
ODJAZDOWA LOTERIA
Kupuj z kartą PAYBACK i wygrywaj! 

Codziennie 
do wygrania:

5x 300 zł 
na paliwo BP

10x 150 zł 
na zakupy w Kauflandzie

Zgłoś swój udział 
na PAYBACK.PL/loteria     

Rób zakupy z kartą PAYBACK. 
Wygrywaj codziennie!

Zgłoś swój udział 
na PAYBACK.PL/loteria     

Rób zakupy z kartą PAYBACK. 
Wygrywaj codziennie!

Czas trwania loterii: 05.09-16.10.2018.
Szczegóły warunków zakupowych w regulaminie. 
Regulamin loterii na PAYBACK.pl/loteria/regulamin
Szczegóły warunków zakupowych w regulaminie. 
Regulamin loterii na PAYBACK.pl/loteria/regulaminCzas trwania loterii: 05.09-16.10.2018.

m jak  
mrówka
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł

PodPałka  
ekologiczna  

eco STarTer
podpałka ekologiczna z wełny 
drzewnej nasączonej parafiną, 
pakowana po 50 szt. w karto-

nie, czas palenia 1 szt.  
ok. 10-15 minut (0,32 zł/szt.)

ECo RozPałka
kompaktowo spakowane lamelki dębowe,  
opakowanie z folii termokurczliwej 

BrykieT drzewny ecomaX
brykiet drzewny z trocin mieszanych,  
w zgrzewkach 6 kg, kształt walca  
o średnicy ok. 8 cm, długość ok. 24 cm (1 zł/kg)

NoCNY STRaŻNIk
brykiet nocny z kory, służący do podtrzy-

mania żaru, czas  żarzenia ok. 8 godz., 
opakowanie 1,6 kg w ekologicznym karto-
nie - jako jednorazowa, optymalna porcja 

dla podtrzymania żaru (3,06 zł/kg)

1590
zł/opak.

489
zł/opak.

599
zł/opak.

999
zł/opak.

Oferta ważna od 7.09 do 22.09
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

WRZESIEŃ 2018

+400
PUNKTÓW

Zakupy za 60 zł

1850
PSb MRówka Nakło
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GRZEjnIk HaLOGEnOWy
trzy opcje grzania: 400 W, 800 W, 
1200 W, oscylacja 70 stopni, żarniki 
halogenowe specjalnie przetworzone, 
uchwyt do przenoszenia

kOLumna  
natRyskOWa
z baterią  
termostatyczną

GRZEjnIk  
łaZIEnkOWy  
PsB sun

R

szer. / wys. moc biały
1. 480 x 550 mm 315 W 89,99 zł
2. 680 x 550 mm 460 W 149 zł
3. 930 x 550 mm 610 W 189 zł
4. 1180 x 550 mm 760 W 219 zł
5. 1380 x 550 mm 920 W 249 zł

kuRtyna POWIEtRZna
moc 1000/2000 W, trzy opcje  
do wyboru: zimny, ciepły, gorący,  
wyświetlacz LCD z pilotem

Płytka kaLLIstO  
GRaPHItE POLIsHEd
wym. 29,55x59,4 cm, G2

sEt 538 sZaFka  
POdumyWaLkOWa 
mItO CERsanIa 50 BL 
VENGE DS

naCZynIa GRanIta
- patELNiE, różne wielkości i rodzaje - od 22,90 zł
- GarNEk, poj.: 2-4-6 l - od 69,90 zł
- NaCzyNiE żarooDporNE, poj. 5,2 l - 109,90 zł

dyWan nanO LIGHt
wym.: 67x110 cm - 65 zł, 
120x160 cm - 165 zł, 160x235 cm - 319 zł, 
dostępny w kolorach: brąz, szary

HIt 
CEnOWy

249  
zł/szt.

139 
zł/szt.

5999
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

2499
zł/m2

109 
zł/szt.

2990
zł/zest.

od 2290
zł/szt.

od 65 
zł/szt.
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kOsZ/sZuFLada WIkLInOWa
dostępne różne wielkości i wzory

ZEstaW  
dO sPRZątanIa  
tRIO

POjEmnIk/skRZynka 
nastaWna staCk & GO
poj. 24 l, z pokrywą

WIadRO
poj. 5-10 l  

- od 3,90 zł/szt.
kOsZ składany
poj. 32 l - 12,90 zł/szt.

