
wszystkim Klientom
życzą pracownicy  
PSB Mrówka.

POINSECJA
- jednopędowa, wys. 25-30 cm, śr. doniczki 10,5 cm
- wielopędowa, wys. 35-40 cm, śr. doniczki 13 cm 

dzIAdEk  
dO OrzEChów 
figurka drewniana,  
wys. 20 cm

3295
szt.

od 1195
szt.

Grudzień 
2022

Oferta ważna  
od 2.12 do 18.12

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka krOTOsZYN

m JAk mrówkA
porady i pomysły  

dla Twojego domu 



dla Ciebie
choinki

ChOINkI, GIrLANdY
1. jodła lena, wys. 180 cm - 149 zł
2. sosna perłowa, wys. 120 cm - 199 zł +100 pkt. PAYBACk 
3. girlanda kaja, dł. 270 cm - 59,99 zł
4. girlanda świąTeczna, dł. 500 cm - 19,99 zł +50 pkt. PAYBACk 

świerk alpejski
na pniu, wys. 60 cm - 129 zł

ChOINkA  
SztuCzNA  
tANIA
w stojaku,  
wys. 180 cm ChOINkA  

SztuCzNA  
dAGLEzJA
w stojaku,  
wys. 210 cm

sTOjak pOD CHOiNkĘ kUTY
kolor srebrny lub złoty, różne wzory

w OfErCIE SkLEPu SzErOkI wYBór 
CHOiNek żYwYCH

StOJAk ChOINkOwY
1. metalowy z pojemnikiem, kolor srebro antyczne 
2. metalowy z pojemnikiem, kolor zielony 

ChOINkA  
NA PNIu
 od 109 zł

2.

270 cm

3.

500 cm

4.

1.

od 109,- 
szt.

od 1999
szt.

od 8995
szt.

180 cm

239,-
szt.

299,-
szt.

1.

2.
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OZDOBY świąTeCZNe

BOmBkI PLAStIkOwE
różne wzory

BOmBkI SzkLANE
różne wzory

CErAmICzNE  
OsŁONki świąTeCZNe
1. BarYłka, różne kolory, śr. 13 cm - od 13,99 zł,
2. cYlinder pirelli, różne kolory, śr. 12 cm - od 9,99 zł, 
3. cYlinder, różne kolory, śr.: 12 cm - od 9,95 zł,  

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

arTYkUŁY świąTeCZNe
2.

3.

1.

od 995
szt.od Xszt.

od 299
szt.

Grudzień 2022 3 

Bombki
choinkowe

Spokojnych 
i rodzinnych 

swiat

°PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

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



dostępne  
kolory:

1.

2.
3.

SANkI  
PLAStIkOwE SPEEd 
wym. 80x40x17 cm,  
waga: 1,75 kg,  
kolory: niebieski, różowy,  
pomarańczowy

sZUfla DO śNiegU
długość 127 cm, szer. 82 cm

ZiMOwe NarZĘDZia
1. łopata small economic,  

szer. robocza 44 cm - 29,95 zł,
2. łopata proFil alU,  

szer. robocza 48 cm - 59,90 zł
3. zbijak/skuwacz do lodu,  

szerokość cięcia 15 cm - 24,90 zł 

SANkI  
PIANkOwE
jednoosobowe

GrY PLANSzOwE dLA dzIECI
duży wybór gier, m.in.: 
1. skoczki
2. przeprowadzka 
3. zig zap

kuChNIA  
PICOLLO tOALEtkA dIANA

dLA dzIECI

od 2295
szt.

od 4495
szt.

149,-
szt.

3.1. 2.

hIt CENOwY

6490
szt.

119,-
szt.

XX,-
zest.

XX,-zest.

Grudzień 20224

prezenty
trafione
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1.

2.

5.

3.

6.

5.

2.
3.

4.

7.

8.

1.

4.

5.

pOśCiel
dostępna w różnych wzorach i rozmiarach

zAStAwA XmAS trEE
1. miska, śr. 14 cm, poj. 600 ml - 19,90 zł,  
2. talerz deserowy, śr. 20 cm - 22,90 zł,
3. filiżanka jumbo, poj. 400 ml - 23,90 zł,  
4. filiżanka jumbo na stopce, poj. 400 ml - 29,90 zł,  
5. miska, śr. 14 cm, poj. 500 ml - 28,90 zł, 6. talerz deserowy, śr. 20 cm - 29,90 zł,  
7. naczynie gwiazdka, wym. 19x18x2 cm - 19,90 zł,  
8. naczynie choinka, wym. 19,5x16,5x2 cm - 19,90 zł

zAStAwA ChrIStmAS trEE
1. kubek baryłka, poj. 300 ml - 13,90 zł, 2. filiżanka ze spodkiem o śr. 15 cm, poj. 200 ml - 34,90 zł, 3. filiżanka jumbo na stopce, poj. 350 ml - 25,90 zł,  
4. kubek baryłka z podstawką color box, poj. 300 ml - 19,90 zł, 5. miska, poj. 400 ml - 23,90 zł

od 1390
szt.

od 1290
szt.

dOBrE
na prezent

dOBrE
na prezent

od 109,-
szt.

