Sierpień
2021
Oferta ważna
od 06.08 do 21.08
lub do wyczerpania zapasów.

+100

od

419
zł/szt.

Kabina natryskowa Olga

półokrągła z brodzikiem akrylowym, szkło 4 mm,
transparentne; drzwi podwójne, przesuwne;
wym.: 80x80 cm - 419 zł, 90x90 cm - 469 zł

+200

iS erpniowe

zł/zest.

zł/kpl.

deska

nowe
szaleństwo ce

479

279

wolnoopadająca

WC kompakt NIAGARA

miska posiada bezkołnierzowy system spłukiwania
KERRA PRO CLEAN zapewniający łatwe utrzymanie
czystości, w komplecie deska wolnoopadająca PP

WYGODNE ZAKUPY
Z
Aktywuj PAYBACK GO w aplikacji PAYBACK i otwórz ją
w czasie zakupów w Mrówce. ZłAPP kupony
i aktualne oferty – wszystko w jednym miejscu!

zestaw mebli kuchennych mela

- szerokość 1,2/1,8 m.b., blat w zestawie, kolor dąb sonoma

psb Mrówka Przemyśl

Dowiedz się więcej o PAYBACK GO na: PAYBACK.pl/GO

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz ją i zyskuj więcej!

od

599
zł/szt.

4.

3.

1.

2.

od

79
zł/szt.

Zestaw Praxis*

1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 149 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

189

kabina prysznicowa
midas como black

szkło grafitowe 6 mm, profile aluminiowe czarne,
metalowe uchwyty, podwójne rolki
- rozm. 80x80 cm - 599 zł
- rozm. 90x90 cm - 629 zł

zł/zest.

2.

279
zł/zest.

deska

zestaw
small

1.

od

wolnoopadająca

249
zł/szt.

szafka z umywalką 40 cm,
kolor: wenge luizjana, biały połysk

kompakt
merida

Zestaw pinia*

od

149
zł/szt.

odpływ poziomy,
deska PP wolnoopadająca

1. szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm
- 319 zł, 60 cm - 359 zł, 80 cm - 429 zł
2. słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 249 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

249

79

zł/zest.

zł/zest.

Szafka
lustrzana
Reflection

--szer. 50 cm - 149 zł
--szer. 60 cm - 169 zł

2
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KOMPAKT MiTo

ZESTAW
ŁAZIENKOWY VERTO

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

kolor: biały, czarny

i zbieraj punkty

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

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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i zbieraj punkty

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

KOLORY

ra l
FARBA de ko
5l
re mo n ty

za 1 zł

owej
farby kolor
do 5 litrów

ŚWIATA

30
odbierz

DEKORAL
MOC KOLORU

Taniej!

zł na konto

Dekoral Moc koloru

farba lateksowa do ścian i sufitów;
2,5 l (16 zł/l)

5l
Ku p 2x 2,5 l lub 1x
LO RY ŚW IATA
FAR BY DU LUX KO
zakupu)
(za chowaj dowó d
na
up
Zarejestruj zak
J.PL
WWW.KOLORYSWIATATANIE
konto!
i odbierz 30 zł na

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

6499

5995

3999

2,5
litra

2,5
litra

magnat creative

farba lateksowa, o głębokim stopniu
matowości i antyrefleksyjna, szczególnie polecana do malowania dużych
powierzchni, 2,5 l (23,98 zł/l)

5999

beckers designer colour

wysokiej jakości wodorozcieńczalna,
lateksowa farba do ścian i sufitów, tworzy
piękne matowe, zmywalne wykończenie,
wydajność do 16 m2/l; 2,5 l (26 zł/l)

4699

5999

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

dulux
kolory świata

zł/szt.

9
litrów

lateksowa farba do ścian
i sufitów; 2,5 l - 44,99 zł (18 zł/l),
5 l - 85,99 zł (17,20 zł/l)

dulux super
biały mat

Promocja trwa od 6.08.2021 do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania total
puli zwrotów, która wynosi 3000 x 30 zł (w zależności od tego, które ze
zdarzeń nastąpi jako pierwsze). Maksymalna wartośc zwrotu wynosi 90 zł.
Akcja dostępna jedynie w sklepach PSB Mrówka. Regulamin dostępny na
stronie organizatora www.smolar.pl oraz www.koloryswiatataniej.pl

zł/szt.

zł/szt.

