
Kosa spalinowa  
naC 3 KM

szerokość koszenia 42/25 cm
silnik dwusuwowy 54cc, maks. 
moc 2,2 kW/3 KM, szerokość  

robocza: żyłka 420 mm, tarcza 
stalowa 255 mm; dzielony wał, 

zbiornik paliwa 1 litr

szlifierKa  
kątowa 900 w*
moc 900 W; śr. tarczy 125 mm, regulacja obrotów, 
prędkość obr. bez obciążenia 2800-11000 min-1

*cena nie obejmuje tarczy

MyjKa  
ciśnieniowa k3  
Power control

ciśnienie robocze 20-120 bar; wydajność tłoczenia 
maks. 380 l/h, moc przyłącza 1600 W, urządzenie 

przeznaczone do lekkich i średnich zabrudzeń, 
ustawienia poziomu ciśnienia bezpośrednio na lancy 
spryskującej z kontrolą na wskaźniku pistoletu spry-

skującego, zintegrowany zbiornik na detergent;  
na wyposażeniu pistolet spryskujący, dysza  

rotacyjna, lanca spryskująca Vario

traMPolina
- śr. 244 cm - 599 zł;  
- z drabinką: śr. 305 cm - 799 zł, śr. 366 cm - 999 zł

HUśtawka  
oGroDowa  
Dakota SZara
wymiar: 170x117x153 cm; stelaż stalowy lakierowany 
proszkowo w kolorze czarnym; daszek: poliester 140 g; 
siedzisko: Oxford 600x300 D; wypełnienie siedziska:  
pianka o grubości 5 cm; maksymalne obciążenie  
huśtawki: 210 kg

299 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

499 zł

kpl.

Hit UroDzinowy!

459 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

od 599 zł

szt.399 zł

szt.

Kwiecień/Maj 
2022

Oferta ważna  
od 29.04 do 14.05

lub do wyczerpania zapasów.

psb MrówKa brzesKo Kupon ważny 29.04-31.05.22 r.

Zyskaj +500 punktów za zakupy
w Mrówce za min. 100 zł z kuponem
w aplikacji PAYBACK.

Punktuj urodzinowo z Mrówką!



Nawadnianie
Twojego

ogrodu

wąż ogroDowy BaSic
3-warstwowy, wytrzymały i elastyczny, 3/4”, 20 m.b.

ZraSZacZ waHaDłowy 
swinG iDeal
15 dysz wylotowych, pow. zraszania do 279 m2

Fotel arUBa PlUS
z podnóżkiem; rozkładany-28 pozycji; maks. 

obciążenie 110 kg; poduszka pikowana 
- 159 zł/kpl.

PRODUKT
POLSKI

PoDkaSZarka elektrycZna

KosiarKa spalinowa 
Z naPĘDeM HanDy SHe51n196l 4w1
silnik Loncin, poj. 196 cm3; moc 3,7 kW;  
szer. robocza 51 cm, 8-stopniowa wys. regulacji  
koszenia 25-75 mm, kosz poj. 62 l, funkcja mielenia, 
funkcja mycia obudowy, boczny wyrzut

koSiarka elektrycZna nac
moc 1800 W, szerokość koszenia 40 cm, poj. kosza 
na trawę 40 litrów, 5-stopniowa regulacja wysokości

pawilon 
Z 4-ściankaMi MoSkitiera lUX
wym. 300x300x250 cm

tkanina  
polipropylenowa 
aGrola 
szer. od 0,6 do 3,2 m  
czarna/zielona

growłóknina 
HoBBy 
wiosenna biała P17 
1,6x10; 3,2x5; 3,2x10

Siatka ogroDZeniowa raBatowa 
15x15 mm, 0,6-1,2 m, plastikowa zielona/czarna, idealna  
do grodzenia roślin, rabat i grządek - ochrona przed  
zwierzętami - od 2,99 zł/m.b.
- KOłKi MOcujące DO PODłOża  
dł. 150 mm, opak. 50 szt./100 szt. - od 10,29 zł/opak.

