
HUŚTAWKA BAHAMA
rozkładana na stelażu stalowym, siedzisko - sprężyny, 
w komplecie poduszka 2-częściowa; dwa podłokietniki 

+ moskitiera uniwersalna + dach; obciążenie maks. 300 kg

PRODUKT
POLSKI

KOSA SPALINOWA 
NAC 3 KM

szerokość koszenia 42/25 cm
silnik dwusuwowy 54cc, maks. 
moc 2,2 kW/3 KM, szerokość 

robocza: żyłka 420 mm, tarcza 
stalowa 255 mm; dzielony wał, 

zbiornik paliwa 1 litr

SZLIFIERKA 
KĄTOWA 900 W*
moc 900 W; śr. tarczy 125 mm, regulacja obrotów, 
prędkość obr. bez obciążenia 2800-11000 min-1

*cena nie obejmuje tarczy

MYJKA 
CIŚNIENIOWA K3 
POWER CONTROL

ciśnienie robocze 20-120 bar; wydajność tłoczenia 
maks. 380 l/h, moc przyłącza 1600 W, urządzenie 

przeznaczone do lekkich i średnich zabrudzeń, 
ustawienia poziomu ciśnienia bezpośrednio na lancy 
spryskującej z kontrolą na wskaźniku pistoletu spry-

skującego, zintegrowany zbiornik na detergent; 
na wyposażeniu pistolet spryskujący, dysza 

rotacyjna, lanca spryskująca Vario

MAGNAT 
CERAMIC
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji,
wyprodukowana w technologii CERAMIC SYSTEM na 
ceramicznych komponentach oraz najwyższej jakości 
żywicach i pigmentach, 2,5 l (29,56 zł/l)

1299 zł

kpl.

299 zł

szt.

HIT URODZINOWY!

7390 zł

szt.

HIT URODZINOWY!

499 zł

kpl.

HIT URODZINOWY!

459 zł

szt.

HIT URODZINOWY!

2,5
litra

Kwiecień/Maj
2022

Oferta ważna 
od 29.04 do 14.05

lub do wyczerpania zapasów.

PSB MRÓWKA ŚREM Kupon ważny 29.04-31.05.22 r.

Zyskaj +500 punktów za zakupy
w Mrówce za min. 100 zł z kuponem
w aplikacji PAYBACK.

Punktuj urodzinowo z Mrówką!



Nawadnianie
Twojego

ogrodu

1.

2.
ZESTAW Z WĘŻEM
ROZCIĄGLIWYM BASIC
podczas przepływu wody pod ciśnieniem zwiększa 
swoją długość trzykrotnie, bez załamań i splątań; 
dł. węża 2,5 m - dł. robocza 7,5 m

WĄŻ
OGRODOWY
ORANGE
5-warstwowy, lekki i wytrzymały, 3/4”, 15 m.b.

WĄŻ OGRODOWY BASIC
3-warstwowy, wytrzymały i elastyczny, 3/4”, 20 m.b.

ZRASZACZ WAHADŁOWY
SWING IDEAL
15 dysz wylotowych, pow. zraszania do 279 m2

KARATE ZEON 
050 CS - OWOCE,
WARZYWA 5 ml

zwalcza stonkę i mszyce, 
szybki efekt działania, 

wysoka wydajność pre-
paratu (15,98 zł/10 ml)

NAWOZY
 - zdrowe rośliny dom i balkon, 1 l - 7,99 zł
 - do trawników z mikroskładnikami,
4 kg - 24,90 zł (6,22 zł/kg) +50 pkt. PAYBACK

ORGANICZNY NAWÓZ INNBIO
 - Kwiaty Domowe i Balkonowe, 1 l - 13,99 zł
 - Naturalny Trawnik, 1 l - 13,99 zł
 - Iglaki i Krzewy Ozdobne,
2,5 kg / 2,9 l - 49,90 zł (19,96 zł/kg / 17,21 zł/l)
 - Naturalny Trawnik
7,3 kg / 8,5 l - 99 zł (13,56 zł/kg / 11,65 zł/l)

SPRINTER 350 SL
- ZWALCZA CHWASTY
likwiduje chwasty jednoliścienne
i dwuliścienne, zwalcza perz i skrzyp;
 - 250 ml - 24,90 zł (99,60 zł/l)
 - 1 l - 69,90 zł +50 pkt. PAYBACK

FOTEL
ARUBA PLUS

z podnóżkiem;
rozkładany-

28 pozycji; maks.
obciążenie 110 kg;

poduszka pikowana 
- 159 zł/kpl.

PRODUKT
POLSKI

KRZESEŁKO
turystyczne,
reżyserskie,
składane 
- 53,90 zł

HUŚTAWKA OGRODOWA VIKTORIA
wym.: 194x119x170 cm, 3-osobowa; materiał siedziska 
siatka Teslin 2x1; maks. obciążenie 350 kg

HUŚTAWKA OGRODOWA MEGI
z funkcją rozkładania; stalowa konstrukcja;
maks. obciążenie 300 kg; kolor brązowy

HAMAK 
1. BOHO,
2. ETNO 

4990 zł

zest.

