
hit cenowy

179 
zł/szt.

hit cenowy

od 5499
zł/szt.

hit cenowy

399 
zł/szt.

hit cenowy

479 
zł/szt.

Grill 
ruchomy, 
okrągły
z dwiema bocznymi 
półkami

Panel oGrodzeniowy zeGGer 3d
drut śr. 4 mm; oczko 50x200 mm; 

kolor: zielony RAL 6005, Grafit RAL 7016
wys. 1230 mm - 54,99 zł; wys. 1530 mm - 64,99 złdostępne kolory:

tramPolina
oGrodowa 8ft
z siatką zabezpieczającą; 
śr.: 244 cm

BuJaK 
oGrodowy 
madera czarny

system 3D

Maj  
2021

Oferta ważna  
od 30.04 do 15.05

lub do wyczerpania zapasów.

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz ją i zyskuj więcej!

Dowiedz się więcej o PAYBACK GO na:
PAYBACK.pl/GO

Otwórz aplikację PAYBACK w czasie zakupów w sklepie.
Aktywuj PAYBACK GO i złAPP kupony, aktualne promocje i oferty!

POZNAJ !

psb MRÓWKA KWidzyn
ul MAlboRsKA 122,  

tel.: 55 625 53 75, 513 036 544

psb MRÓWKA MAlboRK
Al. WojsKA polsKiego 462, 

tel. 55 625 53 71

godz. otWARciA: pn.-pt.: 7-20, sob.: 8-20, nd.: 9-18

psb MRÓWKA czeRsK
Ul. WybUdoWanie pod łąg 1d, Tel. 55 625 53 77

wypoczynek 
i zabawa

Czas w ogrodzie



hit cenowy

99 
zł/szt.

1.

2.

2.
1.

hit cenowy

599 
zł/szt.

dostępne kolory:

hit cenowy

3699 
zł/szt.

ParaSol 
oGrodowy
kremowy, ciemnoszary

Grill  
WĘgLoWy 

aKceSoria  
do Grilla 
1. od  10,90 zł/szt.
2. widelec do grilla  

z termometrem - 39,90 zł/szt.

hamaK Polycotton
wymiary 200x80 cm,
 - bez łącznika - 39,90 zł,
 - z łącznikiem - 42,90 zł

ParaSole oGrodowe
różne kolory  

1. TNT wym.: 135 cm - 19,90 zł,  
160 cm, 180 cm - 22,90 zł, 

2. POLY, wym. 240 cm - 54,90 zł

Pawilon  
oGrodowy  
Poly eXPreSS
kolory: zieleń leśna,  
granatowy,  
wym. 3x3 m

zeStaw BalKonowy KliK  
stolik + 2 fotele

Kotwy PSK wSt
wym.: 4,6x4,6x55 mm - 10,90 zł/szt.;
7x7x75 mm - 15,90 zł/szt.;  
9x9x75 mm - 19,90 zł/szt.

namiot imPrezowy 
JaSnoSzary
wym. 300x300 cm

Grill Gazowy hit l 3.1
moc 11,9 kW; palniki tubowe ze stali nierdzewnej; 
żeliwny dwuczęściowy ruszt grillowy, wskaźnik 
temp. w pokrywie, gniazdo na butlę w szafce  
dolnej; zapłon piezo w pokrętle, powierzchnia  
grillowania 55x40 cm

Patelnia  
żeLiWna kWadratoWa
24 cm - 54,49 zł/szt.

PodStawa ParaSola  
 - biała - 19,90 zł
 - kolory: zieleń leśna, limonkowy, grafitowy - 22,90 zł
 - PAG, kolory: biały, zieleń leśna, grafitowy - 44,90 zł

kociołek żeLiWny
 - 8 l - 209 zł
 - emaliowany, 8 l - 299 zł

aKceSoria  
do miĘsa

krzesło ichia
kolor czarny mat

od 1990
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

259 
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

719 
zł/zest.

