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

299

329

hit cenowy

569

zł/szt.

zł/szt.

zł/zest.

1,6
kW

1600
W

1,6
kW

Myjka ciśnieniowa K3 Home

kosiarka elektryczna
vander vke713

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

moc 1600 W, poj. kosza 40 l,
szer. koszenia 360 mm

449

199
zł/szt.

zł/szt.

ławka ogrodowa
chomik meb2790

zestaw mebli vimar sardynia
2 fotele + stolik

wym.: 120x60x80 cm

129
zł/szt.

fotel dajar
malaga plus
miks wzorów

249
zł/szt.

leżak
dajar
lena
longer

miks wzorów

grill podłużny master
mg654 grill&party
wymiary : 66 cmx40 cm

5995

6995

zł/szt.

zł/zest.

+
Szpadel
ostry
Solid™
+ Rękawice

opryskiwacz
marolex master
3000 PLUS
hit ceno
w

od
Wąż ogrodowy psb

10

--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.

y

90

zł/zes t.

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.

psb Mrówka Przemyśl

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

+500 punktów, czyli 5 zł w punktach!

Ładne kwiatki

do ogrodu i na balkon
od

1199
zł/szt.

od

999
zł/szt.

od

599

kamienie ozdobne

--biała marianna, 25 kg - 12,99 zł (0,52 zł/kg); kora kamienna,
25 kg - 11,99 zł (0,48 zł/kg)
--biały wapienny, 25 kg - 9,99 zł (0,40 zł/kg); grys serpentynitowy
zielony, 25 kg - 10,99 zł (0,44 zł/kg)

zł/szt.

rośliny pnące, krzewy

od

Tuja

1099

od

899

159

zł/szt.

zł/szt.

+50

drzewka OWOCOWE
i róże

krzewy
ozdobne

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY
KWAZAR ORION SUPER V-11

pachnąca: biała Chopin
+ 50 pkt. PAYBACK

105

zł/szt.

pojemność 11 l, ciśnienie 3,5 bara,
dł. lancy 120 cm

1.

2

zł/szt.

opryskiwacz
Hobby 5 l

1. szybkozłącze - stop

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

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

2999

139
zł/szt.

od

zł/zest.

zł/szt.

zł/szt.

ZRASZACZ PISTOLETOWY
BASIC 51-310

2399
zł/szt.

Zestaw COMPACT
wąż 1/2” 20 m
końcówki IDEAL

1299

1. Lanca
teleskopowa

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

159

899

zł/szt.

WĄŻ OGRODOWY
QUATTRO ½” 25 m

8

99

WIESZAK
ŚCIENNY
55 – 993

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 500
i zbieraj punkty

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

4699

od

zł/szt.

159

od

4999

+50

zł/szt.

zł/szt.

od

2499
zł/szt.

+50

Kwietnik WERBENA

osłonka Magnolia

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

od

doniczka gaja

różne kolory i rozmiary

różne kolory i rozmiary

59

różne kolory
- kolor bawełniany
+ 50 pkt. PAYBACK

od

zł/szt.

999
zł/szt.

od

299
zł/szt.

doniczka
sahara
elipsa

doniczka mika

- 40 cm - 59 zł,
- 60 cm - 69 zł

różne rozmiary i kolory

od

Misa ROMA

nawóz do trawników

- z mchem i mikroskładnikami 1 kg - 9,99 zł
- zadbany trawnik 1 kg - 12,95 zł
- regeneracyjny 1 kg - 9,99 zł
- Activ Komposter, preparat do kompostowania - 9,99 zł

od

9

99

399
zł/szt.

zł/szt.

preparaty na szkodniki i chwasty

--miedzian extra 350 s.c., preparat grzybobójczy, zwalcza
kędzierzawość liści brzoskwini, 30 ml - 12,90 zł (430 zł/l)
--emulpar 940 ec, zwalczanie szkodników, tuje i iglaki,
250 ml - 25,90 zł (103,60 zł/l)
--mączka bazaltowa, 3 kg - 9,99 zł (3,33 zł/kg)
--reiss aus żel, odstrasza krety, 500 ml - 24,90 zł (49,80 zł/l)
--effect24h 680ec, odchwaszczanie ogrodów, bez glifosatu,
500 ml - 64,90 zł (129,80 zł/l)
--pokrzywa, stymulator wzrostu, koncentrat, 1 l - 18,90 zł

nasiona traw

zrębki

czerwone, żółte,
brązowe, poj. 50 l
(0,40 zł/l)

od

1999
zł/szt.

