
Wiosna w ogrodzie!

Wiosenne porządki w domu w hitach cenowych!Dzień Kobiet 8 Marca
Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby?  

Bon towarowy na zakupy w Mrówce – rozwiąże problem.

hit cenowy

349 
zł/zest.

nawozy psb
różne rodzaje  
i przeznaczenie

cebula dymka 
żółta Stuttgarter, 0,5 kg 

mini szklaRnia balkonowa
podaruj sobie ekologiczne produkty,  
wym.: szer. 140 cm, wys. 200 cm, gł.: 70 cm

mieszanki tRaw
mieszanka trawnikowa uniwersalna,  
Super Wembleyka, Super Trawnik,  
Oaza, 0,9 kg (od 17,77 zł/kg)

NOWOŚĆ!

cillit banG spRay 
CzystOŚĆ i POłysk
Tłuszcz i Smugi,  
750 ml (13,32 zł/l)

AJAX PłyN 
uniweRsalny
różne zapachy, 1000 ml

spalinowa  
PiłA łAńCuChOWA vrX
pS52, świeca bosh + 2 łańcuchy, Martech, 
moc 2,2 kw/3 KM, pojemność silnika: 52 cc, 
skok łańcucha: 0,325’’, prowadnica: 16’’, 
pojemność zbiornika paliwa: 550 ml
świeca bosh + 2 łańcuchy

zestaw oGRodowy  
szpadel ostRy  
+ szCzOtkA FiskArs

OPryskiWACz MAster 2000 Plus egrO 2 l
opryskiwacz ciśnieniowy ręczny wyposażony w dysze MR 
1,0-90 º i 1,5 mm- 90º, profilowany zbiornik z przezroczystym 
paskiem poziomu cieczy oraz blokadą przycisku

MOP PłAski  
vileDA ultrAMAX
w komplecie z wiadrem

GeRbeRa  
w doniczce

od 599
zł/szt.

599
zł/opak.

99 
zł/kpl.

4499
zł/szt.

od 1599
zł/opak.

199 
zł/szt.

1499
zł/szt.

999
zł/szt.

499
zł/szt.

8990
zł/kpl.
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Marzec  
2021

Oferta ważna  
od 5.03 do 20.03

lub do wyczerpania zapasów.

8316

+200 punktów PAYBACK 
za zakupy za min. 70 zł

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

psb Mrówka
chełm, Janów LubeLski,  

krasnystaw, kraśnik, LeżaJsk

kwartalnik | nr 1/2021 | cena 2,49 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2299-940X

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

WIOSNA
poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   napraw, odśwież, zregeneruj – nie wyrzucaj pochopnie!

•   inwestycje w nieruchomości w sam raz na trudne czasy

•  jak odetchnąć w czasach pandemii – odprężające aranżacje w domu i ogrodzie

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

+200
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3.
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deska 
WOlNOOpadająca

deska
WOlNOOpadająca

kompakt  
698 ceRsania ii 
3/6 l, deska duro WO  
ŁW - odpływ poziomy

kompakt  
574 colouR  
new clean on 
3/5 l, deska duro WO  
ŁW - odpływ poziomy

slim

DeskA Psb FOrMiC 
supeR slim new
wolnoopadająca, duroplast

deska sedesowa
NeW FOrMiC
duroplast

zestaw  
silves/ 
PAPAJA/ 
maRo*
szafka z umywalką 
+ lustro z szafką 
i oświetleniem; 
kolor biały; wym.: 
- 65 cm - 399 zł
- 75 cm - 429 zł
- 85 cm - 469 zł
*cena nie zawiera 
 armatury

zestaw mebli mea*
1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk, wym.: 50, 55, 
60, 75 cm - od 249 zł; 2. szafka stojąca, nóżki,  
biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 189 zł; 3. szafka wisząca, 
biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 129 zł; 4. słupek, 
wym. 170 cm - 279 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

zestaw Ronda*
kolor: biały/buk truflowy; słupek, podwieszany - 249 zł; 
szafka z umywalką 60 cm, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

kabina koRa
szkło transparentne 4 mm, profile aluminio-
we - chrom rączki jednopunktowe, rolki górne 
podwójne, rolki dolne pojedyncze, wysokość 
brodzika 15 cm, głębokość brodzika 5 cm;  
wym.: 80x80 cm - 499 zł, 90x90 cm - 599 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

zestaw pinia*
1. szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm - 319 zł, 

