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promocje
ATrAKcje  DLA DZIecI rAbATy

WIeLKIe 
oTWArcIe

Grudzień 
2021

Oferta ważna  
od 10.12 do 24.12

lub do wyczerpania zapasów.

psb mróWKA cZecHoWIce-DZIeDZIce

kwartalnik | nr 4/2021 | cena 2,49 zł (w tym 8% Vat) ISSN 2299-940X

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

zimaporadnik – domy, mieszkania, ogrody•   prąd w górę, a rachunki bez zmian

•  korzystne renowacje – sposoby na odmianę wnętrz

•  zadanie na zimę – inwestycja mieszkaniowa

m jAK 
mróWKA
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

życzy psb mrówka

spokojnych, rodzinnych
Wesołych,

  
wiąt

przy zakupie za 200 zł 
choinka Świerk Syberyjski za 1zł*

*Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów



życzy psb mrówka

Trafionych
prezenTów

4.

5. 1.

1.

2.

3.

1.

4.

5.

3.

6.

2 3.

2.

1. drewniana toaletka dla dzieci Diana, z materiałami - 249 zł/zest.
2. domek dla lalek Basia - 259 zł/zest.
3. drewniany pchacz, chodzik Miś - 129 zł/zest.
4. trampolina małpka, z pokrowcem i kapciami - 289 zł/zest.
5. kolejka drewniana Tomek - 459 zł
6. kuchnia dla dzieci Beata - 229 zł 

ZAbAWKI
różne rodzaje 
- od 45 zł/szt.

sAnKI
1. Zigy Zet - 129,90 zł,
2. Bullet - 84,90 zł,   
3. Race - 34,90 zł 

WArsZTAT 
narzędziowy 
sTALco 

1. narzędzia zabawki, na baterie, różne rodzaje - od 35 zł/szt.
2. sprzęt gospodarstwa domowego** - 59 zł/szt.
3. odkurzacz na baterie* - 49 zł/szt.
4. kasa z dodatkami, wym. 38x15x22 cm - 65 zł/zest.
5. sklep z akcesoriami, 47 elementów, wym. 79x53x34 cm - 129 zł

*bez dołączonych baterii
**ze światłem i dźwiękiem, zasilanie baterie 3 x AA 

2.

bUrAGo
salon sprzedaży samochodów 
z zestawem aut 

zestaw do sPrzątania 

8999
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

235 
zł/zest.

105 
zł/zest.
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1.

1.

2. 2.

3.

dostępne kolory:

3.

1. cyprysIK eLWooDII
9 cm, wys.: 25-30 cm - 7,99 zł
2. poInsecjA
 - jednopędowa, 10,5 cm, wys. 25-30 cm - 6,99 zł
 - wielopędowa, 13 cm, wys. 35-40 cm - 12,99 zł
3. sZLUmberGerA
9 cm, wys. 20-25 cm - 6,49 zł

stoJaK Pod CHoinKę
1. kuty, otwór na pień: śr. 8,2 cm - 75,90 zł + 50 punktów pAybAcK,  

śr. 10 cm - 82,99 zł + 50 punktów pAybAcK, śr. 12,5 cm - 101,99 zł 
2. metalowy, z pojemnikiem, kolor: srebro antyczne, zielony - 79,99 zł
3. plastikowy, różne wzory i rozmiary - od 35,49 zł

ŚwierK 
syberyjsKI
180-220 cm

cHoInKA 
DeKorAcyjnA 
48 cm

DrZeWKo LeD 
120 cm, białe na baterie

cHoInKI sZTUcZne
różne rodzaje i wysokości;
1. jODła Z naTuralną SZySZką, wys. 180 cm - 119 zł + 100 pkt. pAybAcK
2. CHOInka na PnIu, wys. 120 cm - 99 zł + 100 pkt. pAybAcK
3. jODła na PnIu OŚnIEŻOna, wys. 120 cm - 149 zł
4. ŚWIErk na PnIu OŚnIEŻOny, wys. 120 cm - 159 zł
5. SOSna POla, wys. 150 cm - 129 zł
6. ŚWIErk TyTuS, wys. 150 cm - 139 zł + 100 pkt. pAybAcK
7. SOSna CrISTal SIlVEr, wys. 180 cm - 259 zł + 100 pkt. pAybAcK

od 99 
zł/szt.