WORkI na  
ŚmIECI I GRuZ
dostępne różne  
pojemności

kOsZ na PRanIE
dostępne różne wielkości

mOP OBROtOWy  
Easy WRInG  
& CLEan tuRBO
  - 114,90 zł  
- WkłaD Do Mopa 

EaSy WriNG & CLEaN 
tUrBo - 22,90 zł

susZaRka dO BIELIZny 
VIVa dRy maX++

powierzchnia suszenia 20 m

WIndOmatIC POWER
ściągaczka elektryczna do szyb;

najprostszy sposób na idealnie, czyste szyby

naCZynIa kOLOR
- kUBEk, poj. 300 ml - 4,50 zł
- MiSECzka, poj. 400 ml - 6,90 zł,
dostępne w różnych kolorach 

2990
zł/zest.

od 270
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

1290
zł/szt.

od 390
zł/szt.

od 7490
zł/szt.

14990
zł/szt.

11490
zł/kpl. 169 

zł/szt.

+100

+50

od 450
zł/szt.
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mIEjsCa ROBOCZEGO

OPRaWy OŚWIEtLEnIOWE EdIt/InGa*
gwint: E27, moc: 60 W
1. kinkiet - 64,90 zł; 2. listwa - 139 zł;
3. listwa - 199 zł; 4. listwa - 269 zł
*bez żarówki 

OPRaWa OŚWIEtLEnIOWa GRaF*
gwint: E27, moc: 60 W
1. zwis 1 - 62,90 zł; 2. zwis 3 - 179 zł;
3. lampka - 69,90 zł
*bez żarówki

PILaRka 
BEZsZCZOtkOWa  
łańCuCHOWa 
18 V
z prowadnicą 30 cm,  
wersja bez akumulatora  
i ładowarki, osprzęt 
oregon

dmuCHaWa dO LIŚCI 18 V
prędkość nadmuchu 160 km/h,  
objętość powietrza 7,9 m3/min, 
wersja bez baterii i ładowarki

ZEstaW ładOWaRka  
I akumuLatOR 
2,5 ah - 349 zł, 4 ah - 399 zł

ZEstaW OsPRZĘtu BOsCH 
V-LInE 48 ELEmEntóW
1 pręt magnetyczny, 6 wierteł do metalu HSS-tiN  
ø 2-5 mm, 6 wierteł do kamienia ø 5-8 mm, 
5 wierteł do drewna ø 3-8 mm, 5 końcówek wkrę-
cających L = 50 mm, 18 końcówek wkręcających 
L = 25 mm, 4 klucze nasadowe ø 6/8/10/13 mm, 
1 uchwyt uniwersalny, magnetyczny, 1 pogłębiacz

OPaLaRka 2000 W
zakres temperatur: i 350ºC, ii 550ºC, prze-
pływ powietrza i: 300 l/min, ii: 500 l/min, 
bimetalowe zabezpieczenie przed przegrza-
niem

ZEstaW naRZĘdZI 56 ELEmEntóW
klucze płasko-oczkowe, wkrętaki, szczypce uniwersalne 
160 mm, szczypce do rur 8”, grzechotka 1/2”, nasadki 
1/2” - 10 szt., uchwyt pokrętło do bitów i bitów na na-
sadkach 1/4”, bity na nasadkach 1/4” - 7 szt., 14 bitów 
1/4”, 4 klucze sześciokątne, przegub uniwersalny 1/4”, 
nasadka do świec 16 mm, przedłużka 1/2”

sZLIFIERka  
tELEskOPOWa  
dO GIPsu 1050 W
obroty 2800 min-1; śr. tarczy 
225 mm; regulacja kąta  
szlifowania (pion/poziom);  
dł. wysięgnika 140 cm;  
wąż odprowadzający pył;  
wbudowany odkurzacz

sZLIFIERka kątOWa 
750 W PROFEssIOnaL

750 W, śr. tarczy ø 125 mm, prędkość  
obr. bez obciążenia 2.800-11.000 min-1

od 6490
zł/szt.

od 6290
zł/szt.

1

2

3

4

1 32

649 
zł/szt.

