Oferta ważna od 31.05 do 15.06 lub do wyczerpania zapasów.

Za oknami :)

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

od

9990
zł/szt.

Basen best

79
zł/szt.

CZERWIEC 2019 r.

prostokątny, rodzinny;
wym. 2,62x1,75x0,51 m

49

zestaw
do czyszczenia
basenów

zł/zest.

uchwyt 203 cm

Basen

- rozporowy 240x63 cm - 99,90 zł, 300x76 cm - 129 zł
- stelażowy 300x76 cm z pompą - 319 zł

od

169

zł/szt.

749

499

zł/szt.

zł/zest.

Zestaw
mebli LORD

2 fotele 60x62x82 cm,
stolik: śr. 50 cm, wys.45 cm,
plecionka rattanowa

Doniczki

od

95

90

zł/szt.

Kosiarka
spalinowa NAC

silnik mocy 3 KM OHV, pojemność 99 cm3,
szer. robocza 42 cm, pięciostopniowa
reg. wysokości koszenia, kosz 40 l,
3in1 z napędem

od

619
zł/szt.

2.

3.

fotel ogrodowy
Wentylatory
chromowan
e

1.
gr. poduszki 15 cm
1. fotel, 105x107x85 cm - 619 zł
2. bristol, 129x105x186 cm - 669 zł
3. oxford, 95x95x195 cm - 739 zł

949
zł/zest.

Zestaw DAKAR

2 fotele 70x62,5x75 cm, sofa 121x62,5x75 cm, stół 70x50x38 cm, gr. poduszki 5 cm

psb Mrówka mogilno

0 49000 0 02415 9

4159

109

59

209

GRILL KULISTY

Grill kulisty

zł/szt.

zł/szt.

śr. rusztu 34 cm

339
zł/szt.

zł/szt.

GRILL WISZĄCY
NA TRÓJNOGU

śr. rusztu 47 cm

chromowany ruszt,
śr. 45 cm

Reduktor

do butli gazowej
propan-butan - 14,99 zł/szt.

Reduktor i wąż

BROS

899

109

od

zł/szt.

+100°P

zł/szt.

1. elektro + płyn 3w1 na muchy,
komary i mrówki - 19,90 zł
2. muchospray na muchy i komary,
520/400 ml - 8,99 zł

1.

°P

od

00

2.

+5

1 m - 24,99 zł/zest.

Grill gazowy
2.0 (5,5 kW)

podwójny palnik, dołączony wąż i reduktor
ciśnieniowy, pow. grillowania 49x38 cm

5290
zł/szt.

Parasol
połówkowy
śr. 270 cm

PodstawA
do parasola

MEBLE
OGRODOWE VIGO

różne rodzaje
- od 16,90 zł/szt.

- krzesło - 52,90 zł
- stół - 63,90 zł

799

ZESTAW MEBLOWY

109

zł/zest.

4-częściowy: sofa + stolik z blatem z polywood
+ 2 fotele, stalowa rama

zł/szt.

2.

SKRZYNIA
PODwÓJNA

1.

poj. 180 l,
m.in. na poduszki

od

2090
zł/szt.

Parasol PLAŻOWY

od

śr.: 150, 160, 180, 200 cm;
różne wzory i kolory

3.

1.

29

90

zł/szt.

2.

od

99

zł/szt.

PAWILON OGRODOWY

1. wym. 3x3 m; POLY - 149 zł;
PE (polietylen), mix kolorów - 99 zł
2. wym. 3,5x3,5 m,
z wywietrznikiem - 359 zł

99

HAMAK

1. bawełniany - od 34,90 zł
2. bawełniany z belką - od 45,90 zł
3. siatkowy z belką - 29,90 zł

449

95

zł/szt.

leżak składany
na kółkach

zł/szt.

dostępne kolory:
czarny, limonkowy

Huśtawka VICTORIA

3-osobowa, kolory: zielony, czarny

od
od

zł/szt.

799

Leżak
drewniany
bez podłokietnika

regulowany, 3 pozycje
oparcia, kolory: limonkowy,
marchewkowy, niebieski, biały

zł/szt.

85

od

zł/szt.

349
zł/szt.

trampolina

do ogrodu dla dzieci

- pawilon mały DYZIO, wym. 150x150x170 cm - 85 zł
- zestaw mamut, śr. stołu 70 cm, 4 stołki - 199 zł/zest.