owalny Stół ogroDowy Jantar
wym.  135x80 cm, kolor: zieleń, grafit, szary, stół wykona-
ny jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego - 159 zł

krZeSło  
KeMpinGowe  
SkłaDane
- 99 zł

nożyce/PrZycinarka elektr. Do 
żywoPłotU 600 w HanDy ern600  
moc 600 W, napięcie zasilania 230 V, długość robocza 
49 cm, maks. grubość ciętych gałęzi 1,6 cm, waga 2,9 kg

Kosa spalinowa 
52cc Faworyt 
tMk52aV 
antywiBracyJna 
typ silnika: spalinowy, dwu-
suwowy, pojemność silnika 
- 52 cm3, średnica koszenia: 
głowicą żyłkową 450 mm; 
tarczą 250 mm, rodzaj 
głowicy podwójna żyłka

Fotel cyrkon
krzesło ogrodowe 
z niskim oparciem, 
dostępne rożne kolory 
- od 37,90 zł

4990 zł

szt.

od 99 zł

szt.

od 1199 zł

szt.od 249 zł

m.b. od 299 zł

m.b.

6490 zł

zest.

Hit UroDzinowy!

159 zł

szt. 559 zł

szt.
159 zł

szt.

550
W

600
W 32

cm

52
cm3

49
cm

3,7
kW

51
cm

1249 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!489 zł

szt.

1800
W

40
cm

559 zł

szt.od 3790 zł

szt. 
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rabatkiKwietne

1.

1. 2.

3.

4.

6.
5.

2.

2.

1.

1.

2.

3.

4.

rośliny owocowe
 - borówka amerykańska w doniczce, 
różne odmiany - 22,99 zł/szt.
 - truskawka, różne odmiany, sześciopak - 13,99 zł

DoniCzKa
1. MiRa ecO, biała, śr. 19 cm - 11,49 zł; 2. MiRa ecO, antracyt, śr. 25 cm - 21,99 zł; 
3. MiRa musztardowa, śr. 30 cm - 31,99 zł; 4. MiRa ecO cOffe, śr. 30 cm - 33,99 zł; 
5. MaGNOLia jeRSeY, biała, śr. 19 cm - 6,99 zł; 
6. MaGNOLia juMPeR, musztardowa, śr. 14 cm - 3,49 zł

narZĘDZia ogroDowe greenMill   
1. Sekator ogrodowy ręczny
2. Nożyce do gałęzi
3. Nożyce do żywopłotu
4. Nożyce do trawy obrotowe

koSZe, oSłonki
różne rozmiary
1. kosz wiszący półokrągły 

na kwiaty - 22,99 zł
2. osłonka wiklinowa 

na kwiaty - od 22,99 zł

rośliny
różne odmiany

DoniCzKa
różne kolory i rozmiary
1. baLKONOWa rattan 

- od 9,99 zł
2. baRReL - od 46,99 zł

kaMieŃ
 - GRYS, 2 kg - 4,99 zł (2,50 zł/kg)
 - OtOczaK, 2 kg, miks kolorów - 6,99 zł 
(3,50 zł/kg)
 - KORa KaMieNNa, 20 kg - 16,99 zł 
(0,85 zł/kg)

wierZBa SMUkłoSZyJkowa
średniej wielkości krzew o ciemnozielonych, lancetowatych 
liściach, ozdobne kwiatostany - bazie - koloru czarnego (po-
jawiają się już na przełomie lutego i marca) lub różowoczer-
wonego (pojawiają ją na przełomie marca i kwietnia)

Krzewy
różne rodzaje: bukszpan wiecznie zielony - 14,99 zł, 
runianka japońska Green carpet - 13,99 zł, 
suchodrzew chiński - 10,99 zł, jałowiec - 12,99 zł 

zieMia Uniwersalna 
SUBStral oSMocote
gotowe podłoże 50 l (0,50 zł/l)

ZrĘBki 
DeKoraCyjne  
50 l (0,48 zł/l)

kora iglaSta 
PSB  
80 l (0,21 zł/l)

CoMpo sana 
uniwersalne podłoże kwiatowe 
35 l +40% (0,36 zł/l)

od 349 zł

szt.

od 999 zł

szt.

od 1399 zł

opak.

od 2299 zł

szt.od 1799 zł

szt.

od 549 zł

szt.

