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choinki sztuczne
różne rodzaje i wysokości;
1. jodła z naturalną szyszką, wys. 180 cm - 119 zł + 100 pkt. PAYBAck
2. CHoInka na PnIu, wys. 120 cm - 99 zł + 100 pkt. PAYBAck
3. jodła na PnIu oŚnIEŻona, wys. 120 cm - 149 zł
4. ŚWIErk na PnIu oŚnIEŻony, wys. 120 cm - 159 zł
5. sosna Pola, wys. 150 cm - 129 zł
6. ŚWIErk tytus, wys. 150 cm - 139 zł + 100 pkt. PAYBAck
7. sosna CrIstal sIlVEr, wys. 180 cm - 259 zł + 100 pkt. PAYBAck

od 99 
zł/szt.

Grudzień 
2021

Oferta ważna  
od 3.12 do 19.12

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka ŚrEM

kwartalnik | nr 4/2021 | cena 2,49 zł (w tym 8% Vat) ISSN 2299-940X

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

zimaporadnik – domy, mieszkania, ogrody•   prąd w górę, a rachunki bez zmian

•  korzystne renowacje – sposoby na odmianę wnętrz

•  zadanie na zimę – inwestycja mieszkaniowa

m jAk 
mrówkA
porady i pomysły  
dla twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

życzy PsB mrówka

spokojnych, rodzinnych
Wesołych,

  
wiąt



życzy PsB mrówka

Wesołych
śWiąt

1.
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5.

1.

od 119 
zł/szt.

4.

3.

* produkty posiadają CErtyFIkat CE; zakaz sprzedaży 
osobom poniżej 18 lat

sztuczne ognie*
1. WyrzutnIE - od 29,99 zł
2. rakIEty, różne rodzaje - od 27,99 zł
3. zEstaW nEW yEar, 5 rakiet w 2 rozmiarach, 1 szt. 

rzymski ogień, 1 opak. zimnych ogni, 6 szt. bączków, 
1 opak. fontann, 1 opak. petard - 75,99 zł

4. Fontanna, fontanna z efektem  
złotych iskier - 26,99 zł

5. zIMnE oGnIE, srebrne iskry,  
opak. 10 zimnych ogni - 1,19 zł

AKCESORIA ŚWIĄTECZNE

choinki sztuczne
różne rodzaje i wysokości; 
1. PErFECt, wys. 100 cm - 99 zł
2. stoŻEk, wys. 180 cm - 189 zł
3. tajGa, wys. 180 cm - 359 zł + 100 pkt. PAYBAck

sAnki PiAnkowe fommY
1. baby nEW - 119 zł + 50 pkt. PAYBAck
2. baranEk - 139 zł

dwuosoBowe 
3. blIźnIak nEW - 169 zł

2. BrokAt 
dekorAcYjnY 
250 ml - 7,99 zł 
(31,96 zł/l)

1. ŚNIEG 
w sPrAYu
250 ml - 5,59 zł 
(22,36 zł/l)

od 119
zł/szt. od 99 

zł/szt.

od 949
zł/szt.

od 559
zł/szt.
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1.

2.

2.

3.

dostępne kolory:

3.

CERAMICZNE OSŁONKI ŚWIĄTECZNE
różne rozmiary i kolory,  
CylIndEr Calla, rozm. 12 cm + 50 pkt. Payback

1. cYPrYsik elwoodii
9 cm, wys.: 25-30 cm - 7,99 zł
2. PoinsecjA
 - jednopędowa, 10,5 cm, wys. 25-30 cm - 6,99 zł
 - wielopędowa, 13 cm, wys. 35-40 cm - 12,99 zł
3. szlumBergerA
9 cm, wys. 20-25 cm - 6,49 zł

STOJAK POD CHOINKĘ
1. kuty, otwór na pień: śr. 8,2 cm - 75,90 zł + 50 punktów PAYBAck,  

