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Regał gaRażowy 180x90x40 cm
noga dzielona, półki z płyty MDF, montaż wciskany, 
5 półek, nośność na każdą półkę 175 kg

bateRia Rubi
dostępne kolory: biały, szary, czarny

elastyczna

wylewka

PilaRka taRczowa 1200 w
moc 1200 W, tarcza 165x20 mm

Psb MRówka koziegłowy,  
ŚRoda wielkoPolska, Nakło 

 

7990
zł/szt.

175 kg
na półkę

147 
zł/szt.

9999
zł/szt.

Oferta ważna od 10.08 do 26.08
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

SIERPIEŃ 2018

ReMoNtuJ z NaMi

7571

*Zapłać punktami w PSB-Mrówka za dowolne
zakupy, a 25% wydanych punktów wróci
na Twoją kartę PAYBACK.

wraca na Twoją kartę PAYBACK*

Promocja trwa do 26.08.2018 r.
Aby skorzystać z oferty zrób zakupy 
w PSB Mrówka, okaż przy kasie kartę 
PAYBACK oraz ten kupon.
Zaokrąglone do całości 25% wydanych 
punktów zostanie zwrócone
na Twoje konto PAYBACK do dnia 
30.08.2018 r.

25%
wartości zakupów



zlew zeN
wym. 48x43 cm,  
osprzęt, bateria w komplecie

gRzeJNik  
łazieNkowy soNia

R

zlew Melo
wym. 44x76 cm, syfon,  
bateria w komplecie
dostępne kolory: beż, czarny

gRzeJNik  
Psb stalowy

- typ C22, 600x600 mm - 139,99 zł
- typ V22, 600x600 mm - 259 zł

wyMieNNik X-teRM  
z PodwóJNą wężowNicą
80 l - 399 zł, 100 l - 445 zł,  
120 l - 475 zł, 140 l - 499 zł

10 latGwarancji

zestaw teRMostatyczNy 
coMfoRt Plus
zawór termostatyczny, głowica, 
zawór powrotny kątowy lub prosty

słuPek PiNia
podwieszany - 209 zł,
kolor: buk truflowy, biały

zestaw PiNia* 
szafka z umywalką, 60 cm, 
podwieszana - 339 zł, 
kolor: buk truflowy, biały
*cena nie zawiera armatury

139 
zł/kpl.

327 
zł/kpl.

od 399 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

od 13999
zł/szt.

3499
zł/zest.

od 209 
zł/szt.
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zestaw zeN gRafit 
szafka z umywalką, 60 cm - 449 zł*

słupek, 30 cm - 249 zł 
grafit połysk  

*cena nie zawiera armatury

kvadRato koMPlet  
NatRyskowy  

z bateRią PodtyNkową
wykończenie chrom, bateria mieszaczo-

wa z przełącznikiem natrysku, głowica 35 mm, 
deszczownia natryskowa kwadratowa, wym. 

20x20 cm, słuchawka 1-funkcyjna, przyłą-
cze kątowe zintegrowane z uchwytem na 

słuchawkę, wąż natryskowy 150 cm, wylewka 
natryskowa o długości 425 mm

zestaw Mebli foRMic
boki: Venge Luizjana, fronty: biały,
1. szafka wisząca - 79 zł; 2. komoda - 89 zł; 3. szafka z umywalką, 50 cm - 119 zł; 
4. słupek wysoki - 149 zł

zestaw Mebli foRMica*
1. szafka z umywalką 50 cm - 149 zł; 2. szafka wisząca - 99 zł;
3. komoda - 109 zł; 4. słupek wysoki - 189 zł

nazwa wym. moc cena
1 500x700 mm 195 W 199,99 zł
2 500x900 mm 236 W 239 zł
3 500x1200 mm 324 W 299 zł

gRzeJNik  
kRoNos chRoMowaNy

gRzeJNik łazieNkowy 
Psb luPo

R

LUPO wym. szer. x wys. moc cena
1 415x530 mm 240 W 159 zł
2 715x530 mm 395 W 209 zł
3 850x530 mm 490 W 249 zł
4 160x530 mm 570 W 279 zł
5 1240x530 mm 700 W 329 zł

*zestaw
 nie zaw

iera lustra i arm
atury

349 
zł/kpl. 

od 19999
zł/szt. 

od 159 
zł/szt. 