7.

6.

5.

1.

4.

2.

3.

od 3549
zł/szt.

1299
zł/szt.

od 649
zł/szt.

8899
zł/szt.

4499
zł/szt.
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życzy psb mrówka

wesołych
świąT

1.

2.

3.1. ŚnieG w sPrayu
250 ml, 85 g - 4,29 zł 
2. sprAy DeKorAcyjny 
złoty i srebrny, 250 ml, 85 g - 6,29 zł
3. broKAT W sprAyU 
złoty i srebrny, 250 ml, 85 g - 6,99 zł 

CzaPKa MiKoŁaJa 

LAmpKI  
cHoInKoWe LeD 
różne rodzaje

LAmpKI 30 LeD
na baterie, różne kolory LAmpKI 50 LeD

6,5 m, kołor biały uSB

FIGUrKI 
ŚwiąteCzne 

FIGUrKA 
DZIADeK Do 
orZecHóW
26 cm

naKleJKi oKienne ŚnieżKi
średnica 50 cm

ŚwieCe ŚwiąteCzne
różne rodzaje 

ZAWIesZKA 
DZWonKI
33 cm, różne kolory

KoKArDA 
ŚwiąteCzna 
15x20 cm

DeKorAcjA 
KoLejKA 
ŚwiąteCzna 

TorbA  
nA preZenTy
wym. 31x40 cm

FiGurKa ŚwiąteCzneGo sKrzata 
34 cm - 38,99 zł
42 cm - 45,78 zł   
58 cm - 62,21 zł   

od 2190
zł/szt.

od 429
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 3899
zł/szt.

699
zł/szt.

499
zł/szt.

325
zł/szt.

999
zł/szt.

579
zł/szt.

19 
zł/szt.

699
zł/szt.

5199
zł/szt.

1199
zł/szt.

199
zł/szt.
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1.

3.

1.

2.

2.

5.

4.

*produkty posiadają CErTyFIkaT CE; zakaz sprzedaży 
osobom poniżej 18 lat

sztuCzne oGnie*
1. WyrZuTnIE - od 29,99 zł
2. rakIETy, różne rodzaje - od 27,99 zł
3. ZESTaW nEW yEar, 5 rakiet w 2 rozmiarach, 1 szt. 

rzymski ogień, 1 opak. zimnych ogni, 6 szt. bączków, 
1 op. fontann, 1 opak. petard - 75,99 zł

4. FOnTanna, fontanna z efektem  
złotych iskier - 26,99 zł

5. ZIMnE OGnIE, srebrne iskry,  
w opakowaniu 10 zimnych ogni - 1,19 zł

deKoraCJe ŚwiąteCzne
- choinka, 48 cm - 16,99 zł, 40 cm, 15 lED - 16,99 zł 
- dekoracja Mikołaj - 57,99 zł 
- figurka dziecko z choinką, 21 cm lED - 35,99 zł 
- figurka myszka, 60 cm - 79,99 zł 
- figurka skrzat z lED, 77 cm - 115 zł 
- figurka świąteczna - 21,99 zł 

LAmpIon 
KomIneK LeD 
tworzywo sztucz-
ne, wymiary: 
30x24x12,5 cmLAmpIon 

KomIneK LeD
tworzywo sztuczne 
30 x 30 x 10 cm 

MiKoŁaJ w szKlaneJ Kuli 
14 cm  

latarnia na ŚwieCe
1.  BarCElOna, dostępne kolory: srebna, czarna, miedziana,  

rozmiary: S - 43,99 zł, M - 75,99 zł, l - 111 zł
2. rOMa, biała drewniana, wys. 32 cm - 99,99 zł

DeKorAcjA 
stoŁowa doMeK 
 - duży - 35,99 zł
 - mały - 25,99 zł 

od 119
zł/szt.

od 1699
zł/szt.

od 4399
zł/szt.