499 zł

opak.

1699 zł

opak. 2499 zł

opak. 1749 zł

opak. 2399 zł

opak.

1499 zł

szt. od 1099 zł

szt.
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wypoczynek

i zabawa
HUśtawka
GniazDo
śr. 100 cm

śliZg
 - tSuRi - dł. 3 m, kolor czerwony - 339 zł
 - YuLVO - dł. 2,2 m, kolor niebieski - 219 zł

HUśtawka lUna
wym. 220x189x198 cm

Stolik 
oGroDowy 

JUPiter
szklany blat, stalowa konstrukcja, 
wym.: 40x40x43 cm - 64,90 zł, 

90x90x72 cm - 239 zł

krZeSło 
oGroDowe 
HerKUles
stal 22 mm, czarna 
rama, czarny 
rattan - 89,90 zł

krZeSło 
oGroDowe 
girona antracyt 
wym. 55,9x54,9x87 cm, 
konstrukcja stalowa, siedzisko 
i oparcie wykonane z texti-
lene 2x1

ocean ZeStaw MeBli ogroDowycH 
7-osobowy stół z dwoma sofami, dwa fotele oraz stolik 
boczny 

ZeStaw MeBli ogroDowycH corDia
(8 osobowy stół z 4 fotelami + 4 pufami)

Stół Vigo
 - stół, czarny, średnica 
60 cm, blat szklany, 
grubość 5 mm 

HUśtawka BaSia (koMPlet + śliZg)
w zestawie: siedziska z obejmami 2 szt., zjeżdżalnia, drabinka, 
zestaw montażowy; impregnacja ciśnieniowa WOLMaNit cX-8Wb

ZaBawki Do PiaSkU
- od 4,99 zł

tacZka waDer
- 53,99 zł

piasKowniCa 
MUszelKa
2-częściowa; mix kolorów 
ma formę składaną - od 85,99 zł

ZeStaw ratanowy Dakar  
4-częściowy (sofa, stolik 2 fotele) 

koMPlet 
przeCiwDeszCzowy 

Moro 
Kolorysty-

ka moro. W 100% wodosz-
czelny .Dostępny w rozmia-

rach M , L , XL
, XXL oraz XXL

kołowrotek konger
caRbOMaXX MetHOD feeDeR LONG caSt 
430fD - 95,99 zł/szt.
aRcuS POLe 700/30 WĘDKa KONGeR 
- 234,90 zł/szt.

ZanĘty wĘDkarSkie
 - Wafters mix smaków i kolorów - 17,49 zł
 - aromaty mix - 5,89 zł; Pan Ryba zanęty - 18,49 zł

129 zł

szt.

od 219 zł

szt.

3999 zł

kpl.

1199 zł

kpl.

7999 zł

kpl.

699 zł

szt.

99 zł

szt.

105 zł

szt.

2699 zł

szt.

od 499 zł

szt.

od 6490 zł

szt.

1199 zł

zest.
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FUnkcJonALnAłazienka
4.

1.
3.

2.

1.