7990 zł

szt.

4990 zł

szt.

od 799 zł

szt.799 zł

opak.

od 2490 zł

szt.

od 1399 zł

opak.

od 5390 zł

szt.

919 zł

szt. 1299 zł

szt.

6490 zł

zest.

HIT URODZINOWY!

129 zł

szt.

Kwiecień/Maj 20222

3-warstwowy, wytrzymały i elastyczny, 3/4”, 20 m.b. ORGANICZNY NAWÓZ INNBIO
Kwiaty Domowe i Balkonowe, 1 l - 
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dekoracjeOgrodowe

1. 2.

3.

4.

6.
5.

2.

1.

KOSA SPALINOWA
WIELOFUNKCYJNA

HANDY PRIME
TMK521-4w1

silnik 2-suwowy, poj. 52 cm3;
szer. robocza 45 cm;

w komplecie: podkrzesywarka
i nożyce do żywopłotu, szelki,

klucz do świecy, pojemnik
do mieszanki, głowica żyłkowa,

tarcza tnąca +50 pkt. PAYBACK

MCCULLOCH
PODKASZARKA

TRIMMAC
0,6 kW, poj. 25 cm3,
szer. robocza 56 cm 

PODKASZARKA
ELEKTRYCZNA
HANDY DP300
głowica półautomat

PODKASZARKA 
ELEKTRYCZNA

ROŚLINY PNĄCE, KRZEWY
 - clematis wielkokwiatowy - 16,49 zł
 - glicynia - 33,99 zł +50 pkt. PAYBACK

ROŚLINY OWOCOWE
 - borówka amerykańska w doniczce,
różne odmiany - 22,99 zł/szt.
 - truskawka, różne odmiany, sześciopak - 13,99 zł

DONICZKA
1. MIRA ECO, biała, śr. 19 cm - 11,49 zł; 2. MIRA ECO, antracyt, śr. 25 cm - 21,99 zł;
3. MIRA musztardowa, śr. 30 cm - 31,99 zł; 4. MIRA ECO COFFE, śr. 30 cm - 33,99 zł;
5. MAGNOLIA JERSEY, biała, śr. 19 cm - 6,99 zł;
6. MAGNOLIA JUMPER, musztardowa, śr. 14 cm - 3,49 zł

KRZEWY OZDOBNE
 - Cotoneaster lucidus - 10,99 zł
 - Hydrangea Paniculata
VANILLE-FRAISE „Renhy” - 22,99 zł

ROŚLINY
różne odmiany

DONICZKA
różne kolory i rozmiary
1. BALKONOWA rattan 

- od 9,99 zł
2. BARREL - od 46,99 zł

FONTANNY 
OGRODOWE

599 zł

szt. 699 zł

kpl.

0,6
kW

52
cm3

56
cm

45
cm

6990 zł

szt. 159 zł

szt.

500
W

300
W

32
cm

22
cm

od 349 zł

szt.

od 999 zł

szt.

od 1649 zł

szt.

od 1099 zł

szt.

od 1399 zł

opak.

od 549 zł

szt.

279 zł

szt.

Kwiecień/Maj 2022 3 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE
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WYPOCZYNEK

i zabawai zabawa

ALTANA
GRILLOWA
wym. 288x288x210 cm

DOMEK JAKOB
wym.: podstawa z domkiem - 150x243x299 cm;
domek - 150x243x160 cm; podstawa - 126x207x219 cm

HUŚTAWKA
GNIAZDO
śr. 100 cm

HUŚTAWKA MINI
wym.160x220x225 cm

METALOWA HUŚTAWKA MILA
antypoślizgowe siedziska + 2-osobowa huśtawka;
dla dzieci powyżej 3 lat

ŚLIZG
 - TSURI - dł. 3 m, kolor czerwony - 339 zł
 - YULVO - dł. 2,2 m, kolor niebieski - 219 zł

DOMEK PRETTY 
Z KUCHNIĄ

wym. 145x110x127 cm; 2 okna, 
żaluzje po obu stronach; 

odporna i stabilna konstrukcja; 
powłoka ANTI-UV chroniąca 

przed blaknięciem;
dla dzieci powyżej 2 lat

ZJEŻDŻALNIA XL
ślizg 230 cm, wym. 237x112x142 cm;

możliwość podłączenia węża
ogrodowego w celu

zraszania ślizgu;
dla dzieci powyżej 3 lat

MEBLE
GABI I LOLEK

dla dzieci, kolor czerwony
 - fotelik Gabi - 20,90 zł
 - stolik Lolek - 33,90 zł

HUŚTAWKA LUNA
wym. 220x189x198 cm

TRAMPOLINA
PRO FIBER
siatka bezpieczeństwa
wys. 180 cm; w zestawie drabinka;
 - śr. 305 cm, wys. 76 cm, maks. obciążenie 100 kg - 899 zł
 - śr. 366 cm, wys. 80 cm, maks. obciążenie 150 kg - 1099 zł

PARASOL OGRODOWY KAZUAR
śr. 3 m, aluminiowy parasol ogrodowy;
mechanizm korbowy; system
regulacji kąta nachylenia czaszy

PARASOLE
różne wzory i kolory

KRZESŁO 
ARKADIA 
- 149 zł
STOLIK JUPITER 
90 cm - 269 zł

PAWILON TINO

519 zł
szt.