99 
zł/szt.

od 2599
zł/szt.

3999
zł/szt.

99 
zł/szt.

Grudzień 2021 5 

życzy psb mrówka

spokojnych, rodzinnych,
Wesołych,
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wesołych
świąT

3.
4.

2.
1.

1.

2.

3.

4.

oprAWA 
wisząCa vita
gwint E27,  
kolor biały; 
 - 1 zwis - 89,90 zł
 - 3 listwa - 199,90 zł
 - 3 talerz - 225,90 zł

3x 
E27

4x 
E27 4x 

E27

4x 
E27

E14

E14

E27

pLAFony 
LeD

różne rodzaje

oprAWA spoT KInKIeT FoG
kolor czarny, E14, 40 W; 
1. 1 pł. - 39,90 zł
2. 2 pł. - 99 zł
3. 3 pł. - 135,90 zł
4. 4 pł. - 165,90 zł

pLAFon rInG 
 - 40 kwadrat - 89 zł
 - 40 okrągły - 89 zł

 - 40 kwadrat z pilotem - 165,90 zł
 - 50 kwadrat z pilotem - 245,90 zł

oprAWy  
oŚwietleniowe* 
1. Towny - 199 zł, 
2. Various - 329 zł
3. Pietro - 359 zł
4. Trabo Carlos - 399 zł 

*bez żarówek

od 8990
zł/szt.

HITcenowy

od 9990
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.
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laMPa wisząCa 
coco
kolor czarny, gwint E27, 
moc 60 W

4990
zł/szt.

laMPa PodŁoGowa 
benFIcA 2
kolor szary, gwint E27, E14,  
moc maks. 40 W

6990
zł/szt.



10.8. 9.

11.

7.

5.

6.
1.

12.
13.

15.

14.

4.
3.

2.

1. BryZa proszek do prania 4w1 SPrInG FrESHnESS COlOr,  
4,5 kg, 60 prań - 24,99 zł (5,55 zł/kg) (0,42 zł/pranie)

2. PErWOll płyn do prania, różne rodzaje, 2,7 l - 16,99 zł (6,29 zł/l)
3. PErSIl POWEr CaPS, kapsułki do prania, 33 prania - 29,99 zł (0,91 zł/pranie)
4. E - płyn do płukania, koncentrat 1,65 l; 1,8 l - 8,49 zł (od 4,72 zł/l)
5. DallI chusteczki do prania, ciemnych tkanin, opak. 10 szt. - 5,99 zł (0,60 zł/szt.),  

białych/kolorowych tkanin, opak. 15 szt. - 5,99 zł (0,40 zł/szt.)

6. DallI krochmal spray, 400 ml - 5,99 zł (14,98 zł/l)
7. AJAX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,49 zł
8. SIDOlux ExPErT do ochrony i nabłyszczania drewna, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
9. SIDOlux ExPErT do ochrony i nabłyszczania paneli/PCV, linoleum,  

500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
10. BrEF POWEr aCTIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,27 zł/kg) 

11. rEGIna ruMIankOWy papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł/opak. (1,08 zł/rol.)
12. MElT preparat do udrażniania, 750 ml - 26,99 zł (35,99 zł/l)
13. HuMISTOP pochłaniacz wilgoci, urządzenie, 280 g - 11,99 zł (42,82 zł/kg)
14. HuMISTOP MaxI pochłaniacz wilgoci, urządzenie,  800 g - 22,99 zł (28,75 zł/kg)
15. HuMISTOP wkład zapasowy do pochłaniacza wilgoci - od 7,99 zł (od 18,73 zł/kg)

16. FOxy papier toaletowy 8 rolek rumiankowy - 7,89 zł 
17. FOxy ręcznik papierowy 2 maxi rolki - 4,35 zł
18. DOMESTOS 650+100 ml różne rodzaje - 5,29 zł
19. MEGlIO  odtłuszczacz uniwersalny, 750 ml - 10,10 zł

od 435
zł/szt.

od 549
zł/szt.

vileda MoP 
ULTrAmAX seT
w ofercie wkład do 
mopa - 27,90 zł/szt.

