
KosiarKa eleKtryczna
moc 1300 W, szerokość robocza 32 cm, kosz 30 litrów

PilarKa eleKtryczna
moc 2000 W, prowadnica 40 cm,  
SDS beznarzędziowy system napinania łańcucha

Nożyce  
aKumulatorowe  
do żywopłotu 40 V 
HB-Bl-li-2x20 V

PodKaszarKa  
aKumulatorowa  
20 V - tB-BL-LI-20 V

szPadel 
ergo
prosty, ostry

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.

mieszanKi traw rolimPex
trawy: UNIWERSAL 1 kg - 16,99 zł, 4 kg - 66,99 zł (16,74 zł/kg),  
WEMBLEY 1 kg - 19,99 zł, 4 kg - 74,99 zł (18,74 zł/kg)

myjKa do oKien
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, luster i pły-
tek; szerokość robocza (ssawki) 280 mm, zasilanie bateryjne, 
wyposażenie dodatkowe: środek do czyszczenia okien 
(koncentrat) 1x20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

1300
W

32
cm

349 zł

szt.

199 zł

szt.

od 1699 zł

opak.

329 zł

szt.

219 zł

szt.

2000
W

7990 zł

szt.

1200
W

249 zł

zest.199 zł

zest.

Kwiecień 
2022

Oferta ważna  
od 01.04 do 16.04

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka brzesko

+50

Porządek
w ogrodzie

8611

zwrotu punktów

ZYSKAJ

Wymień swoje punkty na dowolne zakupy w PSB Mrówka,
a 10% wymienionych punktów wróci na Twoją kartę PAYBACK.

Zeskanuj przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK. Oferta ważna
w dniach 01-30.04.2022 r. Zaokrąglone do całości 10% wymienionych punktów
zostanie zwrócone na Twoje konto PAYBACK do 17.05.2022 r. 



oCHroNAceniew doBreJ

arcHiteKtura drewniana
 - donica PIA kwadratowa, kolor brąz - 69 zł
 - kantówka, gładka, kolor brąz - od 17,90 zł
 - płot pełny PIA, z łukiem, kolor brąz - od 139 zł
 - płot ażurowy, kolor brąz - od 169 zł
 - deska tarasowa PIA, kolor brąz - 16,90 zł

HuśtAwKA BASIA (KompLet + śLIzg)
w zestawie: siedziska z obejmami 2 szt., zjeżdżalnia, drabinka, zestaw montażowy;  
impregnacja ciśnieniowa WOLMANIT CX-8WB

Pergola Pia Prosta
wym. 153x200x58 cm, 
kolor brąz; impregnacja ciśnieniowa

KRAtA StABILIzującA
wym. 50x50 cm

VIdARoN ImpRegNAt 
ocHronno–deKoracyjny 
powłoKotwÓRczy
poj. 4,5 l (20 zł/l)

zestaw meBli  
rattanowycH

sofa, 2 fotele ,ława;  
kolor: czarny, brąz

zestaw meBli ogrodowycH
8 foteli + duży stół, kolor brązowy

Fotel  
wISzący XL
kolory: brąz, szary

HuśtAwKA  
ogrodowa

dwuosobowa,  
wym. 180x117x162 cm,  

kolor szary,  
z podstawką na kubki

altax olej  
do drewna
różne kolory,  
0,75 l - 46,99 zł (62,65 zł/l), 
2,5 l - 104 zł (41,60 zł/l)

luxdeKor imPregnat  
do ocHronny drewna
produkt na bazie żywicy akrylowej, zawiera natu-
ralne woski, które odpychają wodę, dzięki czemu 
zwiększają trwałość i wytrzymałość drewna; bardzo 
łatwo rozprowadza się po malowanej powierzchni 
i nie kapie; zapewnia pełną ochronę przez 3 lata;  
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, 
poj. 10 l (11,60 zł/l)

od 1690 zł

szt.

1199 zł

zest.

949 zł

szt. 159 zł

szt.

0,75
litra

4,5
litra

2,5
litra

10
litrów

od 4699 zł

szt.

969 zł

zest.

2799 zł

zest.

549 zł

zest.929 zł

zest.

11590 zł

szt.