60 cm - 359 zł, 80 cm - 429 zł
2. słupek pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 229 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

POJeMNOŚCiOWy 
oGRzewacz wody
30 l - 299 zł, 50 l - 289 zł,  
80 l - 369 zł, 100 l - 459 zł

pRodukt

polski

zlewozmywak kuchenny  
grANitOWy brAvO
1,5-komorowy wym.: 86x44x18 cm  
z ociekaczem, szary lub piaskowy

deszczownia  
FOrMiC Psb 

słuchawka 3 funkcyjna, drążek 
ze stali nierdzewnej

349 
zł/zest.

od 289 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

499 
zł/zest.

149 
zł/szt.

od 399 
zł/szt.

349 
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

od 499 
zł/szt.

od 229 
zł/szt.

8499
zł/szt.

5999
zł/szt.

Marzec 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

Łazienka
        i kuchnia

jak maRzenie

+100°P

+100°P

+100

+100

+100°P



WiertłA
W KOMplecie

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 rę-
kojeść boczna; akumulator energy+ 4.0 ah 
oraz ładowarkę do akumulatorów energy+

wieRtaRka udaRowa z zestawem
moc 720 W; obroty: 0-2800 min-1; udar: 44800 min-1; 
wiercenie w drewnie/metalu/betonie: 30/10/13 mm; 
uchwyt mocowania wierteł 1,5-13 mm, w zestawie 
z walizką oraz wiertłami do betonu 5 sztuk

WiertArkO-WkrętArkA 12 v li-iON
akumulator 12 V li-iON; obroty 0-700 obr./min; 
maks. moment obrotowy 15 Nm, liczba ustawień 
momentu obr. 18+1; uchwyt samozaciskowy 10 mm

szliFierkA kątOWA 900 W 
moc nominalna 900 W; śr. tarczy 125 mm;  

prędkość obrotowa bez obciążenia 2800-11000 min-1

kompResoR  
OleJOWy 24 l stanley
zasilanie 230 V~50 Hz, zbiornik 24 l, 
pompa 2 KM, wydajność: 222 l/min, 
ciśnienie maks. 8 bar

MłOt uDArOWy 1600 W
posiada bardzo dużą moc, a do tego zapewnia 
obroty rzędu 0-800 obr./min, jest przy tym 
bardzo lekki (niecałe 8 kg) i posiada bardzo 
wygodny uchwyt, który pozwala na komfortową, 
wielogodzinną pracę, 2 lata gwarancji

myjka  
wysoko - 
 CiŚNieNiOWA  
1700 W DeDrA
ciśnienie 130 bar, wyposażona w lancę z dy-
szą o regulowanej szerokości strumienia, turbo 
lancę z dyszą, a także wbudowany pojemnik 
na detergent, zaopatrzona w miejsca na 
akcesoria dla łatwego przechowywania, duże 
kółka i rękojeść dla wygodnego transportu

szliFierkA kątOWA 500 W
moc: 500 W, średnica tarczy: 115 mm,  
prędkość obrotowa: 12000 obr./min

odkuRzacz 
PrzeMysłOWy 1250 W

o pojemności 20 l przeznaczony 
jest zarówno do czyszczenia na 

mokro, jak i sucho, oczywiście 
przy doborze odpowiedniego 

filtra, posiada zbiornik wykonany 
z wysokiej jakości stali szlachet-

nej, wyposażony jest w wąż ssący, 
dużą dyszę ssącą, filtr piankowy, 
dyszę spalinową, rury przedłuża-
jące (3 sztuki), przejściówkę oraz 

worek na kurz

WyrzyNArkA AkuMulAtOrOWA 18 v*
wysokość skoku: 25 mm, urządzenie z linii SaS+all zostało 
zaprojektowane do pracy tylko z akumulatorami linii SaS+all
*akumulator li-iON i ładowarka nie stanowią wyposażenia 
zakupionego urządzenia i należy nabyć je oddzielnie

hit cenowy

189 
zł/szt.