1. PŁyn 
Do sprysKIWAcZy 
5 l - 6,99 zł

2. odMrażaCz 
Do sZyb
500 ml - 4,99 zł

AKUmULATory  
sAmocHoDoWe 

pAroWnIcA
gwarantuje higieniczne czyszczenie bez detergentów, gorąca 
para pod wysokim ciśnieniem skutecznie odspaja zabrudzenia 
i zabija większość drobnoustrojów; moc grzałki 1500 W, mak-
symalne 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

myjKA Do oKIen
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien,  
luster i płytek; szer. robocza (ssawki) 280 mm; zbiornik 
na brudną wodę 100 ml; zasilanie bateryjne; wydajność 
powierzchniowa na jednym ładowaniu akumulatora ok. 
60 m2; wyposażenie dodatkowe: środek do czyszczenia 
okien (koncentrat), 20 ml; spryskiwacz z padem z mikro-
fibry

1. 2.

HITycenowe

od 159 
zł/szt.

379 zł/zest.

179 zł/zest.

16.
17.

18.

19.

HIT
cenowy

7990
zł/szt.

HIT
cenowy

od 499
zł/szt.
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ZLeWoZmyWAK 
GrAnIToWy
1 komora bez ociekacza,  
wym. 480x390x205 mm,  
kolor: czarny, beżowy; 
w zestawie z syfonem Space 
Saving i korkiem klik-klak

ZLeWoZmyWAK GrAnIToWy 
1 komora z ociekaczem, wym. 440x670x165 mm,  
kolor: czarny, beżowy; w zestawie z syfonem Space Saving
i baterią z wylewką elastyczną; montaż na silikon 

dostępne kolory:

dostępne kolory:

339 
zł/zest.

215 
zł/zest.

GeberIT 
ZesTAW UnIFIX 

DeLTA 50 
+ mIsKA reKorD

bezkołnierzowa 
deska duroplast, 
wolnoopadająca

999 
zł/zest.

GrZejnIK  
ŁazienKowy raro

R

szer. x wys. moc biały czarny
50x59,5 cm 263 W 149 zł 169 zł
50x91 cm 363 W 209 zł 239 zł

50x122,5 cm 475 W 239 zł 269 zł

od 149 
zł/szt.

szer. x wys. moc cena
50x70 cm 195 W 215 zł
50x90 cm 236 W 249 zł
50x120 cm 324 W 299 zł

GrZejnIK  
ŁazienKowy 
cHromoWAny Kronos

R

od 215 
zł/szt. 

4.

3.

1.

2.
1.

2.

zestaw Praxis*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 149 zł; 2. słupek wysoki, szer. 35 cm - 169 zł;  
3. komoda, szer. 35 cm - 89 zł; 4. szafka wisząca, szer. 35 cm - 79 zł;  
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

zestaw Mila*
kolor czarny mat;
1. szafka z umywalką, 
szer. 60 cm - 499 zł
2. słupek, szer. 30 cm 
- 349 zł
*cena nie zawiera  
armatury, akcesoriów

DesKA seDesoWA
neW FormIc
duroplast

GrZejnIK 
ALUmInIoWy poWer 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, moc 769 W

od 79 
zł/szt. od 349 

zł/szt.

DesKA 
WOlnOOPaDająCa

1999
zł/żeberko

75 
zł/szt.
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ZesTAW  
osPrzętu  
BosCH v-line 68 el.
nóż składany; pręt magnetyczny; 
wkrętarka kątowa; wiertła HSS-r 
do metalu; wiertła do muru; wiertła 
do drewna; wiertła płaskie; końcówki 
wkręcające; klucze nasadowe; pogłę-
biacz

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 muru, wiertła do drewna, klucze nasadowe

zestaw wKrętaKów 34 szt.
w skład zestawu wchodzą: wkrętaki: płaskie, 
krzyżowe, TOrx, precyzyjne oraz krzyżowe, 
uchwyt do bitów, bity: płaskie, krzyżowe Phillips, 
krzyżowe POZI, TOrx, HEx oraz kasetę

W
 koMPlEciE

 
×

 
W

ALIZKA 
×

W
 koMPlEciE

 
×

 
W

ALIZKA 
×

34
el.

