
wszystkim Klientom
życzy PSB Mrówka.

1. 2.

1. cYPRYSIK ElwoodII
doniczka 9 cm, wys. 25-30 cm - 9,99 zł
2. PoINSEcJA
jednopędowa, 10,5 cm, wys. 25-30 cm - 8,99 zł
wielopędowa, 13 cm, wys. 35-40 cm - 17,99 zł

dzIAdEK  
do oRzEchów 
figurka drewniana,  
wys. 20 cm

3999
szt.od 899

szt.

Grudzień 
2022

Oferta ważna  
od 2.12 do 18.12

lub do wyczerpania zapasów.

kwartalnik | nr 4/2022 | cena 2,49 zł (w tym 8% Vat) ISSN 2299-940X

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

zima
poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•  wynajem mieszkania – alternatywa dla drogiego zakupu na własność

•  wielozadaniowe drewno – materiał konstrukcyjny i wykończeniowy

•  wnętrzarskie trendy na nowy rok – modne kolory i aranżacje

m JAK mRówKA
porady i pomysły  

dla Twojego domu 



dla Ciebie
choinki

JODŁA KAUKASKA
1. sTandard, wys. 175-200 cm - 84,99 zł, 
wys. 150-175 cm - 79,99 zł
2. home, wys. 150-230 cm - 65,99 zł

StoJAK choINKowY
1. metalowy z pojemnikiem, srebro antyczne 
2. stojak choinkowy z pojemnikiem, metalowy zielony 

choINKI, GIRlANdY
1. jodła lena, wys. 1,80 cm - 149 zł
2. sosna perłowa, wys. 1,20 cm - 199 zł
3. girlanda kaja, wys. 2,70 cm - 59,99 zł
4. girlanda świąteczna, wys. 5 m - 19,99 zł

chOinKA SztUcznA 
dAGlEzJA
wys. 210 cm 

StOJAK POD chOinKĘ KUtY
kolor srebrny lub zloty, różne wzory
1. s2 - 64,99 zł, 2. s3 - 79,99 zł, 3. s9 - 89,99 zł, 
4. s13 - 109 zł +50 pkt. PAYBAcK 

1.

2.

2.

2,70 m

3.

5 m

4.

1.

1.

2.

od 1999
szt.

8999
szt.

299,-
szt.

6599
szt.

od 7999
szt.

od 6499
szt.

1.
2.

3.

4.
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OzDOBY Świąteczne

cERAmIczNE  
OSŁOnKi Świąteczne
1. śr. 13 cm, różne kolory - od 13,99 zł,
2. cylinder pirelli, różne kolory, śr. 12 cm - od 9,99 zł, 
3. cylinder, różne kolory, śr. 12 cm - od 8,49 zł,  

14 cm - od 12,99 zł, 16 cm - od 14,99 zł

figUrKi Świąteczne 
drewno + tkanina
1. renIFer, wym. 18x4x25 cm - 12,90 zł
2. cHoinka, wym.: 13x5,5x29 cm - 8,50 zł,  
14x5x19,5 cm - 8,99 zł, 17x5x24,5 cm - 11,90 zł

FASoN 
GIRlANdA 
mclINE
- 111 zł

choINKA  
nA PniU
 wys. 150 cm - 129 zł

ŚwierK  
AlPEJSKI
na pniu, wys. 60 cm 
- 129 zł

choINKA  
SztUcznA  
SlIm lINE
w stojaku, 
wys. 120 cm - 179 zł

2.

3.

1.

od 299
szt.

1. 2.

od 850
szt.

od 129,- 
szt.od 849

szt.