8999 zł

szt.
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Wiosenne
grządki

i porządki

s

y
s t e

m
×

s

y
ste

m
× KliKmm

1. 2.

3.
4.

scala drain
odwodnienie liniowe garażowe 
Garage PACK 4 All - komplet 3 m.b.

NARzędzIA  
na trzoneK system KliK
 - szczotka naturalny włos, 33 cm - 49,90 zł
 - grabie plastikowe, 460 mm - 8,99 zł

dostępny również trzonek wraz z innymi  
narzędziami na klik

SzczotKA uNIweRSALNA (m) SoLId 
z tRzoNKIem + gRABIe

NARzędzIA FISKARS
1. łopatka  szeroka - 16,99 zł
2. łopatka wąska - 16,99 zł
3. motyczka - 24,99 zł
4. wyrywacz do chwastów - 159 zł 

zestaw comPact
wózek + wąż 1/2" 20 m + końcówki IDEAL

zestaw Quattro
wąż 1/2” 15 m.b. 
+ końcówki economic

zraszacz 
Pistoletowy 
sHower 2

PilarKa sPalinowa
pojemność silnika 45 cc, prowadnica 40 cm

KosiarKa 
sPalinowa

pojemność 79,6 cc, 
szer. robocza 41 cm,  

kosz 40 l

Kosa 
sPalinowa

2 KM, szer. 
koszenia 42/25 cm;

 - szelki do kosy podwój-
ne z osłoną na biodro 

- 69 zł/szt.

KosiarKa eleKtryczna Handy
1700 W; szer. robocza 38 cm; regulacja wys. 
6-stopniowa; kosz 50 l

PrzycinarKa 
do trawy 
Handy Prime
500 W; szer. robocza 
30 cm; teleskopowa rura

KosiarKa sPalinowa Handy
8-stopniowa regulacja wys. koszenia: 25-75 mm;  
silnik Rato RV145-S o poj. 144,3 cm3;  
szer. robocza 46 cm; kosz 60 l

od 899 zł

szt.

99 zł

kpl.

85 zł

kpl.

196 zł

zest.

1499 zł

szt.

699 zł

szt.

499 zł

szt. 149 zł

szt.

399 zł

szt.

899 zł

szt.

489 zł

szt.

3290 zł

zest.

1700
W

500
W

38
cm

41
cm

46
cm

30
cm
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rabatki
Kwietne

1. 2.

3.

nawozy trawniK start
 - nawóz do trawnika WIOSNA,  
5 kg - 24,99 zł (4,99 zł/kg), 15 kg - 49,99 zł (3,33 zł/kg)
 - środek chwastobójczy  
STARANE TRAWNIKI, 100 ml - 37,90 zł

mieszanKi traw
 - mieszanka traw Trawnikowa, folia, 2 kg - 29,99 zł 
(14,99 zł/kg)
 - uniwersalna UNIVERS, 1 kg - 21,99 zł

ziemia Kwiatowa
worek 50 l (0,20 zł/kg)

donica ceramiczna 
calima Basalt, granit

sKrzynKa urBi case
biały, mocca, antracyt 

doNIczKI I oSłoNKI
 - donica Saly - 34,99 zł
 - osłonka ceramiczna Sophia - od 19,49 zł

Krzewy 
ozdoBne
- od 10,99 zł/szt.

drzewKa i Krzewy

PsB grys 
śNIeżNoBIAły
12-18 mm, 20 kg 
(1,20 zł/kg)

Kamienie 
ozdoBne

 - kora antracytowa,  
25 kg (0,72 zł/kg)

 - kora kamienna,  
25 kg (0,72 zł/kg)

sadzonKi  
KwIAtÓw

bratek wielkokwiatowy 
- od 2,59 zł

ziemia
uniwersalna, do iglaków, do roślin domowych, 
do pelargonii, torf ogrodniczy kwaśny, do 
borówek, do roślin kwaśnolubnych

AgRowłÓKNINA, FoLIA, SzpILKI
 - agrowłóknina Agrimpex Hobby ściółkująca, przeciw 
chwastom, czarna, gr. 50, wym. 1,6x5 m - 21,99 zł
 - folia biodegradowalna i kompostowalna w glebie, 
wym. 1,6x10 m - 24,99 zł

mieszanKi traw
- sportowa, 1 kg - 19,90 zł, 2 kg - 31,99 zł (15,99 zł/kg); 
- boiskowa BOLERO, 0,9 kg - 9,99 zł

oPrysKiwacze Kwazar
1. opryskiwacz GROSzEK, 0,6 l - 8,99 zł
2. opryskiwacz VENUS Super 360, 2 l - 54,99 zł
3. opryskiwacz ORION Super, 3 l - 159 zł

od 2199 zł

opak. 

od 2499 zł

opak. 

od 1949 zł

szt.

od 259 zł

szt.
od 1999 zł

szt.

od 2999 zł

szt.

od 1099 zł

szt.