1

1

2

3 4

2

3 4

od 99 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.
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+

PaNel Podłogowy dąb asPeN
AC3, 7 mm 

kalosze  
daMskie,  

Męskie  
i dziecięce

różne wzory i kolory

zestaw solid™  
szPadel ostRy  
+ szczotkaPlaNdeki

różne rozmiary

PaNel  
ogRodzeNiowy 3a MaX
wym.: 2,50x1,23 m, drut śr. 3,2 mm, ocynk+ral 7016

haRdwaRe siekieRa s
dł. 35,5 cm, ciężar 640 g, ostrze szlifowane  
pod kątem 30°, optymalny kształt ostrza  
i idealne wyważenie zapewnia bardziej  
wydajną oraz ergonomiczną i bezpieczną  
pracę, trzonek z lekkiego i bardzo  
wytrzymałego tworzywa FiberComp

PoMPa  
do szaMba  

k-Ps14500
wydajność 4500 l/h,  

wys. podnoszenia 12 m,  
maks. zanurzenie 5 m, maks. moc 550 W

PoMPa  
głębiNowa  
PPg280
wydajność: 1020 l/h; moc: 280 W; 
ciśnienie: 5 barów; wys. podno-
szenia: 50 m; gł. zanurzenia: 5 m; 
przewód zasilający: 10 m

PoMPa ogRodowa gaRteN-Jet 1000 Plus
wydajność: 3500 l/h; moc: 800 W; ciśnienie: 4,6 bara; wys. pod-
noszenia: 46 m; gł. zasysania: 9 m; przyłącza: 1” (30,93 mm)

 1799
zł/m2

od 1990
zł/para

129 
zł/szt.

319 
zł/szt.

119 
zł/zest. 

od 479
zł/szt.

3790
zł/szt.

hit 
ceNowy

109 
zł/szt.

249 
zł/szt.
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szlifieRka kątowa 750 w  
+ taRcza do cięcia dRewNa
moc 750 W, tarcza 125x22,2 mm, obroty 12 000 min-1,  
w komplecie tarcza do cięcia drewna  
z ograniczeniem posuwu, 125x22,2x2,8 mm

wyRzyNaRka 500 w PRofessioNal
moc 500 W, funkcja 4-stopniowej oscylacji, uchwyt brzesz-
czotu z systemem SDS, wstępny wybór i regulacja prędkości, 
prędkość skokowa bez obciążenia 1450-3200 skoki/min, 
dł. skoku 20 mm, gł. cięcia: w drewnie 70 mm, w aluminium 
10 mm, w stali węglowej 6 mm 

szlifieRka kątowa 1100 w
moc 1100 W, liczba obrotów biegu 
jałowego: 12000 min-1, śr. tarcz: 125 mm, 
gwint wrzeciona M14

PilaRka stołowa do dRewNa
zasilanie 230 V~50 Hz, moc 800 W, 2950 obr./min, blat - 500x335 mm,  
tarcza - 200 mm, gr. cięcia: przy 90 stopniach - 45 mm,  
przy 45 stopniach - 27 mm 

Młot udaRowy  
1500 w, sds Plus
moc 1500 W, prędkość obr. na biegu 
jałowym: 880 min-1, liczba uderzeń: 
4350 min-1, maks. średnica wiercenia: 
ø26 mm, uchwyt SDS Plus

wieRtaRka udaRowa 
600 w PRofessioNal
prędkość obrotowa bez obciążenia 0-2.800 min-1, 
liczba udarów 0-44.800 min-1, zakres mocowania 
1,5-13 mm, uchwyt samozaciskowy, System Electronic 
- precyzyjne nawiercanie, wstępny wybór prędkości 
obrotów

107 
zł/kpl.

