Kwiecień
2021
Oferta ważna
od 9.04 do 25.04
lub do wyczerpania zapasów.

Powitajmy wspólnie

wiosne

hit cenowy

569

zł/zest.

899

339

zł/szt.

zł/szt.

1,6
kW

Kosiarka
elektryczna HANDY

Myjka ciśnieniowa K3 Home

moc 1700 W, szerokość robocza 38 cm,
poj. kosza 50 l

ciśnienie maks. 120 bar; wydajność tłoczenia maks. 380 l/h;
moc przyłącza 1600 W; wyposażenie: przystawka do czyszczenia
powierzchni płaskich T-Racer, pistolet, wąż dł. 6 m, lanca Vario
Power, lanca z dyszą rotacyjną, filtr wody, zbiornik na środek
czyszczący, środek czyszczący „Balkon & Patio” o poj. 500 ml

Fotel Bujany MONTANA

podstawa szer. 105 cm, wys. 195 cm,
kosz wym. 70x72x115 cm

Stół piknikowy

279
zł/szt.

brąz, wym. 160x132 cm,
wys. 71,5 cm

od

179
zł/szt.

drewniany
plac zabaw

od

--huśtawka Ola, 1x siedzisko,
ślizg 235 cm - 549 zł
--stół piwny składany, wym. 170 cm,
impregnacja brązowa - 199 zł
--ława piwna składana, drewno surowe,
impregnacja brązowa - 179 zł
--huśtawka z wieżą Janek, komplet,
wym. 346x224x277 cm, impregnacja brąz (bez ślizgu) - 799 zł

rośliny pnące, krzewy

339

zł/przęsło

PRODUKT
POLSKI

Przęsło
ogrodzeniowe bona*

+50

1199
zł/szt.

Oszczędzaj z PAYBACK
na wiosennych zakupach!
Planujesz wiosenną metamorfozę domu lub ogrodu?
Pokaż przy kasie swoją kartę PAYBACK i obniż punktami
wysokość rachunku za zakupy w Mrówce.

wym. 2x1,20 m, stal ocynk
+ RAL 7016 struktura,
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
*10 lat gwarancji po dokonaniu
rejestracji produktu

psb Mrówka
ostrów mazowiecka

PUNKTUJ Z APLIKACJĄ!
Aktywuj kupon w aplikacji PAYBACK i wymień
punkty na zakupy, a dodatkowo zyskasz

+500 punktów, czyli 5 zł w punktach!

Do ogrodu
i na balkon

hit cenowy

od

1090

1099

od

zł/zest.

zł/szt.

od

599
zł/szt.

Wąż
ogrodowy psb

kamienie ozdobne

Tuja

--3-warstwowy, poliestrowy oplot krzyżowy, odporny
na promienie UV, 1/2” 15 m - 10,90 zł/szt.,
--3/4” 20 m - 29,90 zł/szt.,
--zestaw wąż 1/2” 20 m.b. + końcówki - 21,90 zł/zest.

od

Brabant, wys. 60-80 cm - 10,99 zł,
Szmaragd, wys.: 50-70 cm - 10,99 zł,
70-90 cm - 17,99 zł, 90-110 cm - 21,99 zł,
110-130 cm - 29,99 zł.

10

99

--grys, śnieżnobiały, 12-18 mm, 20 kg - 19,99 zł (1 zł/kg)
--kora, kamienna, 11-32 mm, 20 kg - 12,99 zł (0,65 zł/kg)
--grys, extra biały, 16-32 mm, 20 kg - 25,99 zł (1,30 zł/kg)
--keramzyt 8-16 mm, 5 l, 10 l, 20 l - od 5,99 zł (od 1,20 zł/l)

od

899

3.

zł/szt.

zł/szt.

2.

1.

od

549

4.

zł/szt.

nawozy Agrecol

+50

drzewka OWOCOWE
i róże

krzewy
ozdobne

1. Hortifoska nawóz do trawników 3w1;
20 kg- 89 zł (4,45 zł/kg)
2. ukorzeniający nawóz do sadzonek i nasion;
250 g - 5,49 zł (21,96 zł/kg)
3. kapsułki nawozowe rozpuszczalne w wodzie;
do roślin domowych, kwitnących w domu, na
balkonie i w ogrodzie; 70 g - 5,49 zł/szt.
4. nawóz przyśpieszający kompostowanie;
1 kg - 9,99 zł

pachnąca: biała Chopin
+ 50 pkt. PAYBACK

105

1.

1490

2

zł/szt.

opryskiwacz
Hobby 5 l

zł/szt.

