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Oferta ważna
od 5.03 do 20.03
lub do wyczerpania zapasów.

y
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349

zł/szt.

Pilarka
spalinowa NAC
silnik 45 cc,
maks. moc 2,45 KM,
dł. prowadnicy: 40 cm

189
zł/szt.

379
zł/szt.

Pilarka
spalinowa NAC

silnik 49,3 cc - maks. moc
3 KM, dł. prowadnicy: 45 cm

1600
W
Wertykulator
elektryczny
HANDY

moc 1600 W, regulacja
głębokości roboczej
(od -12 do aż 8 mm),
szer. robocza 34 cm,
pojemny kosz 40 l
9,2 kg

359

zł/szt.

3
KM

1800
W
Pilarka
elektryczna NAC

moc 1800 W, dł. prowadnicy:
35 cm, prędkość przesuwu
łańcucha 13 m/s

+200 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 70 zł

+50

8316
Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 05.03-20.03.2021 r.

z mrówk ą

praca wrrrrre...

139
zł/kpl.

379

Komplet 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

zł/szt.

Kompresor 24 l

bezolejowy Stanley, zbiornik 24 l, moc 1,5 KM/1100 W,
przepływ powietrza 180 l/min, ciśnienie maks. 8 bar

1100
W
1,5
KM

157

zł/szt.

269

1200
W

900
W
125
mm

zł/szt.

Szlifierka kątowa 1200 W

Szlifierka kątowa 900 W

moc 1200 W; śr. tarczy 125 mm; prędkość obr. z regulacją
w zakresie 3000-11000 obr./min; obracana rękojeść tylna;
Soft Start - łagodne zwiększanie obrotów przy rozruchu

moc nominalna 900 W; śr. tarczy 125 mm;
prędkość obrotowa bez obciążenia 2800-11000 min-1

Ok azja cenowa

- szlifierka kątowa

449

zł/zest.

99

+200

zł/szt.

900
W
Szlifierka kątowa 900 W
moc 900 W; śr. tarczy 125 mm;
prędkość obr. 12000 obr./min
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125
mm

Zestaw elektronarzędzi Graphite Energy+

zestaw zawiera: wiertarko-wkrętarkę - 18 V, Li-Ion, dwubiegowa, obroty I: 0-350 min-1, II: 0-1250 min-1,
prawo/lewo, uchwyt samozaciskowy 0,8-10 mm, pozycje pierścienia sprzęgła 1-19 (oraz opcja wiercenia), moment obr. (miękki/twardy): 28/44 Nm; szlifierkę kątowę - 18 V, Li-Ion: tarcza 115x22,2 mm,
obroty 10000 min-1, gwint wrzeciona M14, dwupozycyjna rękojeść boczna; akumulator Energy+
4.0 Ah oraz ładowarkę do akumulatorów Energy+
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

od

119

6199

54

99

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

MAGNAT CREATIVE

PPG GRUNT LATEKSOWY

farba lateksowa o wysokim stopniu
matowości, antyrefleksyjna, 2,5 l (22 zł/l)

10 l (6,20 zł/l)

2799

7 mm

zł/m .
2

Master
Drabina
Drewniana

- 2x5 stopni - 119 zł
- 2x6 stopni - 139 zł

29

99

zł/szt.

PANELE PODŁOGOWE Dąb Piastowski
AC3, 7 mm

9899

3499

zł/szt.

zł/szt.

farba akrylowa PSB MRÓWKA
wewnętrzna, biała, 10 l (3 zł/l)

109

Hammerite połysk

jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego, dekoracyjnego malowania metali, 0,7 l
(49,99 zł/l)

27

99

zł/szt.

zł/opak.

beckers designer white

wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała farba
lateksowa do malowania ścian i sufitów,
pomalowana powierzchnia zyskuje matowe
wykończenie, 10 l (10,90 zł/l)

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

Gładź szpachlowa
Acryl Putz Start
20 kg (1,40 zł/kg)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

magnat ultra matt biały
farba lateksowa, 10 l (9,90 zł/l)

5999

zł/szt.

DULUX BIAŁY MAT

biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do
dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian
i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)
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od

1190
zł/szt.

od

119
zł/szt.

Wycieraczka
FLOCK

Dywan STILO

wym.: 80x150 cm - 119 zł,
120x160 cm - 189 zł,
160x230 cm - 359 zł,
koło 160 cm - 249 zł;
dostępny w motywie
tropikalnym, roślinnym

wym. 40x60 cm - 11,90 zł,
45x75 cm - 15,90 zł,
dostępne różne wzory

y
hit cenow

od

39

99

1090

Pościel CZTERY PORY ROKU

zł/szt.

poduszka: 40x40 cm - 10,90 zł, 50x60 cm - 16,90 zł, 70x80 cm - 24,90 zł;
kołdra: 155x200 cm - 49,90 zł, 220x200 cm - 64,90 zł

Kosz na bieliznę Willow 50 l

399

zł/zest.