HIT  URODZINOWY!

1799 zł

zest.

1749 zł

szt.

1999 zł

szt.

119 zł

szt.

od 219 zł

szt.

379 zł

kpl.

599 zł

szt.

519 zł

szt.

od 2090 zł

szt.

699 zł

szt.

od 899 zł

zest.

619 zł

szt.

od 149 zł

szt.

od 2290 zł

szt.

Kwiecień/Maj 20224 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!
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RALAKS

w ogrodzie
OKULARY 
OCHRONNE 
“GREENY” 
- 9,99 zł/szt.

KOSZULKA POLO
100% bawełna; klasyczny 
krój polo; dzianina o splo-
cie “pique”; kolor granat; 
dostępne rozmiary M-XXL 
- 29,90 zł/szt.

BLUZA 
Z KAPTUREM
70% bawełna, 30% 
poliester; duże naszy-
wane kieszenie na 
przodzie; ściągacze 
wzmocnione lycrą; 
dostępne rozmiary 
M-XXL 
- 59,90 zł/szt.

RĘKAWICE 
NITRILE FLEX 

FOAM 
- 9,99 zł/para

PÓŁBUT 
ROBOCZY TOMAS S1

wykonane z przewiewnego mate-
riału; nosek wzmocniony stalową 
wkładką; miękka wyściółka; 
system antishock; właściwości: 

antystatyczne, antypoślizgo-
we, olejoodporne; dostępne 
rozmiary 40-46 
- 99,90 zł/para

KOSIARKA SPALINOWA
Z NAPĘDEM HANDY SHE51N196L 4w1
silnik Loncin, poj. 196 cm3; moc 3,7 kW; 
szer. robocza 51 cm, 8-stopniowa wys. regulacji 
koszenia 25-75 mm, kosz poj. 62 l, funkcja mielenia,
funkcja mycia obudowy, boczny wyrzut

KOSIARKA SPALINOWA
Z NAPĘDEM HANDY SHA51BS750N 4w1
silnik Briggs&Stratton, poj. 161 cm3; szer. robocza 51 cm; 
regulacja wys. koszenia: 8-stopniowa, 25-80 mm;
kosz poj. 62 l; funkcja mielenia, funkcja mycia obudowy, 
boczny wyrzut

ROBOT KOSZĄCY NAC
szerokość koszenia 18 cm, wysokość koszenia 20-60 mm, czujnik deszczu
 - napięcie znamionowe 28 V, 2 Ah, czujnik podniesienia, czujnik przeszkody - 1899 zł
 - napięcie znamionowe 20 V, 2.5 Ah, ultrasoniczny czujnik wykrywania przeszkód, czujnik podniesienia,
czujnik zderzeniowy, czujnik podnoszenia - 2099 zł
 - napięcie znamionowe 20 V, 5 Ah, ultrasoniczny czujnik wykrywania przeszkód,
czujnik podniesienia, czujnik zderzeniowy, czujnik podnoszenia - 2699 zł

KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM
silnik 146 cc, moc znamionowa 2,6 kW NAC POWER 
OHV; szerokość robocza 42 cm, kosz 40 l, centralna 
regulacja wysokości koszenia - 7-stopniowa, obudowa 
stalowa; 3w1 - wyrzut tylny, kosz, mielenie

KOSIARKA ELEKTRYCZNA NAC
moc 1800 W, szerokość koszenia 40 cm, poj. kosza
na trawę 40 litrów, 5-stopniowa regulacja wysokości

NOŻYCE
ELEKTRYCZNE

DO ŻYWOPŁOTU EASYCUT
moc 420 W, długość robocza 45 cm, maks. średnica 

gałęzi 18 mm, waga 2,6 kg

NOŻYCE ELEKTRYCZNE 
DO ŻYWOPŁOTU HANDY

moc 500 W, napięcie 230 V, długość robocza 41 cm,
maks. średnica gałęzi 16 mm, waga 2,2 kg

TRAMPOLINA
 - śr. 244 cm - 599 zł
 - z drabinką: śr. 305 cm - 799 zł, śr. 366 cm - 999 zł

ZESTAW EMILY Z PODUSZKAMI
kolor grafit, poduszka - jasny szary

ZESTAW RIMINI
sofa, 2 fotele, stół, kolor czarny

1599 zł

szt.

899 zł

szt.489 zł

szt.

od 1899 zł

szt.