1. szybkozłącze - stop

Wieszak
na wąż
z przyłączem

(ABS/PC) IDEAL 1/2”-5/8” - 4,49 zł/szt.

2. przyłącze z gwintem
wewnętrznym
IDEAL 3/4”-1” - 4,99 zł/szt.

4490

zł/szt.

NOWOŚĆ

Zraszacz
pistoletowy
SHOWER 2

Zestaw Basic wąż 1/2” 20 m.b.
akcesoria Basic + wieszak na wąż

zł/szt.

od

2399
zł/szt.

Zestaw COMPACT
wąż 1/2” 20 m
końcówki IDEAL

1449

1. Lanca
teleskopowa

kompozytowo-aluminiowa 60115 cm z dyszą regulowaną MR
1,5 mm - 32,99 zł

zł/zest.

1299

zł/zest.

139

159

zł/szt.

1.

2. Osłona
herbicydowa
opryskiwacz
Profession 7 l

2
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przeznaczona do precyzyjnych
oprysków; wymiary osłony zostały
dobrane do kątów rozprysku dysz
herbicydowych - 23,99 zł

2.

opryskiwacz
Mini 1000
i zbieraj punkty

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

4699

od

zł/szt.

159

od

4999
zł/szt.

zł/szt.

+50

od

1799
zł/szt.

+50

Kwietnik WERBENA

różne kolory i wzory, wym. 190x560 mm
- kolor rattan mokka + 50 pkt. PAYBACK

od

osłonka Magnolia

doniczka gaja

różne kolory i rozmiary

4990
zł/szt.

Misa ROMA

różne kolory i rozmiary

5990

różne kolory
- kolor bawełniany
+ 50 pkt. PAYBACK

4490

misa okrągła

zł/szt.

zł/szt.

mrozoodporna, kolor
antracyt, piaskowy;
śr. 52 cm, wys. 20 cm

doniczka
Lava
różne rozmiary
i kolory

doniczka
amfora

mrozoodporna,
kolory:
antracyt, piaskowy;
śr. 40 cm, wys. 60 cm

od

d

piękny ogriió
bez chem

1399
zł/szt.

od

299
zł/szt.

Mieszanka nasion traw AM

różne rodzaje: uniwersalna, gazonowa,
na miejsca suche, na miejsca zacienione, renowacyjna
- 0,8 kg - od 13,99 zł (od 17,49 zł/kg)
--4 kg - 64,99 zł (16,25 zł/kg)

Nawozy organiczne INNBIO

produkt ekologiczny bogaty w azot i potas oraz pożyteczne mikroorganizmy
--ampułka 40 ml, rośliny domowe/warzywa - 2,99 zł
--skoncentrowany nawóz 1 l, owoce/trawnik/ kwiaty domowe i balkonowe/warzywa - 13,99 zł
--naturalny trawnik SPRAYER, 2 l - 34,99 zł (17,49 zł/l)

od

399
zł/opak.

Ziemia PSB

--uniwersalna, 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł
--torf ogrodniczy kwaśny, pH 3,5-4,5; 80 l
(od 0,20 zł/l)
- 12,99 zł (0,16 zł/l)
--kwiatowa, 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
--ziemia do borówek, 50 l - 10,99 zł (0,22 zł/l)
--do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
--ziemia do roślin kwaśnolubnych, 20 l - 4,99 zł
--do pelargonii, 20 l, 50 l - od 5,49 zł (od 0,27 zł/l) (0,25 zł/l)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

NOWOŚĆ

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

od

1490
zł/opak.

zrębki, ziemia

--zrębki brązowe, żółte, pomarańczowe,
czerwone, 50 l - 19,90 zł (0,40 zł/l)
--zrębki lub ziemia, wzniesiona grządka,
50 l - 14,90 zł (0,30 zł/l)

Kwiecień 2021

3

od

54

54

zł/szt.

zł/zest.

zł/zest.

+

5.

149

+

6.

zł/zest.

2

1.

Szpadel
prosty
Solid™
+ Rękawice
męskie,
rozmiar 10

2290

Szpadel
ostry
Solid™
+ Rękawice
męskie,
rozmiar 10

3.

4.

4.