--mieszanka Uniwersalna,
różne rodzaje - od 3,99 zł
--mieszanka Sportowa - od 16,90 zł
--murawa Sportowa - od 19,90 zł
--nawóz start - od 19,90 zł

399

od

zł/opak.

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.

599

- Miedzian Extra S.C. preparat grzybobójczy, 15 ml - 8,99 zł (59,93 zł/100 ml)
- Emulpar 940 ec, 30 ml - 15,99 zł (53,30 zł/100 ml)
- Effeckt 24 h 680 ec odchwaszczanie bez glifosatu, 150 ml - 34,99 zł
(23,32 zł/100 ml)
- Mospilan 20 sp 1,25 g - 5,99 zł do zwalczania mszyc i szkodników roślin
ozdobnych (0,05 zł/100 g)
- Lepinox Plus 3x10 g - 34,95 zł do zwalczania ciem bukszpanowych
(116,50 zł/100 g)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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4990

4990
cellfast
szpadel
prosty
ideal pro

149

zł/szt.

zł/szt.

od

zł/szt.

2499
zł/szt.

cellfast
szpadel
ostry
ideal pro

295

- moc: 1200 W, silnik indukcyjny,
szerokość koszenia: 32 cm,
kosz: 35 l

849
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

- grabie metalowe 14-zębne, s-80115 - 31,99 zł
- motyka do usuwania chwastów i aeracji, szer. 14 cm, s-80125 - 24,99 zł
- widły gospodarcze 4-zębne, s-80107 - 59,99 zł
- szpadel ostry hartowany, trzon drewniany, s-80103 - 32,99 zł
- szpadel prosty hartowany, trzon drewniany, s-80101 - 32,99 zł

1349

1799

kosiarka elektryczna
nac le 12-32 PI-J

narzędzia stalco

siekiera
rozłupująca
c1600
+ ostrzałka

kosiarka spalinowa
vander vks780

kosiarka ryobi
rlm53190yv

silnik Yamaha 190 ccm, moc 3,2 kW,
szer. koszenia: 46 cm, napęd

125

silnik Loncin 196 ccm, moc: 6,5 kW,
kosz na trawę: 65 l, szer. koszenia
51 cm, napęd

999

od

zł/szt.

zł/szt.

1599

zł/szt.

kosiarka
spalinowa nac
ls40-130li

poj. skokowa: 131 ccm, moc:
2,3 kW, szer. koszenia: 40 cm,
poj. kosza: 45 l

449

kosiarka
spalinowa nac
ls50-750 EX-hs

silnik b&s 161 ccm, szer.
koszenia: 51 cm, poj. kosza:
60 l

399

zł/szt.

119

zł/szt.

zł/szt.

nożyce
do żywopłotu
vander vnz703

moc: 450 w, szer. cięcia 18 mm,
dł. nożyc 450 mm

panel
ogrodzeniowy
supico
drut 4 mm oczko
rozm.: 75x200 mm,
szer.: 250 cm
- wys.: 1,23 m, ocynk
+ ral 7016 - 51,99 zł
- wys.: 1,53 m, ocynk
+ ral 6005 - 79,95 zł

nac żyłka tnąca

- kwadra 2 mmx15 m - 9,99 zł
- okrągła 2,4 mmx12 m - 11,99 zł

od

5199
zł/szt.

kosa
spalinowa nac
bp520-27-t
moc: 2,0 kw,
szer. robocza tarcza/
żyłka 255 mm/420 mm

podkaszarka
spalinowa nac
bp254 10-v
moc: 0,75 kw, szer.,
robocza tarcza/żyłka:
255 mm/420 mm

podkaszarka
elektryczna
vander vpk783
- moc: 600 w, śr. cięcia
320 mm, maksymalna
średnica żyłki: 1,5 mm

od

179
zł/szt.