1,80 m

Grudzień 2022 3 

spokojnych, rodzinnych
życzy PSB Mrówka

Wesolych

Swiat

°PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

+100

+100

+100




Bombki
szklane

Bombki
plastikowe

BomBKI PlAStIKowE
różne wzory

BomBKI SzKlANE
różne wzory

Grudzień 20224 Nowy sezon już na kanale PSB Mrówka.MRÓWKOWE METAMORFOZY 3 



dostępne  
kolory:

SzUflA  
DO ODŚnieżAniA
szer. robocza 47 cm - 22,90 zł

ŁOPAtA DO ŚniegU
1. model small economic,  

szer. robocza 44 cm - 29,90 zł,
2. model proFil alU,  

szer. robocza 48 cm - 59,90 zł
3. zBiJAK/SKUwAcz DO lODU 

mały, szerokość cięcia 15 cm - 24,90 zł 

SANKI PIANKowE 
dwuosobowe

chodzIK SowA
 drewniany pchacz, 
wym. 51x37x35 cm, 
wysokość uchwytu: 48 cm

chODziK, PchAcz wóz StrAżAcKi
wym. 44x41x27,5 cm

tIPI lISEK  
z PODUSzKAmi
kolor szary, wym. 180x120x120 cm, 
wymiar poduszek: 30-35 cm 

KolEJKA 
dREwNIANA 

BARtEK
park dinozaurów, 

80 elementów, 
wym. stołu

40,5x98x63,5 cm 

domEK dlA 
lAlEK lENA

wym. 90x30x59 cm, 
16 elementów 

wyposażenia domku 

KUchniA niKOlA
wyposażona w: otwieraną lodówkę, otwierane szafki, piekar-
nik, mikrofalówkę, dwa palniki, kurki od piekarnika (ruchome, 
wydają dźwięk), wyjmowany zlew i ruchoma bateria, patel-
nia, garnek, cedzak, łyżka, łopatka, ściereczka kuchenna, 
wym. 101x102x32 cm, certyfikaty: en 71, ce

PlAStIKowE 
SANKI SPEEd 
wym. 80x40x17 cm, 
waga: 1,75 kg, kolor: 
niebieski, różowy, 
pomarańczowy

SANKI  
PIANKowE  
BABY NEw 

od 2290
szt.

179,-
szt.

159,-
szt.

299,-
szt.

409,-
szt.

399,-
szt.

259,-
szt.

179,-
szt.

3.1. 2.

hIt cENowY

6490
szt.

119,-
szt.

Grudzień 2022 5 

prezenty
trafione

°PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

+50

+50

+100

+100
+500

+200

+500

+200

+50



1.

1.

2.

5.

3.

6.

5.

6.

6.

2.
3.

4.

7.
8.

2.

3.

1.

1.

4.

7.

zAStAwA XmAS tREE
1. miska, 14 cm, 600 ml - 19,90 zł,  
2. talerz deserowy, 20 cm - 22,90 zł
aUrora gold/jasna zieleń: 3. filiżanka jumbo, 400 ml - 23,90 zł,  
4. filiżanka jumbo na stopce, 400 ml - 29,90 zł, 5. miska, 14 cm, 500 ml - 28,90 zł,  
6. talerz deserowy, 20 cm - 29,90 zł, 7. naczynie gwiazdka, 19x18x2 cm - 19,90 zł,  
8. naczynie choinka, 19,5x16,5x2 cm - 19,90 zł

zAStAwA chRIStmAS tREE
1. kubek baryłka, 300 ml - 13,90 zł, 2. filiżanka, 200 ml ze spodkiem 15 cm w opasce - 34,90 zł, 3. filiżanka jumbo na stopce, 350 ml - 25,90 zł,  
4. kubek baryłka, 300 ml z podstawką w color box - 19,90 zł, 5. kubek z zaparzaczem i pokrywką, 300 ml w opasce - 34,90 zł, 6. talerz deserowy, 20 cm - 24,90 zł,  
7. miska, 400 ml - 23,90 zł

SzKŁO VenUS
1. szklanka, 310 ml - 6,49 zł, 2. salaterka, 12,5 cm - 3,49 zł,  
3. talerz, 15,2 cm - 2,99 zł;  
salaterka, talerz dostępne również w innych wymiarach

SzKŁO cAScADe 
 - karafka 900 ml  
+ 4 szklanki 330 ml - 36,90 zł
 - 6 szklanek 330 ml- 36,90 zł

od 3690
kpl.

od 299
szt.

od 1390
szt.

od 19 90
szt.

doBRE
na prezent

doBRE
na prezent

Grudzień 20226

wystrój
odświętny
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3.