1. grabie metalowe: 14-zębne - 34,90 zł,
16-zębne - 34,90 zł
2. szczotka do bruku ze skrobakiem - 22,90 zł
3. haczka jednopałąkowa, 140 cm - 24,90 zł
4. szpadel: drenarski - 44,90 zł, ostry - 49,90 zł
5. pazurki ogrodnicze - 24,90 zł
6. łopata piaskówka - 39,90 zł

Zestaw Siekiera
rozłupująca X10
+ HW Nóż
uniwersalny

899

449

1099

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Kosiarka
spalinowa
z napędem HANDY 4w1

glebogryzarka
elektryczna
Dedra

pojemności skokowej 150 cm3 i mocy 2,7 kW, szer. roboczej
(46 cm) centralnej 7-stopniowej regulacji wysokości koszenia
na poziomie od 25 do 75 mm, 55-litrowy kosz, boczny wyrzut
skoszonej trawy, funkcja mielenia

moc, 1500 W, szer. robocza 45 cm,
maks. głębokość 22 cm, waga 12 kg

119

od

zł/szt.

Kosiarka
spalinowa z napędem

wyrzut boczny, mielenie trawy, kosz 65 l, silnik 139 cm3,
obudowa metalowa, zderzak ABS z uchwytem do
podnoszenia, centralna regulacja wysokości

349
zł/szt.

399

109

Nożyce
elektryczne
do żywopłotu LIDER ERN 600

zł/szt.

zł/szt.

moc silnika 600 W, długość robocza 49 cm,
maks. średnica gałęzi 16 mm

Żyłka tnąca

399

--STANDARD, okrągła
1,6 mm x 15 m - 3,49 zł
--PREMIUM, kwadrat
2,4 mm x 15 m - 9,99 zł

zł/szt.

Kosa
spalinowa
Dedra

Podkaszarka
elektryczna
LIDER PLUS

silnik 51,7 cm3,
moc 2 KM,
szerokość koszenia
440/255 mm,
waga 4,65 kg,
jednolity wał

moc silnika: 500 W;
szerokość robocza
30 cm, teleskopowa
rura

Pilarka
spalinowa Dedra

moc 2,9 KM, silnik 54,6 cm3, prowadnica 45 cm,
hamulec bezwładnościowy w obudowie silnika

189

zł/przęsło

PRODUKT
POLSKI

PANEL

system 3D

drut 3,2 mm, ocynk + RAL7016 - kolor antracyt
- wys. 123 cm, dł. 250 cm - 34,90 zł
- wys. 152 cm, dł. 250 cm - 44,90 zł

4
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od

PRODUKT
POLSKI

3490
zł/szt.

system OGRODZENIOWy LIWIA*

przęsło, 2 m, wys. 1-1,20 m, ocynk + ral 9005;
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
i zbieraj punkty

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

*10 lat gwarancji
po dokonaniu rejestracji produktu

799

od

od

zł/szt.

159

zł/szt.

Parkiet tarasowy

polipropylen, kolor: grafit, hebanowy
brąz, wym.: 31x31x2 cm; narożnik
tarasowy - 8,99 zł, listwa tarasowa,
wym.: 31x8 cm - 8,99 zł

dostępne wzory:

3490
zł/szt.

Fotel Galaxy Plus
z podnóżkiem

28-stopniowa regulacja oparcia; stelaż
z oparciem owalnym, wykonany z rur
stalowych owalnych 36x18 mm - 179 zł

sztuczna Trawa

Fotel Galaxy

28-stopniowa regulacja oparcia; stelaż
z oparciem owalnym, wykonany z rur
stalowych owalnych 36x18 mm - 159 zł

gr. 10 mm, wymiar rolki 2x1 m (17,45 zł/m2)

1290
zł/szt.

249

zł/szt.
Parasol
Ogrodowy
średnica 3 m,
kolory: beżowy,
zielony, szary

95

zł/kpl.

Krzesło
Brazylijskie

wym. 130x100 cm,
w komplecie 2 poduszki,
maksymalne obciążenie
150 kg, kolory: biały, czarny

HUŚTAWKA RAVENNA

rozkładana, siedzisko sprężynowe,
wym: 210x132x171 cm, maks. obciążenie: 350 kg

wygodne i stylowe

od

meble ogrodowe

65
zł/szt.

279

119

zł/szt.

zł/szt.

Krzesło Vigo

tekstylne; kolor: szary, grafitowy - 65 zł

Stół APOLLO

Ławka
ogrodowa

Huśtawka
ogrodowa VIP

rozm. 82x40x49 cm,
drewno/metal

wym. 80x80x70 cm - 119 zł

dł. 170 cm, maksymalne obciążenie
huśtawki 200 kg

od

dostępne kolory:

2490
zł/szt.

MEBLE CATERINGOWE

od

69

dostępne kolory: biały, brązowy, szary;
- krzesło cateringowe składane - od 69 zł
- ławka cateringowa, składana, dł. 180 cm - od 119 zł
- stół cateringowy, składany dł. 180 cm - od 159 zł

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/szt.