8990
zł/szt.

119 
zł/szt.

399 
zł/szt.

449 
zł/szt.

469 
zł/szt.

449 
zł/zest.

269 
zł/szt.

229 
zł/szt.

159 
zł/zest.

900 
W

125
mm

720
W

12
V
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z MróWką
    praca wrrrrre...

+100
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hit cenowy

3999

zł/szt.

dostępne  
kolory:

DrzWi zeWNętrzNe bOliWiA
wym: 90 cm; kolor: orzech szlachetny i złoty dąb szla-
chetny; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
Nano advance, szyba hartowana, ramka kolor czarny 
*komplet akcesoriów w cenie

DrzWi zeWNętrzNe MAltA
kolory: złoty dąb, orzech; szerokość: 80, 90 cm; wyposa-
żenie: skrzydło, ościeżnica, klamka, komplet zamków 
i wkładek, próg stalowy nierdzewny, wypełnienie: pianka 
poliuretanowa, wykończenie: okleinowane pVc, okleina 
drewnopodobna, bolce antywyważeniowe

pRodukt

polski

PrzeDłużACze 
oGRodowe
różne rodzaje

lampa solaRna 
kula poluX

wbijana, czarna

opRawa  
PlAFON 

piccadilly
kolor chrom, gwint: e14;

1 pł. - 109 zł
3 pł. - 189 zł
5 pł. - 279 zł

opRawa  
sPOt tilDA, 

chrom, GU10, kinkiet 
- 39,99 zł, listwa 2 - 69,99 zł, 

listwa 3 - 99,99 zł

lampka 
biuRkowa piXa 
moc 40 W, czarna

ŚCierki  
z MikrOFibry CAr Ok
4 szt. (1,50 zł/szt.)

zapach  
W PłyNie WOOD
różne zapachy
Oh! Fresh cloud,  
8 ml (87,38 zł/100 ml)

odRdzewiacz  
MOs2+grAFit 
teCh2 
400 ml (24,97 zł/l)

pRepaRat  
NAbłyszCzAJąCy kOkPit 
spray, 750 ml 13,32 zł/l

żel DO Felg 
eFekt 
krWAWieNiA, 
caR ok
750 ml (18,65 zł/l)

pianka  
do tapiceRki 
caR ok
750 ml (13,32 zł/l)

POWłOkA 
ceRamiczna
klasa twardości 10H 
Nano car Ok,  
30 ml (66,63 zł/100 ml)

lampa  
solaRna poluX 
plastik, czarna 

lataRenka  
DużA leD 3000k
lampka solarna, biała

699 
zł/kpl.

1299 
zł/kpl.

od 1990
zł/szt.

2999
zł/szt.

999
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

999
zł/szt.

999
zł/szt.

999
zł/szt.

1999
zł/szt.

1399
zł/szt.

599
zł/kpl.

699
zł/kpl.

4999
zł/szt.

hit cenowy

299
zł/szt.

Marzec 20214  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

pRzyGotuj

samochód na wiosnę
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FArby
1. aKRyliT W kolor (moc koloru) farba lateksowa  

do ścian i sufitów, 2,5 l - 38,99 zł (15,60 zł/l)
2. MaGNaT cReaTiVe, farba lateksowa o wysokim stopniu  

matowości, antyrefleksyjna, 2,5 l - 54,99 zł (22 zł/l)
3. dUlUX KOlORy ŚWiaTa, lateksowa farba  

do ścian i sufitów, 2,5 l - 48,99 zł (19,60 zł/l)
4. ppG GRUNT laTeKSOWy, 10 l - 61,99 zł (6,20 zł/l)

v33
środki do usuwania starych powłok  
jedno komponentowych farb, lakierów, lazur i klejów:
 - specjalnie na drewno,
 - specjalnie na metal,
 - różne powierzchnie: drewno, kamień, metal,  
250 ml - 23,99 zł (95,96 zł/l), 1 l - 44,99 zł