4.

2. 1.

BlAchY, toRtowNIcE do PIEczENIA

GARNEK StRoNG
nierdzewny z pokrywką, dostępne różne wielkości

KOleKcJA SABiO VAlDinOx
1. patelnia, rondel, garnek, pokrywa szklana, 20 cm - 18,90 zł, 2. patelnia, 20 cm - 52,90 zł,  
3. rondel, 1,1 l - 58,90 zł; 4. garnek, 3,2 l - 127 zł;  
w ofercie również inne rozmiary i pojemności garnków, patelni, rondli oraz pokrywki

SzKŁO UżYtKOwe
 - bulionówka, 500 ml - 3,99 zł
 - salaterka, 14 cm - 2,99 zł 
salaterki dostępne w różnych wymiarach

KIElISzKI
w komplecie 6 szt.:

 - do szampana, 140 ml
 - do białego wina, 290 ml

 - do czerwonego wina, 400 ml 

SzKŁO UżYtKOwe
 - dzbanek, 1 l - 13,90 zł

 - szklanka marocco, 350 ml - 3,99 zł

OBrUS
wym. 110x160 cm, dostępne różne  
rozmiary i wzory

od 1890
szt.

od 299
szt.

3290
zł/kg

od 1690
szt.

od 399
szt.

6690
kpl.

3190
szt.

Grudzień 2022 7 

z pomysłem
kuchnia

°PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI



dYwAN thAlES
dostępne różne wzory,  
wym.: 80x140 cm - 89,90 zł, 120x160 cm - 149 zł,  
160x220 cm - 269 zł

dYwAN KIlIm
wym. 70x140 cm, różne kolory

dYwAN RoSSA NEw
różne kolory, wym.: 60x120 cm - 74,90 zł, 120x160 cm - 199 zł

teKStYliA DOmOwe, KUchenne
dostępne w różnych wzorach i rozmiarach
 - poszewka, wym. 40x40 cm - 13,90 zł 
 - podUszka, wym. 40x40 cm - 22,90 zł
 - koc, wym 130x170 cm - 51,90 zł
 - narzUta, wym. 130x170 cm - 105 zł
 - rękawice, ścierki, fartuchy, dostępne różne wzory - od 7,99 zł

rĘczniK mAri
dostępne różne kolory, 
wym. 50x90 cm - 17,90 zł, 70x140 cm - 37,90 zł 

PODUSzKi
w stylu Boho,  
wym. 40x40 cm  
- 35,90 zł

PODUSzKi
wym. 40x40 cm  
- 27,90 zł

KocE
wym. 180x220 cm - 63,90 zł

FIRANY
różne wymiary - od 65,90 zł   

nArzUtY
różne wymiary 
- od 74,90 zł   

zASŁOnY
różne wymiary 
- od 79,90 zł   

POŚciel BAweŁnA, flAnelA
różne rozmiary i wzory

3790
szt.

od 2790
szt.

od 8990
szt.

od 7490
szt.

od 1790
szt.

od 79,-
kpl.

od 799
szt.

Grudzień 20228

wygodnie
mieszkaj
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2.

3.