system ogrodzeniowy kaja

stal ocynk + ral 9005 malowane proszkowo
- brama dwuskrzydłowa 4 m wys 1,2 – 1,5 m - 749 zł
- furtka 0,9 m, wys.: 1,2 - 1,5 lewa/prawa - 259 zł
- przęsło 2 m, wys.: 0,9 - 1,5 m - 179 zł

4
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i zbieraj punkty

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

od

1399

od

89

199

zł/opak.
robelit podest
kompozytowy

zł/m2

zł/m2

DESKA
TARASOWA*

- 30x30 cm, opak. 6 szt.
brąz, szary - 89 zł/opak.
- 30x30 cm, opak. 6 szt.
podest trawa - 119 zł/opak.

Sztuczna trawa

* cena dotyczy kompletnego systemu

125

199

MOZAIKA-PŁYTA
TARASOWA 30x30 cm

od

zł/szt.

zł/szt.

wykonane z Robinii Akacjowej, dzięki temu
są trwałe oraz odporne na uszkodzenia,
olejowane; przemyślana budowa stelażu
wykonanego z polipropylenu podstawy płytki
pozwala na odprowadzanie wody, oraz bardzo łatwy i przyjemny montaż - 9,99 zł/szt.

GRILL
OKRĄGŁY
SKŁADANY
MG425

799

średnica 54,5 cm

GRILL
OWALNY
MG642

zł/szt.

Parkiet tarasowy

wymiary 60x42 cm

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

129

179

149

zł/szt.

179
zł/szt.

FOTEL RELAX
LUKSUSOWY

zł/szt.

zł/szt.

HUŚTAWKA
OGRODOWA
KASIA

LUKSUSOWY
LEŻAK
OGRODOWY
RELAX

huśtawka 3w1

wygodne i stylowe

119

meble ogrodowe

od

zł/szt.

65
zł/szt.

Ławka
ogrodowa

rozm. 82x40x49 cm,
drewno/metal

779

279

zł/zest.

zł/szt.

Krzesło Vigo

tekstylne; kolor: szary, grafitowy - 65 zł

Stół APOLLO

wym. 80x80x70 cm - 119 zł

Huśtawka
ogrodowa VIP

Zestaw
DAKAR

dł. 170 cm, maksymalne obciążenie
huśtawki 200 kg

dostępne kolory:

4-częściowy:
sofa, 2 fotele, stolik

od

2490
zł/szt.

FOTEL CYRKON
MEBLE CATERINGOWE

od

69

dostępne kolory: biały, brązowy, szary;
zł/szt.
- 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.

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
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5

od

1099

4.

zł/szt.

od

+100

79

275

zł/szt.

zł/szt.

Kabina Liza

szyby przednie
transparentne 5 mm,
szyby tył w kolorze
czarnym 4 mm, profile
aluminiowe - chrom,
uszczelki magnetyczne
plastikowe, słuchawka
prysznicowa, półka
szklana, kwadratowy
brodzik, wysokość brodzika 15 cm, głębokość
brodzika 5 cm, kabina
bez syfonu, wym.:
- 80x80 - 1099 zł
- 90x90 - 1199 zł

od

399
zł/kpl.

3.

1.

2.

Zestaw Praxis*

1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 139 zł; 2. słupek wysoki, szer. 35 cm - 169 zł;
3. komoda, szer. 35 cm - 89 zł; 4. szafka wisząca, szer. 35 cm - 79 zł;
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

deante bateria
termostatyczna
+ deszczownia
formik okrągła

199
zł/zest.

WANNA
CERSANIT NAO

- rozm. 140x70 - 399 zł
- rozm. 150x70 - 419 zł
- rozm. 160x70 - 429 zł
- rozm. 170x70 - 449 zł

od

197
zł/szt.