295 
zł/szt.

od 349 
zł/zest.

99 
zł/szt.

5990
zł/zest.5490

zł/szt.

159 
zł/zest.

459 
zł/szt.

227 
zł/szt.

Wrzesień 20184



ELEktRyCZny  
VOdkuRZaCZ dO LIŚCI
moc 3200 W, regulowana prędkość powietrza 160-250 km/h,  
maks. wydajność 10,7 m3/min, mielenie 10:1, pojemność worka 40 l,  
3 funkcje (dmuchawa, odkurzacz, mielenie), waga 2,5 kg

OdkuRZaCZ 
sPaLInOWy 

silnik 2-suwowy 26 cm3, moc 
1 kM, maks. prędkość silnika bez 

obciążenia 7000 obr./min, 3 funkcje 
(dmuchawa, odkurzacz, mielenie)

PanEL OGROdZEnIOWy 3a maX
wym.: 2,50x1,52 m, drut ø 3,2 mm, ocynk,  
ocynk + ral 6005 zielony, ocynk + ral 7016 struktura

PILaRka  
sPaLInOWa naC

silnik dwusuwowy 49,3 cm3, moc 3 kM,  
łańcuch i prowadnica NaC 45 cm,  

waga 6,2 kg, antywibracyjna rękojeść
PILaRka  

ELEktRyCZna naC
moc 1800 W, łańcuch i prowadnica 

NaC 35 cm

PILaRka sPaLInOWa Handy
pojemność: 41 cm3; moc: 2 kM;  
długość prowadnicy: 35 cm

PILaRka sPaLInOWa Handy
pojemność: 41 cm3; moc: 2 kM;  
długość prowadnicy: 35 cm

PILaRka  
ELEktRyCZna Handy
silnik: 2000 W;  
długość prowadnicy: 40 cm

EkOmaX – OLEjE
- EkopiL - olej przeznaczony  

do smarowania i konserwacji 
łańcuchów pił mechanicznych

- SUpErMaX - olej do silników 
dwusuwowych

PIła sPaLInOWa stanLEy 
moc: 2,85 kM, długość prowadnicy 45 cm

ZEstaW nasadEk  
1/2” I 1/4” 94 ELEmEnty
dwie grzechotki 1/2” i 1/4”, nasadki 
4-32 mm, nasadki długie 6-19 mm,  
przedłużki, przeguby, groty 

WóZEk  
tRansPORtOWy
stabilna i solidna 
konstrukcja, metal 
malowany proszkowo, 
koła pneumatyczne, 
pompowane, średnica 
250 mm, do przewoże-
nia ciężkich ładunków: 
kartonów, paczek, 
worków, maks. obcią-
żenie 200 kg, wymiary 
1250x490x410 mm, 
waga 9 kg

kOmPREsOR OLEjOWy 50 l
pojemność zbiornika 50 l, moc 1500 W, ciśnienie 
maks. 8 barów, pobór powietrza 206 l/min

HIt 
CEnOWy

3990
zł/szt.

399 
zł/szt.

349 
zł/szt.

155 
zł/szt.

279 
zł/szt.

189 
zł/szt.

od 229
zł/szt.

579 
zł/szt.

99 
zł/szt.

+50

HIt 
CEnOWy

99  
zł/szt.

HIt 
CEnOWy

127  
zł/zest.

397 
zł/szt.
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WRZOs
miks kolorów:

- w doniczce 9 cm - 2,19 zł
- w doniczce 11 cm - 3,49 zł

twin - 3,99 zł, duży - 9,99 zł

PsB PREPaRaty  
na mysZy I sZCZuRy
- granulat na myszy i szczury,  

180 g - 4,49 zł (24,94 zł/kg)

- pasta na myszy i szczury,  
150 g - 4,79 zł (31,93 zł/kg)

- kostka woskowa na myszy i szczury,  
150 g - 5,99 zł (39,93 zł/kg)

- karbid, 0,7 kg - 8,99 zł (12,84 zł/kg)

BROs 
ziarno na myszy 
i szczury, 300 g 
(17,63 zł/kg)

PsB naWOZy
nawóz mineralny,  
uniwersalny jesienny:  
- 0,9 kg - 4,99 zł (5,54 zł/kg)  
- 4,5 kg - 14,90 zł (3,31 zł/kg)