FArby 
1. FaRBa aKRylOWa pSB MRÓWKa wewnętrzna, biała, 10 l - 29,99 zł (3 zł/l)
2. HaMMeRiTe pOŁySK, jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego, dekoracyjnego 

malowania metali, 0,7 l - 34,99 zł (49,99 zł/l)
3. MaGNaT UlTRa MaTT BiaŁy, farba lateksowa, 10 l - 98,99 zł (9,90 zł/l)
4. BecKeRS deSiGNeR WHiTe, wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała farba 

lateksowa do malowania ścian i sufitów, pomalowana powierzchnia zyskuje matowe 
wykończenie, 10 l - 109 zł (10,90 zł/l)

5. GŁadź SzpacHlOWa acRyl pUTz STaRT, 20 kg - 27,99 zł (1,40 zł/kg)
6. dUlUX BiaŁy MaT biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do dekoracyjnego i ochron-

nego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 9 l - 59,99 zł (6,67 zł/l)

Gont bitumiczny kaRpiówka Gutta
materiał pokryciowy do krycia dachów nowych i renowacji starych pokryć dacho-
wych, stosuje się na dachach pochyłych, o nachyleniu 12-75°, dostępny w kolorach: 
czerwony, czarny, zielony, brązowy, opakowanie 3 m² (71,97 zł/opak.)

PłytA z POliWęglANu kOMOrOWegO guttA
gr. 10 mm, idealna do pokrycia i przeszklenia dachów, tarasów, pasaży, pergol, werand
1. bezbarwna pc 10 mm,  
wym. 1 komorowa:
 - 1050x2000 mm - 109 zł
 - 1050x2500 mm - 139 zł

2. brązowa pc 10 mm,  
wym. 1 komorowa:
 - 1050x2000 mm - 109 zł
 - 1050x2500 mm - 139 zł

PłytkA giPsOWA syDNey 2 
opak. 0,4 m² - 22,99 zł (57,47 zł/m2)

od 2799
zł/szt.

od 2399
zł/szt.

2399
zł/m2

od 3899
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

2299
zł/opak.

Marzec 2021 5  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.
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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

tAbOret rOlF Alu 
siedzisko wykonane z płyty MdF 
z okleiną o strukturze drewna 
w kolorze bukowym, nogi metalo-
we, wymiary: 46x30x30 cm

zestaw  
stolików kawowych Gesta
blaty z płyty MdF pokryte naturalnym fornirem  
nogi z drewna sosnowego; wymiary: stolik duży 
48x48x48 cm, stolik mały: 40x40x40 cm

POŚCiel bAWełNA OrgANiC 
wymiar: 160x200 cm + 2x70x80 cm - 59,99 zł
220x200 cm + 2x70x80 cm - 79,99 zł
100% bawełna, posiada certyfikat Oeko-Tex, dostępne różne wzory. 

zestaw stolików 
kAWOWyCh FriDA
możliwość ułożenia stolików jeden pod 
drugim, blaty z płyty MdF w kolorze białym, 
nogi z drewna sosnowego, wymiary: stolik 
duży 50x50x50 cm, stolik mały: 40x40x40 cm

taboRet poXa
metalowy, posiada stopki 
nierysujące podłogi,  
kolor: czarny, biały, szary

krzesłO kArO
krzesło w stylu nowo-
czesnym, tapicerowane 
tkaniną aksamit, klasyczny 
design, nogi wykonane 
z drewna bukowego, mają 
zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem paneli pod-
łogowych, drewnianych 
podłóg; wym.: szer. 42 cm, 
gł. 54 cm, wys. 88 cm;  
dostępne w kolorach:  
ciemnoszary, jasnoszary

FOtel  
winston

fotel typu uszak, 
zaprojektowany 

w stylu skandynawskim; 
tapicerowany tkaniną 
welurową, pikowany, 

nogi z drewna bukowe-
go, wymiar:  

szer.: 62 cm, wys.: 
108 cm, gł. 51,5 cm, 

dostępny w kolorach: 
szary, szaro-niebieski

zAsłONy
taśma, przelotki, różne  
rozmiary - od 37,90 zł

FirANy
taśma, przelotki, różne 
rozmiary - od 47,90 zł

naRzuty
różne rozmiary
- od 69,90 zł

koce
170x210 cm
- 47,90 zł

poduszki
- 22,90 zł

zaSŁONy
velvet

POŚCiel Cztery POry rOku
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

panele  
tAPiCerOWANe vilO 
różne wzory i kolorywycieRaczka

od 119 
zł/szt.