Grudzień 2022 5 

wystrój
odświętny
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GArNEk StrONG
nierdzewny z pokrywką, dostępne różne wielkości

SzkLANkA
poj. 240 ml

CeraMika sTOŁOwa
biała ceramika + drewno naturalne

dzBANEt  
vENEzIA
poj. 1,2 l 

kIELISzkI
 - do szampana,  

poj. 140 ml
 - do białego wina,  

poj. 290 ml
 - do czerwonego wina,  

poj. 400 ml; 
komplet 6 szt.

BLAChY I tOrtOwNICE  
dO PIECzENIA

kOLEkCJA ANtIGO* 
garnek z pokrywą 20 cm - 119,99 zł, rondel z pokrywą 16 cm - 99,99 zł,  
patelnia 20 cm - 59,99 zł, kpl. tortownic 24/28 cm - 49,99 zł;  
w ofercie również inne rozmiary i pojemności garnków, patelni i form do pieczenia
*za każde wydane 30 zł otrzymasz naklejkę;  
za uzbieranie 3 naklejek i okazanie ich przy kasie jesteś upoważniony  
do zakupu produktów z kolekcji anTigo z rabatem 50%

OBrUs iBieżNiki
dostępne różne rozmiary i wzory

od 3995
szt.

od X95
szt.

1295
szt.

3290
zł/kg

od 5495
kpl.

od 1995
szt.

245
szt.

Grudzień 20226
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4.

2.

1.

5.

3.

dzBANEt  
vENEzIA
poj. 1,2 l 

mOP vILEdA  
EASY wrING&CLEAN  

turBO

 ChEmIA GOSPOdArCzA
1. clin, rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 6,99 zł (13,98 zł/l)
2. ajaX, płyn FdF uniwersalny, różne rodzaje, 1 l - 5,99 zł 
3. meglio, odkamieniacz lub odtłuszczacz w sprayu, 750 ml - 12,99 zł (17,32 zł/l)
4. FairY miĘTa aromaTics, płyn do naczyń, 850 ml - 7,99 zł (9,40 zł/l)
5. casHmir sUperior mega, ręcznik kuchenny - 7,99 zł

PErwOL
płynny środek  
do prania, 2,7 l, 
45 prań (7,38 zł/l)

kOCE
wym. 150x200 cm - 57,90 zł
fIrANY
różne rozmiary - od 34,90 zł

POduSzkI
wym. 40x40 cm - 19,90 zł PArOwNICA kArChEr SC1 1200 w

ciśnienie pary 3 bary; skutecznie usuwa zabrudzenia bez stosowania chemii;  
wydajność 20 m2/zbiornik; czas nagrzewania 3 min; wyposażenie: dysza do detali, dysza 
power, szczotka, nakładka z mikrofibry na dyszę

249,-
zest.

1995
szt.

od 599
szt.

119,-
zest.

1200
w

dOBrE
na prezent

Grudzień 2022 7 

wygodnie
mieszkaj
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1.

2.

3.

1.
2.

3.

4.

5.

LAtArkI
różne rodzaje
1. kieszonkowa na baterie - 19,95 zł
2. warsztatowe - 65,95 zł
3. akumulatorowa z powerbankiem - 99,90 zł

żYraNDOl glaMOUr TONela-
3 pkt. świetlne, chrom

StErOwNIkI,  
PrOGrAmAtOrY
1. watomierz, kalkulator energii  

or-waT-419 - 43,95 zł
2. mechaniczny programator czasowy,  

3500 w, 16 a - 19,90 zł
3. mT-1 programator czasowy mechaniczny - X zł
4. or-ae rozgałęźnik 4x2p z włącznikiem - X zł
5. rs-4 zestaw bezprzewodowych gniazd  

sterowanych pilotem 2+1- X zł

mAStEr drABINA  
dOmOwA ALumINIOwA
 - 4-stopniowa, maks. obc. 125 kg - 94,99 zł
 - 5-stopniowa, maks. obc. 125 kg 
- 129,99 zł

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”

drzwI StALOwE uNI urAN
drzwi techniczne, malowane na kolor antracytowy,  
brązowy lub biały; znajdą zastosowanie m.in. jako wej-
ście do piwnicy, warsztatu czy garażu; konstrukcja drzwi 
pozwala na samodzielny wybór kierunku ich otwierania 
(prawe lub lewe); oprócz skrzydła i ościeżnicy w komple-
cie znajduje się również klamka z wkładką tymczasową 
(zalecamy wymienić ją na wkładkę bębenkową) oraz 
uszczelka do samodzielnego wklejenia w ościeżnicy

domy jednorodzinne  
i wielorodzinne

zAStOSOwANIE 

PLAfONIErA LEd kLArA
jasność świecenia 1650 lm,  
barwa światła neutralna 4000 k, śr. 33 cm
moc: 13 w - 79,95 zł, 19 w - 109 zł

LAmPA 
pODŁOgOwa 
fL-3510-
abażur biały 

219,-
szt.

od 1190
szt.

od 7995
szt.

od 1990
szt.

dOBrE
na prezent

569,-
zest.