333

zł/szt.

elita agawa

- szafka wisząca 50 cm
- 197 zł
- komoda 50 cm - 313 zł
- słupek 60 cm - 599 zł
- szafka + umywalka 50 cm
- 269 zł

dostępne kolory:

ZLEWOZMYWAK
GRANITOWY PSB BRAVO

astor
zestaw
50

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

od

139

zestaw mebli
łazienkowych
astor toscania

- szafka wisząca
z umywalką 50,
wym. 51 szer. x 53,8 cm
wys.- 349 zł
- słupek wiszący 30,
wym, 30 szer. x 130 cm
wys. - 179 zł
wykonane z płyty meblowej
lakierowanej 16 mm,
uchwyty meblowe metalowe
chromowane, zawiasy z systemem cichego domyku

bateria rubi
zlewozmywakowa stojąca
z elastyczną wylewką

kolory: czarny chrom, dio gray chrom, magnesia
chrom biała, beż chrom

Głowica 35 mm			

149

69

zł/szt.

zł/szt.

6
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natryskowa

zł/zest.

zł/szt.

zł/szt.

wannowa

249

179

KOMPAKT MiTo

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

Seria baterii PSB NORM

69

69

zł/szt.

zł/szt.

umywalka ścienna

zlewozmywakowa
ścienna
i zbieraj punkty

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

69
zł/szt.

zlewozmywakowa
stojąca

oświetlenie

4990

hit ceno
w

ja k marzenie

zł/szt.

od

20990

10590

zł/szt.

zł/szt.

lampa wisząca
kostka

lampa wisząca zoja

czarna/złota - 105,90 zł
lampa wisząca alura - 149,90 zł
lampa wisząca 3-wega - 79,90 zł
lampa wisząca holly black - 69,90 zł

czarna - 49,90 zł
lampa wisząca czarna kryształ - 85,90 zł
lampa wisząca druciana - 55,90 zł
lampa wisząca szklana - 115,90 zł

od

4590

3590

zł/szt.

orno polska

- gniazdo ogrodowe
wbijane - 45,90 zł
- przedłużacz ogrodowy
ip44 3x1,5 ; 5 m - od
44,90 zł
- puszka hermetyczna
ip44 - 11,90 zł

3990

35

- 12 W - 35,90 zł
- 18 W - 42,90 zł

atrapa zł/szt.
kamery
monitoringu
cctv

8990

zł/szt.

plafon miami

90

- 1p - 35,90 zł
- 2p - 65,90 zł
- 3p - 89,90 zł
* w zestawie żarówki led

y

3590

zł/szt.

spot siena *

- 1p - 45,90 zł
- 2p - 75,90 zł
- 3p - 99,90 zł

hit ceno
w

45
zł/szt.

kinkiet koncept

lampa sufitowa lisa

90

od

zł/szt.

od

y

od

990
zł/szt.

zł/szt.

od

1090
zł/szt.

solar kula 10 cm
oprawa hermetyczna

- filip 24 w, led - 39,90 zł
- taras, gu10 - 51,90 zł
- aster, gu10 - 49,90 zł
- kasjan, gu10 - 59,90 zł

od

oprawa hermetyczna

przedłużacze ogrodowe

- Car Soli biała/czarna - 89,90 zł
- Trivento - 89,90 zł

od

1560

od 10 do 40 m, przedłużacze bębnowe 20 m
- od 79,90 zł

299

od

- Solar Flower, żółty, zielony,
różowy, biały - 4,10 zł
- solar stalowy - 3,90 zł

299

od

12990
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

drzwi
wejściowe
wewnętrzne
bastion
- komplet zawiera
skrzydło, ościeżnice
stałą, próg, okucia
(wkładki system
1 klucza) kolor dąb
bergen
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

skrzydło
drzwiowe credis

- pokojowe, łazienka z podcięciem wentylacyjnym, rozm:
70, 80 , kolor dąb bergen
w ofercie ościeżnice stałe i regulowane – cena od 149 zł

SKRZYDŁO LAKIEROWANE
WEWNĘTRZNE ALBA*
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

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

Kwiecień 2021
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2490

dostępne kolory:

dostępne kolory:

od

zł/szt.

od

2390
zł/szt.