999 
zł/zest.

209 
zł/szt.

od 209 
zł/szt.

139 
zł/szt.

w zestawie 

wąż i reduktor 

ciśnieniowy

od 1599
zł/szt.

Maj 20212

w każdym ogrodzieNiezbedne meble,

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

SZYBCIEJ
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relakswiosenny

2.1.

dostępne kolory:

1.
2.

hit cenowy

199 
zł/szt.

hit cenowy

1749 
zł/zest.

hit cenowy

119 
zł/szt.

hit cenowy

179 
zł/szt.

żagieL 
przeciwsłoneczny,
wym. 3x4 m 

PoduSzKi oGrodowe 
różne wzory, kolory i wymiary

huśtaWka 
Bocianie 
Gniazdo

kolory: niebieska, 
antracyt, zielona

stÓł Bisto 
mozaiKa

dySK 
do 

rzucania
śr. 23 cm

PiStolet 
na WodĘ
różne kolory

gra rzuć 
i złap
różne kolory

1. foteliK tola  
różne kolory - 11,90 zł

2. StoliK loleK  
różne kolory - 27,90 zł

zeStaw meBli Stalowych „mozaiKa” 
krzesło: wym. 38x38x92 cm, stół: śr. 60x71 cm,  
kolor: czarny 

lodówKi turyStyczne
 - różne rodzaje, poj. 10 l - 29 zł, 25 l - 43,90 zł
 - torby termiczne, poj. 15 l, 22 l - od 15,90 zł
 - wkłady chłodnicze, różne rodzaje - od 2,99 zł

meBle dla dzieci
 - stolik ogrodowy, wym. 815x560x480 mm,  
kolor: niebieski, zielony, z nakładką do hokeja - 169 zł
 - krzesło, kolor niebieski, zielony - 69 zł

fotel 
Wiszący 

z drewnianymi podłokietnikami,  
ok. 100x50 cm, obciążenie 100 kg

hamak z FrĘdzLami
wym. 200x100 cm (z frędzlami: 160 cm),
maksymalne obciążenie 100 kg

PodStawa Betonowa
na parasol o drążku, wym.:
1. 30-38 mm, 20 kg - 99 zł/szt.
2. 25-48 mm, 30 kg - 95 zł/szt.

Plac zaBaw* 
cuBic SiGma
wym.: 225x185 cm, wys. 210 cm
*zestaw nie zawiera ślizgu

zjeżdżaLnia  
oGrodowa  

wym.: 1,4 m - 139 zł,  
2,43 m - 379 zł,

różne kolory,  
obciążenie 25 kg

śLizg
dł. 2,2 m, różne kolory

zabawa 
w ogrodzie

599
zł/szt.

1199
zł/szt.

749
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

139 
zł/szt.

95 
zł/szt.

429 
zł/zest.

55 
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 95 
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

od 139 
zł/szt.
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7.

1.

hit cenowy

69 
zł/szt.

1.2.

3.

4. 5.

6.

8.

9.

10.

2.

5.
3.

4.

ochrona rośLin
1. RIDOMIL GOLD - iglak, tuja, 15 g - 9,99 zł (66,60 zł/kg)
2. STARANE TRAWNIKI; zwalcza chwasty na  

trawniku, 100 ml - 34,90 zł (349 zł/l)
3. SPRINTER 350SL, zwalcza chwasty, 1000 ml - 49,90 zł
4. MOSPILAN 20SP, zwalcza mszycę,  

2,4 g - 8,99 zł (374 zł/100 g)
5. taśma lepowa na szkodniki, dł. 5 m - 9,99 zł

Wąż ogrodoWy 
4-warStwowy
 - 1/2”: 15 m - 15,90 zł, 25 m - 26,90 zł,  
50 m - 54,90 zł
 - 3/4”: 15 m - 29,90 zł, 25 m - 49,90 zł, 
50 m - 99 zł