2
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AKCESORIA
PLAŻOWE
DMUCHANE

z siatką zabezpieczającą;
śr.: 244 cm - 349 zł;
z drabinką: 305 cm - 469 zł

bogaty wybór

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

+5
0

0°

+50°P

P

55

90

+5
0

0°

+50°P

od

P

dostępne warianty:

2490

3590
zł/szt.

zł/szt.

zł/zest.
dostępne kolory:

kwadratowe lub okrągłe, w zestawie
z żarówką LED, różne kolory

14

90

zł/zest.

PLAFON INDI
kolory: czarny, biały; kinkiet 1 pł. - 24,90 zł;
listwa 2 pł. - 69,90 zł;
listwa 3 pł. - 99,90 zł; listwa 4 pł. - 125,90 zł

+500°P
+50°P

25590

od

2590

+500°P
+50°P

zł/szt.

od

zł/szt.

OCZKA
RUCHOME POJEDYNCZE

2.

°P

00

gwint 3xE27

dostępne warianty:

od

29

90

zł/szt.

Lampka biurkowa LED
1. podstawa RGB - 85,90 zł
2. z funkcją bezprzewodowego
ładowania telefonu - 139 zł

5990

oprawa
spot lava

zł/szt.

°P

OPRAWA LED MARLON

+5

00

+50°P

GU10, 3 W; kolory: satyna, chrom, czarny chrom;
kinkiet - 29,90 zł; listwa 2 pł. - 75,90 zł;
listwa 3 pł. - 99,90 zł; listwa 4 pł. - 125,90 zł;
spirala 3 pł. - 125,90 zł

Lampka stołowa VENUS

1.

dostępne warianty:

+500°P
+50°P

zł/szt.

plafon glamour

+50°P

dostępne warianty:

GU10, 3 W; dostępne kolory:
czarny, biały;
kinkiet - 25,90 zł; listwa 2 pł.
- 69,90 zł; listwa 3 pł. - 99,90 zł;
listwa 4 pł. - 125,90 zł

8590
1.

+5

w zestawie z żarówką halogenową,
różne kolory

różne rodzaje

SPOT HALOGENOWY LATTE

dostępne kolory:

ZESTAW 3 OCZEK LED

dostępne kolory:

od

różne kolory

3990
zł/szt.

2.

2790

od

zł/szt.

SPOT HALOGENOWY MARS

dostępne kolory: satyna, czarny chrom;
kinkiet - 27,90 zł; listwa 2 pł. - 65,90 zł;
listwa 3 pł. - 99,90 zł; listwa 4 pł. - 125,90 zł

°P

od

+50°P

+5
00

dostępne kolory:

3.

199
zł/szt.

plafony led

899

zł/zest.

LAMPKA LED
BARANEK ładowana

1. Etna 3xE14 + LED, 12 W, z pilotem - 199 zł
2. Genua 3xE14 - 219 zł
3. Candara/Tahema, chrom, 15 W - 289 zł

od

moc 1 W, 2 stopnie świecenia,
różne kolory

279

1.

zł/szt.

2.

+500°P
+50°P
3.

DRZWI
ZEWNĘTRZNE ORLANDO

kolory: złoty dąb, orzech, antracyt; rozm. 90 cm; P/L;
wyposażenie: skrzydło,ościeżnica, dwa zamki, klamka,
rozety, dwie wkładki w systemie jednego klucza, próg,
aplikacje inox; wypełnienie: spieniony polistyren
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

SKRZYDŁO
RAMOWE zitron*

okleina FF, dostępne szer.: od 60 do 90 cm,
szyba hartowana, kolor: biały
*ceny bez klamki i ościeżnicy

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

od

3990

zł/szt.
Wentylator

1. stołowy - od 39,90 zł
2. podłogowy - od 49,90 zł
3. kolumnowy - od 125,90 zł

Czerwiec 2019

3

659
zł/kpl.

+500°P
+100°P

Generator
prądotwórczy + olej

silnik 1-cylindrowy, 4-suwowy, zbiornik
paliwa: 12 litrów, zbiornik oleju: 0,6 litra,
system startu: EASY Start system linkowy,
moc ciągła 2,0 KW, moc maks. 2,2 kW,
regulator napięcia AVR Electronic,
gniazdo 2x230 V, czujnik poziomu oleju,
wskaźnik poziomu benzyny, woltomierz,
bezpiecznik przeciążeniowy, w komplecie
0,6 l oleju silnikowego

259
zł/zest.

kompresor walizkowy

do drobnych prac domowych i ogrodowych,
8 bar, 180 l/min, 1,5 KM, w zestawie pistolet
do pompowania + 3 końcówki

y
hit cenow

179

359

zł/szt.

89

walizka

zł/szt.

w komplecie

zł/szt.