śr. 10 cm - 82,99 zł + 50 punktów PAYBAck, śr. 12,5 cm - 101,99 zł 
2. metalowy, z pojemnikiem, kolor: srebro antyczne, zielony - 79,99 zł
3. plastikowy, różne wzory i rozmiary - od 35,49 zł

komPletY BomBek 
choinkowYch 
gładkie, dekor, różne kolory i wzory 

komPlet BomBek 
szklAnYch 
+ CZub GŁADKI
w pudełku kartonowym z okienkiem 
foliowym, śr. 6 cm, 8 szt.,
dostępne w różnych kolorach

komPlet BomBek 
szklAnYch
różne rodzaje

JODŁA KAuKASKA
cięta w klasie jakości standard z plantacji 

w Polsce, wys.: od 175 cm do 220 cm - 75,90 zł

JODŁA KAuKASKA
w donicy bez systemu korze-

niowego, wys.: od 120 cm do 
150 cm - 75,90 zł

ŚWIERK 
PosPolitY
cięty, wys.: 
od 180 cm do 
220 cm - 59,99 zł

od 859
zł/szt.

od 3549
zł/szt.

od 2899
zł/kpl.

od 699
zł/kpl.

od 649
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

od 2159
zł/kpl.
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DEKORACJE ŚWIĄTECZNE
- choinka, 48 cm - 16,99 zł, 40 cm, 15 lEd - 16,99 zł 
- dekoracja Mikołaj - 57,99 zł 
- figurka dziecko z choinką, 21 cm lEd - 35,99 zł 
- figurka myszka, 60 cm - 79,99 zł 
- figurka skrzat z lEd, 77 cm - 115 zł 
- figurka świąteczna - 21,99 zł 

OŚWIETLENIE  
bOŻONARODZENIOWE 
różne rodzaje 

lAmPki  
choinkowe led 
różne rodzaje

reniferY led 
różne rozmiary i kolory

gwiAzdY dekorAcYjne
stojące

KRASNALE ŚWIĄTECZNE 
szeroki wybór

LATARENKI NA ŚWIECE 
różne rozmiary, różne rodzaje

od 5499
zł/szt.

od 5499
zł/szt.

od 6199
zł/szt.

od 1699
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 2499
zł/szt.
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1.

3.

4.

2.

KOLEKCJA MEbLI ŁAZIENKOWyCH MODuS COuNTRy
1. szafka z blatem i szufladą, czarny mat/dąb, 60 cm - 729 zł, 80 cm - 749 zł
2. półsłupek stojący, szer. 40,2 cm, głęb. 35,2 cm, wys. 122,6 cm - 849 zł 
3. słupek stojący, szer. 40,2 cm, głęb. 32,2 cm , wys. 192,6 cm - 1189 zł
4. lustro Modus Country, 60x70 cm - 379 zł, 80x70 cm - 419 zł

umYwAlkA nABlAtowA 
czarno-biała

umYwAlkA nABlAtowA 
szkło hartowane

umYwAlkA 
nABlAtowA lAvitAumYwAlkA nABlAtowA

BAteriA 
umYwAlkowA 
siros 
wysoka czarna

BAteriA glAmour 
umywalkowa, wysoka, 
czarna - 289 zł
złota - 299 zł

BAteriA  
zlewozmY
wAkowA evorA 
stojąca z wylewką, l 
kolory: mosiądz antyczny, 
czarna

od 379 
zł/szt.

429 
zł/szt.

159 
zł/szt.

599 
zł/szt.

139 
zł/szt.

od 289 
zł/szt.

299 
zł/szt.

289 
zł/szt.
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4.

3.

1.