1.

lAmPKI 
choINKowE 
leD BUlinex 
różne rodzaje

KUrtYnA 
zewnĘtrznA SOPle
100 lampek, 5 m dekoracji, 
różne kolory

PrzeDŁUżAcze DOmOwe emOS
różne rodzaje

lAmPKI lEd EmoS
różne rodzaje

PRoJEKtoRY lEd
1. ogrodowy rgB, 4 w, led, kolorowe płatki - 99,90 zł
2. ogrodowy rgB, 3,6 w, led, kolorowe kule - 69,90 zł
3. choinkowy, złota gwiazda z ruchomą iluminacją 

- 119,90 zł

od 3590
szt.

od 6990
szt.

od 1590
szt.

od 2390
szt.6990

szt.

Grudzień 2022 9 

oświetlenie
zimowe

°PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

+50



4.

2.

1.

6. 8. 9.

11.
10.

12. 13. 14.
16.

18.17.
15.

7.
5.

3.

VileDA SUSzArKA DO BieliznY  
x-leg/UniVerSAl 

mOP VileDA  
eASY wring&cleAn tUrBO

w ofercie również  
wkład do mopa - 39,90 zł/szt.

PARowNIcA KARchER Sc1 1200 w
ciśnienie pary 3 bar; skutecznie usuwa zabrudzenia bez stosowania 
chemii; wydajność 20 m2/zbiornik; czas nagrzewania 3 min; 
wyposażenie: dysza do detali, dysza power, szczotka, powłoczka 
z mikrofibry na dyszę 1 szt.

10. sidolUX eXpert do nabłyszczania panele/pcV, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
11. domestos płyn do toalet, różne rodzaje, 750 ml - 7,99 zł (10,65 zł/l)
12. BreF color aktiV kostka do wc, 3x50 g - 12,99 zł (8,66 zł/100 g)
13. cilit Bang power cleaner spray zero kamienia, 750ml - 13,49 zł (17,98 zł/l)
14. meglio spray odkamieniacz, odtłuszczacz, 750 ml - 12,99 zł (17,32 zł/l)

15. Fairy miĘta aromatics płyn do naczyń, 850 ml - 7,99 zł (9,40 zł/l)
16. VanisH 3in1 szampon do dywanów, pranie ręczne, 500 ml - 12,99 zł (25,98 zł/l)
17. casHmir sUperior mega ręcznik kuchenny - 7,99 zł
18. casHmir rUmiankowy papier toaletowy biały, a’12 - 13,99 zł (1,16 zł/rolka)

chEmIA GoSPodARczA
1. Bryza proszek do prania 4w1, kolor, 5,85 kg/90 prań - 38,99 zł  

(0,43 zł/pranie) (6,66 zł/kg) + 100 pkt. PAYBAcK
2. Bryza actiVe Force, kapsułki 5w1, 38 kaps. - 33,99 zł (0,89 zł/kaps.)
3. VanisH proszek do prania firan, 400 g - 12,99 zł (32,47 zł/kg)
4. woolite perła, płyn do prania color/dark, poj. 4,5 l - 35,99 zł (7,99 zł/l) 

5. lenor proFessional koncentrat do płukania, 
różne rodzaje, 4,75 l/5 l - 45,99 zł (od 9,19 zł/l)

6. clin rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 6,99 zł (13,98 zł/l)
7. ajaX płyn FdF uniwersalny, różne rodzaje, 1 l - 5,99 zł 
8. sidolUX eXpert do mycia, różne rodzaje, 750 ml + 250 ml - 8,99 zł
9. sidolUX eXpert do ochrony i nabłyszczania drewna, 500 ml - 11,99 zł 

(23,98 zł/l)

119,-
zest.

7990
szt.

od 599
szt.

249,-
zest.

1200
w

doBRE
na prezent

Grudzień 202210

porządki
świąteczne
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2.1.

1.

2. 3.
4.

1.

2.