+500°P
+200°P

Wiertarko-wkrętarka elektryczna
zasilanie 230 V ~50 Hz, moc znamionowa 280 W,
prędkość obrotowa bez obciążenia 750 obr./min,
24 ustawienia momentu obrotowego, uchwyt
samozaciskowy 10 mm, przewód zasilający dł. 5 m

Wkrętarka udarowa 20 V li-ion

akumulator 20 V, 1,5 Ah li-ion, czas ładowania 1 godz.;
maks. moment obrotowy 180 Nm, liczba obr. 0-2400 min-1;
17 przełożeń + funkcja wiercenia

89

99

Wiertarko-wkrętarka 12 V

2 akumulatory Li-Ion 12 V/1,5 Ah; dwubiegowa;
prędkość obr. bez obciążenia (1./2. bieg)
0-380/0-1300 min-1; liczba zakresów
momentu obrotowego 20+1

tarcza
diamentowa
w zestawie

zł/szt.

zł/szt.

229

zł/zest.

Wiertarka udarowa 650 W

moc 650 W; liczba obr. 0–2600 min-1;
śr. wiercenia (drewno/beton/stal)
25/13/10 mm; liczba udarów 0–41600 min-1

4490
zł/szt.

Szlifierka kątowa 900 W

moc 900 W, śr. tarczy 125 mm, liczba obr. 12000 min-1

Szlifierka kątowa 720 W
+ tarcza diamentowa

moc 720 W; obr. bez obciążenia 11000 min-1; gwint wrzeciona
szlifierki M14; śr. tarcz 125 mm; uniwersalne zastosowanie
do wszystkich materiałów budowlanych

189

zł/zest.

269
zł/szt.

Opalarka z funkcją
rozpalarki do grilla
2000 W

połączenie opalarki i specjalistycznej
dyszy pozwala na rozpalenie grilla
węglowego w 60 sekund, eliminuje
konieczność użycia chemicznych
rozpałek płynnych lub stałych,
poza sezonem grillowym
urządzenie może służyć
jako standardowa opalarka

4
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Klucze nasadowe 1/2”, 1/4” i 3/8”
zestaw 75 el.

75 elementów, w tym m.in.: grzechotki 1/2”, 3/8” i 1/4”;
przedłużki od 75 mm do 250 mm; klucze nasadowe
sześciokątne 1/2”, 1/4” i 3/8” oraz sześciokątne długie;
klucze 1/2” dwunastokątne; końcówki 1/4” (bity):
imbusowe, płaskie, PH

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

Mieszadło
do zapraw 1400 W

2 biegi, prędkość (bieg 1) 0-480 min-1,
prędkość (bieg 2) 0-780 min-1,
elektroniczna regulacja prędkości,
aluminiowa obudowa, blokada włącznika,
funkcja miękkiego startu,
mocowanie mieszadła M14,
zawiera mieszadło (śr. 133 mm)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

Farby

3699

3299

zł/szt.

zł/szt.

od

Śnieżka Barwy Natury

farba akrylowa do wnętrz,
10 l (5 zł/l)

dekoral POLINAK PLUS
farba akrylowa, antyrefleksyjna
przeznaczona do dekoracyjnego
malowania ścian i sufitów wew.
pomieszczeń, 10 l (6 zł/l)

5499
zł/szt.

ALTAX Impregnat do drewna
do płotów lamelowych, pergoli, donic,
palisad oraz płotów betonowych,
jedna warstwa, 5 l (11 zł/l)

od

31999
zł/szt.

Jedynka śnieżnobiała

farba do dekoracyjnego malowania
ścian i sufitów wew. pomieszczeń,
10 l + 10% gratis (4,53 zł/l)

3299

2899

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Dekoral Remonty

4990

59

49

o wys. odporności do 8 lat
0,7 l (od 49,85 zł/l)

farba lateksowa do ścian
i sufitów, 2,5 l (14,80 zł/l)

99

99

zł/szt.

Lazura ochronna V33

Dekoral akrylit w

matowa farba lateksowa, 2,5 l (13,20 zł/l)

3490

zł/szt.

zł/szt.

farba akrylowa
PSB MRÓWKA

Acryl Putz Finisz

wewnętrzna, biała, 10 l (2,90 zł/l)

gładź szpachlowa wykończeniowa, 17 kg (1,94 zł/kg),
dostępne inne pojemności

8999

7999

8499

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

sadolin Impregnat
do drewna 4,5 l

IMPREGNAT EXTRA
drewnochron

jedna warstwa (17,78 zł/l)

4,5 l (18,89 zł/l),
dostępne różne kolory

VIDARON impregnat

ochronno-dekoracyjny do drewna,
4,5 l (20 zł/l)

3299
zł/szt.