2.

kABinA PrYsznicowA tinA
szkło grafitowe 5 mm, profile chrom aluminiowy, rolki gór-
ne podwójne, rolki dolne pojedyncze, wysokość brodzika 
16 cm, głębokość brodzika 5 cm, wym.: 80x80, 90x90 cm

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

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

deszczowniA svArt 
invenA trend 
z baterią termostatyczną, czarna

kABinA wAlkin
szkło transparentne, 8 mm, shiny-glass, czarny;
wym.: 90x200 cm - 449 zł, 100x200 cm - 499 zł

kosz noBi
kolory: czarny, biały; 
 - 3 l - 54,99 zł; 
 - 5 l - 74,99 zł

szczotkA  
wc noBi
kolory: biała,  
czarna - 34,99 zł

orgAnizer  
nA kosmetYki
- 9,99 zł

Pojemnik  
nA chusteczki 
BAmBus
- 19,99 zł

stojAk nA 
RĘCZNIKI
kolory: czarny, 
biały - 65 zł

stojAk nA 
RĘCZNIKI DAvE
kolory: biały, czarny
- 79 zł

zestAw  
ŁAZIENKOWy DAvE
kolory: biały, czarny
- 75 zł/zest.

 seriA BAterii dimA

deskA sedesowA
new formic
duroplast

zlewozmywakowa 
ścienna - 199 zł-  wannowa - 229 zł

natryskowa 
- 169 zł

umywalkowa  
ścienna - 199 zł

umywalkowa stojąca  
z ruchoma  
wylewką - 159 zł

umywalka 
stojąca 
- 159 zł.

 zestAw 
PodtYnkowY 

torino 844,
miska  

Colour Clean-on, 
deska wolnoopada-

jąca, przycisk chrom

zlewozmYwAk 
evorA nero
1-komorowy z ociekaczem, 
czarny,  
szer. 440 mm, gł. 180 mm, 
odpływ 3,5 cala 
dł.:  590 mm- 449 zł 

780 mm- 599 zł

od 449 
zł/szt.

od 999
zł/szt.

399 
zł/szt.

649 zł/kpl.

od 79 
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

799 
zł/zest.

od 449 
zł/szt.

75 
zł/szt.

deskA 
WolnooPadająCa

Grudzień 20216
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1.

2.

3.

grzejnik 
cerAmicznY 
PtcA11
- 94,99 zł

grzejnik 
kwArcowY
dwie opcje grzania
- 32,99 zł

grzejnik 
hAlogenowY
trzy opcje grzania
- 74,99 zł

odkurzAcze kominkowe
1. do popiołu z silnikiem, 1000 W - 129 zł
2. z funkcją wydmuchiwania oraz samoczyszczenia,  

1200 W - 199 zł + 200 pkt. PAYBAck
3. filtr do odkurzaczy kominkowych do popiołu - od 24,99 zł/szt.

grzejnik 
AluminiowY Power 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, moc 769 W

Piec  
stAlowY luizA
wym. 33x36x93 cm

Piec stAlowY ewA mAx
wym. 33x46x90 cm, górna płyta 
grzewcza z fajerką, przeszklenie 
w drzwiczkach

PŁyTA 
grzewczA

Piec 
stAlowY elizA
wym. 40x46x90 cm, kolor beżowy

Piec stAlowY 
BeAtA
wym. 46,5x39x97 cm

zestAw  
OSPRZĘTu  
Bosch vline 68 el.
nóż składany; pręt magnetyczny; 
wkrętarka kątowa; wiertła Hss-r 
do metalu; wiertła do muru; wiertła 
do drewna; wiertła płaskie; koń-
cówki wkręcające; klucze nasadowe; 
pogłębiacz

zestAw  
WIERTEŁ I KOńCóWEK  
vline 91 el. w wAlizce
w skład zestawu wchodzą: wkrętak z grzechotką, uniwer-
salny uchwyt magnetyczny, pogłębiacz stożkowy, końcówki 
wkrętakowe 25 mm i 50 mm, wiertła spiralne Hss tin, 
wiertła do muru, wiertła do drewna, klucze nasadowe

ZESTAW WKRĘTAKóW 34 szt.
w skład zestawu wchodzą: wkrętaki: płaskie, 
krzyżowe, torX, precyzyjne oraz krzyżowe, 
uchwyt do bitów, bity: płaskie, krzyżowe Phillips, 
krzyżowe PozI, torX, HEX oraz kasetę

W
 koMPlEciE

 
×

 
w

AlizkA 
×

W
 koMPlEciE

 
×

 
w

AlizkA 
×

34
el.