Parownica

gwarantuje higieniczne czyszczenie bez detergentów,
gorąca para pod wysokim ciśnieniem skutecznie odspaja
zabrudzenia i zabija większość drobnoustrojów, moc
grzałki 1500 W, maksymalne ciśnienie pary - 3,2 bar,
wydajność powierzchniowa na jednym napełnieniu
zbiornika - 75 m2, wyposażenie: dysza ręczna, dysza do
detali, okrągła szczotka (mała), ściereczka podłogowa
z mikrofibry, powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną
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i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

zł/szt.

139

+200

zł/szt.

od

+200°P

7990
zł/szt.

Deska do
prasowania
VILEDA STAR PLUS

Suszarka
do bielizny VILEDA

INFINITY powierzchnia suszenia: 27 m - 179 zł;
UNIVERSAL powierzchnia suszenia: 18 m - 79,90 zł

wymiar blatu: 120x38 cm

od

649
zł/kpl.

Ścierka VILEDA
ACTIFIBRE

do wszystkich powierzchni
- 6,49 zł
do okien - 9,49 zł

od

2990
zł/szt.

8990
zł/kpl.

+100

+200
Pojemniki na śmieci
poj. 45-65 l; różne rodzaje

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Mop płaski
VILEDA
ULTRAMAX

w komplecie
z wiadrem
- 89,90 zł
w ofercie
również
wkład do mopa
- 27,90 zł/szt.
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od

89

95

zł/szt.

zł/szt.

Nożyce
akumulatorowe
do trawy i żywopłotu GRIZLLY

Pompa sdw
do wody brudnej
zanurzeniowa

silnik: 3,6 V; bateria: 1,5 Ah; długość robocza
trawa 8 cm; żywopłot 12 cm; maks. średnica
gałęzi 8 mm; maks. czas pracy 40 min, waga 1,7 kg

--moc 400 W - 95 zł
--moc 1100 W - 149 zł

85

209

zł/szt.

zł/szt.

2000
W

Pilarka
elektryczna HANDY

moc 2000 W, długość prowadnicy 40 cm, waga 5,5 kg

220
W

Ostrzałka
elektryczna HANDY

moc 220 W, tarcza o wymiarach 145x3,2x22 mm

699

zł/szt.

195

zł/szt.

Kosiarka
spalinowa HANDY

silnik RATO RV145-S pojemność 144 cm3,
szerokość robocza 46 cm, 8-stopniowa regulacja wysokości koszenia od zaledwie 25 do
aż 75 mm, kosz o pojemności 60 l

6
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Kosiarka
elektryczna Handy

moc 1300 W, szerokość robocza 33 cm,
regulacji wysokości koszenia od 20 do
60 mm, kosz o pojemności 30 l

i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

od

1.
2.

6599

3.

zł/szt.

4.

Kratka DIAGONALNA  PIA  R34

1. prosta, wym. 180x180 cm brąz - 99,99 zł
2. z łukiem, wym. 180x180/160 cm brąz - 109 zł
3. prosta, wym. 90x180 cm brąz - 65,99 zł
4. z łukiem, wym. 90x180/160 cm brąz - 89,99 zł

od

2.
1.

139
zł/szt.

Płot pełny KAJA R30 SZARY

1. prosty, wym. 180x180 cm - 139 zł
2. łukowy, wym. 180x180/160 cm - 159 zł

od

2299
zł/szt.

Płot sztachetowy
CAN CAN

--prosty wym. 180x60 cm - 22,99 zł
--prosty wym. 180x80 cm - 29,99 zł

1.

od

2.

299
zł/szt.

Palisada OF

--śr. 3x100 cm - 2,99 zł
--śr. 3x150 cm - 3,99 zł
--śr. 7x100 cm - 8,99 zł

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

Rolborder

od

--wym. 4,6x20x200 cm - 16,99 zł
--wym. 4,6x30x200 cm - 21,99 zł
--wym. 4-5x15x100 cm - 4,49 zł

449
zł/szt.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Donica

od

4599

1. ogrodowa z kratką OLA,
zł/szt.
wym. 40x60x130 cm - 79,99 zł
2. balkonowa BEGONIA STRUKTUR,
wym. 60x20x19 cm, Złoty Dąb - 45,99 zł
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