2399 zł

opak. 1799 zł

opak.od 1399 zł

opak.

999 zł

opak.

od 2199 zł

szt.

od 999 zł

opak. od 899 zł

szt. 
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relAks w ogrodzie

Fotel 
cyrKon
krzesło ogrodowe z niskim oparciem, 
dostępne rożne kolory

meBle cateringowe  
SKłAdANe
 - ławka cateringowa składana, biała,  
wym. 183x28 cm - 169 zł
 - stół cateringowy składany, biały, 180 cm - 299 zł

zeStAw RAttANowy, 3-częścIowy BALKoNowy SALVAdoR
dwa fotele oraz kwadratowy stolik, łatwy w czyszczeniu zestaw meblowy, trwały i odporny na niepożądane działanie 
warunków atmosferycznych i promieni UV

HuśtAwKA ogRodowA pegI
3-osobowa, wymiary siedziska 148x50 cm, 
maks. obciążenie 280 kg

FoteL wISzący dAISy
kolory: biały, beż; wym. 110x90x62 cm;  
maks. obciążenie 130 kg

FoteL wISzący LuNA
kolor antracyt; wym. 118x117x195 cm;  
dwuosobowy, maks. obciążenie 200 kg

Parasol grzewczy gazowy 
o spiralnym płomieniu, moc. 11,7 kW, wym. 173x43 cm

taBletKi  
Biologiczne 

do szamb i przydomowych  
oczyszczalni ścieków,  

4 tabletki w opak.

meBLe VIgo
 - krzesło, czarne, rurki: stal malowana proszkowo, 
poszycie: polirattan - 89,99 zł
 - stół, czarny, średnica 60 cm, blat szklany, 
grubość 5 mm - 105 zł

StÓł ogRodowy uRAN
wym. 150x90x72 cm, blat 5 mm, hartowane szkło, 
aluminiowa konstrukcja blatu, stalowe nogi - 619 zł

sztuczna trawa luis 
szer. 1,33 m

HuśtAwKA ogRodowA eVe
3-osobowa, wymiar: 160x110x170 cm

KRzeSło 
ogrodowe merKury
7-pozycyjne - 199 zł

1999 zł

opak. 

od 3790 zł

szt. 

od 169 zł

szt. 

od 8999 zł

szt. 

od 199 zł

szt. 

1669 zł

szt. 

1149 zł

szt. 1799 zł

szt. 

999 zł

szt. 

1799 zł

mb

569 zł

zest. 

449 zł

szt. 
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Nowa
ceniełazienka

w dobrej
1.

4.
2.

3.

dostępne kolory:

1.

2.

1. 2.

3.

zestaw mea*
1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk: 45 cm - 259 zł, 50 cm - 259 zł, 55 cm - 289 zł, 65 cm - 309 zł;  
2. szafka wisząca, biały połysk: A30 - 119 zł, A50 - 179 zł;  
3. szafka stojąca, nóżki, biały połysk: B30 - 169 zł, B50 - 209 zł; 4. słupek, nóżki, biały połysk: C170 - 289 zł

reduKtor 
do Butli gazowej 
ProPan-Butan
 - bez węża - 19,99 zł
 - z wężem, dł. 1 m - 29,99 zł

KucHenKa 
gazowa
 - 2-palnikowa - 139 zł 
+100 pkt. PayBacK
 - 4-palnikowa - 199 zł

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

KaBina Prysznicowa xenia 
z BrodziKiem 
grubość szkła 4 mm; szkło transparentne z nadrukiem;  
profil biały; wymi. 90x90 cm, wys. 195 cm;  
brodzik wys. 15 cm; 
3 LATA GWARANCJI

Baterie zumBa, zumBa ii
bateria zlewozmywakowa stojąca z elastyczną wylewką 
1. zUMBA; szara, beżowa, czarna - 149 zł
2. zUMBA II, 2 funkcje strumienia; szara, beżowa,  
    czarna - 169 zł 

szaFKa KucHenna
kolory: dąb sonoma, biały;
1. wisząca - 149 zł
2. pod zlewozmywak, wym. 80x50 cm - 149 zł
3. zlewozmywak + syfon, wym. 80x50 cm,  

stal szlachetna - 219 zł/szt.