68
el.

91
el.

NARZĘDZIE  
wielofunkcYjne 16w1
kompaktowe narzędzie z powłoką antypo-
ślizgową, zawiera m.in: szczypce zwarte, 
2 ostrza, nożyczki, śrubokręt krzyżakowy, 
3 standardowe wkrętaki, otwieracz do 
butelek, otwieracz do puszek

799 
zł/szt.

od 3299
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

19999
zł/szt.

449 
zł/szt.

599 
zł/szt.

799 
zł/szt.

6990
zł/zest.

89 
zł/zest.

117 zł/zest.

6990
zł/szt.
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18 l
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na prezent

idealne 
na prezent
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na 

prezen
t

  

idealne

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 v LI-ION
akumulator 18,0 V, 1,5 ah, li-Ion; 2 biegi (0-360/0-
1400 min-1); 10 ustawień momentu obr.; maks. 
moment obr. 17,5/40 nm; dioda lEd

SZLIFIERKA KĄTOWA 900 W
moc 900 W; śr. tarczy 125 mm; blokada wrzeciona; bezkluczy-
kowy montaż osłony; rękojeść boczna mocowana w 3 pozycjach

WIERTARKO-WKRĘTARKA  
18 v liion z zestAwem*
w zestawie: wiertarko-wkrętarka - 18 V, reg. momentu obr. 1-19 + wier-
cenie, moment obr. 28/44 nm, dwa biegi I 0-350 min-1 i II 0-1250 min-1; 
latarka; torba; akumulator Energy+ 18 V; ładowarka
*możliwość wykorzystania akumulatorów do wszystkich urządzeń 
z serii GraPHItE Energy+

WKRĘTAK  
AkumulAtorowY 3,6 v
akumulator 3,6 V, li-Ion, 1,5 ah; czas 
ładowania akumulatora 180 min; podświe-
tlenie lEd; prędkość obr. 200 min-1; typ 
uchwytu HEX 1/4"; moment obr. 3 nm

wYrzYnArkA 410 w
moc 410 W; reg. prędkości; typ uchwytu t; beznarzę-
dziowa wymiana akcesoriów; wylot na pył (adapter); 
gł. cięcia: drewno 60 mm, plastik 10 mm, stal 6 mm; 

kąt pochylenia powierzchni roboczej 45

wiertArkA udArowA 710 w
moc 710 W, liczba obrotów 0-2700/min, liczba udarów 43200 min-1, śr. wiercenia w: betonie 13 mm, stali 
10 mm, drewnie 25 mm; zakres uchwytu wiertarskiego 13 mm, bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej 

W
 

koMPlEciE
 

×
 

to
rBA 

×
W

 koMPlEciE 

× 
A

k
u

m
ulAtor ×

odkurzAcz  
wArsztAtowY  

1250 w
moc 1250 W, pojemność zbiornika 20 l, zbiornik 

ze stali szlachetnej, wyposażenie: wąż ssący, duża 
dysza ssąca, filtr piankowy, dysza szczelinowa, rury 

przedłużające - 3 szt., 1 przejściówka, worek na 
kurz; napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz

259 
zł/szt.

+

99 
zł/szt.

 
W

 

koMPlEc
iE 

×
 

w
iertŁA 

×

129 zł/zest.

7490
zł/szt.

hit
cenowy

129 zł/zest.

187 
zł/szt.

289 
zł/zest.
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1.

2.

3.

4.