4.
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

ZeStaw PraXiS*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 169 zł; 2. słupek wysoki, szer. 35 cm - 189 zł;  
3. komoda, szer. 35 cm - 109 zł; 4. szafka wisząca, szer. 35 cm - 99 zł;  
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

KUCHenKa 
Gazowa
 - 2-palnikowa - 139 zł 
+100 pkt. PayBack
 - 4-palnikowa - 199 zł 

koMPakt wc  
wolnoStoJący  
C-Clear 
wykonany z ceramiki sanitarne, biały
montaż do podłoża, spłukiwanie: 3/6 l
odpływ: poziomy

*c
en

a 
ni

e 
za

w
ie

ra
 

 a
rm

at
ur

y 
i a

kc
es

or
ió

w

kaBina PrySZnicowa Xenia 
Z BroDZikieM 
wym. 80x80 wys. 195 - 799 zł
wym. 90x90 wys. 195 - 839 zł
grubość szkła 4 mm; szkło transparentne z nadrukiem;  
profil biały; wymi. 90x90 cm, wys. 195 cm;  
brodzik wys. 15 cm; 
3 Lata GWaRaNcji

ZeStaw Mea*
nóżki, Dąb craft złoty, uchwyty czarne;
szafka z umywalką 50 cm - 289 zł, szafka z umywalką 
55 cm - 319 zł, słupek - 299 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

koMPakt wc  
niaGara DUo 
BeZkołnierZowy  
Z DeSką 
odpływ: poziomy 100 mm
system spłukiwania: podwój-
ny 6/3 l; w komplecie de-
ska wolnoopadająca (PP); bez-
kołnierzowy system spłukiwania; 
Materiał: ceramika sanitarna

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

279 zł

szt.

359 zł

szt.

od 99 zł

szt.

od 139 zł

szt.

od 119 zł

szt.

od 799 zł

zest.

od 289 zł

szt.

499 zł

zest.
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wnętrze
Jasne

1.

2.

2.

1.

plafony iDeUs
1. SOLa; śr.: 26 cm - 59,90 zł, 32,5 cm - 79,90 zł,  

38 cm - 99,90 zł
2. aDiS; wym.: 28x28 cm - 79,90 zł, 33x33 cm - 99,90 zł

oPrawa wiSZąca treSoS
3xGu10, aluminium, iP20, kolory: czarny, biały

toaletka koSMetycZna kaSia
lustro z oświetleniem 12 x LeD,  
zestaw zawiera 3 elementy, wym. 140x94x43 cm

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

SUFitowa oPrawa  
PUnktowa kerla 
iP20, okrągła, 85x36 mm, biała oraz czarna

laMPa PoDłogowa BenFica 2
maks 60W-e27, maks 40W-e14, ac220-240V,50/60 Hz; 
kolor: biały, czarny, szary

oPrawa SUFitowa tUBa JUPiter
kolory: szary, czarny, biały
średnica 10 cm - 15,99 zł, 13 cm - 26,99 zł

oświetlenie 
DeKoraCyjne 
solarne
różne rodzaje 

ZMiana StanDarDU 
naDawania tV 

naZieMneJ coraZ BliżeJ!

laMpKi solarne 
1. - od 4,99 zł
2. - kulki śr. od 10-25 cm 

- od 11,90 zł

od 5990 zł

szt.

od 1599 zł

szt.

7999 zł

szt.

899 zł

szt.

129 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

549 zł

zest.

Hit cenowy!

99 zł
szt.

od 1290 zł

szt.

od 499 zł

szt.
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mieszkanieStylowe

1.

2.

3.

Płytki taSoS 1
płytka dekoracyjna gipsowa 
do wewnątrz, 0,40 m2/opak. (57,48 zł/m2)

DrZwi ZewnĘtrZne kair
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akce-
soriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
szyba hartowana, ramka iNOX, blacha ocynkowana; 
uszczelka na całym obwodzie; zastosowanie domy 
jednorodzinne, kolor antracyt

PRODUKT
POLSKI

Drzwi  
ZewnĘtrZne PaSaDena
szer. 90 cm, L/P, kolor złoty dąb; wypełnienie: spieniony 
polistyren; wykończenie: blacha ocynkowana, Nano 
advance, komplet akcesoriów w cenie

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

Panele PoDłogowe:
1. Dąb flaxen, 8 mm ac4 - 35,99 zł
2. Dąb Sherwood, 8 mm ac4 Vfuga - 37,99 zł
3. Dąb Oregon, 8 mm ac4  - 36,99 zł

Płytka SyDney 2 
w opakowaniu 0,40 m2 (59,98 zł/m2)

Półka HeXagon groa
różne kolory

1499 zł

kpl.