FOTEL CYRKON

kolor: grafit, limonkowy - 24,90 zł

Stół JANTAR

okrągły lub owalny, kolor: grafit, limonkowy;
wym.: 135x80 cm - 99 zł

Podstawa pod parasol

--PAG, śr. 40 cm, z polipropylenu, kolor: zieleń leśna, grafit - 44,90 zł
--KAPSEL, wym. 52x28 cm, z polipropylenu, kolor szary/grafit- 59,90 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Kwiecień 2021

5

od

299

zł/kpl.

1.

3.
WANNA MITO RED*

stelaż w komplecie;
wym. 140x70 cm - 299 zł, wym. 150x70 cm - 329 zł,
wym. 160x70 cm - 339 zł, wym. 170x70 cm - 359 zł
*cena bez obudowy

219

2.

4.

zESTAW MEBLI RUBID

od

1. szafka wisząca, szer. 60 cm - 169 zł; 2. komoda, szer. 60 cm - 209 zł;
3. słupek: szer. 30 cm - 209 zł, szer. 60 cm - 399 zł;
4. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 239 zł, szer. 60 cm - 259 zł

zł/zest.

zestaw
natryskowy
A-30 DEX

szafka z umywalką,
lakierowany front,
szer. 40 cm

227

zł/zest.

zł/szt.

179
zł/zest.

kolor czarny; w zestawie: drążek, śr.
22 mm, uchwyt do mocowania słuchawki,
słuchawka prysznicowa, deszczownica,
mydelniczka, wąż PVC dł. 1,5 m,
mosiężna głowica funkcyjna

Zestaw
Cersania

169
od

399

zł/szt.

+100

299

zł/szt.
Wyposażenie łazienek

Kabina Kora

szkło transparentne 4 mm; profile aluminiowe - chrom; rączki jednopunktowe; rolki
górne podwójne; rolki dolne pojedyncze;
wys. brodzika 15 cm; głębokość brodzika
5 cm; wym.:
80x80 cm - 399 zł, 90x90 cm - 499 zł

GRZEJNIK ALUMINIOWY G500F

10 żeberek, również do instalacji miedzianej,
gwarancja 20 lat
dostępne również grzejniki 4 oraz 6 żeberek

KOMPAKT MiTo

odpływ poziomy,
możliwość regulacji spłukiwania
eko 2/4 litra lub 3/6 litra,
deska polipropylenowa

449
zł/zest.

od

139
zł/szt.

Bateria
kuchenna NEDA
stojąca z wylewką U
--chrom- 139 zł
--czarna granit - 179 zł

2490

bardzo
cichy

zł/szt.
wentylator
ścienny
PLANET ENERGY 100s
średnica otworu 100 mm

229

333

zł/szt.

zlew psb
granitowy bravo new*

Kompakt WC
Domino Beta Rim

Clean On, deska duroplastowa,
wolnoopadająca, odpływ poziomy

6
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deska

wolnoopadająca

1-komorowy, długi ociekacz, wym. 760x440x195 cm,
szary, grafitowy, piaskowy
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

zł/szt.

ZLEWOZMYWAK
GRANITOWY PSB
BRAVO

2-komomorowy bez ociekacza,
wym. 76x44x17 cm, kolory:
szary, grafitowy, piaskowy

i zbieraj punkty

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

dostępne kolory:

oświetlenie

ja k marzenie

7590
zł/szt.

od

1.

2.

2.

3299

1.

zł/szt.

3.

3.
gniazdo
ogrodowe

OPRAWA MIRA

czarna

3.

od

2.

24

od

3590
zł/szt.

1.
różne rodzaje;
1. OPERA, 12 W - 35,90 zł, 24 W - 59,90 zł
2. UFO, 18 W - 45,90 zł; 24 W - 55,90 zł
3. MAYA, 24 W - 59,90 zł

od

Plafon TIVA

LAMPKA BIURKOWA POLLY
minimalistyczny design w klasycznych
kolorach: biały i czarny

3999

zasilanie: 220-240 V; ~50/60 Hz;
moc maks. 60 W; trzonek: E27; IP20;
klosz: szkło gięte, malowane od wewnątrz;
podstawa: blacha stalowa;
obręcz: drewno; uchwyty mocujące
klosz: mosiądz; kolor: sosna, dąb, olcha
--połówka - od 39,99 zł
--okrągła - 44,99 zł

zł/szt.

oprawa
oświetleniowa MILENo

3690

zasilanie: 220-24 V,
moc maks. 35 W,
gwint GU10,
kinkiet 1 - 36,90 zł; listwa 2 - 84,90 zł
listwa 3 - 119 zł; plafon - 119 zł

zł/szt.

od

5590

PLAFON LED

zł/szt.

moc maks. 35 W, kolor biały/czarny
--kinkiet 1 - 24,90 zł
--listwa 2 - 48,90 zł
--listwa 3 - 81,90 zł
--plafon - 71,90 zł

od

zł/szt.

zł/szt.