Wąż rozciągLiWy  
15 m lateX + StoJaK
wytrzymały i odporny 
na warunki atmosferyczne, 
maks. ciśnienie 10 bar, zawór 
okrągły, pistolet - spryskiwacz 
z 7 rodzajami natrysku; 
ergonomiczny stojak na wąż

łapacz 
Komarów 

eleKtryczny
pozwala na bezproblemowe  
rozprawianie się z owadami,  

bezpieczny dla ludzi, nieodpowie-
dzialne użytkowanie może prowa-

dzić do porażenia elektrycznego

nawozy
do roślin kwitnących, balkonowych, tarasowych

eleKtryczny 
odStraSzacz 

Komarów

PomPa  
do SzamBa 

K-PS14500
wydajność 15,5 m3/h, 

wys. podnoszenia 12 m, 
maks. zanurzenie 5 m,

maks. moc 550 W, 
z rozdrabniaczem

KlaPKi  
piankowe, miks wzorów i kolorów;
- damskie, rozmiary: 35/36, 37, 38,
  39/40, 40/41 - 9,99 zł
- męskie, rozmiary: 41/42, 43, 
  44, 45/46 - 9,99 zł
- dziecięce, rozmiary: 20-35 - 7,99 zł

Bros środki oWadoBÓjcze
1. MuchOSPRAY, 400 ml - 9,99 zł (25 zł/l)
2. proszek na mrówki, 100 g - 6,99 zł (70 zł/kg),  

1 kg - 49,90 zł
3. ELEKTRO + płyn 3w1 na muchy, komary i mrówki 

- 22,90 zł
4. płyn na komary i kleszcze 50% DEET,  

130 ml - 22,90 zł (176 zł/l) 
 

5. płytki owadobójcze do śmietnika, 2 szt. - 14,90 zł
6. spray na komary i kleszcze MAX, 90 ml - 10,90 zł 

(121 zł/l)
7. świece na krety FOGER, 3 szt. - 15,90 zł
8. karbid granulowany, 1 kg - 16,90 zł
9. płyn na krety, 1 l - 19,90 zł
10. preparat do śmietników 2w1, 500 ml - 13,90 zł 

(27,80 zł/l)

KoSiarKa  
SPalinowa  
z napĘdem Lider
silnik Briggs & Stratton DOV 750EX; poj. 161 cm3;  
moc 2,68 kW (2800 obr./min); szer. robocza: 53 cm;  
reg. wys. koszenia: centralna 8-stop. 25-75 mm; 
kosz 62 l ze wskaźnikiem napełnienia; koła łoży-
skowane 20/27,5 cm; regulowana wys. uchwytu 
3 poziomy; funkcja mielenia; boczny wyrzut; 
funkcja mycia obudowy; Ready Start

KoSiarKa  
SPalinowa  
z napĘdem handy
silnik Loncin (żeliwna tuleja); poj. 196 cm3; 
moc 3,5 kW; szer. robocza 51 cm; regulacja 
wys. koszenia centralna 8-stop. 20-80 mm; kosz 62 l ze 
wskaźnikiem napełnienia; koła łożyskowane 20/27,5 cm; 
regulowana wys. uchwytu 3 poziomy; funkcja mielenia; 
boczny wyrzut; funkcja mycia obudowy

nożyce  
do żyWopłotu Lidersilnik 500 W; napięcie 230 V~50 hz; dł. robocza 41 cm; maks. średnica gałęzi 16 mm

PrzycinarKa 
do trawy handy
silnik 300 W; napięcie 230 V~50 hz; 
szerokość robocza 22 cm; głowica półautomat

Przydatne 
w każdym ogrodzie 

599
zł/szt.

od 899
zł/szt.

1690
zł/szt.

1365
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

239 
zł/szt.

4990
zł/zest.

550 
W

od 799
zł/para

1349 
zł/szt.