CEBuLE  
jEsIEnnE

BORóWka  
amERykańska 
w doniczce 5,7 l, miks odmian

LaWEnda
w doniczce 10,5 cm

1. DottSi proszek do prania CoLor/UNiVErSaL, 7,5 kg - 24,99 zł (3,33 zł/kg)
2. SUrF proszek do prania, 4,2/3,9 kg, 60 prań, różne rodzaje - 24,99 zł (od  5,95 zł/kg)
3. SUrF kapsułki do prania CoLor/WHitE, 45 szt. - 24,99 zł (0,56 zł/szt.)
4. CoCCoLiNo koncentrat do płukania, 1,5/1,45 l, różne rodzaje  

- 10,99 zł (od  7,33 zł/l)
5. CoCCoLiNo płyn do płukania, 2/1,8 l, różne rodzaje - 10,99 zł (od  5,50 zł/l)
6. BrEF poWEr aCtiV kostka do WC, 50 g, różne rodzaje - 4,49 zł (8,98 zł/100 g)
7. LUDWik uniwersalny płyn do mycia, 1 l, różne rodzaje - 5,49 zł
8. LUDWik prEMiUM  płyn do naczyń, 750 g, różne rodzaje - 5,49 zł (7,32 zł/kg)

9. DoMEStoS płyn do toalet, 1250 ml, różne rodzaje - 9,49 zł (7,59 zł/l)
10. krEt żel/granulki do udrożniania rur, 1 kg/800 g - 10,99 zł (od  10,99 zł/kg)
11. MEGLio LEMoN, spray odtłuszczacz, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
12. Fairy pLatiNUM aLL iN oNE kapsułki do zmywarek, 45 szt., różne rodzaje  

- 34,99 zł (0,78 zł/szt.)
13. SoFt & EaSy ręcznik papierowy, a’2 - 2,99 zł (1,50 zł/szt.)
14. katriN ręcznik przemysłowy - 19,99 zł/szt.
15. poCHłaNiaCz WiLGoCi, 300 g - od 6,90 zł (od  23 zł/kg)

od 219
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 449
zł/szt.

529
zł/szt.

1690
zł/szt.

399
zł/szt.

od 299
zł/szt.

7 11

12 13 14

15

8
od 299

zł/szt.
9

10

6

54
3

21

Wrzesień 20186



OdZIEŻ ROBOCZa

za 1 zł
do 2,5 litra 

farby kolorowej
ŚnIEŻka 

BaRWy natuRy  
  

  
Fa

rB
a BIała, 1 l

10% GRatIs

OkuLaRy OCHROnnE
do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniem mecha-
nicznym; przezroczyste soczewki z poliwęglanu; regulowane 
zauszniki; klasa odporności mechanicznej F; certyfikat CE

kOsZuLa FLanELOWa
100% bawełny; gramatura 120 g/m2; posiada certyfikat CE; 
rozmiary M-2XL

kOmPLEt PRZECIWdEsZCZOWy
materiał: pVC, poliester, 
kUrtka: wodoszczelne szwy, otwory wentylacyjne 
pod pachami i na plecach, wodoodporny kaptur, cho-
wany w kołnierzu, mankiety zakończone wewnętrznym, 
elastycznym ściągaczem, regulacja u dołu kurtki;
SpoDNiE: 2 kieszenie zewnętrzne, wodoszczelne szwy, 
regulacja w pasie za pomocą ściągacza, regulacja 
szerokości nogawek za pomocą nap, 2 otwory boczne 
umożliwiające dostęp do kieszeni; rozmiary M-2XL

tRZEWIkI skóRZanE CZaRnE
stalowy podnosek; podeszwa antyelektrostatyczna, od-
porna na poślizg na podłożu ceramicznym i stalowym;  
wierzchnia część ze skóry odporna na olej napędowy; 
podszewka: dzianina; wyściółka: wymienna; podeszwa 
obuwia: poliuretan dwugęstościowy; certyfikat CE; kate-
goria bezpieczeństwa S1 SrC; rozmiary 40-46