90

oprawa
halogenowa ENALI

4590

1. wbijane - 45,90 zł
2. słupek - 135,90 zł
3. kamień - 135,90 zł

kolor chrom, gwint E27;
1. kinkiet - 32,99 zł
2. oprawa 3 - 79,99 zł
3. oprawa 5 - 119 zł

Nowoczesna
lampa wisząca

od

7990

oprawa
oświetleniowa SEMPRA

3190
zł/szt.

kolor: biało-srebrny, czarno-srebrny,
gwint: GU10, moc maks. 35 W
--kinkiet 1 - 31,90 zł
--listwa 2 - 62,90 zł
--listwa 3 - 96,90 zł

zł/szt.
OPRAWA
ŚCIENNA/elewacyjna NESSA
kolor: czarny, szary, gwint GU10,
moc maks. 50 W
--jednokierunkowa - 79,90 zł
--dwukierunkowa - 89,90 zł

od

od

12990

od

299

999

zł/szt.

zł/kpl.

zł/szt.

SKRZYDŁO
LAKIEROWANE
WEWNĘTRZNE
ALBA*

szer.: od 60 do 90 cm,
szyba decormat,
kolor dąb bielony, L/P
*ceny bez klamki i ościeżnicy
**do skrzydeł w dekorze dąb bielony należy zamawiać
ościeżnice w dekorze dąb sonoma
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

SKRZYDŁO RAMOWE
VINCI OKLEINA 3D

szer.: od 60 do 90 cm, L/P, szyba hartowana,
dostępna kolorystyka: orzech włoski
*ceny bez klamki i ościeżnicy

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

produkt
polski

DRZWI ZEWNęTRZNE DETROIT*

szer.: 80, 90 cm; L/P, kolor: orzech,
antracyt, złoty dąb; wypełnienie: polistyren
*komplet akcesoriów w cenie

Kwiecień 2021

7

ef. stali nierdzewnej

od

od

90
mosiądz
59antyczny

2790
zł/szt.

dostępne kolory:

zł/szt.

KOLORYSTYKA
DOSTĘPNE ZAKOŃCZENIA
KOLORYSTYKA
możliwość dodania
pierścienia
biały mat

FUSION
FUSION
Karnisze
karnisz Valentina

śr. 19 mm, dł. 160-240 cm;
pojedynczy/podwójny; dostępny w kolorach: satyna, mosiądz

roleta mini op

biały mat
czarny mat

szer. 38-110 cm, dł. 140-220 cm

czarny mat
ef. stali nierdzewnej

MONTAŻ

FUSION

FUSION

ef. stali nierdzewnej
antyczny mosiądz

KOLORYSTYKA

antyczny mosiądz

w elementachDOSTĘPNE ZAKOŃCZENIA

biały mat

KOLORYSTYKA
czarny mat

DOSTĘPNE
możliwośćZAKOŃCZENIA
dodania
szerokie możliwości personalizacji karnisza
pierścienia
możliwość dodania
wyjątkowo uniwersalny styl
pierścienia
kielich
atrakcyjna
cena
szerokie możliwości personalizacji karnisza

ef. stali nierdzewnej

antyczny mosiądz

DOSTĘPNE ZAKOŃCZENIA

JAK
DOBRAĆ
KARNISZ?
biały
mat
biały
mat
pierścienia
możliwość dodania

z kółkami
lub bez

bogata oferta

szerokie możliwości
personalizacji
karnisza
atrakcyjna
cena
szerokie
możliwości
personalizacji karnisza

ef.
ef.stali
stali nierdzewnej
nierdzewnej

kula

drążek - od 19,90 zł/szt.
wyjątkowo
uniwersalny
wyjątkowo
uniwersalny
stylstyl

żabka
lub agrafka

antyczny
mosiądz
antycznyNIESTANDARDOWA
mosiądz DŁUGOŚĆ?
wybierz łącznik prosty, aby
połączyć ze sobą drążki

DOSTĘPNE ZAKOŃCZENIA

walec

od

możliwość dodania
pierścienia

899

MONTAŻ DO SUFITU?

wybierz wspornik sufitowy

zł/szt.

pojemnik euro-box
poj. 16-54 l

od

6790
zł/szt.