1199 
zł/szt.

119 
zł/szt.

500 
W

2,68
kW

161
cm3

3,5
kW

196
cm3

300 
W

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

SZYBCIEJ

+100°P



hit cenowy

2999
zł/szt.

1.

2.

1.

1.

1.2.

2. 3.

4.
2. 3.

Krzewy ozdoBnedrzewKa/Krzewy owocowerośLiny pnące, krzeWy

doniczKa
różne kolory i rozmiary
1. BALKONOWA rattan - od 7,99 zł
2. BARREL - od 32,99 zł

KraSnal 
oGrodowy
wym. 17x12x40 cm

donice ceramiczne 
różne litraże

lamPKa Solar
1. Alfa - 8,90 zł
2. Beta - 10,90 zł
3. Diament - 9,90 zł

lamPKa Solarowa
1. panel z czujnikiem ruchu  - 35,90 zł
2. wisząca biała - 31,90 zł

Seria iBiza
1. kinkiet góra/dół - 35,90 zł
2. wiszący - 42,90 zł
3. słupek mały - 38,90 zł
4. słupek duży - 65,90 zł

SyStem oGrodzeniowy KaJa*
wym. 2x0,90-1,20 m, ocynk + RAL 9005; dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania; *10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

przĘsło ogrodzenioWe kora*
wym. 2x1,2 m, ocynk + RAL 7016, struktura; dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania; *10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

od 799
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

od 1099
zł/szt.

od 1159
zł/szt.

od 3599
zł/szt. 

od 3190
zł/szt.

od 890
zł/szt.

od 3590
zł/szt.

ProduKt
PolSKi

ProduKt
PolSKi

179 
zł/przęsło

479 
zł/przęsło

Maj 2021 5  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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zasłony
taśma, przelotki, różne  
rozmiary - od 42,90 zł

dywan JuSt
wym.: 67 cm, koło - 26,90 zł; 60x100 cm - 34,90 zł,  
80x140 cm - 66,90 zł, 120x160 cm - 115 zł, 160x220 cm - 207 zł; 
różne kolory

 wycieraczKa teKStylna
wym.: 40x60 cm - 9,99 zł,  
45x75 cm - 13,90 zł

ramKa oSlo
różne formaty

oBraz artBoX
wym. 50x70 cm,  
różne motywy

oBraz canVaS
wym. 60x80 cm,
różne motywy

oBraz GlaSSPiK
wym. 50x70 cm,
różne motywy

SKrzynKa 
na Klucze 
neoVita

Pufa
PoJemniK deKo
kolor: jasnoszary, ciemnoszary,
wym. 78x38x38 cm

Pufa 
PoJemniK riKo
kolor jasnoszary

firany
przelotki, różne  
rozmiary - od 45,90 zł

rĘczniki
różne rozmiary
- od 5,99 zł/szt.

prześcieradła
z gumką, satyna 100% bawełna, 
różne rozmiary - od 48,90 zł

pościeL
satyna 100% bawełna,  
różne rozmiary - od 77,90 zł/kpl. 

KarniSz BoSton
pojedynczy, podwójny
śr. 19 mm, dł. 160-240 cm;
kolor: nikiel, mosiądz 

od 5490
zł/szt.

3490
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 2690
zł/szt.

od 699
zł/szt.

5990
zł/szt. 5290

zł/szt.8290
zł/szt.

6990
zł/szt.

109 
zł/szt.

hit cenowy

zASłONY VelVet

od 4290
zł/szt.

Maj 20216  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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1. 2.
3.

4. 5.
6.

hit cenowy

2799
zł/opak.

7.

8. 9.
10.

20 zł = 1 naklejka!