11
litrów

Jedynka śnieżnobiała

jedynka grunt

farba do dekoracyjnego malowania
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,
10 l + 10% GRATIS (4,27 zł/l)

farba gruntująca
poj. 10 l (5,99 zł)

poj. 9 l (6,67 zł/l)

129

1790

10
litrów

5995

3495

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

4
litrów

5
litrów

emulsja
gruntująca
bosman
poj. 5 l (3,58 zł/l)

koloryzujący
impregnat do kostki
brukowej

5
litrów

SadoliN Garden

nowoczesny, wydajny impregnat
do drewna, służy do dekoracyjnego i ochronnego malowania wszelkich drewnianych powierzchni
na zewnątrz, 5 l (11,99 zł/l)

poj. 4 l (32,25 zł/l)

y
hit cenow

2999
zł/opak.

zł/opak.

4,5
litra

VIDARON LAKIEROBEJCA
ochronno-dekoracyjna do drewna,
różne kolory, 4,5 l (28,44 zł/l)

0,7
litra

Hammerite

jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego, dekoracyjnego
malowania metali, połysk lub
półmat 0,7 l (49,93 zł/l)

Remontuj
z na
od

1599

mi

zł/szt.

169
zł/szt.

599
zł/szt.

Elastyczna
zaprawa
klejąca CM16
z włóknami, 25 kg
(1,48 zł/kg)

Gładź
szpachlowa
Acryl Putz Start
20 kg (1,50 zł/kg)

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

POJEMNIK KASTRA
BETONIARKA
MASTER SB-100/80

45 l - 15,99 zł
65 l - 19,99 zł
90 l - 22,99 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Taczka
Spawana
Skręcana

gr. 1 mm, 85 l

Sierpień 2021

5

od

2990

2590

399

zł/zest.

zł/szt.

zł/szt.

w zestawie kalkulator

lampki biurkowe suzi

żarówki ledowe dioled

y
hit cenow

- miks kolorów

lampki biurkowe felix
- miks kolorów

64

90

od

6990
zł/szt.

zł/szt.

69
zł/szt.

+50
LAMPKA
BIURKOWA
LED EDDY

LAMPKA
BIURKOWA
LED JASMINE

moc 6 W, barwy świecenia: ciepła/neutralna/zimna biel; 3 zmiany jasności

moc 6 W, uchwyt klips,
4 zmiany jasności

LAMPKA
BIURKOWA LED

moc 9 W, podstawa zmieniająca
kolory, 3 stopnie ściemniania,
dostępne kolory: biały, czarny, srebrny

lampki biurkowe led
- isti - 69 zł
- rexar - 69 zł

od

129

109

zł/szt.

zł/szt.

lampa
wisząca mira

OPRAWA OŚWIETLENIOWA KATUM
kolor: biały, czarny; gwint E27, śr. 27 cm

- 3p - 129 zł
- 5p - 199 zł

od

3999

239

zł/szt.

lampa wisząca
holly black
- holly 7 - 109 zł
- holly 8 - 149 zł
- holly 9 - 89 zł

od

oprawa
ścienno sufitowa mario

89

- gu 10 1d - 39,99 zł
- gu 10 2l - 77,99 zł
- gu 10 3l - 119 zł
- gu 10 4d - 139 zł

zł/szt.

od

5999

- kinkiet 1C - 59,99 zł, listwa 2l - 109 zł, listwa 3l - 149 zł

6
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trabo zwis

3 x E27, 40 W, drewno bejcowane

209

zł/szt.

spot halogenowy olaf

zł/szt.

79

zł/szt.

zł/szt.

plafoniera smd led mineral
48 W, regulacja jasności i barwy
światła białego pilotem

garto oprawa elewacyjna led
i zbieraj punkty

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

2199

0,7 l

zł/zest.

od

1990

butelka
Filtrująca

zł/szt.