zestaw mebli
kuchennych
EKO
5-elementowy

wysoka jakość wykonania
szafek, przyjazne dla
środowiska, duża przestrzeń
przechowywania przy
małych wymiarach

8
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3 rodzaje
zakończeń

z pierścieniem
lub bez

wspornik - 34,90 zł/szt
atrakcyjna cena

atrakcyjna
cena
akcesoria
- od 7,90 zł/szt.

wspornik
ścienny lub sufitowy
pojedynczy lub podwójny

czarny
czarny mat
mat

wyjątkowo uniwersalny styl

od

449
zł/szt.

lampion

dostępne różne wzory:
stojący, z możliwością
zawieszenia

899
zł/szt.

zestaw mebli pojemnik
transportowy
poj. 16-54 l
i zbieraj punkty

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

od

799
zł/szt.

naczynia kuchenne, patelnie

ORGANIC, naczynia do przechowywania - od 32,90 zł, ORGANIC deska
bambusowa - od 9,99 zł; pojemnik szklany - od 13,90 zł; latarenka - 18,90 zł;
waga kuchenna - 38,90 zł; patelnia, różne rodzaje, śr. 20-28 cm - od 28,90 zł;

od

1590
zł/szt.

od

osłonki metalowe (3 szt./kpl.) - 28,90 zł, dzbanek - od 17,90 zł;
SUNNY kubek, 350 ml - 15,90 zł; SUNNY filiżanka ze spodkiem, 200 ml - 22,90 zł,
BLOOMING kubek, 300 ml - 9,99 zł, filiżanka na stopce, 350 ml - 15,90 zł;
AMELIA pojemnik do przechowywania - od 7,99 zł

1299
zł/szt.

6

99

zł/szt.

SERIa FRIDA

fartuch - 17,90 zł; rękawica - 15,90 zł

1.
2.

3.

SANYTOL

--czajnik emaliowany, poj. 2 l - 52,90 zł
--garnek emaliowany, poj. 1,3-3,6 l - od 32,90 zł
--narzędzia kuchenne, różne rodzaje - od 6,99 zł

Tekstylia kuchenne pRIMAl

od

4.

spray do dezynfekcji, 500 ml (25,98 zł/l), różne rodzaje;
uniwersalny płyn do dezynfekcji, 1000 ml

549
zł/szt.

5.

6.

CHEMIA GOSPODARCZA

1. Ludwik płyn do mycia naczyń, 1 l - 5,49 zł
2. Ludwik płyn do szyb LEMON, 750 ml - 5,90 zł (7,87 zł/l)
3. LUDWIK uniwersalny płyn do mycia SUPER POŁYSK, 1 l - 6,49 zł
4. PUROX perfumowany proszek do prania, 9,2 kg/120 prań
COLOR/UNIVERSAL - 29,99 zł (3,26 zł/kg / 0,25 zł/pranie)
5. PUROX żel do prania, 5,3 l + kapsułki dr. Prakti, 24 szt.,
różne rodzaje - 22,99 zł

11.
1+1
zestaw

12.

13.

8.

7.

6. FAIRY JAR kapsułki do zmywarek ALL IN ONE, 115 kapsułek - 64,99 zł
(0,83 zł/kapsułka)
7. FAIRY PLATINUM kapsułki do zmywarek, 84 kapsułki - 64,99 zł (0,77 zł/kapsułka)
8. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
9. MELT preparat do udrażniania, 750 ml - 25,99 zł (34,65 zł/l)
10. KATRIN PLUS XL czyściwo białe, 822 listki /1,9 kg - 19,99 zł
(0,02 zł/listek; 10,52 zł/kg)

14.

15.

16.

18.
17.

19.
20.

1+1
zestaw

11. starwax dwupak: Kabina prysznicowa (poj. 500 ml) + Żel do wc (poj. 750 ml)
- 29,99 zł/zest. (23,99 zł/l)
12. STARWAX dwupak: Witroceramika (poj. 500 ml) + Płyn do mycia szyb (poj. 500 ml)
- 29,99 zł/zest.
13. DELICATE A1 ręcznik papierowy mega ROLKA 5xxl - 21,99 zł
14. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 12,49 zł/opak. (1,04 zł/rol.)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

10.
9.

15. DEOPREX żel do higienicznej dezynfekcji rąk, 400 ml - 14,90 zł (37,25 zł/l)
16. DEOPREX żel do dezynfekcji rąk, 250 ml - 10,90 zł (43,60 zł/l)
17. septicol żel do dezynfekcji rąk, 250 ml - 19,90 zł (79,60 zł/l)
18. Dezynfekcja powierzchni, 1 l - 14,90 zł
19. SEPTICOL żel antybakteryjny łagodzący, 1 l - 74,90 zł
20. BROS DESITOLA płyn, 100 ml - 6,90 zł (69 zł/l)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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NOWOŚĆ!