68
el.

91
el.

6990
zł/zest.

89 
zł/zest.

117 zł/zest.

+50

Kup dodatkowe 2 urządzenia z systemu sAs

i odbierz akumulator za 9,90 zł

na 

prezen
t

  

idealne

szliFierKa Kątowa 
720 w*

moc nominalna 720 W; 
prędkość obr. bez obciążenia 
11000 min-1; gwint wrzeciona 
szlifierki M 14; średnica tarcz 

125 mm
*cena nie obejmuje tarczy

wiertarKo-wKrętarKa dedra ded7010 
18 V torba

720 
W

wKrętaK  
aKuMulatorowy 3,6 v
akumulator 3,6 V, li-Ion, 1,5 ah; czas 
ładowania akumulatora 180 min; podświe-
tlenie lED; prędkość obr. 200 min-1; typ 
uchwytu HEx 1/4"; moment obr. 3 nm

oDKUrZAcZ  
WArsZTAToWy  

1250 W
moc 1250 W, pojemność zbiornika 20 l, zbiornik 

ze stali szlachetnej, wyposażenie: wąż ssący, duża 
dysza ssąca, filtr piankowy, dysza szczelinowa, rury 

przedłużające - 3 szt., 1 przejściówka, worek na 
kurz; napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz

7490
zł/szt.

HIT
cenowy

199 zł/zest.

309 
zł/szt.

HIT
cenowy

179 zł/szt.
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narzędzie  
WIeLoFUnKcyjne 16w1
kompaktowe narzędzie z powłoką antypo-
ślizgową, zawiera m.in: szczypce zwarte, 
2 ostrza, nożyczki, śrubokręt krzyżakowy, 
3 standardowe wkrętaki, otwieracz do 
butelek, otwieracz do puszek

6990
zł/szt. idealne 

na prezent
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FArbA oDpornA  
nA sZoroWAnIe
śnieżnobiała, lateksowa,  
10 l + 10% (6,82 zł/l)

becKers 
DesIGner 
2,5 l, różne kolory 

mAGnAT 
cerAmIc 
2,5 l, różne kolory 

poLAr bArry
różne kolory, roz. S-xxl 

spoDnIe 
moro
pasek, 
odpinane  
nogawki, 
roz. S-xxl

bLUZA porA 
różne kolory, roz. S-xxl

bUTy HAnso 
roz. 40-46

odzież 
TermoAKTyWnA
roz. S-xxl

ręKawiCe  
LATeX r-eco
rozmiary 8’’-11’’

sInIAT nIDA 
oPtiMa GŁadź 
GIpsoWA* 
25 kg
*Przy zakupie  
3 worków T-shirt za 1 zł

55 
zł/szt.

7499
zł/szt.

6998
zł/szt.

7890
zł/szt.

2649
zł/szt.

45 
zł/szt.

3999
zł/szt.

99 
zł/szt.

69 
zł/szt.

199
zł/szt.

11
litrów

2,5
litra

2,5
litra

25
kg

HITcenowy
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KoŁdry, PoduszKi antiBaCterial
 - poduszka: 50x60 cm - 24,90 zł,  70x80 cm 
- 34,90 zł; 
 - kołdra: 155x200 cm - 59,90 zł, 220x200 cm 
- 74,90 zł

od 2490
zł/szt.

uniwersalny reGaŁ  
Do prZecHoWyWAnIA 
pasujący do łazienki, pokoju, 
kuchni, wykonany z drewna bam-
busowego oraz MDF,  
wym.:  34x33x78 cm - 119 zł, 

34x33x110 cm - 159 zł; 
w ofercie również ławka/szafka  
na buty z siedziskiem SVEn  
wym. 70x27,5x45 cm - 139 zł/szt.

reGaŁ veris
styl lOFT, idealny do pokoju, salonu, na książki, elemen-
ty dekoracyjne; nada wnętrzu nowoczesnego, indu-
strialnego charakteru; stelaż metalowy, lakierowany na 
kolor czarny lub biały, półki z MDF pokryte melaminą 
o strukturze drewna,  
wym.:  60x27,6x93 cm - 155 zł,  

60x27,6x126 cm - 199 zł,  
60x27,6x160 cm - 229 zł

od 119 
zł/szt.

od 155 
zł/szt.