ZBIERZ 5 NAKLEJEK
 I KUPUJ PRODUKTY 

NOIR MARKI 
AMBITION Z RABATEM

50%
Akcja trwa od 20.03.2021 r. do 30.06.2021 r. 

lub do wyczerpania zapasów
NOIR

Patelnia 20 cm Patelnia 24 cm Patelnia 28 cm

4999
9998

cena 
regularna

zł

cena z 5 naklejkami

Patelnia 
naleśnik 

25 cm

Patelnia 
grillowa 

28 cm

Rondel 16 cm

Patelnia głęboka 28 cm Wok 28 cm Kompet 3 noży

Garnek 24 cm Garnek 28 cm

5999
zł

cena z 5 naklejkami

11998
cena 

regularna

6999
zł

cena z 5 naklejkami

13998
cena 

regularna 9999
zł

cena z 5 naklejkami

19998
cena 

regularna 7999
zł

cena z 5 naklejkami

15998
cena 

regularna

5999
zł

cena z 5 naklejkami

11998
cena 

regularna6999
zł

cena z 5 naklejkami

13998
cena 

regularna

10999
zł

cena z 5 naklejkami

21998
cena 

regularna 5999
zł

cena z 5 naklejkami

11998
cena 

regularna10999
zł

cena z 5 naklejkami

21998
cena 

regularna

11999
zł

cena z 5 naklejkami

23998
cena 

regularna

moP Vileda eaSy 
wrinG & clean turBo
w ofercie również wkład do mopa 

- 24,90 zł/szt.

deSKa  
do PraSowania 

Vileda ViVa 
eXPreSS Smart

pow. prasowania
114x34 cm

chemia GoSPodarcza
1. WOOLITE PERłA płyn do prania color/dark, 4,5 l - 29,99 zł (6,66 zł/l)
2. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płukania, różne rodzaje, 

5 l - 36,99 zł (7,40 zł/l)
3. LuDWIK PREMIuM płyn do naczyń cytrynowy/granat z werbeną, 

750 g - 5,49 zł (7,32 zł/kg)
4. LuDWIK uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1 l - 5,49 zł

5. MEGLIO SPRAY ODTłuSzczAcz lemon, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
6. DIX SPRAY, różne powierzchnie, 0,5 l - 7,49 zł (14,98 zł/l)
7. BREF kostka do Wc barwiąca wodę 3x50 g, różne rodzaje - 13,99 zł (9,30 zł/100 g)
8. KRET do Wc, różne rodzaje, 750 g - 4,49 zł (5,98 zł/kg)
9. REGINA rumiankowy papier toaletowy, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)
10. czyściwo celulozowe Dragon Tixo - 13,99 zł

Bonux płyn do prania
Magnolia 65 prań 3,6 l

+ Argan 20 prań 1,1 l

ścierka
Vileda
actifiBre
- do wszystkich 
  powierzchni - 6,49 zł
- do okien - 9,49 zł

117 
zł/zest.

117 
zł/szt.

od 449
zł/szt.

od 649
zł/kpl.
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dostępne warianty:

hit cenowy

4999
zł/m2

1.

3.

2.

oczKo ruchome haloGenowe
kwadrat, okrągłe; kolory: chrom, satyna, antyczne złoto, 
z żarówką halogenową 35 W, różne rodzaje - 7,90 zł/szt.

zeStaw led 3 oczeK ruchomych
 różne rodzaje - 29,90 zł/zest.

zeStaw 3 oczeK ruchomych
halogenowe, różne rodzaje - 15,90 zł/zest.

oPrawa 
SPot led coSmo
satyna, chrom, czarny chrom;
 - kinkiet - 36,90 zł
 - listwa 2 - 89,90 zł
 - listwa 3 - 129,90 zł
 - listwa 4 - 159,90 zł

drzWi zeWnĘtrzne FoLk 80, 90 cm
kolor: dąb, złoty orzech, antracyt;
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, 
dwie wkładki, próg; wypełnienie: polistyren, powłoka ze-
wnętrzna odporna na lakier uV oraz zarysowania, blacha 
ocynkowana, system Frame click, ościeżnica symetryczna