*c
en

a 
ni

e 
za

w
ie

ra
 

 a
rm

at
ur

y 
i a

kc
es

or
ió

w

SÓL  
taBletKowa PsB

do uzdatniania wody,  
worek 25 kg (1,20 zł/kg)

2990 zł

opak.
zlewy Ferro
zlewozmywak jednokomorowy, wym. 78x48 cm, 
z baterią, odwracalny, z ociekaczem, syfon w zestawie
wpuszczany, z przelewem; kolor srebrny, grafitowy, 
beżowy; 15 LAT GWARANCJI

od 149 zł

szt.

od 1999 zł

szt.

od 149 zł

szt.

od 139 zł

szt.

od 119 zł

szt.

od 299 zł

szt.

899 zł

zest.

499 zł

zest.
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BogACTwo

kolorów

śNIeżKA BARwy NAtuRy
matowa farba lateksowa, 2,5 l (14 zł/l)

dulux easy care
farba plamoodporna, różne kolory, 2,5 l (26,80 zł/l)

BecKers designer Primer
farba gruntująca, 10 l (5,80 zł/l)

FarBa magnat ceramic
poj. 5 l

tAśmA NIeBIeSKA mALARSKA
różna rodzaje

wAłeK KILLeR SeRIA  330
dł. 25 cm 

teKtura Budowlana malarsKa 
gładka, wym. rolki 1x25 mgłAdź SzpAcHLowA AcRyL putz StARt

20 kg (1,55 zł/kg)

draBina 
ALumINIowA pRzemySłowA
składana, trzyelementowa, maks. obciążenie 150 kg;
 - 3x9 szczebli - 439 zł
 - 3x11 szczebli - 559 zł

grunt PsB
5 l (2 zł/l)

od 1099 zł

szt.

1799 zł

szt.

2890 zł

rolka

2,5
litra

3499 zł

szt.

5
litrów

od 439 zł

szt.

10990 zł

szt.

20
kg

6699 zł

szt.

2,5
litra

10
litrów

5799 zł

szt.

999 zł

szt.

3099 zł

opak.
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CZYSTOŚĆ

i higiena

5.
4.

2.

3.1.

6.

8.

10.

7.

11.

12.

9.

wycieraczKa monet
wym.: 40x60 cm, 80x120 cm

VILedA SuSzARKA  
do Prania uniwersal
powierzchnia suszenia 18 m;  
wym. po rozłożeniu 180x55x93 cm, 
waga 2,69 kg 

KoLeKcjA VALdINoX - gARNKI, pAteLNIe, AKceSoRIA

Pieczenie
forma, keksówka, tortownica do pieczenia; różne rodzaje

decodesign roleta zeBra ii
dzień/noc, nadaje się do okien drewnianych i PCV, 
w tym uchylnych, różne kolory

lustro 
wISzące 

Paris, 
sicilia

różne  
wymiary

dywan Paragon
wym.: 67x120 cm, 120x160 cm, różne wzory

cHemia gosPodarcza
1. E - proszek do prania, biały, kolor, 63 prania,  

4,095 kg - 29,99 zł (0,48 zł/pranie) (7,32 zł/kg)
2. VANISH proszek do prania firan, 

400 g - 11,99 zł (29,97 zł/kg)
3. WOOLITE PERŁA płyn do prania  COLOR/DARK 

poj. 2,7 l - 17,99 zł (6,66 zł/l)