DuLux KOLORy ŚWIATA
lateksowa farba do ścian 
i sufitów; 2,5 l (18,80 zł/l)

AcrYl Putz finisz
gładź szpachlowa  
wykończeniowa, 17 kg (2,06 zł/kg)

grunt PsB 
uniwersAlnY 
5 l (2 zł/l)

PANELE PODŁOGOWE 
1. dąb northcape, 6 mm, aC3 - 19,99 zł
2. dąb apolonia, 8 mm, aC5 V-fuga - 33,99 zł
3. dąb Cracovia, 8 mm, aC5 V-fuga - 42,99 zł
4. dąb aqua, 8 mm, aC5 V-fuga - 50,99 zł

PŁyTA GKbI 
wodoodPornA 
wym. 12,5x600x1200 mm 

fArBA odPornA  
nA szorowAnie
śnieżnobiała, lateksowa,  
10 l + 10% (6,82 zł/l)

PŁyTA GKb  
ZWyKŁA 
wym. 12,5x600x1200 mm

PSb PŁyN 
zimowY do 
sPrYskiwAczY 
-20°C, 4 l (2,73 zł/l)

sól drogowA 
z AntYzBrYlAczem PsB
20 kg (0,65 zł/kg)

zestAw  
siekierA x25  
+ PIŁA SW73

kolekcjA desert sAnd
płytka ścienna do stosowania wewnątrz pomieszczeń,

patchwork, beige, wood, wym. 30x60 cm

kolekcjA PAtchwork
gres szkliwiony do stosowania na podłogach 

i ścianach, wewnątrz i na zewnątrz budynków, 
patchwork one, light grey, wym. 42x42 cm

3499
zł/szt.

od 1999
zł/m2

4699
zł/szt. 999

zł/szt.

1079
zł/szt.

3799
zł/m2

3799
zł/m2

2,5
litra

17
kg 5

litrów

719
zł/szt.

7499
zł/szt.

11
litrów

1090
zł/szt.

1299
zł/opak.

6 mm

8 mm

8 mm

8 mm

259 
zł/zest.

Grudzień 2021 9  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50

+50

+50 +50



WesołychśWiąt

3.

4.

2.1.

oPrAwA 
WISZĄCA vITA
gwint E27,  
kolor biały; 
 - 1 zwis - 89,90 zł
 - 3 listwa - 199,90 zł
 - 3 talerz - 225,90 zł

3x 
E27

4x 
E27 4x 

E27

4x 
E27

E14

E27

PlAfonY led
różne rodzaje

PlAfon ring 
 - 40 kwadrat - 89 zł
 - 40 okrągły - 89 zł

 - 40 kwadrat z pilotem - 165,90 zł
 - 50 kwadrat z pilotem - 245,90 zł

NAŚWIETLACZ LED 
neutralna biel
 - 10 W - 11,90 zł; 20 W - 19,90 zł; 30 W - 28,90 zł

z czujnikiem PIr 
 - 10 W - 29,90 zł, 20 W - 38,90 zł, 30 W - 54,90 zł

oPrAwY  
OŚWIETLENIOWE* 
1. towny - 199 zł, 
2. Various - 329 zł
3. Pietro - 359 zł
4. trabo Carlos - 399 zł 

*bez żarówek

od 8990
zł/szt.

hitcenowy

od 9990
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

od 1190
zł/szt.
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Szczęśliwego 
Nowego Roku

życzy PsB mrówka

1. gniazdo Wi-Fi 
2. kamera wewnętrzna 

+ 100 pkt. PAYBAck
3. kamera zewnętrzna Full Hd  

+ 100 pkt. PAYBAck

2.

1.

3.

1.

1.
2. 3.

2.

ProjektorY led

wtYczki 
różne rodzaje

PRZEDŁuŻACZE  
domowe 
różne rodzaje z wyłącznikiem lub bez

oczYszczAcz 
PowietrzA 

z filtrem hePA

NAWILŻACZ 
PowietrzA 
1. poj. 3 l - 109,90 zł
2. poj. 4 l - 165,90 zł

uchwYt tv
1. 13-42", 35 kg - 24,90 zł
2. 37-70", 55 kg - 34,90 zł
3. 37-70", 40 kg - 119 zł

PrzewodY hdmi
 - 1,5 m - 6,49 zł
 - 3 m - 12,90 zł
 - 5 m - 15,90 zł

BAterie AlkAliczne PAnAsonic 
4 sztuki (blister) 

od 8990
zł/szt.

od 890
zł/szt.

od 10990
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 649
zł/szt.