499 
zł/szt.

159 
zł/szt.

2490
zł/szt.

2790
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

od 2599
zł/szt.

149 
zł/kpl.

139 
zł/kpl.

hit cenowy

od 3790
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

Marzec 20216  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

NOWOŚĆ! 
Małe zmiany mogą zdziałać cuda!  

Z panelami tapicerowanymi od VILO jest to niezwykle proste. 



3. 4.
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3.
2.

6.
7.

8.
9.

deska do 
pRasowania 
vileDA stAr Plus
wymiar blatu: 120x38 cm

suszaRka do 
bielizNy vileDA
UNiVeRSal powierzchnia 
suszenia: 18 m 

ŚCierkA vileDA ACtiFibre
do wszystkich powierzchni - 6,49 zł
do okien - 9,49 zł

poRcelana tRopical
w ofercie: filiżanka na stopce 430 ml - 15,90 zł, 
kubki 250- 300 ml - od 9,99 zł, 
maty na stół - 2,49 zł, koszyk metalowy - 22,90 zł, 
miski szklane z pokrywkami 5 szt. - 11,90 zł,  
ozdoba wielkanocna - 9,99 zł

poRcelana oslo
talerze deserowe, głębokie i obiadowe - od 11,90 zł, 
talerze na jajka - od 15,90 zł, półmisek - 21,90 zł, 
salaterka - 24,90 zł/kpl., miseczki do dipów - od 19,90 zł/kpl., 
łyżka do serwowania - 6,99 zł, taca bambusowa - 47,90 zł

chemia GospodaRcza
1. SidOlUX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,49 zł 
2. KReT granulki/żel  do udrożniania rur, 800 g - 1 kg - 11,99 zł (od 11,99 kg)
3. SidOlUX aNTi-Bac antybakteryjny spray, różne rodzaje, 500 ml; - 11,99 zł (23,98 zł/l)
4. SidOlUX aNTi-Bac antybakteryjny płyn do pOdŁÓG, 750 ml - 12,99 zł (17,32 zł/l)
5. ReGiNa RUMiaNKOWy papier toaletowy, a’12 - 12,49 zł/opak. (1,04 zł/rol.)
6. BReF pOWeR acTiV kostka do wc, 2x50 g; różne rodzaje - 7,99 zł (79,90 zł/kg)
7. Villa płyn do szyb i luster, 750 ml - 6,99 zł (9,32 zł/l)
8. pŁyN do płukania e, różne zapachy, 1,8 l - 8,99 zł (4,99 zł/l)
9. aiR WicK FReSH MaTic,  wkład do odświeżacza, różne zapachy, 250 ml - 9,99 zł (39,96 zł/l)

poRcelana hello spRinG
w ofercie: filiżanka na stopce 400 ml - 14,90 zł, 
kubek 300 ml - 7,99 zł, kieliszek  
na jajko - 5,99 zł; maty na stół - 2,49 zł, tacka  
na jajka - 5,99 zł, ozdoby wielkanocne - od 7,99 zł, 
wazony - 9,99 zł, maselniczka - 32,90 zł,  
solniczka - 18,90 zł, chlebak - od 84,90 zł

PieCzeNie NA ŚWiętA…
w ofercie folie, papier, torebki i foremki do pieczenia

odkuRzacz  
akumulatoRowy 
blaupunkt
mocny silnik o napięciu 22,2 V, 
wytrzymały akumulator litowy, 
czas pracy do 45 minut, łatwiejsze 
zbieranie kurzu dzięki elektro-
-szczotce, elektro-szczotka z oświe-
tleniem led, zbiornik na kurz: 
0,6 l, cyklonowa separacja kurzu

czajnik elektRyczny Galicja
1. emilio - poj. 1,7 l, moc 2200 W,  

kolor biały lub szary - 39,99 zł
2. Oliver – poj. 1,7 l, moc 2200 W - 39,99 zł
3. alex – poj. 1,7 l, moc 2200 W, obudowa ze szkła  

żaroodpornego, podświetlenie led - 59,99 zł 

od 649
zł/kpl.

od 549
zł/kpl.