4. SILAN płyn do płukania tkanin, różne rodzaje,  
poj. 900 ml - 7,89 zł (8,76 zł/l)

5. CLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml 
- 5,99 zł (11,98 zł/l)

6. VANISH 3in1 szampon do dywanów, pranie ręczne, 
500 ml - 12,49 zł (24,98 zł/l)

7. DOMESTOS płyn do toalet, różne rodzaje, 1250 ml 
- 8,49 zł (6,79 zł/l)

8. AJAX płyn FDF uniwersalny, 
różne rodzaje, 1 l - 5,49 zł

9. CIF MAX POWER mleczko do czyszczenia 
CITRUS/SPRING, 1001 g - 8,99 zł (8,98 zł/kg)

10. FAIRY JAR kapsułki do zmywarek, ALL IN ONE, 
115 kaps. - 72,99 zł (0,63 zł/kaps.)

11. FAIRY PLATINUM kapsułki do zmywarek, 
84 kaps. - 72,99 zł (0,87 zł/kaps.)

12. REGINA rumiankowy papier toaletowy biały, 
a’8 - 9,99 zł (1,25 zł/rolka)

od 899 zł

szt.

9799 zł

szt.

od 89 zł

szt. od 4999 zł

szt.

od 549 zł

szt.

od 75 zł

szt.

od 1399 zł

szt.

od 990 zł

szt.
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AkCesoriAKuchenne

1.

2.

2.

3.

4.

1.

KoleKcja scarlett
kubki, filiżanki, talerze i akcesoria kuchenne

myjKI cIśNIeNIowe
1. HPC120A S-97901, moc 1500 W, waga 6,2 kg - 299 zł
2. HPC150A S-97903, moc 2000 W, waga 12,3 kg - 519 zł
3. HPC170A S-97905, moc 2500 W, waga 24,5 kg - 949 zł
4. HPC180BI S-98902, moc 3000 W, waga 25,6 kg - 1499 zł 

zeStAw NARzędzI
1. NASADKI,  94 elem., 1/2+1/4” - 219 zł
2. WKRĘTAKI, 9 elem. 5xPH, 4xPŁ - 119 zł

odzIeż RoBoczA
1. RIPSTOP STALCO PERFECT, kamizelka ocieplana,  

z kapturem - 114,90 zł/szt.
2. TOMAS STALCO PREMIUM, pólbuty,  

rozm. 3-48 - 124,90 zł/para
3. NITRILE FLEX POWERMAX STALCO,  

rękawice, różne rozm. - 8,99 zł/para

multi sPray  
stalco PerFect
poj. 400 ml (37,47 zł/l)

naczynia szKlane
w ofercie salaterka - od 4,49 zł; patera - 47,90 zł; kieliszek do jaj - 3,99 zł; pojemnik na cytrynę - 11,90 zł; maselnica 
- 14,90 zł; miski - od 6,90 zł; kubki - 10,90 zł; stojak na kubki - 35,90 zł; słoiki do przechowywania - od 13,90 zł

garnKi, Patelnie
PATELNIE: 20 cm - 89,90 zł, 24 cm - 109,90 zł, 
28 cm - 119,90 zł, grillowa 28 cm - 129,90 zł,  
do naleśników 26 cm - 109,90 zł;
GARNKI: z pokrywką 20 cm - 169,90 zł, 24 cm 
- 183,90 zł; 28 cm - 229,90 zł
+100 pkt. PayBacK

od 299 zł

szt.

od 399 zł

szt.

od 8990 zł

szt.

od 299 zł

szt. od 119 zł

zest.

od 899 zł

para1499 zł

szt.

1500
WAT

2000
WAT

3000
WAT

2500
WAT
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narZędZia

każdegodlA

SzLIFIeRKA KątowA 900 w
moc 900 W; reg. obr. w zakresie od 3000 do 
12000 obr./min; śr. tarczy 125 mm; dwupozycyjne 
mocowanie rękojeści bocznej

wIeRtARKA udARowA 550 w
uchw. kluczyk

Pistolet 
KLejowy 50 w

sKrzynKa 
moBILNA HeAVy

duże koła ułatwiające 
transport skrzyni; lita 

uszczelka odporna na 
oddziaływanie pyłu 

i wody; wzmocniona 
konstrukcja ścian; 

wewnętrzne nosidło; 
transparentne orga-
nizery z pokrywami 
z poliwęglanu; prze-
grody oraz kubeczki 

w organizerze; wymiary 
450x360x640 mm; 