Elektronarzędzia Celma w Mrówce.
Polska marka z tradycjami

179

199

750
W

zł/szt.

zł/szt.

850
W
Wiertarka
udarowa
jednobiegowa
PRCm 13GEO

Szlifierka kątowa
PRAg 125GEO
moc 750 W, tarcza 125 mm

moc 850 W, udar, uchwyt kluczykowy,
ogranicznik głębokości wiercenia

walizka

w komplecie

2000
W
Opalarka
OP 2000P

149

1200
W

zł/zest.

moc 2000W, z zestawem
dysz i skrobakiem, w walizce

389

zł/zest.

Mieszarka
PRDa 140AEO

moc 1200 W, płynna regulacja
obrotów, w zestawie mieszadło
14 cm i przedłużka

odzieź
od

1899

robocza

139

Szlifierka
kątowa 750 W
z regulacją
obrotów

zł/szt.

750
W

moc 750 W; śr. tarczy 125 mm;
prędkość obr. z regulacją
3000-12000 min-1; blokada
pracy ciągłej; przycisk blokady
wrzeciona; wąska obudowa

3.
2.

1.

zł/szt.

125
mm

209
zł/szt.

1. czapka
z daszkiem

sportowa czarna - 18,99 zł

550
W
Wiertarka
udarowa 550 W

2. kamizelka
pikowana
- 82,99 zł

moc 550 W; zakres mocowania
uchwytu wiertarskiego 1,5 - 13 mm;
maks. śr. wiercenia: w betonie 13 mm,
w drewnie 25 mm, w stali 10 mm

4.

3. bluza dresowa
z kapturem
- 129 zł

4. rękawice
ochronne

1200
W

pokryte powłoką PVC
- 22,99 zł/para

5.

5. spodnie
jeansowe

robocze, slim fit, mocne
- 179 zł

6. buty robocze
męskie

przewiewne z podnoskiem,
kompozytowe
- 159 zł/para

10
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185
mm

197
zł/zest.

6.
Pilarka tarczowa
1200 W, 185 mm

moc 1200 W; śr. tarczy 185 mm;
możliwość cięcia pod skosem w zakresie
od 0° do 45°; maks. grubość ciętego materiału pod kątem
prostym do 65 mm, pod skosem do 43 mm; w zestawie:
prowadnica równoległa, tarcza do cięcia
i zbieraj punkty

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

+100°P

od

5999

3399

1.

2,5
litra

2,5
litra

śnieżka barwy natury

7990

zł/szt.

2.

--Glamour effect Lazura - transparentny lakier tworzący
trwałą powłokę odporną na ścieranie i zabrudzenia; może samodzielnie stanowić
warstwę wykończeniowo-ochronną lub być bazą do osiągnięcia efektów dekoracyjnych
po dodaniu brokatów z serii Księżycowy pył lub past Metaliczny blask;
połysk lub mat; opak. 750 ml - 41,99 zł (55,99 zł/l)
--Efekt Księżycowy pył - Kosmiczna Odyseja/Mleczna Droga/Miedziany Szlak
opak. 70 g - 21,99 zł (31,41 zł/100 g)
--Efekt Metaliczny blask - Srebro Alaski/Złoto Pustyni/Brązowy Talizman
opak. 80 ml - 14,99 zł (18,73 zł/100 ml)

farba plamoodporna,
różne kolory, 2,5 l (24 zł/l)

9999

3.

INCHEM
LINIA Glamour Effect

DULUX EASY CARE

matowa farba lateksowa,
--2,5 l - 33,99 zł (13,60 zł/l)
--5 l - 61,99 zł (12,40 zł/l)

5999

zł/szt.

139

zł/szt.

10% GRATIS

11
litrów

Super White

wysokiej jakości wodorozcieńczalna farba
lateksowa, pozwala uzyskać efekt eleganckiej,
śnieżnej bieli o głęboko matowym wykończeniu,
11 l (9,09 zł/l)

10
litrów

10
litrów

SUPER AKRYL

biała farba akrylowa
do ścian i sufitów,
10 l (7,99 zł/l)

zł/szt.