3,7
kW 2,6

kW
1800

W

40
cm

42
cm

51
cm

51
cm

2,68
kW

149 zł

szt. 339 zł

szt.
420
W

500
W

45
cm

41
cm

899 zł

zest.

od 599 zł

szt.

619 zł

zest.

1249 zł
szt.

HIT  URODZINOWY!
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Wiosenny
wypoczynek

ZESTAW STOLIKÓW TORA
praktyczny zestaw stolików kawowych w stylu LOFT,
blaty w kolorze dąb; stoliki wchodzą jeden pod drugi;
wym. stolików: średni 45x45x45 cm, duży 50x50x50 cm

KRZESŁO 
SKANDYNAWSKIE OSAKA

nogi naturalne, dostępne kolory: 
białe, czarne, szare - 69,99 zł

STÓŁ SKANDYNAWSKI
TODI
okrągły, śr. 80 cm,
kolor biały - 299 zł

STOLIK KAWOWY 
SKANDYNAWSKI PENTA
kolor czarny  

STÓŁ SKANDYNAWSKI 
ASPENA
80x80x73 cm, kolor biały

BUJAK
OGRODOWY
SYCYLIA
czarna rama, czarny 
rattan, szara podusz-
ka; maks. obciążenie 
150 kg

ŁAWKA OGRODOWA
wym. 125x60 cm; stalowa

konstrukcja, listwy z kompozytu

STOLIK
OGRODOWY

JUPITER
szklany blat, stalowa konstrukcja,
wym.: 40x40x43 cm - 64,90 zł,

90x90x72 cm - 239 zł

KRZESŁO
OGRODOWE
HERKULES
stal 22 mm, czarna 
rama, czarny
rattan - 89,90 zł

ZESTAW 
DELANO
ze stołem Lima 
160 cm, grafit jasny

ZESTAW RATANOWY 4-CZĘŚCIOWY
w zestawie: sofa, stolik, 2 fotele

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE BONA*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 struktura
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE INGA*
szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, RAL 9005
*wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

ZESTAW MEBLI MOZAIKA
krzesło wym. 38x38x92 cm,
rama stalowa 13 mm kolor czarny, stół wym.
śr. 60x71 cm, rama stalowa 19 mm kolor czarny

199 zł

zest.

119 zł

zest.

od 6999 zł

szt. 359 zł

szt.

799 zł

szt.

599 zł

szt.

od 6490 zł

szt.

1799 zł

zest.

1090 zł

zest.

559 zł

przęsło 179 zł

przęsło

429 zł

zest.

Kwiecień/Maj 20226 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE
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dostępne 
kolory:

KOMPAKT MITO
odpływ poziomy,

możliwość regulacji
spłukiwania EKO

2/4 litra lub 3/6 litra,
deska polipropylenowa

KUCHENKA
GAZOWA
 - 2-palnikowa - 139 zł
+100 pkt. PAYBACK
 - 4-palnikowa - 199 zł 

DESKA SEDESOWA
FORMIC SUPER SLIM
duroplastowa, wolnoopadająca - 89 zł

DESKA SEDESOWA
NEW FORMIC
duroplastowa,
wolnoopadająca - 79,99 zł

POJEMNIK
NA WODĘ

1000 litrów 
z systemem 

pozyskiwania
wody z rynny,

z PVC
odpornego
na warunki

atmosferyczne

SZALONA STOKROTKA
opryskiwacz ogrodowy - 14,99 zł/szt.

IBO POMPA POWIERZCHNIOWA
MULTI 1300 INOX
wydajność maks. 80 l/min, maks. wys.
podnoszenia 48 m, ciśnienie maks. 4,8 bar

IBO POMPA 
ZATAPIALNA IPC
płytkossąca - baseny, pod-
topienia, zalania, piwnice

CYFROWY
REGULATOR
CZASOWY
PRZEPŁYWU
WODY

SYSTEM KONTROLI 
IRYGACJI APP

wersja Wi-Fi,
system zarządzany

aplikacją na Android
i iOS Control Master

ZESTAW ZLEWOZMYWAK GRANITOWY
1-KOMOROWY Z DŁUGIM OCIEKACZEM,
BATERIA Z WYLEWKĄ „U”
wymiar 65x44x17,6 cm, kolor: grafitowy, szary, piaskowy

ZESTAW
OPRYSKIWACZ
ORION SUPER 9 l
+ OSŁONA
HERBICYDOWA
ciśnieniowy, do aplikacji 
środków ochrony roślin, 
lanca dł. od 0,6 m do 1,2 m; 
w zestawie osłona herbicy-
dowa, która umożliwia pre-
cyzyjny oprysk na chwasty

AQUA ZRASZACZ
OSCYLACYJNY
z rurką aluminiową

CLASSIC PISTOLET
ZRASZAJĄCY
Z SZYBKOZŁĄCZEM

KABINA ALBA PLUS
wysoki brodzik, 80 i 90 cm

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

299 zł

zest.

od 7999 zł

szt.

od 139 zł

szt.