3.

oPRAwA 
wiSzącA BiStrO*
kolor czarny 
1. pojedyncza - 59 zł 
2. trójka listwa - 159 zł 

*bez żarówki

oPRAwA PlAFoN PIccAdIllY
kolory: złoty, chrom, różne rodzaje

lAmPA SUfitOwA AmBA
2x40 w, e27, klosz szklany, biały

oczYSzczAcz PowIEtRzA 
z FIltREm hEPA

GNIAzdA, StERowNIKI, PRoGRAmAtoRY
1. zestaw bezprzewodowych gniazd sterowanych pilotem 3+1, mInI - 119,90 zł
2. gniazdo centralne sterowane bezprzewodowo wi-Fi, z nadajnikiem radiowym, orno smart Home - 109,90 zł
3. watomierz, kalkulator energii or-wat-419 - 39,90 zł
4. programator czasowy mechaniczny, 3500 w, 16 a - 19,90 zł

lAtARKI
różne rodzaje
1. kieszonkowa na baterie - 11,90 zł
2. warsztatowe - od 39,90 zł
3. akumulatorowa z powerbankiem - 99,90 zł

119,-
szt.

od 11590
szt.

369,-
szt.

od 1990
szt.

hIt cENowY

od 59,-
szt.

od 1190
szt.

doBRE
na prezent
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dla domu
Mrówka

oszczędzamy
energię

°PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

+50

+50



wiertArKA UDArOwA
moc 750 w; maks. średnica wiercenia 
(drewno/metal/mur) 32/12/16 mm

PrecYzYJnY wKrĘtAK AKUmUlAtOrOwY
akumulator li-ion 260 mah; ładowanie poprzez port micro 
UsB; oświetlenie led; współpracuje z sześciokątnymi bitami 
4 mm; 6 bitów w komplecie

wiertArKA UDArOwA
moc 850 w; uchwyt wiertarski 1,5-13 mm; 
regulacja obrotów; aluminiowy korpus; 
metalowa rękojeść boczna

SzlifierKA KątOwA
moc 720 w; śr. tarczy 115 mm; łagodny 
start; gł. cięcia pod kątem 90 stopni 28 mm

ODKUrzAcz wArSztAtOwY
moc 1250 w; poj. zbiornika 15 l; maks. 
moc ssąca 180 mbar; odkurzanie na 
mokro; funkcja wydmuchu; akcesoria: wąż 
ssący 150 cm, ssawki (podłogowa, szcze-
linowa), filtr piankowy, worek filtracyjny, 
worek papierowy, uchwyt na kabel

PIlARKA tARczowA
moc 1200 w; śr. tarczy 185 mm; pręd. obr. 5000 obr./min.; 
możliwość cięcia pod skosem w zakresie od 0° do 45°; maks. 
grubość ciętego materiału pod kątem prostym do 65 mm, pod 
skosem do 43 mm; w zestawie: prowadnica równoległa, klucz 
regulacyjny oraz tarcza do cięcia

wiertArKO-wKrĘtArKA  
18 V li-iOn + zeStAw Bitów
akumulator 18 V, 2,5 ah li-ion; 2 biegi; reg. prędkości; 
maks. moment obr. 44 nm; zestaw bitów 32 elementy

249,-
szt.

5990
kpl.

169,-
szt.

99,- szt.

229,-
zest.

750
w

850
w

1250
w

1200
w

720
w

doBRE
na prezent

doBRE
na prezent

279,-
zest.

189,-
zest.

Grudzień 202212

elektronarzędzia
praktyczne
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mAStER dRABINA  
DOmOwA AlUminiOwA
 - 4-stopniowa, do 125 kg - 94,99 zł
 - 5-stopniowa, do 125 kg - 129,99 zł

Drzwi zewnĘtrzne OSlO
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, 
komplet akcesoriów; wypełnienie: spieniony 
polistyren; wykończenie: blacha ocynko-
wana; 2 uszczelki na całym obwodzie; 
zastosowanie: domy jednorodzinne