WycIerAcZKA 
LImA
wym. 45x75 cm

ocIeKAcZ 
nA bUTy
wym. 38x75 cm

3290
zł/szt.

1890
zł/szt.

roLeTA pLIsA premIUm
szer. 42-80 cm, dł. 150-220 cm; dostępna w kolorach: 
kremowy, cappuccino, jasny szary, grafit 

roleta Mini dzień-noC
szer. 38-80 cm, wys. 150-220 cm, dostępne w kolorach: 
biały, cappuccino, jasny szary, grafit

od 4490
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

+100

+100

poDUsZKI
welwetowe
- od 21,90 zł

poDUsZKI
welwetowe
- od 25,90 zł

poDUsZKI
welwetowe
- od 25,90 zł

PoŚCiel 
z wysokogatun-
kowej bawełny, 
różne rozmiary 
- od 89,90 zł/kpl.

PoŚCiel 
z wysokogatun-
kowej bawełny, 
różne rozmiary 
- od 89,90 zł/kpl.

FIrAny 
i zasŁony 
taśma, przelotki, 
różne rozmiary 
- od 42,90 zł

FIrAny 
i zasŁony 
taśma, przelotki, 
różne rozmiary 
- od 42,90 zł

FIrAny  
i zasŁony

taśma, przelotki,  
różne rozmiary
- od 42,90 zł

Koc
bardzo miękki 
z efektem 3D

wym. 150x200 mm 
- 49,90 zł

od 2190
zł/szt.
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KrzesŁo MarBela
krzesło o uniwersalnej stylistyce, jest doskonałym rozwiąza-
niem zarówno do wnętrz nowoczesnych, jak również bardziej 
klasycznych, siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, 
nogi z drewna bukowego, szer. 46 cm, gł. 53 cm, wys. 82 cm; 
dostępne w kolorach: biały, szary

KrzesŁo alMa
krzesło do salonu 
i jadalni, miękkie 
siedzisko tapicerowane 
aksamitną tkaniną, 
nogi drewniane 
połączone metalowym 
stelażem, wys. 88 cm, 
szer. 46 cm, gł. 46 cm, 
dostępne w kolorach: 
granat, szary, czarny, 
butelkowa zieleń

FoTeL GAmInGoWy 
ArenA
tapicerowany ekoskórą, wypo-
sażony w mechanizm kołysania 
się, 2-dźwigniowy pozwalający 
na blokadę fotela w pozycji 
do pracy i wychylenie do 
130 stopni; kółka z oponką 
do twardych powierzchni nie-
rysujące podłogi, podłokietniki 
z tapicerowanymi nakładkami, 
podstawa racingowa, poduszki 
zdejmowane podpierające 
lędźwie oraz odcinek szyjny 
kręgosłupa; dostępny w kolo-
rach: czerwony, szary

179 
zł/szt.

499 
zł/szt.

KrzesŁo taPiCerowane aKsaMit Karo
w stylu nowoczesnym, tapicerowane tkaniną aksamit; nogi wykonane z drewna bukowego, 
mają zabezpieczenia przed uszkodzeniem; wym. 42x54x88 cm; dostępne kolory: ciemno-
szary, jasnoszary, beżowy

AmbITIon FALA 
18 ele., komplet talerzy porcelanowych na 6 osób

serWIs obIADoWy cArIne 
biało-szary luminarc 18 ele.

stoliK Kawowy sKandynawsKi vinCent
blat trójkątny z płyty MDF, 3 drewniane nogi  
o średnicy 3,5 cm, wym. 48x48x42 cm