Dąb Sceniczny,
Dąb Deska Sutter, AC4, 7 mm
- 22,99 zł
AC3, 6 mm
- 16,99 zł

od

1699

Altax Farba
ogrodowa
VIVA GARDEN

zł/m2

farba ogrodowa, która zmieni kolor
ogrodowym elementom wykonanym z:
drewna, metalu, cegły, ceramiki, betonu,
kamienia, itp., 0,75 l (43,99 zł/l)

Dąb Darwen,
AC4, 7 mm
- 20,99 zł
Dąb Dunkan,
AC4, 7 mm
- 19,99 zł

2699
zł/opak.

płytka INCANA
MATTONE bianco

Drabina
aluminiowa

kolor biały, op. 0,48 m2

przemysłowa
- 3x9 stopni - 319,99 zł
- 3x11 stopni - 499,99 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

Czerwiec 2019

5

2.

+500°P
+50°P
WC KOMPAKT
STRONG Master

179

3/6 litra, deska PP,
odpływ poziomy

1.

zł/szt.

produkt
polski

Deska sedesowa
Formic PSB

34

99

zł/szt.

polipropylenowa, uniwersalna, twarda

od

199

Zestaw pinia

od

Wyposażenie łazienek

zł/szt.

Kabina Kora

119

+500°P
+100°P

od

zł/kpl.

deska

wolnoopadająca

59

komora
gospodarcza

+5

279
zł/szt.

pojemnościowy
ogrzewacz wody
ELPROM

biała, syfon w komplecie,
wym. 55x34x21 cm

+200°P

zł/szt.

Deska sedesowa
new formic

00

polski

°P

99

produkt

zł/szt.

szkło transparentne 4 mm, profile aluminiowe - chrom,
rączki jednopunktowe, rolki górne podwójne, rolki dolne
pojedyncze; wysokość brodzika 15 cm, głębokość brodzika 5 cm, wym.: 80x80 cm - 419 zł, 90x90 cm - 469 zł

1. szafka podwieszana z umywalką, szer. 60 cm - 339 zł*
2. słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 199 zł
*cena nie zawiera armatury

+500°P
+100°P

419

30 l - 279 zł, 80 l - 349 zł,
50 l - 279 zł, 100 l - 425 zł

duroplast

1.

ZESTAW
PODTYNKOWY
STRONG Master
miska, deska PP,
przycisk chrom

od

249

zł/szt.
lustra
1. RING ECO 80x60 cm

399

99

2. LIMBA ECO 80x60 cm
poziomy pas oświetleniowy LED, lusterko powiększające x3

Seria baterii PSB Vivo

wannowa
jednouchwytowa

zł/szt.

59
zł/szt.

natryskowa
jednouchwytowa

59
zł/szt.

45

zł/szt.

6
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107

59

zł/szt.

zł/szt.

Seria baterii PSB Luna

69

natryskowa
dwuuchwytowa

69

zł/szt.

zł/szt.

umywalkowa ścienna
jednouchwytowa

33
zł/szt.

zlewozmywakowa
ścienna jednouchwytowa

Głowica 35 mm

wannowa
dwuuchwytowa

00
°P

59

Grzejnik
łazienkowy PSB

69

zł/szt.

zlewozmywakowa
umywalkowa sztorcowa
sztorcowa jednouchwytowa
jednouchwytowa

zlewozmywakowa
ścienna dwuuchwytowa

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

+50°P

umywalkowa ścienna
dwuuchwytowa

+5

Głowica 35 mm

zł/szt.

R

2.

obwodowe oświetlenie LED, szlifowane krawędzie

zł/zest.

159

69

69

zł/szt.

zł/szt.

zlewozmywakowa
sztorcowa dwuuchwytowa

umywalkowa
sztorcowa
dwuuchwytowa

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

279
zł/szt.

2490

od

zł/rolka

279

zł/szt.

TOGO wyposażenie kuchni

Tapeta pApierowa

wym. 53
m.b. - 24,90 zł
Klej do tapet, różne rodzaje - od 6,99 zł/szt.
cm x 10,05

od

749

249
zł/szt.

od

od

SOKOWNIK

9490

zł/szt.
poj. 5-8 l, stal nierdzewna, szklana
pokrywa, możliwość użytkowania na płytach
indukcyjnych i mycia w zmywarce

SŁOIK ZE SŁOMKĄ

słoik KAKTUS, 400 ml - 3,99 zł,
pozostałe, 450 ml - 2,49 zł

89

zł/zest.

poj. 300 ml

1490
zł/szt.