599
zł/opak. 134 

zł/szt.

59 
zł/szt.

179 
zł/szt.

369 
zł/szt.

399
zł/szt.
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1.

2.

KRZESŁO TAPICEROWANE AKSAMIT KARO
w stylu nowoczesnym, tapicerowane tkaniną aksamit; nogi 
wykonane z drewna bukowego, mają zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem; wym. 42x54x88 cm; dostępne kolory: 
ciemnoszary, jasnoszary, beżowy

stolik kAwowY  
skAndYnAwski vincent
blat trójkątny z płyty MdF, 3 drewniane nogi  
o średnicy 3,5 cm, wym. 48x48x42 cm

dYwAn ivorA 
wym.: 67x120 cm - 76,90 zł; 133x190 cm - 199 zł; 
dostępny w różnych wzorach

dYwAn Prestige 
wym.: 80x150 cm - 117 zł; 120x160 cm - 169 zł, 
160x230 cm - 299 zł; dostępny w różnych wzorach

fotel winston
typu uszak zaprojektowany w stylu skandynawskim; 
tapicerowany tkaniną aksamitną, pikowany, nogi z drewna 
bukowego, wym.: szer. 62x108 cm, gł. 51,5 cm, dostępny 
w kolorach: beż, granat, szary, zieleń butelkowa

Biurko 
1. gamingowe zEus; wym. 

120x60x75 cm, płyta MdF - 339 zł
2. konsola, biurko CobI; wym. 

100x50x75 cm, płyta meblowa  
w kolorze dąb - 245 zł

dYwAn BArAnek 
wym. 70x140 cm - 86,90 zł; 120x160 cm - 159 zł; 
dostępny w różnych kolorach

REGAŁ  LOFT KRAFT  
płyta MdF, rama czarny metal 

KRZESŁO ARvIKA
szaroniebieski

KRZESŁO 
Artim 
kolory:  
szary, latte 

stolik skAndYnAwski PentA 
kolor czarny

189 
zł/szt. 89 

zł/szt.

od 117 
zł/szt.

599 
zł/szt.

13499
zł/szt.

125 
zł/szt.

od 195 
zł/szt.

od 155 
zł/szt.

155 
zł/szt.

od 7690
zł/szt.

od 8690
zł/szt.

Grudzień 202112  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

+200



PorcelAnA wonderlAnd i BellA
w ofercie: miska - od 9,99 zł; talerz deserowy - 9,99 zł, talerz głęboki - 11,90 zł, talerz 
płytki - 15,90 zł, filiżanka 200-350 ml - od 14,90 zł, kubek - od 8,99 zł, imbryk 900 ml 
- 38,90 zł, cukiernica - 19,90 zł, mlecznik - 11,90 zł; w ofercie również aurora 
Gold filiżanka - od 19,90 zł, aurora Gold kubek - 19,90 zł, aurora Gold - mi-
ska i talerz - od 24,90 zł; kieliszki kpl. 6 szt. - 42,90 zł/kpl., świecznik - od 24,90 zł, 
mata stołowa - od 2,99 zł, ozdoby bożonarodzeniowe - od 10,90 zł

PORCELANA MySTERy I bELLA ZŁOTO
w ofercie: miska - od 13,90 zł, talerz deserowy - 13,90 zł, talerz głęboki - 15,90 zł, 
talerz płytki - 19,90 zł, filiżanka 200-350 ml - od 20,90 zł, kubek - od 11,90 zł, imbryk 
900 ml - 52,90 zł, cukiernica - 26,90 zł, mlecznik - 20,90 zł; w ofercie również: au-
rora Gold filiżanka - od 19,90 zł, aurora Gold kubek - 19,90 zł, aurora Gold 
- miska i talerz - od 24,90 zł; kubek z dekoracją bożonarodzeniową - od 18,90 zł, 
świecznik - od 12,90 zł, mata stołowa - od 2,99 zł, ozdoby bożonarodzeniowe 
od 11,90 zł, noblE PurE Gold sztućce - od 7,99 zł, andrEa szklanki i kubki termicz-
ne - od 42,90 zł/kpl., Muskat zestaw do whisky (karafka + 4 szkl.) - 36,90 zł/zest., 
podkładka - 11,90 zł