STOnE garnek poj. 2,4-7,1 l 
- od 72,90 zł; STOnE patelnia 
rozm. 20-30 cm - od 39,90 zł;  
QuaDrO talerze, naczynia, 
półmisek - 7,99 zł, salaterka 
- od 4,99 zł, talerze - od 5,49 zł; 
TErMICa naczynia żaroodporne 
poj. 2,9-7 l - od 36,90 zł; szklanki 
poj. 250-350 ml - od 2,99 zł; 
salaterki - od 4,49 zł; pojemniki 
spożywcze - od 7,99 zł; młynek 
do soli/pieprzu - 32,90 zł; SCan-
DI koszyk, podkładka, serwetnik 
i inne - od 12,90 zł; dzbanki, 
karafki poj. 1-1,2 l - od 14,90 zł

189 
zł/szt.

89 
zł/szt.

299 
zł/szt.

od 499
zł/szt.

HIT
cenowy

7490
zł/zest.

HITcenowy

147 zł/zest.
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1. 2. 3.

4.

Panele PodŁoGowe 
1. dąb Staropolski, 8 mm aC4 - 21,90 zł
2. dąb Piastowski, 7 mm aC3 - 21,90 zł
3. dąb aspen, 7 mm aC3 - 21,90 zł
4. dąb Podlaski, 7 mm aC3 - 21,90 zł

2190
zł/m2

drzwi zewnętrzne Malta
kolory: złoty dąb, orzech; P/l; szerokość: 80, 90 cm; wyposażenie: 
skrzydło, ościeżnica, klamka, komplet zamków i wkładek, próg sta-
lowy nierdzewny; wypełnienie: pianka poliuretanowa; wykończenie: 
okleinowane PVC, okleina drewnopodobna, bolce antywyważeniowe

drzwi zewnętrzne saCraMento
kolor: złoty dąb, orzech, antracyt; 90 cm, P/l; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, 
klamka, dwie wkładki, szyld, próg; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: powłoka 
nano advance, szyba hartowana, ramka Inox, blacha ocynkowana; zalety: ciepłe, wygłuszające, 
bezpieczne, ościeżnica z systemem Frame Click łatwa w montażu

PRODUKT
POLSKI

799 
zł/kpl.

1499 
zł/szt.

sKrzydŁo raMowe 
etna oKleina 3d*
dostępne szerokości 70, 80 cm; szy-
ba hartowana; dostępna kolorystyka 
dąb szwedzki
*ceny bez klamki i ościeżnicy

sKrzydŁo laKierowane 
wewnętrzne alBa*
dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90 cm; szyba 
decormat; dostępna kolorystyka: dąb bielony
*ceny bez klamki i ościeżnicy, do skrzydeł 
w dekorze dąb bielony należy zamawiać 
ościeżnice w dekorze dąb sonoma

od 399 
zł/szt. od 169 

zł/szt.
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ocZysZcZAcZ 
poWIeTrZA 

Z FILTrem HepA

zestaw oŚwietlenia 
nA sZynIe
4x5 W, lED, kolor: biały, czarny

raver  
ALKALIne bATerIe 
aaa, 4 szt - 3,99 zł
aa, 4 szt. - 3,99 zł

emos LeD bAsIc e27 
- 10 W, 3000 k, 806 lm - 3,99 zł
- 12 W, 3000 k, 1055 lm - 4,99 zł
- 14 W, 3000 k, 1521 lm - 7,99 zł
- 10 W, 4000 k, 1521 lm - 3,99 zł
- 12 W, 4000 k, 1521 lm - 4,99 zł
- 14 W, 4000 k, 1521 lm - 7,99 zł

naŚwietlaCz led taMBo 
Z Z cZUjnIKIem pIr
10 W - 44,99 zł
20 W - 54,99 zł
30 W - 75,99 zł

virone Mt-1 
proGrAmATor 
czasowy, mechaniczny

virone dt-1 
eLeKTronIcZny 
proGrAmATor
czasowy z wyświetlaczem lCD

199 
zł/zest.

1.