+500

roleta DAY&NIght

roleta mini medium

szer. 38-72,5 cm, dł. 140-215 cm; dostępna
w kolorach: biały, ecru, stalowy, antracyt

od

6990

od

- fi 25, długość od 150 do 300 cm,
pojedynczy lub podwójny

od

zł/szt.

zł/szt.

Karnisz eurolux
monako

1190

Pręt do zazdrostki

od

szer. 35-110 cm, dł. 140-220 cm,
dostępne różne kolory

899

od

zł/szt.

zł/szt.

pojemnik euro-box

pojemnik transportowy

poj. 16-54 l

149
zł/szt.

w stylu
skandynawskim

od

899

poj. 16-54 l

9790
zł/szt.

stół

--NEVADA, blat z płyty MDF w kolorze białym, nogi wykonane
z drewna bukowego, wym. 80 cm - 279 zł
--ASPENA, blat z płyty MDF w kolorze białym, nogi wykonane
z drewna bukowego, wym. 80x80x73 cm - 299 zł

krzesło ARVIKa

tapicerowane tkaniną aksamit, kubełkowy kształt siedziska, nogi
drewniane lakierowane, wym. 47x52x87 cm; dostępny w kolorach:
miętowy, szaroniebieski, ciemny szary, jasny szary, latte - 149 zł

5988

regał/kwietnik

wykonany z drewna,
dostępny w kolorze białym; 2-3-4 półki

119

zł/szt.

149
zł/zest.

zł/szt.

zestaw
stolików
kawowych CELIA

KRZESŁO MATERA

siedzisko wykonane z tworzywa polipropylen,
nogi metalowe, dostępne kolory biały i szary

8
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Stolik penta

blat MDF, kol. biały, w stylu skandynawskim
i zbieraj punkty

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

od

799
zł/szt.

naczynia kuchenne, patelnie

waga kuchenna - 38,90 zł; 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

patelnie valdinox 18-28 cm - od 41,90 zł
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;

od

1590

od

zł/szt.

od

599
zł/szt.

6

99

zł/szt.

SERIa FRIDA

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

1.

2.

3.

różne rodzaje cena od 5,99 zł

8.

7.

4.
5.

CHEMIA GOSPODARCZA

1. PUR SEKRETY KUCHARZA płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
2. DOMESTOS płyn do WC CITRUS/PINE, 750 ml - 6,99 zł (9,32 zł/l)
3. KATRIN PLUS XL czyściwo białe, 822 listki /1,9 kg - 19,99 zł
(0,02 zł/listek; 10,52 zł/kg)
4. gold drop higiena, płyn do mycia rąk antybakteryjny, 5 l - 99,99 zł (20,00 zł/l)

13.

10.

dekoracje

11.

14.

9.

6.

5. bioxx, antybakteryjny krem do rąk, 75 ml - 10,99 zł (146,53 zł/l)
6. gazik do dezynfekcji skóry, 10 szt. nasączony 70% alkoholem - 10,99 zł
7. clinex nano protect silver table 1 l, środek do dezynfekcji blatów i urządzeń
kuchennych - 24,90 złróżne pojemności - od 12,99 zł
8. bryza proszek do prania, kolor/biały, 6 kg - 29,99 zł (5,00 zł/kg)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

12.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

płyn uniwersalny do prania venes, kolor, 5 l - 9,90 zł (1,98 zł/l)
sofin płyn do płukania, różne rodzaje, 1,5 l - 5,99 zł (3,99 zł/l)
clever proszek do prania firan 400 g - 4,99 zł (12,47 zł/kg)
prakti all in one tabletki do zmywarki, 30 szt. - 11,90 zł (0,40 zł/szt.)
ajax płyn czyszczący, 1 l - 5,99 zł
clin płyn do mycia szyb, różne rodzaje, 500 ml - 6,49 zł (13 zł/l)

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

15. harpic max desinfectant, 750 ml - 6,99 zł (9,32 zł/l)
16. wurth koncentrat myjący bmf 1 l - 29,90 zł
17. claremmi biura 11 - 1 l - 11,90 zł
18. claremmi sanitariaty 1 l - 10,90 zł
19. ręcznik papierowy mini 100% celulozy 2 W - 3,99 zł
20. antybakteryjne mydło w płynie rosa, 5 l - 9,90 zł (1,98 zł/l)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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warsz tat