tRZEWIkI ZamsZOWO- 
-dZIanInOWE sZaRO-CZaRnE
stalowy podnosek; podeszwa odporna na przebicie z siłą 
1100 N; właściwości antyelektrostatyczne oraz odporność 
na poślizg; część piętowa absorbująca energię podczas cho-
dzenia; wierzchnia część ze skóry (skóra zamszowa/dzianina 
siatkowa), odporna na olej napędowy; podeszwa: poliuretan 
dwugęstościowy; certyfikat CE; kategoria bezpieczeństwa S1p 
Sra; rozmiary 40-46

sPOdnIE dO Pasa
skład: 65% poliester i 35% bawełna; 9 kieszeni w tym 6 na 
rzep; certyfikat Ciop piB; rozmiary S-XL

RĘkaWICE ZE skóRy
skład: skóra kozia, bawełna, elastyczny ściągacz z zaczepem 
na rzep; rękawice w i kategorii środków ochrony indywidual-
nej; posiadają certyfikat CE; rozmiary 9-11 

BLuZa POLaROWa
materiał 290 g/m2, nie mechacący się; 3 kieszenie za-
mykane na suwak; regulacja szerokości u dołu; rozmiary 
M-2XL

BEZRĘkaWnIk OCIEPLany
tkanina powlekana pVC - zabezpiecza przed wsiąkaniem 
wody; materiał o gramaturze 155 g/m2; 8 kieszeni, 7 ze-
wnętrznych w tym 4 zamykane na suwak oraz 1 wewnętrzna; 
wycięcia rękawów od wewnątrz wykończone ściągaczami 
chroniącymi przed wiatrem; rozmiary M-2XL

ŚnIEŻka BaRWy natuRy
matowa farba lateksowa, 2,5 l (14 zł/l)

jEdynka PERFEkCyjna
wydajna biała farba akrylowa  
do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wew. pomieszczeń, 
10 l + 10% GratiS (5,45 zł/l)

dEkORaL REmOnty 
farba akrylowa do wnętrz,  
10 l (4,90 zł/l)

duLuX aCRyL matt 
biała farba emulsyjna, wysokiej  
jakości, do dekoracyjnego  
i ochronnego malowania ścian  
i sufitów wewnątrz pomieszczeń,  
10 l (9 zł/l)

dEkORaL EmakOL stROnG 0,9 l
emalia ftalowa do ogólnego stosowania, 
dostępne różne kolory (od  16,66 zł/l)

VIdaROn ImPREGnat
ochronno-dekoracyjny  
do drewna, 4,5 l (18,89 zł/l)

9. DoMEStoS płyn do toalet, 1250 ml, różne rodzaje - 9,49 zł (7,59 zł/l)
10. krEt żel/granulki do udrożniania rur, 1 kg/800 g - 10,99 zł (od  10,99 zł/kg)
11. MEGLio LEMoN, spray odtłuszczacz, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
12. Fairy pLatiNUM aLL iN oNE kapsułki do zmywarek, 45 szt., różne rodzaje  

- 34,99 zł (0,78 zł/szt.)
13. SoFt & EaSy ręcznik papierowy, a’2 - 2,99 zł (1,50 zł/szt.)
14. katriN ręcznik przemysłowy - 19,99 zł/szt.
15. poCHłaNiaCz WiLGoCi, 300 g - od 6,90 zł (od  23 zł/kg)

999
zł/szt.

7490
zł/szt.

2990
zł/szt.

9990
zł/para

1299
zł/para

6490
zł/szt.

2999
zł/kpl.

6490
zł/para

5990
zł/szt.

3499
zł/szt.

5999
zł/szt.4899

zł/szt. 8999
zł/szt.

od 1499
zł/szt. 8499

zł/szt.

+50
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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

wĘGIEL oRzECh
24 MJ/kg

ekogroSzek 
19-22 MJ/kg

Piec SzamoT 
1. 4 kW- 159 zł, 5 kW - 179 zł
2. 6 kW- 339 zł

ekogroSzek anTySmogowy 
z węgla kamiennego, 1. 24 MJ/kg - 16,49 zł
2. 26 MJ/kg - 16,99 zł, 3. 28 MJ/kg - 18,99 zł

od 159 
zł/szt.

od 1649
zł/szt.

1399
zł/szt.

1699
zł/szt.

1

2

1

3

2

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.  

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