Garnek
emaliowany

od

poj. 1,5-7 l

13

90

dostępne różne pojemności

1190

ZAKRęTKI
DO SŁOIKÓW
4-6 zaczepów,
w kpl. 10 szt.
- od 2,59 zł/kpl.

w ofercie również wymienne gumki
- 2,99 zł/kpl. (6 szt.)

649

zł/szt.
Pojemniki
spożywcze POLAR

SŁOIKI

Drylownica
do wiśni i czereśni

zestaw 3 noży

Szklanka CAPRI

poj. 0,315-0,9 l,
w kpl. 6 lub 8 szt.
- od 4,49 zł

zł/szt.

noże
FISKARS

zł/szt.

koszyk metalowy - 19,90 zł, serwetnik - od 7,49 zł,
ociekacz na sztućce - 10,90 zł, suszarka do naczyń Salaterka
- od 39,90 zł
śr. 17 cm

zł/szt.

od

449
zł/kpl.

1849
zł/szt.

y
hit cenow

29

+500°P
+50°P

99

kosz
składany
poj. 32 l

zł/szt.
płyn do prania
Waschkonig

Proszek do prania Waschkonig

Black, Universal, Color, 3,75 l (4,93 zł//)

White, Color, op. 7,5 kg/100 prań (3,99 zł/kg / 0,29 zł/pranie)

+500°P
+50°P

1.

2.

od
3.

14990

2

49

zł/szt.

4.

5.

zł/szt.

VILEDA
deska BRAVO

6.
7.

deska do prasowania
- pokrowiec PREMIUM 2IN1
na deskę - 29,90 zł/szt.

+500°P
+100°P
1. PERSIL proszek do prania COLOR/REGULAR, 45 prań,
2,925 kg - 24,99 zł (0,56 zł/pranie; 8,54 zł/kg)
2. E koncentrat do płukania, 1,8/2 l, różne rodzaje
- 8,99 zł (od 4,49 zł/l)
3. CIF PERFECT FINISH spray 435 ml,
różne powierzchnie - 11,99 zł (27,56 zł/l)
4. FAIRY LEMON ALL IN ONE kapsułki do zmywarek,
93 kapsułki - 49,99 zł (0,54 zł/kapsułka)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

5. LUKSJA CREAMY mydło w płynie 500 ml, różne
rodzaje - 4,49 zł (8,98 zł/l)
6. REGINA BLITZ ręcznik papierowy 3-warstwowy,
a’1 - 7,49 zł
7. KATRIN PLUS papier toaletowy biały,
a’24 - 14,99 zł (0,62 zł/rolka)

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

11990

zł/zest.
VILEDA EASY
WRING & TURBO COLORS
mop obrotowy

Czerwiec 2019
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

199*

239*

zł/szt.

zł/szt.

179*
zł/szt.

*ceny urządzenia nie obejmują
akumulatora i ładowarki

339

Produkt

POLSKI

1.

zł/szt.

od

115
zł/przęsło

system ogrodzeniowy inga

moc 2 KM, pojemność 51,7 cm3,
szerokość robocza żyłki 42 cm,
tarcza 25,5 cm
- olej do silnika, poj. 1 l
- 19,90 zł/szt.

stal + ral 9005, produkt polski, wymaga malowania
farbą nawierzchniową - przęsło, wym. 2x1-1,20 m

od

259

zł/szt.

przęsło, szer. 2 m, wys. 1,10-1,28 m,
nie wymaga malowania, dostępne
również furtki i bramy,
ocynk + ral 9005

Produkt

POLSKI

Tu na
s
dzies

od

119
zł/szt.

1. Nożyce akumulatorowe
akumulator 2.0 Ah i ładowarka w zestawie, czas
pracy ok. 40 min, dł. ostrzy tnących 45 cm, maks.
średnica cięcia gałęzi 18 mm - 249 zł
2. Nożyce elektryczne
moc 600 W, długość ostrzy tnących 51 cm - 119 zł

1090

zł/przęsło
system
ogrodzeniowy AMELIA

znaj

2.

kosa spalinowa

kosiarka
SpaliNowa z napędem
silnik mocy 6,75 KM OHV
z tuleją żeliwną, poj. 196 cm3,
szer. robocza 51 cm,
centralna siedmiostopniowa
regulacja wys. koszenia

PSB Mrówka mogilno

z

ul. Poznańska 2a, 88-300 Mogilno
TEL. 52 318 02 42
godz. otwarcia: pn.-pt.: 8.00-19.00
sob.: 8.00-16.00, ND.: 10.00-14.00
zakup
y na

RATY

Akceptujemy karty kredytowe:
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