229 
zł/kpl.

299 
zł/szt.

119 
zł/szt.

254 
zł/szt.

199 
zł/szt.

+100

+100
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10% gRatis
10% gRatis

PlafoN led PaleRMo 
- 1 x E14 + LED 9 W - 99 zł
- 3 x E14 + LED 12 W - 169 zł
- 5 x E14 + LED 15 W - 199 zł

PlafoNy
różne rodzaje

oPRawa  
oŚwietleNiowa tivoli 
gwint: 6 x E27, moc 40 W

oPRawa  
oŚwietleNiowa 
MiNNesota
gwint: 4 x E14, moc 40 W 

żyRaNdole
1. Bolonia - 89,90 zł
2. Panama - 95,90 zł
3. Belen - 115,90 zł
4. Margit - 115,90 zł

żaRówki led
różne rodzaje

laMPka wtykowa 
z czuJNikieM zMieRzchu

desigNeR colouR
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, 

lateksowa farba do ścian i sufitów, tworzy 
piękne matowe, zmywalne wykończenie, 

wydajność do 16 m2/l, 5 l (20 zł/l)

faRba suPeR lateX
matowa, biała, lateksowa farba do 
ścian i sufitów, odporna na wielo-
krotne ścieranie, 10 l (7,99 zł/l)

faRba suPeR white
wysokiej jakości wodorozcień-
czalna farba lateksowa, pozwala 
uzyskać efekt eleganckiej, 
śnieżnej bieli o głęboko matowym 
wykończeniu, 10 l (7,54 zł/l)

ŚNieżka eko
biała emulsja  
akrylowa do ścian  
i sufitów, 10 l (5 zł/l)

JedyNka ŚNieżNobiała
farba do dekoracyjnego malo-
wania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 10 l + 10% grAtiS 
(3,99 zł/l)

faRba dekoRal  
akRylit w
farba lateksowa, odporna na 
szorowanie, 10 l (7,90 zł/l)

faRba akRylowa  
Psb MRówka
wewnętrzna, biała, 10 l 
(2,90 zł/l)

acRyl Putz fiNish
gładź szpachlowa,  
wykończeniowa, 17 kg 
(1,76 zł/kg)

vidaRoN lakieRobeJca 
wysokiej jakości, do malowania 
powierzchni drewnianych, zawiera teflon® 
Surface Protector, opak. 2,5 l (40 zł/l),  
dostępne różne kolory

+50

od 99 
zł/szt.

129 
zł/szt.od 3190

zł/szt.

45590
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

1

2

4

3

od 550
zł/szt.

2290
zł/szt.

4999
zł/szt. 

9999
zł/szt. 

8299
zł/szt. 

7999
zł/szt. 4299

zł/szt.

7899
zł/szt.

2899
zł/szt.

2999
zł/szt.

9999
zł/szt.
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ŚRodki czystoŚci

kołdRa aNtibacteRial
wym.: 155x200 cm - 52,90 zł, 220x200 cm - 66,90 zł
Poduszka aNtibacteRial
wym.: 50x60 cm - 22,90 zł, 70x80 cm - 32,90 zł

 dywaNik eXclusive
wym. 54x84 cm,  

podkład antypoślizgowy
mix kształtów

PoJeMNik foRMica
dostępne kolory: zielony, 
różowy, niebieski

PoJeMNiki tiM
do przechowywania, dostępne różne wielkości

koMPlet laPoNia MicRofibeR 
- kołdra 155x200 cm + poduszka 50x60 cm - 39,90 zł
- poduszka Laponia Microfiber 40x40 cm - 9,90 zł