2299 zł

opak.2399 zł

opak.

od 3599 zł

m2

1499 zł

kpl.
9999 zł

szt.

3999 zł

szt.
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Nasz
wArSztA

t
laMPa lUtownicZa gaZowa  
na naBoJe + 6 naBoi 
moc 1,9 kW; naboje propan-butan 190 g, temp. grzania 
1350°c, regulacja wielkości płomienia, zużycie gazu 
180 g/h, 

wiertarka UDarowa 850 w
moc 850 W; uchwyt wiertarski 1,5-13 mm, 
regulacja obrotów, aluminiowy korpus, 
metalowa rękojeść boczna

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; 

oDKUrzaCz Uniwersalny
moc 1000 W, przystosowany  do pracy na mokro i sucho, 

funkcja wydmuchu, zbiornik 15 litrów; wyposażenie 
standardowe: wąż ssący długości 2 m o średnicy 35 mm, 

ssawka podłogowa na mokro/sucho, ssawka szczelinowa, 
filtr kartridżowy, fizelinowa torebka filtracyjna 1 sztuka

oKUlary  
oCHronne  
“Greeny” 
- 9,99 zł/szt.

KoszUlKa 
polo
100% bawełna; 
klasyczny krój polo; 
dzianina o splocie 
“pique”; kolor 
granat; dostępne 
rozmiary M-XXL 
- 29,90 zł/szt.

BlUZa  
Z kaPtUreM
70% bawełna, 30% po-
liester; duże naszywane 
kieszenie na przodzie; 
ściągacze wzmocnione 
lycrą; dostępne rozmiary 
M-XXL  
- 59,90 zł/szt.

rĘkawice 
nitrile FleX 

foaM 
- 9,99 zł/para PółBUty  

roBocZe 
toMaS S1
wykonane 
z przewiewnego materiału; nosek 
wzmocniony stalową wkładką; rozmiary 
40-46  
- 124,90 zł/para

przeCinarKa 
Stołowa  
Do Drewna 
1800 w
moc 1800 W; obroty 
5000 min-1; tarcza  
śr. 250x30 mm; 
24 zęby; maks. wys. 
cięcia: pod kątem 45° 
- 65 mm, pod kątem 
90° - 85 mm; 

129 zł

szt.

399 zł

kpl.

179 zł

szt.

walizKa 
W KOMPLecie

269 zł

szt.

649 zł

szt.
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DeKOrACJAw domu

SaDolin eXtra
lakierobejca dekoracyjno-ochronna,  
różne kolory, 2,5 l (51,60 zł/l)

HaMMerite
jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego,  
dekoracyjnego malowania metali, połysk lub półmat, 
0,7 l (52,84 zł/l)

śnieżka eko
biała emulsja akrylowa 
do ścian i sufitów, 10 l (6 zł/l)

poDUszKi
welwetowe 
- 29,99 zł

ZaSłony
wym. 

140x250 cm, 
przelotki, różne 

wzory
- od 49,99 zł

firany
różne wzory 
i rozmiary
- od 69,90 zł

Dywan MaeStro
wym.: 80x200 cm, 120x160 cm

Dywan CanDiDa
wym.: 120x160 cm

DUlUX grUnt PoDkłaDowy
lateksowa farba podkładowa do ścian i sufitów, która
wyrównuje chłonność oraz ujednolica podłoże zapew-
niając równomierny kolor farb nawierzchniowych, poj. 
8 l (8,12 zł/l)

FarBa renowacJa kUcHnia 
mix kolorów, bezpośrednio na meble kuchenne, płytki 
ścienne, sprzęt aGD; bez podkładu; szybki sposób na 
renowację powierzchni, 750 ml (83,99 zł/l)

iMPregnat eXtra PowłokotwórcZy 
DrewnoCHron
przeznaczony jest do ochronnego i dekoracyjnego malo-
wania przedmiotów drewnianych na zewnątrz pomieszczeń 
oraz do wewnątrz, poj. 2,5 l (25,80 zł/l)

cM16 elaStycZna 
ZaPrawa kleJąca FleXiBle
z włóknami, 25 kg (1,60 zł/kg)

3699 zł

szt.