Drzwi zewnĘtrzne BriStOl
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akce-
soriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
szyba hartowana, ramka inoX, blacha ocynkowana; 
2 uszczelki na całym obwodzie; zastosowanie: domy 
jednorodzinne; drzwi spełniają wymogi programu 
„czyste powietrze”

zEStAw 
do wIERcENIA 
i wKrĘcAniA

zestaw 50 elementów: 
wiertła do drewna, me-
talu, betonu; końcówki 

wkrętarskie; nasadki; 
uchwyt magnetyczny

wIEloPozIomowA  
SKrzYniA nArzĘDziOwA 19’

wygodny dostęp do przechowywanych w przedmiotów, 
metalowe zatrzaski, wymiary 490x285x255 mm

zeStAw wierteŁ 
i KOńcóweK V-line 

91 el. w wAlIzcE
w skład zestawu wchodzą: 

wkrętak z grzechotką, uniwer-
salny uchwyt magnetyczny, 

pogłębiacz stożkowy, końcówki 
wkrętakowe 25 mm i 50 mm, 

wiertła spiralne Hss tin, 
wiertła do kamienia, wiertła do 

drewna, klucze nasadowe

KlUcze nASADOwe 
1/4”, 1/2”, zEStAw  

110 szt., crV
w zestawie grzechotki 1/2” i 1/4”, 

pakiet nasadek sześciokątnych 
o dwóch długościach (rozmiary 

4-32 mm), nasadki torx (e4 – e24), 
końcówki wkrętakowe (płaskie, 
krzyżowe, sześciokątne, torx), 

dodatkowe akcesoria

879,-
zest. 1899,-

zest.

6990
zest. 119,-

zest.

249,-
zest.

91
elem.

110
szt.

od 9499
szt.

doBRE
na prezent

doBRE
na prezent

doBRE
na prezent

119,-
szt.
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warsztat
domowy
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1.

2.

3.

4.
5.

dostępne  
kolory:

1.

2.

3.
4.

5. 6.

7.

8.

zeStAw meA*
biały połysk, nóżki i uchwyty chrom;
1. szafka z umywalką,  

szer.: 45 cm - 269 zł, 50 cm - 279 zł, 
55 cm - 299 zł, 65 cm - 329 zł,  
75 cm - 449 zł; 

2. szafka wisząca, szer.: 30 cm - 129 zł, 
50 cm - 199 zł; 

3. szafka stojąca, szer.: 30 cm - 189 zł, 
50 cm - 229 zł; 

4. słupek, wys. 170 cm - 299 zł; 
5. szafka stojąca, szer. 60 cm, biały połysk, 

nóżki, schowek na mop - 549 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

zeStAw rOnDA*
kolor: biały/buk truflowy; słupek 40 cm, podwieszany 
- 299 zł, szafka z umywalką 60 cm, podwieszana - 449 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

zlew PSB grAnitOwY BrAVO new*
1-komorowy, krótki ociekacz, wym. 580x440x195 mm, 
kolory: szary, grafitowy, piaskowy
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

zEStAw  
PodtYNKowY 
Unifix PrO 21 
miska nova  
Pro rimfree, deska  
wolnoopadająca

AKcESoRIA 
ŁAzienKOwe
1. uchwyt na papier z półką  

na telefon - 19,99 zł,
2. pojemnik z 4 lub 5  

przegródkami - od 19,99 zł,
3. szczotka do wc - 19,90 zł,
4. stojak na papier - 19,99 zł,
5. kubek - 7,99 zł,  
6. dozownik do mydła - 9,99 zł, 
7. puzderko z przegródkami 

- 19,99 zł,
8. kosz łazienkowy - 39 zł 

KoSz NA PRANIE BAmBoo
 - 1-komorowy, poj. 72 l - 99 zł,
 - 2-komorowy poj. 100 l - 129 zł,

dostępne kolor: czarny, szary, natural

od 299,- 
szt.

od 189,- 
szt.

od 99,-
szt.

1199,- 
zest.

od 799
szt.