89 zł

szt.

259 zł

szt. 379 zł

szt.

419 zł

szt.

299 zł

szt.

4990 zł

szt.

6490 zł

szt.

279 zł

zest.

HIT URODZINOWY!

151 zł

zest.

HIT URODZINOWY!

999 zł

szt.
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FUNKCJONALNA

łazienka
4.

1.
3.

2.

1.

2.

3.

4.

SERIA BATERII BORO 

*c
en

a 
ni

e 
za

w
ie

ra
 a

rm
at

ur
y 

i a
kc

es
or

ió
w

ZESTAW PRAXIS*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 169 zł; 2. słupek wysoki, szer. 35 cm - 189 zł; 
3. komoda, szer. 35 cm - 109 zł; 4. szafka wisząca, szer. 35 cm - 99 zł; 
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

ZESTAW MEBLI FORMIC*
boki Venge Luizjana, front biały,
1. szafka wisząca - 109 zł, 2. komoda - 119 zł, 3. szafka z umywalką 50 cm - 159 zł, 4. słupek wysoki - 179 zł

ZESTAW 
VENTO*
szafka z umywalką 50 cm, kolor biały
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

ZESTAW SMALL*
szafka z umywalką,
szer. 40 cm, kolory: wenge luizjana, biały połysk 

*z
es

ta
w

y 
be

z 
ar

m
at

ur
y

zlewozmywakowa 
z wylewką U

wannowa umywalkowa 
stojąca

umywalkowa 
z obrotową wylewką 

natryskowa umywalkowa 
ścienna

zlewozmywakowa 
ścienna 

zlewozmywa-
kowa stojąca 

SERIA MEBLI ŁAZIENKOWYCH 
MODUS DĄB COUNTRY ASTOR
szafka z blatem i szufladą 60 cm
szafka z blatem i szufladą 80 cm
półsłupek wys. 124 cm szer.40 cm głębokość 35 cm
słupek wys. 192 cm szer. 40 cm głębokość 35 cm

ZESTAW MEA*
Dąb Craft złoty, nóżki i uchwyty czarne;
szafka z umywalką 50 cm - 289 zł, szafka z umywalką 
55 cm - 319 zł, słupek - 299 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

od 99 zł

szt.

od 109 zł

szt.

219 zł

zest.

od 749 zł

szt.

139 zł

szt. 129 zł

szt. 179 zł

szt. 229 zł

szt. 129 zł

szt. 139 zł

szt. 149 zł

szt.

169 zł

szt.

269 zł

zest.

HIT URODZINOWY!

od 289 zł

szt.
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mieszkanieStylowe

10 mm

8 mm

1.

2.

3.

4.

7 mm

7 mm

PANELE PODŁOGOWE
1. Dąb Piastowski AC3, 7 mm - 24,99 zł
2. Dąb Teatralny AC4, 7 mm - 27,99 zł

3. Classen Dąb Girard AC4, V-fuga, 10 mm - 55,99 zł
4. Classen Dąb Merida AC4, V-fuga, 8 mm - 58,99 zł

PŁYTKI MAROKO 1
płytka dekoracyjna gipsowa do wewnątrz,
0,45 m2/opak. (46,64 zł/m2)

PŁYTKI TASOS 1
płytka dekoracyjna gipsowa
do wewnątrz, 0,40 m2/opak. (57,48 zł/m2)

DRZWI ZEWNĘTRZNE KAIR
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akce-
soriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
szyba hartowana, ramka INOX, blacha ocynkowana; 
uszczelka na całym obwodzie; zastosowanie domy 
jednorodzinne

PRODUKT
POLSKI

DRZWI ZEWNĘTRZNE ORLANDO
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akce-
soriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
blacha ocynkowana; uszczelka na całym obwodzie; 
zastosowanie: domy jednorodzinne; drzwi spełniają 
wymogi programu „Czyste powietrze”

PŁYTKI MAROKO 1
płytka dekoracyjna gipsowa do wewnątrz,
PŁYTKI MAROKO 1
płytka dekoracyjna gipsowa do wewnątrz, płytka dekoracyjna gipsowa

/opak. (57,48 zł/m2)
płytka dekoracyjna gipsowa

/opak. (57,48 zł/m2)

REGAŁ LOFT KRAFT
dostępne wymiary: 
60x32x148 cm - 199 zł, 
60x32x110 cm - 179 zł,  
34x32x148 cm - 149 zł

SKRZYDŁO RAMOWE MENSA 
kolor dąb górski, pokojowe, pełne, łazienkowe
*ceny bez klamki i ościeżnicy

1499 zł

kpl.

od 149 zł

szt.

1089 zł

kpl.