5
litrów

Dekoral remonty

magnat ceramic

akrylowa farba do ścian i sufitów,
10 l (6 zł/l)

ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji,
wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyjnej
technologii CERAMIC SYSTEM bazującej na
ceramicznych komponentach oraz najwyższej
jakości żywicach i pigmentach, 5 l (27,80 zł/l)

2999

płytka podłogowa G304 WOOD

zł/m2

wym. 29,7x59,8 cm, gat. 1, kolor: BROWN, GREY, PINE

płytka ścienna PLAIN

32

99

wym. 20x60 cm, gat. 1
WHITE, BLACK, WHITE GEO STRUCTURE,
WHITE STRUCTURE

zł/m2

1. Dąb Podlaski,
AC3, 7 mm
- 17,99 zł

3.

2. Dąb Cobe,
AC4, 7 mm
- 22,99 zł

1.

2.

7 mm

System profili
aluminiowych
balkonowych
OKAP 100

1499
zł/opak.

zł/szt.

zł/szt.

5
litrów

od

od

7 mm

3. Dąb Calgary,
AC4, 8 mm
- 25,99 zł

8 mm

4. Dąb Barokowy,
AC5, 8 mm
- 32,99 zł
8 mm

899
zł/szt.

1. listwa, kolor: szary, grafitowy
i brązowy, dł. 2 m - 89 zł
2. łącznik listwy - 8,99 zł
3. narożnik NZ LL2 - 46,99 zł

Drabina
aluminiowa
przemysłowa

od

składana, obciążenie do 150 kg, trzyelementowa;
3x7 szczebli - 219 zł; 3x9 szczebli - 319 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

219
zł/szt.

od

1799
zł/m2

PANELE PODŁOGOWE

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

od
od

9

99

1490
zł/szt.

Mufle

--zestaw instalacyjny do 4ALL 100/70
(2 ścianki czołowe + odpływ dolny)
- 14,90 zł
--odwodnienie liniowe garażowe Garage
PACK 4All - komplet 3 m.b. - 79 zł
--odwodnienie liniowe 4All - 1 m.b.
(ruszt ocynk + kanał) - 29,90 zł

zł/szt.

aRchitektura
drewniana
różne rodzaje

6199

2099

zł/szt.

zł/szt.

0,75
litra

drewnochron Impregnat
Grunt R
głęboko-penetrujący
chroni drewno przed działaniem czynników biologicznych, 0,75 l (27,99 zł/l)

od

5
litrów

ALTAX impregnat DO
DREWNA ogrodowego
szybkoschnąca formulacja i aplikacja jednej warstwy, 6 l (10,33 zł/l)

6990
zł/szt.

od

999
zł/szt.

z pokrywką dokręcaną (blokada otwierania)
210 l - 69,90 zł; 310 l - 109 zł; 500 l - 249 zł

Verke pompa
membranowa
do wody
czystej 250 W

do wypompowywania
wody i podlewania; duża wydajność
przy niewielkim poborze energii

9
litrów

Sadolin Extra

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

lakierobejca dekoracyjno-ochronna, różne
kolory, 2,5 l (47,60 zł/l)

Sadolin Classic

nowoczesny, powłokotwórczy,
przeznaczony do ochronno-dekoracyjnego malowania drewna na
zewnątrz, 9 l (16,56 zł/l)

499

1.

zł/szt.

2.

3.

5.
1. preparat do felg Krwawe Koło,
4.
650 ml - 10,99 zł (16,90 zł/l)
2. balsam do skóry 3w1, 250 ml - 10,99 zł (43,96 zł/l)
3. wosk na mokro, 650 ml - 10,99 zł (16,90 zł/l)
6.
4. pianka do czyszczenia tapicerki z neutralizatorem zapachów,
520 ml - 16,99 zł (32,67 zł/l)
5. preparat do czyszczenia plastików, 650 ml - 9,99 zł (15,37 zł/l)
6. preparat do czyszczenia nawiewów, 600 ml - 11,99 zł (19,98 zł/l)

8999
zł/szt.

2,5
litra

Vidaron
impregnat

kosmetyki
samochodowe
MOJE AUto

Zbiornik na wodę deszczową

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

6
litrów

149

119

8499

od

Letni płyn
do spryskiwaczy
Moje Auto 5L
(1 zł/l)

od

95

69

od

749
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Pojemnik na
śmieci zielony

SKRZYNIA
OGRODOWA

--240 l - 139 zł
--120 l - 95 zł

poj.: 90 l, 180 l, 270 l,
kolory: szary, brązowy

konewka

konewka 2,5 l, 5 l, 10 l

Mrówka ostrów mazowiecka
ul. Lubiejewska 94, tel. 665 556 577

godz. otwarcia: pn. - pt.: 700-2000, sob.: 800-1800, nd.: 900-1700
Akceptujemy płatności:
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