stonE garnek poj. 2,4-7,1 l - od 72,90 zł; stonE patelnia rozm. 20-30 cm 
- od 39,90 zł; Quadro talerze, naczynia, półmisek - 7,99 zł, salaterka - od 4,99 zł, 
talerze - od 5,49 zł; tErMICa naczynia żaroodporne poj. 2,9-7 l - od 36,90 zł; szklanki 
poj. 250-350 ml - od 2,99 zł; salaterki - od 4,49 zł; pojemniki spożywcze - od 7,99 zł; 
młynek do soli/pieprzu - 32,90 zł; sCandI koszyk, podkładka, serwetnik i inne 
- od 12,90 zł; dzbanki, karafki poj. 1-1,2 l - od 14,90 zł

liniA rose  florinA 
nowoczesne i stylowe garnki, 
patelnie aluminiowe

ŚWIĄTECZNE KubKI,  
FILIŻANKI, TALERZE, MISECZKI  

od 899
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 2699
zł/szt.
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lustro PAris
wym.: 42x137 cm - 137 zł, 47x147 cm - 157 zł

oBrAz
różne rodzaje

dekorAcje 
STOŁOWE 
ŚWIECZNIKI

stYlowe  
MISy STOŁOWE

PodtAlerze 
rożne wzory i kolory

dYwAniki,  
MATy POD CHOINKĘ

od 137 
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

4999
zł/szt.

od 5699
zł/szt.
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1. bryza proszek do prania 4w1 sPrInG FrEsHnEss Color,  
4,5 kg, 60 prań - 24,99 zł (5,55 zł/kg) (0,42 zł/pranie)

2. VanIsH proszek do prania firan, 400 g - 10,99 zł (27,47 zł/kg)
3. PErWoll płyn do prania, różne rodzaje, 2,7 l - 16,99 zł (6,29 zł/l)
4. PErsIl PoWEr CaPs, kapsułki do prania, 33 prania - 29,99 zł (0,91 zł/pranie)
5. E - płyn do płukania, koncentrat 1,65 l; 1,8 l - 8,49 zł (od 4,72 zł/l)
6. VanIsH oXI aCtIon odplamiacz, 1 l; różne rodzaje - 12,49 zł
7. CalGon środek do zmiękczania wody, 500 g - 12,99 zł (25,98 zł/kg)
8. ClIn rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,49 zł (10,98 zł/l)

9. ajaX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,49 zł
10. sIdoluX EXPErt do ochrony i nabłyszczania drewna, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
11. sIdoluX EXPErt do ochrony i nabłyszczania paneli/PCV, linoleum,  

500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
12. PlEdGE 5w1 spray do mebli surFaCE orIGInal ClassIC,  

250 ml - 7,99 zł (31,96 zł/l)
13. doMEstos 650 ml + 100 ml CItrus - 5,99 zł (7,99 zł/l)
14. brEF PoWEr aCtIV kostka do WC, różne rodzaje,  

3x50 g - 10,99 zł (73,27 zł/kg)

15. FaIry płyn do naczyń MIĘta aroMatICs, 850 ml - 5,99 zł (7,05 zł/l)
16. MEGlIo spray odtłuszczacz lemon, 750 ml - 11,99 zł (15,99 zł/l)
17. MEGlIo spray odkamieniacz antI-lIMEsCalE, 750 ml - 11,99 zł (15,99 zł/l)
18. CIF MaX PoWEr mleczko do czyszczenia CItrus/sPrInG,  

1001 g - 8,99 zł (8,98 zł/kg)
19. FaIry kapsułki do zmywarek all In onE, 115 kaps. - 72,99 zł (0,63 zł/kaps.)