329 zł

szt.

od 2499 zł

m2

2099 zł

opak. 2299 zł

opak.
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Nasz
WARSZTATNaszNaszNasz
WARSZTATNasz

LAMPA LUTOWNICZA GAZOWA 
NA NABOJE + 6 NABOI 
moc 1,9 kW; naboje propan-butan 190 g, temp. grzania 
1350°C, regulacja wielkości płomienia, zużycie gazu 
180 g/h, zastosowanie: lutowanie, kształtowanie lub 
gięcie rur, płyt, usuwanie lakieru, rozpalanie grilla, 
luzowanie śrub, odmrażanie rur, 6 naboi z gazem butan 
o uniwersalnym zastosowaniu np. w lampach lutowni-
czych lub kuchenkach turystycznych

OPALARKA 
Z DYSZĄ DO ROZPALANIA GRILLA 2W1
moc grzewcza: I bieg 1000W, II bieg 2000 W; 
temperatura gorącego powietrza: I bieg 350°C, II bieg 
550 °C; przepływ powietrza: I bieg 300 l/min, II bieg 
500 l/min; dodatkowa dysza do rozpalania 
grilla - zdrowa alternatywa dla rozpałek

SZLIFIERKA KĄTOWA 1010 W
moc 1010 W, średnica tarczy 125 mm, 
regulacja oraz stabilizacja obrotów

WIERTARKA UDAROWA 650 W 
uchwyt samozaciskowy 

ELEKTRYCZNY PISTOLET 
DO MALOWANIA 400 W
moc 400 W; przepływ powietrza 500 ml/min; poj. zbior-
nika 800 ml, zalecany do lakierów i lazur, regulacja prze-
pływu, regulacja dyszy, pojemnik do badania lepkości, 
zbiornik z podziałką i zakrętką; dwie dysze

WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V LI-ION
2 akumulatory 12 V, Li-Ion, 2.0 Ah; dwa biegi; pręd. 
obr. bez obciążenia (1./2 . bieg): 0-400 / 0-1.500 min-1; 
maks. moment obr. 30 Nm; maks. śr. wiercenia: w drew-
nie 20 mm, w stali 10 mm; system ECP (Electronic Cell 
Protection) zapewnia długą żywotność i dłuższy czas 
pracy akumulatora; walizka

PRZECINARKA STOŁOWA 
DO DREWNA 1800 W
moc 1800 W; obroty 5000 min-1; tarcza śr. 250x30 mm;
24 zęby; 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 

MYJKA 
CIŚNIENIOWA 
PREDATOR 160
ciśnienie maks. 160 bar; moc maks. 2500 W; maks. 
przepływ wody 510 l/h;  w zestawie: pistolet, lanca 
na wymienne dysze, dysza do detergentu, dysza 
regulowana, dysza turbo, szczotka płaska, szczotka 
rotacyjna, szczotka tarasowa, wąż 8 m.b.

ODKURZACZ UNIWERSALNY
moc 1000 W, przystosowany  do pracy na mokro i sucho, 

funkcja wydmuchu, zbiornik 15 litrów; wyposażenie 
standardowe: wąż ssący długości 2 m o średnicy 35 mm, 

ssawka podłogowa na mokro/sucho, ssawka szczelinowa, 
filtr kartridżowy, fizelinowa torebka filtracyjna 1 sztuka

SZLIFIERKA KĄTOWA 900 W
125 mm

MIESZADŁO 
ELEKTRYCZNE 
1200 W 
2-biegi, prędkość 
obrotowa wrzeciona: 
1 bieg 0-500 obr./min 
2 bieg 0-700 obr/min, 
gwint wrzeciona M14, 
waga 9,5 kg

129 zł

szt. 139 zł

szt.

397 zł

kpl.

149 zł

szt.

189 zł

szt.

129 zł

szt.

599 zł

szt.
369 zł

szt.

69 zł

szt.

WALIZKA 
W KOMPLECIE649 zł

szt.

247 zł

szt.
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OCHRONAna medal

SADOLIN EXTRA
lakierobejca dekoracyjno-ochronna, 

różne kolory, 2,5 l (51,60 zł/l)

NOBILES PORY ROKU
farba lateksowa, 2,5 l (12 zł/l)

HAMMERITE
jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego, 
dekoracyjnego malowania metali, połysk lub półmat, 
0,7 l (52,84 zł/l)

DEKORAL MOC KOLORU
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l (16 zł/l)

ŚNIEŻKA EKO
biała emulsja akrylowa
do ścian i sufitów, 10 l (6 zł/l)

ŚNIEŻKA SUPERMAL
emalia olejno-ftalowa, różne kolory, 800 ml (24,99 zł/l)

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

CM16 ELASTYCZNA
ZAPRAWA KLEJĄCA FLEXIBLE
z włóknami, 25 kg (1,60 zł/kg)

DREWNOCHRON 
IMPREGNAT EXTRA
do ochronnego i dekoracyjnego 
malowania drewna,
4,5 l + 11% (16 zł/l)

FARBE ELEWACYJNĄ SILATEX 5 l 
wysokiej jakości silikonowo-akrylowa, 
biała farba do ochronnego i dekoracyjnego 
malowania elewacji, 5 l (10 zł/l)

2999 zł

szt.