0,5 l, w zestawie
butelka + 1 filtr

Pojemnik LUNCH
poj. 0,9-1,6 l

0,5 l

22

99

zł/zest.

7499
poj. 0,75 l (99,99 zł/l

99

2799

0,3 l

zł/zest.

butelka
Filtrująca

zestaw zawiera 2 filtry i zakrętkę, pasują do wszystkich butelek filtrujących,
2 filtry = 2 miesiące czystej
i smacznej wody

1799
zł/zest.

0,3 l, w zestawie butelka + 1 filtr

o
d
t
ó
r
w
SZKOŁY
o
P
16495

+200

zł/szt.

0,7 l, w zestawie
butelka + 2 filtry

Filtry do butelki

zł/szt.

primacol farba
tablicowa

butelka
Filtrująca

zł/szt.

farba
magnetyczna

poj. 0,75 l (132,00 zł/l)

od

2299
zł/szt.

199

+200

zł/szt.

Krzesło
młodzieżowe CAMPER

oparcie tapicerowane „oddychającą
siatką”; siedzisko - tkanina 3D mesh;
podstawa metalowa, chromowana;
podłokietniki z tworzywa; kółka do
powierzchni twardych, nierysujące;
regulacja wysokości siedziska,
dostępne kolory: czarny, szary

locker krzesło
młodzieżowe

tapicerowany imitacją skóry; regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;
podstawa metalowa, chromowana;
z kółkami do powierzchni miękkich;
dostępne kolory: szary, biały,
czarny

369

Tablica korkowa

zł/szt.

Krzesło
młodzieżowe NITRO

tapicerowane imitacją skóry; regulacja
wys. siedziska; podstawa i podłokietniki
z tworzywa; kółka do powierzchni
miękkich; dostępne kolory: czerwony,
biały

429

zł/szt.

rozm.: 40x60 - 22,99 zł; 90x60 - 42,95 zł

279

zł/szt.

259

429
zł/szt.

+200

zł/szt.

Fotel
gamingowy genesis
Fotel
gamingowy race

biurko olek białe

wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej,
4 pojemne szuflady, nowoczesna stylistyka (szuflady bez uchwytów), wym. 94x75x43 cm
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

tapicerowany imitacją skóry oraz
w środkowej części tkaniną membranową 3D; podłokietniki z tworzywa
z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami;
podstawa nylonowa, mechanizm kołysania się TILT pozwalający na blokadę
w pozycji do pisania, regulację siły wychylenia oparcia; kółka do powierzchni
twardych z oponkami; dostępne kolory:
czerwony, szary, czarny

tapicerowany ekoskórą; wyposażony
w mechanizm kołysania się, 2-dźwigniowy, pozwalający na blokadę
fotela w pozycji do pracy i wychylenie do 130 stopni; kółka z oponką do
twardych powierzchni, nierysujące
podłogi; podłokietniki z tapicerowanymi nakładkami; podstawa
racingowa; poduszki zdejmowane,
podpierające lędźwie oraz odcinek
szyjny kręgosłupa; dostępne kolory:
czarny z dodatkami (kol. czerwony,
szary, biały, niebieski)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Fotel
biurowy ELIOS

tapicerowany tkaniną 3D MESH;
ergonomicznie profilowane siedzisko
i oparcie; wyposażony w mechanizm
2-dźwigniowy, pozwalający na blokadę fotela w pozycji do pracy i wychylenie do 130 stopni; regulowane
poduszki, podpierające lędźwiowy
i szyjny odcinek kręgosłupa; miękkie,
tapicerowane nakładki na podłokietniki; wysuwany podnóżek; metalowa,
chromowana podstawa; kółka do
powierzchni twardych; dostępne
kolory: czarny, szary

Sierpień 2021
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Remont z nami
to

169

przyjemność

zł/szt.

169

7990

zł/zest.

+100

1200

W

zł/szt.