6499 zł

szt.

6299 zł

szt.

6449 zł

szt. 129 zł

szt.

2,5
litra

0,7
litra

2,5
litra

0,75
litra

8
litrów

10
litrów

od 9599 zł

szt.

od 2999 zł

szt.

6699 zł

szt.

3999 zł
opak.

Hit  UroDzinowy!

25
kg

Hit cenowy!

5999 zł
szt.
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Kuchenne
akcesoria

1. 2.

3.

Vega PoJeMnik żarooDPorny Z Pokrywką
prostokątny, z wentylem w pokrywce, różne rozmiary

kUBek terMicZny
400-550 ml - od 34,99 zł

terMoS 
KonferenCyjny

1 l - 69,99 zł
SZkło Użytkowe
salaterka, szklanka 250 ml, szklanka capri

DZBanek
1,3 l

Disney
bidony, butelki, 
pojemniki dziecięce

SZkło Użytkowe
pokal, karafka

pojeMniKi 
na żywność

poj. 0,5-1,4 l 
- od 5,50 zł

Salaterka
3,5 l - 10,90 zł

kUBek
0,33 l - 2,50 zł

1. BUtelka FiltrUJąca 0,5 l
1 filtr w zestawie - 19,99 zł

2. BUtelka SoliD Z wkłaDeM 
FiltrUJącyM MUltikolor
0,5 l - 34,99 zł, 0,7 l - 39,99 zł

3. 3-Pak Filtrów Do BUtelki
różne kolory (bez zakrętki) - 26,50 zł

nowość

 porCelana zelie
klasyczna kolekcja z białego szkła hartowanego 

Patelnia Do naleśników 
25 cm, z kolekcji jasper marki ambition;
garnki i patelnie z linii jasper wykonane 
są z aluminium

ZeStaw kawowy Fala 1
7-elementowy; zaletą porcelany fala jest zwiększona 
wytrzymałość na zarysowania oraz odporność na dzia-
łanie wysokich temperatur, brzegi naczynia posiadają 
dodatkowe wzmocnienia na obtłuczenia

Porcelana Z kolekcJi aUra SilVer 
w kolorze białym z delikatnym srebrnym akcentem, 
marki ambition; klasyczny kształt i subtelna dekoracja 
sprawiają, że doskonale będzie współgrać zarówno we 
wnętrzach tradycyjnych, jak i nowoczesnych

od 3499 zł

szt.

od 530 zł

szt.

od 1299 zł

szt.

od 599 zł

szt. 1299 zł

szt.

od 479 zł

szt.

od 299 zł

szt.

4499 zł

szt.

929 zł

szt.
209 zł

zest.

od 250 zł

szt.

od 1999 zł

szt.
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2.

1.

2.
1.

Kosze
1. składany, poj. 32 l - od 17,99 zł
2. piknikowy/zakupowy - 21,99 zł

1. wiaDra Z UcHwyteM MetalowyM
poj. 5-13 l - od 5,50 zł

2. MisKi
poj. 1,5-13 l - od 3,20 zł

oBrUS kUcHenny Z PoDBicieM
wym.: 90x130 cm - 12,90 zł, 180x130 cm - 17,99 zł 

MoP oBrotowy  
tUrBo 3w1 VileDa
wkład do mopa obrotowego tuRbO 3w1,  
mikrofibra - 29,90 zł/szt.