możliwość rozmontowa-
nia do transportu

organizer 
multicase cargo
do przechowywania elementów drobnych;  
przystosowany do przenoszenia  
lub montażu na ścianie

młotowIeRtARKA 900 w
moc 900 W; udar elektropneumatyczny o mocy 4,2 J; 
uchwyt SDS-Plus oraz dodatkowy uchwyt kluczyko-
wy; 3 tryby pracy (wiercenie/wiercenie z udarem/
podkuwanie); maks. śr. wiercenia: drewno 40 mm, 
beton 24 mm, metal 13 mm; reg. obrotów; w zestawie: 
akcesoria (2 dłuta SDS-Plus, 3 wiertła SDS-Plus, smar 
do wierteł, ogranicznik głębokości), walizka

myjKa K 2 comPact car
moc 1400 W, ciśnienie maks. 110 bar, dł. węża 4 m; 
wydajność 360 l/h, w zestawie: pistolet, lance: Vario, 
rotacyjna i pianowa, miękka szczotka, zzampon samo-
chodowy 500 ml 

odKuRzAcz wd 3 (mV3)
moc 1000 W, zbiornik o poj.15 l; funkcja wydmuchu, 
możliwość odkurzania na sucho/mokro; w zestawie: 
ssawki: podłogowa, szczelinowa, fizelinowa torebka 
filtracyjna - 1 szt. i filtr kartridżowy 

wyRzyNARKA 500 w
moc nominalna 500 W; zmienna prędkość z wyborem 
prędkości wstępnej; funkcja podcinania; prędkość sko-
kowa bez obciążenia 1450 - 3200 obr./min; dł. skoku 
20 mm; gł. cięcia w: drewnie 70 mm, aluminium 
10 mm, stali węglowej 6 mm

myjKA cIśNIeNIowA 1700 w
moc 1700 W; ciśnienie maks. 130 bar; maks. wydajność 

420 l/h; dł. węża 5 m; wbudowany pojemnik na deter-
gent; AKCESORIA: pistolet natryskowy, lanca z dyszą 

o regulowanej szerokości strumienia, lanca z dyszą 
rotacyjną Turbo, szczotka płaska

179 zł

szt.

179 zł

szt.

2990 zł

szt.

99 zł

szt.

6499 zł

szt.

279 zł

zest.

289 zł

zest.

299 zł

szt.

Hit cenowy!

359 zł
kpl.

walizKa
W KOMPLECIE

439 zł

kpl.

Kwiecień 202210 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

+200°P

+100



1. 2. 4.3.

zAwIeSzKI do FIRAN I zASłoN

narzuty i PoduszKi
- NARzUTA OPHELIA, rozm. 200x220 i 200x240 cm, 
miks kolorów - od 114,90 zł
- PODUSzKI OPHELIA, poszewka pikowana z wypełnieniem, 
miks kolorów - od 39,99 zł

dRzwI zewNętRzNe BRIStoL
szer.: 80/90 cm, kolor orzech; wypełnienie: spieniony 
polistyren; wykończenie: szyba hartowana, ramka INOX, 
blacha ocynkowana; 2 uszczelki na całym obwodzie; 
zastosowanie: domy jednorodzinne; drzwi spełniają 
wymogi programu „Czyste powietrze”

PRODUKT
POLSKI

StÓł teBe
w stylu skandynawskim, wym.: śr. 60 i 80 cm,  
wys. 72 cm, blat w kolorze białym i czarnym, nogi 
z drewna, połączone metalowym stelażem

amelia Home tKaniny do oKien
- FIRANKI MELIA/NELIA, srebrna, przelotki, wym.140x270 cm  - od 63,99 zł
- zASŁONA OXFORD/PIRAMIDES, wym. 140x250 cm, mix kolorów - od 45,99 zł
bardzo dobrej jakości materiały, ciekawe wzornictwo i atrakcyjna cena - to właśnie cechuje produkty marki AMELIAHOME;  
oferowane tekstylia domowe pozwolą niewielkim kosztem stworzyć przytulną i modną aranżację wnętrza; szeroki wachlarz 
produktów gwarantuje, że każdy jest w stanie znaleźć elementy domowej przestrzeni, które pozwolą mu poczuć się wyjąt-
kowo we własnych czterech ścianach