Domowy

y
hit cenow

199

1429

Zagęszczarka
płytowa kaltmann

1300
W
Mikser do
zapraw 1300 W

zł/szt.

moc 1300 W; 2 biegi:
I - 180-430 obr., II - 300680 obr.; regulacja
prędkości

zł/zest.

silnik 1-cylindrowy, 4-taktowy silnik
spalinowy OHV, zbiornik paliwowy 3,6 l,
benzyna bezołowiowa, moc 6,5 KM,
wym. płyty 55x42 cm, maks. posuw 15 m/min, 5500 uderzenia
na minutę, gł. zagęszczania
30 cm; mata w zestawie

129
zł/szt.

Elektryczny
pistolet do
malowania

29

90

zł/para

Rękawice Antywibracyjne

rękawice ochronne, zmniejszające drgania

moc 400 W; przepływ
powietrza 500 ml/min;
poj. zbiornika 800 ml;
zalecany do lakierów i lazur;
regulacja przepływu; regulacja
dyszy; pojemnik do badania lepkości; zbiornik
z podziałką i zakrętką; dwie dysze

y
hit cenow

439

159

zł/szt.

zł/szt.

139
zł/szt.

130
W

750
W
125
mm

2200
W

Szlifierka kątowa 750 W
z regulacją obrotów

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

MINI SZLIFIERKA VANDER VSG 717
- reg.obr. 10000-32000
obr./min, moc 130 W

Szlifierka
kątowa 2200 W

moc 2200 W; śr. tarczy
230 mm; pręd. obr. bez obciążenia
6500 min-1; blokada włącznika

230
mm

197
zł/zest.

155

1200
W

zł/szt.

150
W

209

550
W

frezarka
wielofunkcyjna
tryton tfw150k

pr. obr. 8500-25000 obr./
min, moc 150 W

641

185
mm

zł/szt.

Wiertarka udarowa 550 W

Pilarka tarczowa 1200 W, 185 mm

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

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

209

529

zł/zest.

1800
W

zł/szt.

zł/szt.

Przecinarka
stołowa
do drewna

900
W

walizka

w komplecie

2
Ah

Młotowiertarka 900 W

wiertarko wkrętarka ryobi r18dd3-220s
dwubiegowa wkrętarka, ładowarka,
2xakumulator lithium 2,0 Ah

10
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+100°P

moc 900 W; 3 funkcje; siła udaru 4 J;
uchwyt SDS PLUS; maks. śr. wiercenia
w betonie 26 mm; w zestawie walizka
+ dłuta

moc 1800 W; obroty
5000 min-1; tarcza śr.
250x30 mm; 24 zęby;
+200
maks. wys. cięcia: pod kątem
45° - 65 mm, pod kątem
90° - 85 mm; blat roboczy
563x583 mm, wys. 85 cm;
możliwość poszerzenia blatu o 583x165 mm (po dwóch stronach);
rura do odsysania urobku; przyłącze 36 mm; stabilne nogi robocze
z zabezpieczeniem zapobiegającym wywróceniu; schowek na
zapasową piłę i narzędzia
i zbieraj punkty

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

od

39

99

zł/szt.

5
litrów

matowa farba lateksowa,
--2,5 l - 39,95 zł (15,60 zł/l)
--5 l - 69,95 zł (13,99 zł/l)

6995

2,5
litra

5
litrów

DULUX EASY CARE

farba plamoodporna,
różne kolory, 2,5 l (23,96 zł/l)

8490

zł/szt.

2495

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

śnieżka barwy natury

14290

59

95

0,7
litra

magnat ceramic

jedynka deco protect mat

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 (28,58 zł/l))

emalia akrylowa do drewna i metalu, 0,7 l
(24,95 zł/0,7 l)

5990

zł/szt.

od

zł/szt.

10
litrów

10
litrów

9
litrów

SUPER AKRYL

beckers primer

akrylowa farba podkładowa pod farby
lateksowe i ceramiczne, 10 l (6,99 zł/l)

zł/szt.