Kolekcja garnków i akcesoriów
z linii ONYX to rewolucja w kulinarnej codzienności.
Naczynia zostały wzbogacone w system AIR-CUSHION.
2-warstwowa, nieprzywieralna powłoka wzmocniona drobinkami
kamienia umożliwia przygotowywanie potraw przy użyciu mniejszej ilości
tłuszczu. Zastosowanie PROTECTION SYSTEM chroni powłokę przed zarysowaniami
i ścieraniem. Ich solidność wykonania oraz funkcjonalność potwierdza możliwość
podgrzewania w piekarniku w temperaturze do 130 stopni. Garnki zostały wyposażone w szklane
pokrywy odporne na wysoką temperaturę, szybko i łatwo skontrolujesz poziom przygotowania
Twoich potraw. Solidne ścianki na długo utrzymują ciepło posiłków. Garnki można używać na
wszystkich rodzajach kuchenek, w tym również indukcyjnych.

garnek 20cm 2,8L

cena z pieczątkami

57,69zł

garnek 24cm 4,8L

cena bez pieczątek

cena z pieczątkami

83,49zł

115,99zł

patelnia 20cm

cena z pieczątkami

26,99zł

96,99zł

cena z pieczątkami

35,99zł

53,99zł

cena bez pieczątek

71,99zł

czajnik nierdzewny 2,5L

cena bez pieczątek

cena z pieczątkami

44,99zł

193,99zł

łyżka cedzakowa duża

cena z pieczątkami

8,99zł

166,99zł

patelnia 24cm

cena bez pieczątek

brytfanna 32cm 5,1L

cena z pieczątkami

cena bez pieczątek

cena bez pieczątek

17,99zł

cena bez pieczątek

89,99zł

garnek wysoki 20cm 4,6L

cena z pieczątkami

83,99zł

8,99zł

167,99zł

patelnia 28cm

cena z pieczątkami

53,99zł

cena bez pieczątek

107,99zł

kawiarka do espresso na
6 ﬁliżanek indukcja

cena z pieczątkami

44,99zł

łyżka do serwowania

cena z pieczątkami

cena bez pieczątek

cena bez pieczątek

17,99zł

cena bez pieczątek

89,99zł

garnek 30cm 4,2L

cena z pieczątkami

83,49zł

cena bez pieczątek

166,99zł

patelnia grill 28cm

cena z pieczątkami

49,99zł

cena bez pieczątek

99,99zł

chochla

cena z pieczątkami

8,99zł

cena bez pieczątek

tłuczek do ziemniaków

cena z pieczątkami

8,99zł

cena bez pieczątek

17,99zł

17,99zł

garnek na parze 20cm 2,8L

cena z pieczątkami

96,99zł

cena bez pieczątek

193,99zł

rondel 16cm 1,3L

cena z pieczątkami

44,99zł

cena bez pieczątek

89,99zł

łopatka do przewracania

cena z pieczątkami

8,99zł

cena bez pieczątek

17,99zł

trzepaczka do piany

cena z pieczątkami

8,99zł

cena bez pieczątek

17,99zł

Promocja trwa od 05.03 do 03.04.2021r. lub do wyczerpania zapasów

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:

Akceptujemy karty kredytowe:

Godziny otwarcia
Adres

Telefon

Adres email

Facebook

pn.-pt.

soboty

niedziele
(handlowe)

Świnoujście | ul. Karsiborska 6

500 758 870

sklepswinoujscie@wri.com.pl

www.facebook.com/PSBMrowkaSwinoujscie

8:00-20.00

8.00-20.00

9.00-18.00

Koziegłowy | ul. Poznańska 48

509 145 300

sklepkozieglowy@wri.com.pl

www.facebook.com/PSBMrowkaKozieglowy

8:00-20.00

8:00-20.00

9.00-18.00

Środa Wielkopolska | ul. Berwińskiego 1

509 145 277

sklepsroda@wri.com.pl

www.facebook.com/PSBMrowkaSrodaWlkp

8:00-20.00

8:00-20.00

9.00-18.00

Nakło nad Notecią | ul. Poznańska 20

509 145 220

sklepnaklo@wri.com.pl

www.facebook.com/PSBMrowkaNakloNadNotecia

8:00-20.00

8:00-20.00

9.00-18.00

Witkowo | ul. Kosynierów Miłosławskich 25

502 863 474

sklepwitkowo@wri.com.pl

www.facebook.com/PSBMiniMrowkaWitkowo

8:00-20.00

8.00-20.00

9.00-18.00

Szubin | ul. Pałucka 1

500 759 035

sklepszubin@wri.com.pl

www.facebook.com/PSBMrowkaSzubin

8:00-20.00

8:00-20.00

9.00-18.00

Osie | ul. Dworcowa 9e

507 897 577

skleposie@wri.com.pl

www.facebook.com/PSBMrowkaOsie

8:00-20.00

8:00-20.00

9.00-18.00

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

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