PRODUKT
POLSKI

skrzydło ramoWe okLeina FF*
szer.: 60, 70, 80, 90 cm (w wybranych szkleniach) 
szyba hartowana, kolor: biały; pokojowe - 279 zł
z zamkiem Wc - 289 zł
*ceny bez klamki i ościeżnicy.

drzWi zeWnĘtrzne kair
kolory: orzech, złoty dąb, antracyt; wym. 90 cm; wyposaże-
nie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki, 
próg; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: nano 
advance, szyba hartowana, ramka Inox, blacha ocynkowana, 
światło przejścia 200x90 cm; zgodnie z normą europejską

PRODUKT
POLSKI

oświetlamy
po remoncie

naśWietLacze Led
z czujnikiem ruchu i bez

oneGa

wener

Seria 
eXPedition 4V

tanGaniKa oaKniaSa oaK

Wodoodporna podłoga laminowana classen
zapewnia 24-godzinną ochronę przed wodą.

Wyposażona w nowy, zmodyfikowany
system montażu MEGALOc AquA PROTEcT

oraz rewolucyjną powłokę hydrofobową,
która istotnie poprawia odporność

krawędzi na pęcznienie.

traBo zwiS
3 x E27, 40 W,
kolor: czarny, drewno bejcowane

lamPa terni
E14, 60 W,
kolor satyna;
1. kinkiet - 35,90 zł
2. sufitowa 3 - 79,90 zł
3. sufitowa 5 - 125,90 zł

noWość!

wodoodporna!

wym. 192x1285 mm
8 mm, aC5, 4 V-fuga

od 279 
zł/szt.

899 
zł/zest.

1299 
zł/zest.

od 3690
zł/szt.

od 1190
zł/szt. od 3590

zł/szt.

22590
zł/szt.
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1.

2.

hit cenowy

899 
zł/zest.

3.
4.

noWość

hit cenowy

od 299 
zł/szt.

zlew Granitowy 
JednoKomorowy taGi
długi ociekacz wym. 650x440x175 cm, syfon manualny, 
bateria elite typu „j” inox, 
kolor: antracyt, szary, jaśmin

deska
wolnoopadająca

KomPaKt wc merida
odpływ poziomy,  
deska PP wolnoopadająca

wannowa 

zeStaw  
natrySKowy a-30 deX
kolor czarny; w zestawie: drążek, 
śr. 22 mm, uchwyt do mocowania 
słuchawki, słuchawka prysznicowa, 
deszczownica, mydelniczka, wąż 
PVc dł. 1,5 m, mosiężna głowica 
funkcyjna

natryskowa wannowa 
umywalkowa 
sztorcowa

zlewozmywakowa 
sztorcowa

zlewozmywakowa 
ścienna umywalkowa ścienna

zeStaw 
PodtynKowy  
Set 895 aQua 
miska Delfi, deska PP, przycisk 
chrom, błyszczący

deSKa PSB formic  
SuPer Slim new
wolnoopadająca, duroplast

natryskowa zlewozmywakowa
ścienna 

umywalkowa
stojąca

umywalkowa stojąca  
z ruchomą wylewką

zlewozmywakowa 
z wyciąganą  

wylewką 
zlewozmywakowa 

stojąca
umywalkowa

ścienna 
zlewozmywakowa  

z wylewką c

Seria Baterii 
PSB luna
dwuuchwytowe 
+50 pkt. payBack

Seria Baterii elBa

KuchenKa  
Gazowa

2-palnikowa - 89,99 zł 
+100 pkt. payBack

4-palnikowa - 149,99 zł

reduKtor do Butli 
GazoweJ ProPan-

Butan
bez węża - 16,99 zł 

z wężem dł. 1 m - 24,99 zł

zeStaw meBli formica*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm, DSM lakierowany front - 179 zł,
2. szafka wisząca, szer. 30 cm - 109 zł, 3. komoda - 119 zł, 
4. słupek wysoki, szer. 30 cm - 199 zł