10
litrów

primacol farba
fasadowa biała

dulux super biały mat

biała farba akrylowa
do ścian i sufitów,
10 l (8,49 zł/l)

4995

9 l (6,66 zł/l)

- 5 l - 49,95 zł (5,55 zł/l)
-10 l - 89,99 zł (9,00 zł/l)

od

2899
zł/m2

3999
zł/m2

płytki gresowe

wym 15,5x62 cm, kolory: beż, brąz, szare, gat. 1

od

kolekcja ceramika color
savoy – kolor: cream, beige
amberia – kolor: white, grey

339
zł/szt.

1. Dąb Aspen, ac3,
7 mm
- 18,99 zł/m2

drabina aluminiowa krause

- składana, obciążenie do 150 kg, trzyelementowa;
- 3x7 szczebli - 339 zł
- 3x9 szczebli - 450 zł

2. Dąb Caracas
AC4, 8 mm
- 39,88 zł/m2
7 mm

1199

zł/szt.

Betoniarka

wieniec żeliwny, 165/b
mu120
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

7 mm

od

3. Dąb Minky, AC4,
8 mm - 27,88 zł

8 mm

4. Dąb Icarus,
AC6, 10 mm
- 59,99 zł/m2
8 mm

1899
zł/m2

PANELE PODŁOGOWE

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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4199

3599

zł/opak.

zł/opak.

kamień betonowy koral

kamień betonowy bark stone

rozm: 36,5x10, opak. 0,32 m2, do wewnątrz i na zewnątrz

rozm: 49,5x14,5 cm, opak. 0,36 m2, do wewnątrz i na zewnątrz

2299

1999

3799

zł/opak.

zł/m2

zł/opak.

gres techniczny
sd brown
struktura

kamień gipsowy acebo grey

od

kamień gipsowy tiles gahano 1

2799

1995

zł/m2

track gres

5995

zł/m2

zł/m2

płytka ścienna dover grey mat

płytka ścienna magnetia
grey struktura

-rozm: 30x30, gat. 1

wym: 30,5x30,5, gat. 1,
kolory: brown, graphite,
silver

rozm: 30,8x60,8

- gat. 1 , rozm: 25x36,

5695

5999

zł/m2

płytka ścienna tempre
grey połysk
rozm: 30,8x60,8, gat. 1

12
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6999

zł/m2

płytka podłogowa blonze grey
rektyfikowany połysk
- rozm: 60x60

zł/m2

płytka podłogowa saint laurent
rektyfikowana super poler
- rozm: 60x60 cm
i zbieraj punkty

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

349

1699
zł/kpl.

Zlewozmywak
granitowy METRO

roz.: 680 x 440 1 kom. krótki ociekacz, beż, grafit, czarny z baterią
i syfonem w komplecie

kuchnia paula

kolor – jasny szary/mocca grey mat, 1,8x2,7 m zws80

269

zł/kpl.

zł/zest.

Zestaw zlew
granitowy TAGI

- roz.: 650 x 440, 1 komora,
krótki ociekacz

1669

1599

zł/zest.

kuchnia natalia jasny szary mat

zł/zest.

KUCHNIA NEXT

zestaw 1,8/2,4

zestaw 1,8/2,4

1299

1199

zł/zest.

zł/zest.

kuchnia blanka cynamonowa akacja

kuchnia moreno picard/lava

zestaw 1,8/2,4

zestaw 1,8/2,4

1389

489

zł/zest.

zł/zest.

kuchnia mela dąb sonoma
- zestaw 1,2/1,8 + blat

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

kuchnia mia biały połysk & picard
zestaw 1,8-2,4

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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NOWOŚĆ

od

1045

NOWOŚĆ

od

726

zł/szt.

zł/szt.

()

dre skrzydło drzwiowe bezprzylgowe vetro e

SKRZYDŁO DRZWIOWE MISKANT ERKADO

*na zamówienie

od

*na zamówienie

268

od

zł/szt.

KR CENTER SKRZYDŁO DRZWIOWE
MONZA BIAŁE
rozm.: 70, 80

*dostępne od ręki

od

339

od

zł/szt.