3699 zł

szt.

1999 zł

szt.

3999 zł

szt.

5999 zł

szt.

129 zł

szt.

7999 zł
szt.

HIT  URODZINOWY!

3999 zł
opak.

HIT  URODZINOWY!

4499 zł
szt.

HIT  URODZINOWY!

2,5
litra

2,5
litra

0,7
litra 0,8

litra
25
kg

2,5
litra

11
litrów

10
litrów

5
litrów

HIT CENOWY!

4999 zł
szt.
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WNĘTRZE
Jasne

1.

2.2.

PLAFONY IDEUS
1. SOLA; śr.: 26 cm - 59,90 zł, 32,5 cm - 79,90 zł, 

38 cm - 99,90 zł
2. ADIS; wym.: 28x28 cm - 79,90 zł, 33x33 cm - 99,90 zł

ŻARÓWKI 
OGRODOWE LED

10 szt. (3,80 zł/szt.)

OPRAWA 
PODŁOGOWA 
KAMA

PLAFON RING
 - kwadrat/okrągły 40 cm, 24 W - 89 zł
 - kwadrat z pilotem 40 cm, 24 W - 165,90 zł
 - kwadrat z pilotem 50 cm, 40 W - 245,90 zł

LAMPA 
WISZĄCA 

HEKA

LAMPA 
PODŁOGOWA 
AMARO

OPRAWA SUFITOWA KELLY 2
kolory: biały, czarny

OPRAWA 
SUFITOWA 
RESTO
kolory: biały, czarny

OPRAWA WISZĄCA LAGOS
kolory :biały , czarny  cena od 69,99 zł  

od 5990 zł

szt.

8799 zł

szt.

od 89 zł

szt.

1599 zł

szt.

od 6999 zł

szt.

6990 zł

szt.

6990 zł

szt.

3799 zł

opak.

219 zł
szt.

HIT  URODZINOWY!
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Kuchenne
akcesoria

1.
2.

3.

VEGA POJEMNIK ŻAROODPORNY Z POKRYWKĄ
prostokątny, z wentylem w pokrywce, różne rozmiary

KUBEK TERMICZNY
400-550 ml - od 34,99 zł

TERMOS
KONFERENCYJNY

1 l - 69,99 zł
SZKŁO UŻYTKOWE
salaterka, szklanka 250 ml, szklanka Capri

DZBANEK
1,3 l

DISNEY
bidony, butelki,
pojemniki dziecięce

CARBON PATELNIA
DO NALEŚNIKÓW 24 cm

SZKŁO BIAŁE OPALOWE TOLEDO
talerze, półmisek, salaterki

SZKŁO UŻYTKOWE
pokal, karafka

POJEMNIKI
NA ŻYWNOŚĆ

poj. 0,5-1,4 l
- od 5,50 zł

SALATERKA
3,5 l - 10,90 zł

KUBEK
0,33 l - 2,50 złPORCELANA ORO

filiżanki, kubki, miseczka, talerz deserowy, dzbanek

1. BUTELKA FILTRUJĄCA 0,5 l
1 filtr w zestawie - 19,99 zł

2. BUTELKA SOLID Z WKŁADEM
FILTRUJĄCYM MULTIKOLOR
0,5 l - 34,99 zł, 0,7 l - 39,99 zł

3. 3-PAK FILTRÓW DO BUTELKI
różne kolory (bez zakrętki) - 26,50 zł

NOWOŚĆ

KOMPLET OBIADOWY ZELIE
w komplecie 18 elementów: 6 talerzy obiadowych 25 cm;
6 talerzy głębokich 20 cm; 6 talerzy deserowych 18 cm

od 3499 zł

szt.

od 530 zł

szt.

2090 zł

szt.

od 1299 zł

szt.

od 390 zł

szt.

od 599 zł

szt. 1299 zł

szt.

7599 zł

kpl.

od 299 zł

szt.

od 250 zł

szt.

od 990 zł

szt.

od 1999 zł

szt.
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WIOSNĄ

WNĘTRZE
nowe

POJEMNIK
DUAL 
poj. 0,6 + 0,3 l

PODUSZKI
welwetowe 
- 29,99 zł

ZASŁONY
wym. 140x250 cm,
przelotki, różne wzory
- od 49,99 zł

FIRANY
różne wzory 
i rozmiary
- od 69,90 zł

DYWAN PATIO
wym.: 120x170; 160x230 cm

LODÓWKI TURYSTYCZNE
poj.: 10 l - 39,90 zł, 25 l - 59 zł
dostępne również torby termiczne, 
wkłady chłodnicze

PODUSZKI
 - na oparcie niska - 34,90 zł,
wysoka - 44,90 zł
 - wodoodporna - od 54,90 zł;
w paski na krzesło z zagłówkiem - 59,90 zł 
+50 pkt. PAYBACK

KRZESŁO ARTIM
dostępne kolory: biały, szary, latte

TRAWY PAMPASOWE
cena od 79,99zł 

DYWAN CANDIDA
wym.: 67x120 cm; 80x200 cm; 120x160 cm; 160x220 cm

od 135 zł

szt.

od 2999 zł

szt.

od 3190 zł

szt.