650

105

W

W

walizka

w komplecie

Szlifierka kątowa 1200 W

Wyrzynarka 650 W

moc 1200 W, tarcza śr. 125 mm; płynna regulacja
obrotów od 3000 do 11000 obr./min

moc 650 W, maksymalna grubość cięcia: drewno 65 mm, metal 8 mm;
regulacja obrotów od 0 do 3100 suwów na minutę; aluminiowa stopa
z regulacją kąta nachylenia od 0° do 45° w prawo i lewo; 3-stopniowa regulacja wielkości ruchu wahadłowego; system zdmuchiwania
i odprowadzania wiórów; w zestawie: brzeszczot - 2 szt., prowadnica
równoległa, walizka

zł/szt.

zł/szt.

A

moc 105 W; wym. stopy roboczej 140x140x97 mm;
zintegrowany system odprowadzania pyłu; liczba
oscylacji 24000/min; amplituda oscylacji 1 mm

169

4990

110

Szlifierka oscylacyjna
deltA 105 W

259

790

W

zł/zest.

499

zł/zest.
walizka

w komplecie

Spawarka
inwertorowa 110 A

prąd spawania 20-110 A; śr. elektrod
1,6-2,5 mm, wyposażenie: szczotka
z młotkiem, tarcza ochronna, klema
masy, uchwyt elektrody, przewody
spawalnicze

Przyłbica
spawalnicza z filtrem
odchylnym

wizjer 110x90 mm, stopień przyciemnienia 11 DIN, stopień ochrony UV/IR
maks. 16 DIN, komfortowe, regulowane nagłowie, możliwość zastosowania
filtra automatycznego FSS 05

Przyłbica spawalnicza
automatyczna

wizjer 42x92 mm, zakres przyciemniania
9 - 13 DIN, ochrona UV/IR: 16 DIN, funkcja
GRIND - SZLIFOWANIE - możliwość wyłączenia przyciemnienia do pracy szlifierką przy obróbce spawu, regulowane nagłowie, zasilanie:
panel słoneczny + wbudowana bateria litowa

Młot udarowo-obrotowy
z uchwytem SDS plus

moc 790 W; energia udaru 2,7 J; waga
2,8 kg; maks. średnica wiercenia: w murze
68 mm, w metalu 13 mm, w drewnie
30 mm; walizka w zestawie

379

109

zł/zest.

zł/szt.

189

zł/szt.

600

W

+200

PILARKA PRECYZYJNA GR76
- 600 W

119
zł/szt.

18

V

Wiertarko-wkrętarka
udarowa 18 V Li-ion
WIELOFUNKCYJNY WKRĘTAK
AKUMULATOROWY VWA701

8
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zasilanie 2 akumulatory 18 V Li-Ion, 1,5 Ah; dwa biegi; maks. pręd.
obr. 0-360/0-1400 obr./min; udar 21 000 ud./min; maks. moment
obr. 45 Nm; maks. śr. wiercenia: drewno 25 mm, metal 10 mm, beton
10 mm; w zestawie: torba, wiertła do drewna, metalu i betonu
i zbieraj punkty

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

REGAŁ METALOWY
OCYNKOWANY

roz.: 180x90x40 cm,
5 półek, płyta mdf

od

890

od

zł/szt.

zł/szt.

porcelana REGULAR

kubek 400 ml - 8,90 zł, filiżanka ze spodkiem 200 ml - 15,90 zł,
talerz deserowy - 11,90 zł, mlecznik 280 ml - 10,90 zł, cukiernica 300 ml - 16,90 zł

od

899

Porcelana OLYMPIA/ORO

kubek 340 ml - 8,99 zł, miseczka 500 ml - 9,99 zł,
filiżanka ze spodkiem 250 ml - 15,90 zł, talerz deserowy - 10,90 zł

1699

15

90

zł/szt.

zł/szt.

pojemniki
do przechowywania largo
- pojemności: 5,7 l; 7,8 l; 9,0 l; 14 l

od

649
zł/szt.

Kosz
wielofunkcyjnY
poj. 15 l

999

skrzynka
obrotowa
emil&emilia
24 l z pokrywą

zł/szt.

okleina meblowa
- miks wzorów, kolorów
dostępne szerokości 45 cm,
60 cm, 90 cm

Pościel ALOE VERA

od

2290
zł/szt.

poduszka: 50x60 cm - 22,90 zł, 70x80 cm - 34,90 zł;
kołdra: 160x200 cm - 49,90 zł, 220x200 cm - 64,90 zł

od

8

99

komplet pościeli luis

różne wzory, rozmiary 160/200, 200/220 cm

od

4990
zł/szt.

zł/szt.