KR CENTER SKRZYDŁO DRZWIOWE
MALEO BIAŁE
*dostępne od ręki

zł/szt.

DRE SKRZYDŁO DRZWIOWE VECTOR
* dostępne w 7 dni

649

od

zł/szt.

rozm.: 70, 80

sosna biała, biały mat

od



999

kolory: dąb średni greko, klon szary premium, orzech greko
*dostępne w 7 dni

14
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*dostępne w 7 dni

od

zł/szt.

erkado drzwi wewnętrzne wejściowe fuerte

539
zł/szt.

ERKADO SKRZYDŁO DRZWIOWE MAGNOLIA

dre skrzydło drzwiowe verso

726

148
zł/szt.

erkado panele dekoracyjne montowane na ścianę
* indywidualna wycena w zależności od m2

i zbieraj punkty

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

259

489

zł/przęsło

zł/przęsło.

PRODUKT
POLSKI

System ogrodzeniowy sonia*

przęsło, 2 m, wys. 1,20 m, ocynk + RAL 7016 struktura; dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
*Towar na zamówienie

PRODUKT
POLSKI

System ogrodzeniowy amelia*

+50

przęsło, 2 m, wys. 1,10-1,28 m +50 pkt. PAYBACK,
ocynk + RAL 9005; dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
*Towar na zamówienie

189

339

zł/przęsło

PRODUKT
POLSKI

system OGRODZENIOWy LIWIA*

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

449
zł/przęsło

system ogrodzeniowy elza

stal ocynk + ral 7016 malowana proszkowo
- brama dwuskrzydłowa 4m, wys.: 1,5 m - 999 zł
- furtka 0,9 m, wys.: 1,5 m, uniwersalna - 349 zł
- przęsło 2 m, wys.: 1,5 m - 449 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/przęsło

PRODUKT
POLSKI

Przęsło ogrodzeniowe bona*

+50

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

349
zł/przęsło

system ogrodzeniowy otylia

stal ocynk + ral 7016, malowana proszkowo
- brama dwuskrzydłowa 4m, wys.: 1,5 m - 899 zł
- furtka 0,9 m, wys.: 1,5 m, lewa/prawa - 329 zł
- przęsło 2 m, wys.: 1,5 m - 349 zł

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

109
zł/szt.

od

999
zł/szt.

POMPA MEMBRANOWA
VMP60

aRchitektura
drewniana
różne rodzaje

od

1699
zł/szt.

0,9
litra

emalia alkidowa do
powierzchni drewnianych
i metalowych,
0,9 l (od 18,88 zł/l)

5
litrów

VIDARON
IMPREGNAT
GRUNT V01
0,7 l (29,99 zł/l)

od

14990

zł/szt.

zł/szt.

0,75
litra

jedynka
drewno i metal

6299

2099

zł/szt.

4,5
litra

VIDARON
LAKIEROBEJCA

5 l (12,60 zł/l)
szybkoschnąca formulacja
i aplikacja jednej warstwy

4,5 l (33,31 zł/l)

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

ALTAX IMPREGNAT DO
DREWNA OGRODOWEGO

109

119
9
litrów

Sadolin Extra

VIDARON
IMPREGNAT
OGRODOWY

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

9 l (12,11 zł/l)

99

69

zł/szt.

zł/szt.

SKRZYNIA
OGRODOWA

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

od

79

38

95

zł/szt.

zł/szt.

STOJAK DO
SEGREGACJI
ODPADÓW

ODWODNIENIE LINIOWE

200 l

3-cz. mix

- roz.: 1000 x 130 x 55 mm , ocynk

od

POJEMNIK NA
DESZCZÓWKĘ

od

95

749

2199

zł/szt.

zł/zest.

zł/szt.

Pojemnik na
śmieci zielony

--240 l - 139 zł
--120 l - 95 zł

od

1990

KLAPKI, CHODAKI

zł/para

konewka

konewka 2,5 l, 5 l, 10 l

ZESTAW
ZRASZAJĄCY PSB

wąż ½” 20 mb + końcówki

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 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