239,-
szt.
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marzeń
łazienka

Nowy sezon już na kanale PSB Mrówka.MRÓWKOWE METAMORFOZY 3 

+200



8 mm

7 mm

8 mm

8 mm

KrzeSŁO mArBelA 
o uniwersalnej stylistyce, 
jest doskonałym rozwiąza-
niem zarówno do wnętrz 
nowoczesnych, jak również 
bardziej klasycznych, siedzi-
sko wykonane z tworzywa 
sztucznego, nogi z drewna 
bukowego, szer. 46 cm, gł. 
53 cm, wys. 82 cm;

zEStAw StolIKów 
KAwowYch loFt toRA
płyta meblowa, kolor dąb

dEKoRAl REmoNtY
akrylowa farba do ścian i sufitów, 10 l (7 zł/l)

AKzo AcRYl mAtt 
biała farba emulsyjna, wysokiej jakości,  
do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian 
i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 10 l (10,90 zł/l)

BecKerS DeSigner cOlOUr
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba 
do ścian i sufitów, tworzy piękne matowe, zmywalne 
wykończenie, wydajność do 16 m2/l, 2,5 l (32 zł/l)

PAnel PODŁOgOwY DąB cOlOrADO
ac4, 8 mm - 36,99 zł

PAnel PODŁOgOwY DąB PArKietOwY
ac4, 7 mm - 34,99 zł

Ac4

Ac4

Ac4

PAnel PODŁOgOwY DąB VerAcrUz
ac4, 8 mm, V-fuga - 42,99 zł

PAnel PODŁOgOwY DąB BArOKOwY
ac5, 8 mm, V-fuga - 45,99 zł

Ac5

POrY rOKU
farba lateksowa,
2,5 l - 34,99 zł (14 zł/l), 5 l - 64,99 zł (13 zł/l)

6999
szt.

od 3499
szt.

109,-
szt.

od 3499
m2

129,-
szt.

199,-
zest.

10
litrów

10
litrów

2,5
litra2,5

litra

7999
szt.
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urządza
Mrówka

1. Wybierz kolor ścian.

2.Dopasuj panele.

3.Wstaw meble.

°PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

+100

+100

+100



Wygraj worek zAPPakowany po brzegi

że ho, ho!

KONKURS,

Szczegóły
w aplikacji PAYBACK.

Start: 1.12.2022

SztUczne Ognie*
1. Bateria scorpio, 16 strzałów, kaliber 0.8” - 40,99 zł
2. BaTerIa Panorama, 19 strzałów, kaliber 0.8” - 59,99 zł
3. Bateria aBoVe all, 19 strzałów, kaliber 1” - 84,99 zł
4. BaTerIa sansara, 19 strzałów, kaliber 1.2” - 111 zł
5. BaTerIa sensaTIon, 25 strzałów, kaliber 0.8” - 64,99 zł
6. Bateria sHoUt, 25 strzalów, kaliber 1” - 115 zł
7. Bateria Bryk, 36 strzałów, kaliber 0.8” - 99,99 zł
8. Bateria FlasH, 60 strzalów, kaliber 0.8” - 159 zł
9. zestaw rakiet Big wHale 1, 4 szt. - 64,99 zł

10. zestaw rakiet pisces, 4 szt. - 40,99 zł
11. zimne ognie cHoinka, wys. 17 cm, 10 szt. - 1,99 zł
12. rzymskie ognie, 8 strzałów, kaliber 0.8”, 2 szt. - 34,99 zł
*produkty posiadają certyFikat ce. zakaz sprzedaży osobom poniżej 18 lat.

od 199
szt.

1. 2.
3. 4.

5.

6. 7.

8.

9.

10.

11.
12.

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. Ze względu na powierzchnię handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. 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

w ofercie biorą udział sklepy psB mrówka wymienione w tabeli:
akceptujemy płatności:

Nowy Rok
przywitajmy