Ramki na zdjęcia
YOSEMITE/SEVILLA
dostępne różne formaty

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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i zbieraj punkty

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

DONICZKI
CERAMICZNE

od

od

16

699
zł/szt.

99

zł/szt.

od

6299
zł/szt.

doniczka elipsa

doniczka aztek

- roz. 40 - 62,99 zł
- roz. 60 - 69,99 zł

mix kolorów, 3 rozmiary

od

599
zł/szt.

beczki, słoje, słoiki, słoiczki

- beczka kiszonka biała, różne pojemności - od 22,99 zł
- pojemnik ceramiczny na ogórki, ze szczypcami, poj. 3,5 l - 59 zł
- słój 3,2 z kranikiem na stojaku - 39,99 zł
- chwytak do słoików - od 5,99 zł

1.

od
2.

3.

499

14.

7.

zł/szt.

4.

8.

5.

13.

11.

9.
10.

12.

6.
15.

CHEMIA GOSPODARCZA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SIDOLUX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,99 zł
PUR SEKRETY KUCHARZA płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
KRET żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
KRET granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)
BRAIT odświeżacz powietrza, spray, różne rodzaje, 300 ml - 7,49 zł (24,97 zł/l)
BRAIT MAGIC FLOWER odświeżacz powietrza, różne rodzaje, 75 ml - 11,99 zł
(15,99 zł/100 ml)
7. bryza żel do prania kolor, 3,96 l - 22,99 zł (5,81 zł/l)

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

tytan spray do łazienki kamień i rdza, 500 ml - 5,99 zł (12 zł/l)
kamix płyn do czyszczenia kuchni - 8,99 zł
kamix odkamieniacz płyn, 500 ml - 11,99 zł (24 zł/l)
ajax żel do łazienek - 6,99 zł
condensa odkamieniacz do kabin i wanien, 500 ml - 15,99 zł (32 zł/l)
katrin czyściwo classic białe xl - 29,99 zł
Płyn antybakteryjny do mycia rąk, 5 l - 99 zł (19,80 zł/l)
sidolux żel antybakteryjny 500 ml - 9,99 zł (20 zł/l)

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

129

249

zł/przęsło

549

zł/przęsło

399

zł/przęsło

zł/przęsło

+50
system ogrodzeniowy
ewa lux 2

system ogrodzeniowy gabi
- szer. 2 m, wys. 1,2 m, kolor ral 7016
– antracyt struktura (*10 lat gwarancji)

szer. 1,8 m, wys. 0,9-1,2 m, kolor ral
9005 czarny



produkt
polski

*nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka

system
ogrodzeniowy kora*

przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m; stal ocynk
+ ral 7016, struktura

system ogrodzeniowy
elza
szer. 2 m, wys. 1,2 m, kolor ral 7016
– antracyt struktura

*10 lat gwarancji po rejestracji na stronie: www.polbram.eu

469

419

zł/szt.

zł/szt.

geko spalinowa pompa
do wody motopompa 2 g81042
- wydajność maksymalna 600 l/min
- wejście na wąż 2”
- wysokość podawania: 26 m
- maksymalna moc silnika: 6,5 km
- paliwo: benzyna bezołowiowa

spalinowe
nożyce do żywopłotu vander vnz 710

- moc 1,02 km, waga netto 5,35 kg
- łatwy rozruch, dwa aktywne noże tnące, długie ostrze 550 mm

Nawadnianie

129

199

wąż w zestawie

zł/zest.

zł/szt.

zł/zest.

wózek
z przyłączem ½

124

129

zł/zest.

zygzag zestaw
ztraszający z wężem
rozciągliwym

cyfrowy sterownik
nawadniania celfast

zwijacz na wąż
ergo xs

- w zestawie wąż 12 m 3/8”

- 15 – 30 m.b. długość robocza

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.
Sklep Mrówka zastrzega sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