2399 zł

szt. od 3990 zł

szt.

od 3490 zł

szt.

129 zł

szt.

od 7999 zł

szt.
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1.

2.KOSZE
1. składany, poj. 32 l - 19,99 zł
2. piknikowy/zakupowy - 26,99 zł

MOP OBROTOWY TURBO 3w1 
VILEDA
wkład do mopa obrotowego TURBO 3w1, 
mikrofibra - 29,90 zł/szt.

SUSZARKA ZEWNĘTRZNA SUN LIFT VILEDA
40 m - 209 zł, 50 m - 215 zł

ZESTAW SNACK 
pojemniki na żywność 

CHEMIA GOSPODARCZA 
1. E - koncentrat do płukania; 1,65 l/1,8 l; różne rodzaje - 8,99 zł (5,38 zł/l)
2. LUDWIK uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1 l - 4,99 zł
3. DOMESTOS, różne rodzaje, 650 ml+100 ml (8,65 zł/l) - 6,49 zł
4. BREF POWER ACTIV kostka do wc, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (7,33 zł/100g)

FAIRY PŁYN 
DO NACZYŃ MIĘTA 
AROMATICS
850 ml (5,87 zł/l)

5. MEGLIO spray odkamieniacz/odtłuszczacz, 750 ml - 11,99 zł (15,99 zł/l)
6. SOFT&EASY ręcznik papierowy, a’2 - 3,49 zł (1,75 zł/rolka)
7. KATRIN PLUS M3, ręcznik wielofunkcyjny - 11,99 zł

MATA STOŁOWA
wym. 43X30 cm

VILEDA ŚCIERKA ACTIFIBRE
do okien

PROSZEK PUROX
perfumowany proszek do prania, 
9,2 kg/120 prań (3,26 zł/kg) (0,25 zł/pranie)

1490 zł

zest

1199 zł

szt.

od 1999 zł

szt. 1599 zł

szt.

od 499 zł

szt.

od 349 zł

szt.

2999 zł

opak.

1.
2.

5. 6.

3.

7.

4.

10990 zł

szt.

HIT URODZINOWY!
od 209 zł

szt.

HIT  URODZINOWY!

499 zł

szt.

HIT URODZINOWY!

Kwiecień/Maj 2022 15 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

+200
+200



1.

2.

2.

3.

1.

4.

GRILL GAZOWY
BRENNER
moc pojedynczego palnika 2,63 kW,
ruszt ze stali emaliowanej;
2-palnikowy - 749 zł, 3-palnikowy - 799 zł

KOCIOŁEK ŻELIWNY
EMALIOWANY

8 l - 239 zł, 10 l - 279 zł

GRILL 
WĘGLOWY
z żeliwnym
rusztem, wym. 
104,5x103x64,5 cm

GRILL 
WĘGLOWY 
OKRĄGŁY

wym. 44,5x71 cm

GRILL WĘGLOWY
1. wym. 82,5x33x84 cm

- 129 zł
2. wym. 71,5x48,5x82,5 cm

- 189 zł

GRILL WĘGLOWY NA TRÓJNOGU
stalowa misa i stelaż, łatwa regulacja wysokości rusztu

GRILL
ELEKTRYCZNY
moc 1650-1950 W;
ruszt z odlewanego
aluminium, wym. 43x27 cm

GRILL
GAZOWY
5 palników,
wym. 
132x55x109 cm

ARCHITEKTURA OGRODOWA
1. płot pełny Multi z łukiem, wym. 180x180/160 cm, kolor brązowy - 119 zł
2. sztacheta ryflowana, kolor brązowy, wym.: 20x90x1200 cm - 9,49 zł,

20x90x1500 cm - 12,99 zł, 20x90x1800 cm - 14,99 zł
3. piaskownica Tom, wym. 140x140 cm z ławeczką i przykryciem - 339 zł/kpl.
4. piasek do piaskownic, atest PZH, worek 20 kg - 9,99 zł/opak. (0,50 zł/kg)

od 749 zł

szt.

od 239 zł

szt.

619 zł

szt.

179 zł

szt.

od 129 zł

szt.199 zł

szt.

399 zł

szt.

od 949 zł

szt.

999 zł

zest.

HIT URODZINOWY!

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

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

Akceptujemy płatności:

PSB MRÓWKA ŚREM

MRÓWKA ŚREM
GOSTYŃSKA 51, 63-100 ŚREM, TELEFON 61 642 75 00

GODZ. OTWARCIA: PN. - SOB.: 700-2000,  NIEDZIELA HANDLOWA: 1000-1800

4.

zł

szt.