*zestaw
 nie zaw

iera lustra i arm
atury

GrzeJniK aluminiowy G500f
moc 1120 W; wym.: szer. 800 mm, wys. 570 mm, 
gr. 90 mm; rozstaw przyłączy 500 mm; waga 13 kg; 
dostępny w kolorach: BIAłY - 299 zł; GRAFIT - 399 zł

kaBina z hydromasażem
wyposażenie: radio, dach, głośnik, 
oświetlenie górne, wąż i słuchawka, 
dysze masujące, rozmiar 90x215 cm

255 
zł/zest.

499 
zł/zest.

Slim

G
ł

o
w i c a

×
G

ł

o
wica

×

35
mm

107 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

89 
zł/szt.

85 
zł/szt.

79 
zł/szt.99 

zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

89 
zł/szt.

109 
zł/szt.

279 
zł/szt.

od 1699
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

8499
zł/szt.

179 
zł/zest.

 G
w

arancJa
 ×

 G
w

arancJa
 ×

20
lat
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hit cenowy

529 
zł/zest.

myjka ciśnienioWa 2500 W
ciśnienie 160 bar, przepływ wody 510 l/h, 
wąż dł. 8 m, szybkozłącza, dysza regulo-
wana i dysza turbo, wbudowany pojemnik 
na detergent, idealna do czyszczenia 
pojazdów, tarasów czy kostki brukowej

odKurzacz  
uniwerSalny wd3

moc 1000 W, przystosowany  
do pracy na mokro i sucho, funkcja 

wydmuchu,  zbiornik 17 litrów; 
wyposażenie: wąż ssący  

dł. 2 m o śr. 35 mm, ssawka 
podłogowa na mokro/sucho, 

ssawka szczelinowa, filtr kar-
tridżowy, papierowa torebka 

filtracyjna 1 szt. 

szLiFierka kątoWa 750 W
moc 750 W; śr. tarczy 115 mm; maks. pręd. obr. 12000 obr./min; 
bardzo wąska obudowa; zmiana kąta osłony tarczy bocznej bez 
użycia narzędzi; dwustopniowy przycisk; blokada wrzeciona

StruG 850 w
moc 850 W; aluminiowa stopa; szer. strugania 82 mm, gł. do 3 mm; 
struganie wgłębne w zakresie głębokości 0-12 mm; funkcja automatycznego 
wysuwania „stopki parkującej”; w zestawie: worek na pył, prowadnica 
równoległa, wspornik i prowadnica do strugania wgłębnego

wyrzynarKa 500 w
zakres kąta cięcia 90°-45°; maks. gł. cięcia: 
drewno 90° - 55 mm, stal 90° - 6 mm,  
drewno 45° - 50 mm, stal 45° - 6 mm

KomPlet aKceSoriów 
Pneumatycznych
kpl. 5 sztuk: pistolet lakierniczy 1 l, do ropowania,  
do przedmuchiwania, do pompowania kół  
z manometrem, wąż spiralny dł. 5 m

Wiertarko-WkrĘtarka 12 V Li-ion
2 akumulatory 12 V, LI-Ion, 2.0 Ah; dwa biegi; pręd.  
obr. bez obciążenia (1./2 bieg): 0-400/0-1.500 min-1; 
maks. moment obr. 30 Nm; maks. śr. wiercenia: w drewnie 
20 mm, w stali 10 mm; system EcP zapewnia długą  
żywotność i dłuższy czas pracy akumulatora; walizka

szLiFierka kątoWa 20 V  
li-ion BezSzczotKowa
śr. tarczy 125 mm; akumulator 20 V LI-Ion, 4 Ah; 
szybka 1-godzinna ładowarka; silnik bezszczot-
kowy; prędkość obr.: 10000 obr./min;  
w komplecie: 5 tarcz, walizka

Wiertarko-WkrĘtarka  
z udarem Stanley
bezszczotkowa, 60 minutowa ładowarka, 
2 akumulatory 2x2,0 Ah, 
zaczep do paska, walizka

6490
zł/szt.