1. Vizir proszek do prania 8,45 kg/130 prań uniwersalny - 62,99 zł (7,45 zł/kg/0,48 zł/pranie)
2. Vizir żel do prania, 3,25 l/50 prań uniwersalny - 25,99 zł (8 zł/l/0,52 zł/pranie)
3. E koncentrat do płukania, 1,8/2 l, różne rodzaje - 7,99 zł (od  4 zł/l)
4. VANiSH gOLD Oxi Action odplamiacz w proszku KOLOr/BiEL, 625 g - 22,99 zł (36,78 zł/kg)
5. CLiN rozpylacz do szyb, 500 ml, różne rodzaje - 5,99 zł (11,98 zł/l)
6. AJAx uniwersalny płyn do mycia, 1000 ml, różne rodzaje - 4,99 zł

7. KrEt żel do wc, 750 g, różne rodzaje - 5,49 zł (7,32 zł/kg)
8. MELt, preparat do udrażniania, 750 ml - 22,99 zł (30,65 zł/l)
9. PiNK StUFF uniwersalna pasta czyszcząca, 500 g - 6,99 zł 

(13,98 zł/kg)
10. PUr płyn do naczyń, 900 ml, różne rodzaje - 4,99 zł (5,54 zł/l)
11. rEgiNA NAJDŁUŻSzY ręcznik papierowy, a’2 - 5,99 zł (3 zł/rolka)
12. rENOVA gigA rOLL ręcznik papierowy - 10,99 zł

suszaRka viva  
dRy balaNce

dywaN actioN 
shaggy
wym. 57x110 cm - 47 zł, 
100x150 cm - 114,90 zł, 
150x200 cm - 229 zł,  
dostępny w kolorach: beż, 
biały, brąz, fiolet, jasno 
szary, niebieski, szary

od 2290
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 3990
zł/kpl.

2990
zł/szt. 

od 250
zł/szt. 

109 
zł/szt. 

od 499
zł/szt. 11

12

10

9

7 85

4

2
1

3 6

+50

+50

+100

od 47 
zł/szt.
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Psb MRówka koziegłowy
ul. PozNańska 48, tel. 61 639 78 80, sklepkozieglowy@wri.com.pl

godziNy otwaRcia:   PN.-sob.: 8-20,   Nd.: 9-18
Polub Nas Na www.facebook.com/PsbMrowkakozieglowy/

Psb MRówka ŚRoda wielkoPolska
ul. beRwińskiego 1, tel. 61 639 78 50, sklepsrodawlkp@wri.com.pl

godziNy otwaRcia:   PN.-Pt.: 7-20,   sob.: 8-20,   Nd.: 9-18
Polub Nas Na www.facebook.com/PsbMrowkasrodawlkp/

Psb MRówka Nakło
ul. PozNańska 20, tel. 52 523 91 05, sklepnaklo@wri.com.pl

godziNy otwaRcia: PN. - sob.: 800-2000, Nd.: 900-1800

Polub Nas Na www.facebook.com/Psb-Mrówka-Nakło-nad-
Notecią-170258460417208

laMPki biuRkowe
różne wzory i kolory, gwint E14

laMPki  
biuRkowe led 
1. glory - 42,90 zł
2. george, różne kolory - 58,90 zł

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

laMPki  
biuRkowe led
różne rodzaje, gwint E14

laMPka biuRkowa lolli 
e14 + żaRówka led 6 w
różne kolory

laMPka biuRkowa 
1. rio E27 - 17,90 zł; 2. Oceania 
E27 - 47,90 zł; 3. Dante led - 59,90 zł;
różne kolory

LaMPki biuRkowe led
zasilane USB, różne kolory

od 4290
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

2

1

+50

9990
zł/szt. 

od 4790
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

od 2890
zł/szt.2

1
3

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

ReMoNtuJ z NaMi

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.  
Ze względu na powierzchnię sklepów 100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. 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

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

Akceptujemy karty kredytowe:
zakupy na Raty