KRzeSło tReNto
wym.: szer. 57 cm, wys. 48 cm, gł. 44,5 cm; 
tapicerowane aksamitną tkaniną welwet, nogi 
drewniane, cena za kpl. 2 szt. 

płytA tRApezowA pVc 76/18
dostępne formatki: 0,9x2,0 m, 0,9x2,5 m

płytA poLIwęgLANowA KomoRowA
szerokość 1.05 m, długość 2,0 m; dostępne grubości: 
4, 6, i 10 mm 
GWARANCJA 10 LAT

drzwi  
zewNętRzNe pASAdeNA
szer. 90 cm, L/P, kolor złoty dąb; wypełnienie: spieniony 
polistyren; wykończenie: blacha ocynkowana, Nano 
Advance, komplet akcesoriów w cenie

PRODUKT
POLSKI

pANeLe podłogowe
1. Dąb Leo, AC4, 8 mm - 29,99 zł
2. Dąb Harry, AC4, 8 mm, 4V - 37,99 zł

3. Dąb Thomas, AC4, 8 mm, 4V - 37,99 zł
4. Dąb Anthony, AC5, 8 mm, 4V - 43,99 zł

od 2299 zł

szt.

1899 zł

kpl.

57990 zł

kpl. 6199 zł

szt.

od 7199 zł

szt.

od 299 zł

szt.

1499 zł

kpl.

od 2999 zł

m2
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TRANSPORT GRATIS!**szczegóły u sprzedawcy

1.

2. 3.

4.

5.

6.

tAśmy Led coB
 - 3 m, z zasilaczem - 99 zł
 - 5 m, bez zasilacza - 109 zł

opRAwA ścIeNNo-SuFItowA LAuRIN
materiał stop aluminium, kolor czarny i biały, gwint GU10, 
220-240 AC, różne modele

domoFon i wideodomoFon
 - zestaw domofonowy jednorodzinny,  
wandaloodporny - 119 zł
 - wideodomofon DUX - 449 zł

NowośĆ w pSB

deKodeR dVB-t2 emoS em190-L Hd
idealnie odbiera polskie multipleksy MUX1, MUX2, 
MUX3, MUX8, menu w języku polskim, obsługuje nowy 
kodek HEVC, H.265, obsługuje dźwięk cyfrowy Dolby 
Digital Plus, sterowanie za pomocą tylko jednego pilota, 
odtwarzacz multimedialny do filmów lub muzyki z USB

LAmpA wISzącA pueRto
gwint: E27, kolor złoty/czarny
 - pojedyncza - 189 zł
 - potrójna - 299 zł

antena
POKOJOWA:  
1. EM-9041 - 69,99 zł; 2. UVR-AV022  - 79,99 zł; 
zEWNĘTRzNA: 3. TX-16LTE TRIPLEX - 89,99 zł
UCHWYTY TV: 4. z ramieniem 10-32” - 54,99 zł,  
5. regulowany 37-65” - 69,99 zł,  
6. LED TV z ram. 32-35” - 179 zł

dostępny 
również 
kolor złoty

dostępny 
również 
kolor 
czarny

od 99 zł

szt.

od 119 zł

szt.

od 4999 zł

szt.

Hit cenowy!

99 zł
szt.

od 189 zł

szt.od 6999 zł

szt.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www/facebook.com/PSBMrowkaBrzesko

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 BrZESkO
ul. SOlSKIEGO 14A, 32-800 BRZESKO (GAlERIA ODYSEJA II PIĘTRO)

TEl. 14 663 23 30; 782 822 097, gODZInY OTwARcIA: Pn. - PT.: 8-20,   SOB.: 8-20,   nD.: 10-18

PSB lEŚ – SKŁAD MATERIAŁÓw BuDOwlAnYcH
ul. Solskiego 24, 32-800 Brzesko, tel. 14 67 40 130  
PSB lEŚ – SKŁAD STAlI – wYROBY HuTnIcZE 
ul. Solskiego 6, 32-800 Brzesko, tel.  14 686 74 44
PSB lEŚ – SKŁAD MATERIAŁÓw BuDOwlAnYcH
ul. Gustawa Morcinka 5, 31-762 Kraków, tel. 693 349 464