2.

uCHwyt tv
1. prosty, 26-55", 45 kg 

- 35,90 zł 
2. regulowany, 26-55", 

35 kg - 109,90 zł

od 3590
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 4499
zł/szt.

1339
zł/szt.

3769
zł/szt.

antena dvB-t
uHF 16 dB, kierunkowa, 29 el.,  
symetryzator, filtr lTE/Hn60

6990
zł/szt.

KAbeL AnTenoWy
10 m - 9,90 zł, 15 m - 15,90 zł, 20 m - 19,90 zł

od 990
zł/szt.

pompA obIeGoWA Ibo
+200 pkt. pAybAcK
 - 25-40-180 - 99,99 zł/szt.
 - 25-60-180 - 109,99 zł/szt.

pompA obIeGoWA  
Ibo beTA II
+200 pkt. pAybAcK
 - 25-40/180 h=4,5 m - 259 zł/szt.
 - 25-60/180 h=6 m - 259 zł/szt.

Ibo pompA  
cyrKULAcyjnA cpI 15-15
- 165 zł/szt. 
+100 pkt. pAybAcK

HIT
cenowy

339 zł/zest.

HIT
cenowy

399
zł/szt.
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ToALeTKA KosmeTycZnA KAsIA
lustro z oświetleniem 12 x lED,  
zestaw zawiera 3 elementy, wym. 140x94x43 cm

ToALeTKA 
KosmeTycZnA DIAnA pLUs
z lustrem i taboretem, kolor biały,  
stół: wys. 141 cm (z nadstawką), szer. 75 cm, gł. 40 cm
taboret: wys. 45 cm, szer. 37 cm, gł. 28 cm

mAsZynKA  
do Mielenia Mięsa MMM-05
funkcja rEVErSE (bieg wsteczny), metalowa komora mie-
lenia odłączana przyciskiem, łatwy demontaż, nóżki anty-
poślizgowe; wyposażenie: taca zsypowa do podawania 
produktów, nóż ze stali nierdzewnej, 3 sitka z otworami 
o średnicy: 3, 5, 7 mm, nasadka do wyrobu wędlin, 
nasadka do wyrobu pasztecików, popychacz

mIKser  
z Misą oBrotową MMr-17 z
obrotowa misa o pojemności 2,4 l; 5-stopniowa regulacja 
prędkości + funkcja TurBO, mieszadła trzepakowe do 
ubijania piany, mieszadła hakowe do wyrabiania ciasta, 
przycisk zwalniający mieszadła, zabezpieczenie przed 
przypadkowym wyjęciem mieszadeł podczas pracy

cZAjnIK beZprZeWoDoWy  
InoX/mcZ-75 m
obudowa ze stali nierdzewnej, wielostopniowy system 
zabezpieczeń, uchylna pokrywa, stabilna obrotowa 
podstawa 360°, zakryta grzałka, lampka kontrolna stanu 
pracy, pojemność min./maks. 0,5/1,2 l

220-240 V
50/60 Hz

220-240 V
50/60 Hz

Moc
1350 -1600 W

Moc
300 W

Moc
720 W

220-240 V
50 Hz

ALKomAT 
bAcscAn  

F-45

ALKomAT 
bAc-F30

529 
zł/zest.

269 
zł/szt.

339 
zł/kpl.

259 
zł/szt.

165 
zł/szt.

107 
zł/szt.

45 
zł/szt.

psb mróWKA mIAsTo

akceptujemy płatności:

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.  

Sklep Mrówka zastrzega sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

znaJdź nas na FaCeBooKu - www.facebook.com/MrowkaCzechowicedziedzice

mróWKA cZecHoWIce DZIeDZIce
ul. drzyMaŁy 14, 43-502 CzeCHowiCe-dziedziCe

TeL. 785-000-001
GoDZIny oTWArcIA: pn. - pT.: 7:00-20:00,   sob.: 8:00-18:00

na 
prezent

  

Idealne

idealne 
na prezent

idealne 
na prezent

idealne 
na prezent

idealne 
na prezent

+500

+500