SUSZarka ZewnĘtrZna  
SUn liFt VileDa
40 m - 209 zł, 50 m - 215 zł

ZeStaw PoJeMników HelSinki 
pojemniki na żywność 

CHeMia GospoDarCza 
1. e - koncentrat do płukania; 1,65 l/1,8 l; różne rodzaje - 8,99 zł (5,38 zł/l)
2. LuDWiK uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1 l - 4,99 zł
3. MR. PROPeR PROfeSSiONaL, uniwersalny płyn czyszczący OceaN/LeMON, poj. 5 l - 22,99 zł (4,60 zł/l)
4. DOMeStOS, różne rodzaje, 650 ml+100 ml (8,65 zł/l) - 6,49 zł
5. bRef POWeR actiV kostka do wc, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (7,33 zł/100 g)

Fairy Płyn Do 
nacZyŃ MiĘta 
aroMaticS
850 ml (5,87 zł/l)

proszeK persil 
różne rodzaje, 54 prania (0,55 zł/pranie)

6. DiX SPRaY, różne powierzchnie, poj. 0,5 l - 6,99 zł 
(13,98 zł/l)

7. MeGLiO spray odkamieniacz/odtłuszczacz, 750 ml 
- 11,99 zł (15,99 zł/l)

rĘcZnik PaPierowy
 - almusso classico, 2 rolki - 2,39 zł/opak
 - Strong  Lambi 3-warstwowy - 6,59 zł/opak.

1490 zł

zest

od 320 zł

szt.

od 1799 zł

szt. od 1290 zł

szt.

od 499 zł

szt.

od 239 zł

szt.

2990 zł

opak.

1.

6.

2.

7.

3. 4.

5.

10990 zł

szt.

Hit UroDzinowy!
od 209 zł

szt.

Hit  UroDzinowy!

499 zł

szt.

Hit UroDzinowy!
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TRANSPORT GRATIS!**szczegóły u sprzedawcy

2.

3.

1.

4.

grill gaZowy Brenner
moc pojedynczego palnika 2,63 kW,  
ruszt ze stali emaliowanej;
2-palnikowy - 749 zł, 3-palnikowy - 799 zł

grill wĘglowy na tróJnogU
stalowa misa i stelaż, łatwa regulacja wysokości 
rusztu

100% black

pantone 485C (CMYK: 100% red, 100% yellow)

arcHitektUra ogroDowa
1. płot pełny Multi prosty 180x180 cm , wym. 180x180/160 cm, kolor brązowy - 109 zł
2. sztacheta ryflowana, kolor brązowy, wym.: 20x90x1500 cm - 10,99 zł
3. piaskownica tom, wym. 140x140 cm z ławeczką i przykryciem - 349 zł/kpl.
4. piasek do piaskownic, atest PzH, worek 20 kg - 10,99 zł/opak. (0,55 zł/kg)

Grill 
elektrycZny 
2000 w
z płynną regulacją tem-
peratury - nowy wymiar 
grillowania w ogrodzie

 grill kociołek 
śr. 42 cm, misa i pokrywa 
stalowa, emaliowana, ruszt-stal 
chromowana, wys. 72 cm

100% black

pantone 485C (CMYK: 100% red, 100% yellow)

grill okrągły
śr. 32,5 cm, wys.43 cm. idealny 
na piknik cena xxx logo master

100% black

pantone 485C (CMYK: 100% red, 100% yellow)

wĘgiel DrZewny 2 kg 
- 9,99 zł (5,00 zł/kg)
- bRYKiet 2,5 kg - 10,99 zł (4,40 zł/kg)
- PODPałKa do grilla,  
32 szt. - 1,99 zł/opak.
- PODPałKa z zapłonem  
24 zapałki - 4,99 zł/opak.

od 749 zł

szt.

139 zł

szt.

4299 zł

szt.

od 199 zł

szt.

159 zł

szt.

229 zł

szt.

od 1099 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:

psb Mrówka brzesko

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