189 
zł/zest.

119 
zł/szt.

599 
zł/zest.

249 
zł/zest.

500 
W

850 
W

82 
mm

750 
W

115 
mm

2500
W

160 
bar

1000
W

17 
litrów

7990
zł/kpl.

379 
zł/kpl.

12 
V

2,0 
Ah walizKa 

W KOMPLEcIE

walizKa 
W KOMPLEcIE

359 
zł/kpl.

20 
V

125 
mm

18
V

Maj 202110

narzĘdzia w domowymwarsztacie

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

SZYBCIEJ

+100



1.

2.

3.

hit cenowy

3699 
zł/opak.

hit cenowy

1199 
zł/opak.

hit cenowy

5499 
zł/opak.

Sadolin claSSic 
imPreGnat hyBrydowy
powłokotwórczy, przeznaczony 
do ochronno-dekoracyjnego 
malowania drewna na zewnątrz,
 - 2,5 l - 59,99 zł (24 zł/l)
 - 4,5 l - 89,99 zł (20 zł/l)

Vidaron 
laKieroBeJca
ochronno-dekoracyjna 
do drewna, różne kolory, 
4,5 l (28,67 zł/l)

omeGa 
Biała gipsoWa
gładź 
SzPachlowa
do ręcznego 
lub maszynowego 
wykonywania gładzi, 
na ścianach i sufitach; 
opak. 20 kg (1,30 zł/kg)

JedynKa farBa 
emulSyJna 
śnieżnoBiała  
biała, 11 l (4,36 zł/l)

deKoral moc Koloru
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l (14 zł/l)

noBileS ftalonal
nawierzchniowa farba alkidowa do 
drewna i metalu, 0,7 l (od 21,41 zł/l)

noBileS Pory roKu
farba lateksowa, 2,5 l (12 zł/l)

grunt śnieżka 
lateksowa emulsja podkładowa, 
11,5 l (5,83 zł/l)

śnieżka eko 
biała emulsja akrylowa do 
ścian i sufitów, 11,5 l (4,96 zł/l)

deKoral odPorna 
na Szorowanie  
biała, matowa farba lateksowa 
do wnętrz, odporna na szoro-
wanie, 10 l (8,40 zł/l)

duLux super Biały mat
farba emulsyjna, wysokiej jakości, 
do dekoracyjnego i ochronnego 
malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)

acryl Putz finiSz
gładź szpachlowa wykończeniowa, 
17 kg (2 zł/kg)

GreS techniczny 
1. hX200, 2. KX300, 3. RX400; wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, 
antypoślizgowy, idealny na garaż, taras, balkon, gat. I

płytka 
deKoracyJna 
BruKSela
opak. 0,31 m2 (38,68 zł/m2)

zaPrawa elaStyczna 
do płytek adesiLex p9
opak. 25 kg (1,48 zł/kg)

Sadolin 
Garden

imPreGnat 
deKoracyJny

różne kolory, opak. 5 l (11 zł/l)

129 
zł/szt.2599

zł/opak.

2,5
litra

2,5
litra

0,7
litra

17
kg

4,5
litra

od 2,5
litrów

3499
zł/szt.

2999
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

4799
zł/szt.

11
litrów 10% GratiS

5999
zł/szt.

9
litrów

10
litrów 15% GratiS

11,5
litrów 15% GratiS

11,5
litrów

8399
zł/szt.

5699
zł/szt.

6699
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

3399
zł/szt.

1799
zł/m2

cena!
jeszcze niższa
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www.mrowka.sambor.plSAMBORPROFI

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 płatności:



Sprawdź gazetki
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