1899,-
zest.

od 9499
szt.

299,-
szt.

Grudzień 20228
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Mrówka
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zEStAw kLuCzE  
NasaDOwe Z grZeCHOTką
zestaw 47 elementów: 1/4’’, 4,0-14 mm; 
materiał stal węglowa hartowana

sZlifierka kąTOwa 
moc 500 w, śr. tarczy 115 mm, 12000 obr./min, 
metalowa głowica, blokada wrzeciona

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

zEStAw kLuCzY NASAdOwYCh
ze stali chromowo-wanadowej, kute na zimno,  
zapakowane w praktyczną, odporną  
na uderzenia walizkę

kLuCzE NASAdOwE Crv
zestaw przydatny w każdym warsztacie i domu,  
zawiera 72 elementy, m.in. nasadki, grzechotki,  
pokrętki oraz bity; wygodna walizka pozwala  
na bezpieczne przechowywanie i transport

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

OdkurzACz  
wArSztAtOwY 1250 w
moc 1250 w; poj. 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 

wIErtArkA udArOwA 650 w
moc 650 w, liczba obr. 0–2600 min-1;  
śr. wiercenia (drewno/beton/stal)  
- 25/13/10 mm; liczba udarów 0–41600 min-1

179,-
szt.

9695
zest.

169,-
szt.

199,-
zest.

289,-
zest.

349,-
zest.

650
w

1250
w

47
elem.

72
elem.

72
elem.

1200
w

500
w

dOBrE
na prezent

dOBrE
na prezent

dOBrE
na prezent

dOBrE
na prezent

279,-
zest.

299,-
zest.
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elektronarzędzia
praktyczne
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1.

2.

3.

4.

zEStAw mEA*
biały połysk, nóżki i uchwyty chrom;
1. szafka z umywalką, szer. 65 cm - 365 zł
2. szafka wisząca, szer.: 30 cm - 129 zł
3. szafka stojąca, szer.: 30 cm - 169 zł
4. szafka stojąca, schowek na mop,  

szer. 60 cm - 569 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

zEStAw rONdA*
kolor: biały/buk truflowy; słupek podwieszany, szer. 40 cm 
- 339 zł, szafka podwieszana z umywalką 60 cm - 499 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

kuChINOX  
zLEw 1-kOmOrOwY 
z ociekaczem 

kOSz NA PrANIE BAmBOO
 - 1-komorowy, poj. 72 l - 129 zł
 - 2-komorowy, poj. 100 l - 159 zł;

dostępne kolory: naturalny, szary, czarny

ceramiczna  
umywalka

światłoutwardzalny 
lakier

na korpusie i froncie

dekoracyjna  
blenda
w dekorze buku  
truflowego

frezowane  
uchwyty
podkreślające  
charakter mebli

system  
soft close
zapewniający ciche  
i łagodne  
domykanie drzwi

zEStAw POdtYNkOwY tOrINO
miska bezkołnieżowa coloUr, twarda deska  
wolnoopadająca; stelaż: 36x23,5x129 cm; 
 10 lat gwarancji

od 129,- 
szt.

od 129,-
szt.

od 339,-
szt.

1109,-
zest.

439,-
szt.

Grudzień 202210
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7 mm

7 mm

8 mm

dEkOrAL rEmONtY
akrylowa farba do ścian i sufitów, 10 l (7 zł/l)

rOCkwOOL-tOPrOCk-035
gr.: 150 mm - 42,99 zł/m2, 100 mm - 28,99 zł/m2

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 (33,98 zł/l)

PANEL krONOSPAN hIGhtrAIL PINE
ac4, 7 mm - 34,99 zł

paNel pODŁOgOwY DąB pODlaski
ac3, 7 mm - 32,99 zł

AC4

AC4

AC3

paNel pODŁOgOwY DąB VeraCrUZ
ac4, 8 mm, V-fuga - 42,99 zł

StAr GrES GrES SzkLIwIONY
wym. 15,5x62 cm

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

6995
szt.

od 2899
m2

109,-
szt.

od 3299
m2

4395
m2

10
litrów

10
litrów

2,5
litra

8495
szt.
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urządza
Mrówka
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Wygraj worek zAPPakowany po brzegi
oraz nagrody gwarantowane!

że ho, ho!

KONKURS,

Szczegóły
w aplikacji PAYBACK.

Start: 1.12.2022

2.

3.

1.

prZeDŁUżaCZe DOMOwe eMOs
różne rodzaje

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

- 119,90 zł

OświeTleNie  
BOżONarODZeNiOwe
różne rodzaje

od 6990
szt.

od 1590
szt.

od 2595
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.  

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

www.mrowka.com.pl

akceptujemy płatności:

MRÓWKA KROTOSZYN
ul. Słoneczna 43, 63-700 KrotoSzyn, tel. 62 721 01 00 

godz. otwarcia: pn. - pt.: 8.00-20.00, Sob.: 8.00-20.00

+50