20. FaIry PlatInuM kapsułki do zmywarek, 84 kaps. - 72,99 zł (0,87 zł/kaps.)
21. rEGIna ruMIankoWy papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł/opak. (1,08 zł/rol.)
22. rEGIna blItz ręcznik papierowy 3-warstwowy - 7,99 zł
23. VanIsH 3w1 szampon do dywanów - pranie ręczne, 500 ml - 12,49 zł (24,98 zł/l)
24. MElt preparat do udrażniania, 750 ml - 26,99 zł (35,99 zł/l)

moP viledA  
12 sPrAY 
mAx Box

viledA  
moP oBrotowY turBo 3w1
wkład do mopa obrotowego turbo 3w1, mikrofibra - 32,90 zł/szt.

leifheit 
suszArkA  
PegAsus 150 
solid slim

POŚCIEL Z FLANELI bAWEŁNIANEJ
wzory świąteczne, dostępne rozmiary: 
160x200 cm + 70x80 cm*2 szt. - od 74,90 zł 
200x220 cm + 80x80 cm*2 szt. - od 89,90 zł

wYcierAczkA 
limA
wym. 45x75 cm

ociekAcz 
nA ButY
wym. 38x75 cm

KOŁDRy, PODuSZKI ANTIbACTERIAL
 - poduszka: 50x60 cm - 24,90 zł,  70x80 cm 
- 34,90 zł; 
 - kołdra: 155x200 cm - 59,90 zł, 220x200 cm 
- 74,90 zł

od 549
zł/szt.

97 
zł/szt.

129 
zł/zest.

109 
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 7490
zł/kpl.

3290
zł/szt.

1890
zł/szt.
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toAletkA kosmetYcznA kAsiA
lustro z oświetleniem 12 x lEd,  
zestaw zawiera 3 elementy, wym. 140x94x43 cm

toAletkA 
kosmetYcznA diAnA Plus
z lustrem i taboretem, kolor biały,  
stół: wys. 141 cm (z nadstawką), szer. 75 cm, gł. 40 cm
taboret: wys. 45 cm, szer. 37 cm, gł. 28 cm

mAszYnkA  
DO MIELENIA MIĘSA MMM-05
funkcja rEVErsE (bieg wsteczny), metalowa komora mie-
lenia odłączana przyciskiem, łatwy demontaż, nóżki anty-
poślizgowe; wyposażenie: taca zsypowa do podawania 
produktów, nóż ze stali nierdzewnej, 3 sitka z otworami 
o średnicy: 3, 5, 7 mm, nasadka do wyrobu wędlin, 
nasadka do wyrobu pasztecików, popychacz

mikser  
Z MISĄ ObROTOWĄ MMR-17 Z
obrotowa misa o pojemności 2,4 l; 5-stopniowa regulacja 
prędkości + funkcja turbo, mieszadła trzepakowe do 
ubijania piany, mieszadła hakowe do wyrabiania ciasta, 
przycisk zwalniający mieszadła, zabezpieczenie przed 
przypadkowym wyjęciem mieszadeł podczas pracy

czAjnik BezPrzewodowY  
inox/mcz75 m
obudowa ze stali nierdzewnej, wielostopniowy system 
zabezpieczeń, uchylna pokrywa, stabilna obrotowa 
podstawa 360°, zakryta grzałka, lampka kontrolna stanu 
pracy, pojemność min./maks. 0,5/1,2 l

220-240 V
50/60 Hz

220-240 V
50/60 Hz

Moc
1350 -1600 W

Moc
300 W

Moc
720 W

220-240 V
50 Hz

AlkomAt 
BAcf30

529 
zł/zest.

339 
zł/kpl.

259 
zł/szt.

165 
zł/szt.

107 
zł/szt.45 

zł/szt.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

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

Mrówka śreM
Gostyńska 51, 63-100 śreM, telefon 61 642 75 00

Godz. otwarcia: pn. - sob.: 700-2000,  niedziela handlowa: 1000-1800

na 
prezent

  

Idealne

idealne 
na prezent

idealne 
na prezent

idealne 
na prezent
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