7990
zł/szt.

139 
zł/szt.

369 
zł/szt.

od 3999
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 349
zł/szt.
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aRchitektuRa  
dRewniana

zieMiA Psb,  
koRa sobeX 
 - różne rodzaje

leGutko nasiona
w tym nasiona  
roślin miododajnych

OstrzAłkA 
elektRyczna 
handy
moc 220 W, tarcza o wy-
miarach 145x3,2x22 mm

pilaRka  
elektRyczna handy
moc 2000 W, długość prowad-
nicy 40 cm, waga 5,5 kg

kosiaRka  
elektRyczna  
handy
moc 1300 W, szero-
kość robocza 33 cm, 
regulacji wysokości ko-
szenia od 20 do 60 mm, 
kosz o pojemności 30 l

NOżyCe AkuMulAtOrOWe  
DO trAWy i żyWOPłOtu grizlly
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, 1,7 kg

NArzęDziA NA trzONek
system klik
- grabie plastikowe, różne rodzaje - od 9,99 zł
- szczotki, różne rodzaje - od 10,90 zł
- kij aluminiowy, dł. 38 cm - 11,90 zł,  dł. 140 cm - 24,90 zł
- pazurki, motyczka, grabie - 11,90 zł

sadolin classic 
impReGnat
głęboko penetrujący impregnat 
przeznaczony do stosowania 
na zewnątrz, dostępne różne 
kolory, 4,5 l (19,11 zł/l)

opRyskiwacz hobby 7 l 
opryskiwacz ciśnieniowy nara-
mienny, posiada zbiornik z 5 letnią 
gwarancją, regulowany pas i lancę 
aluminiową z dyszą regulowaną

opRyskiwacz 
akumula-
tOrOWy rX12
akumulatorowy, pleca-
kowy opryskiwacz o po-
jemności 12 l, posiada 
specjalnie skonstruowany 
stelaż nośny, który 
zabezpiecza kręgosłup 
przed przeciążeniem, 
wymienny litowo-jonowy 
akumulator z panelem 
sterującym to gwarancja 
5 godzinnego czasu 
pracy. brak spalin i niska 
emisja hałasu zasługują 
na szczególna uwagę

Obrzeże seMPerbOrDer
opakowanie: 2x1m, dostępne kolory: 
czarny, brąz, dostępne wysokości: 
45 mm, 58 mm, 78 mm
sb-kotwy  
twoRzywowe
czarne, opak. 6 szt.  
- 4,99 zł/kpl. (0,83 zł/szt.)

kamienie ozdobne
1. grys otoczak sky 10-30 mm, 20 kg - 17,99 zł
2. grys łososiowy 12-16 mm 20 kg - 17,99 zł

tkanina 
oGRodnicza

czarna 99 g/m2,  
szer. od 80 do 320 cm

PrzęsłA OgrODzeNiOWe
dostępne w naszej ofercie: 1. SONia, 2. pOla, 3. Nadia
10 lat gwarancji

NOWOŚCi 2021 POlbrAM

109 
zł/szt.

1099 
zł/szt.

od 490
zł/szt.

8599
zł/szt.

1799
zł/opak.

od 1499
zł/opak. od 249

zł/m.b.

od 399
zł/opak.

od 159
zł/szt.

85 
zł/szt.

195 
zł/szt.

89 
zł/szt.

209 
zł/szt.

od 999
zł/szt.

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:

MRÓWKA Adres Telefon
Godziny otwarcia:

pn.-pt. sobota nd. handlowa

22-100 chełm ul. Zielna 2 506 804 896 7:00-21:00 7:00-20:00 10:00-18:00

23-300 JAnÓW lubelsKi ul. Wałowa 85 728 922 747 7:00-20:00 7:00-18:00 10:00-16:00

22-300 KRAsnysTAW ul. Rejowiecka 16 602 500 383 7:00-20:00 7:00-18:00 10:00-18:00

23-210 KRAŚNiK ul. Urzędowska 563 728 899 275 7:00-20:00 7:00-18:00 9:00-17:00

37-300 LeżAjsK ul. siedlanka 54 661 841 200 7:00-20:00 7:00-18:00 10:00-16:00

+50
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ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

