
proszek Do prANIA WAschkoNIg, 
różne rodzaje, op. 7,5 kg/92 prania (0,33 zł/pranie)

zestAW meblI z AkAcjI
komplet 2+1, stolik składany, 
wym. 60x60x74 cm,
krzesło składane, 
wym. 38x51x82 cm

grIll gAzoWy mIDAs

moc 8,7 kW: 3 niezależne tubowe palniki główne ze stali szlachetnej 

(3 x 2,9 kW); dwuczęściowy ruszt grillowy; chromowany, ruchomy 

ruszt do podgrzewania zawieszony w pokrywie; zintegrowany w pokrętle piezo-

zapalacz - osobny dla każdego palnika; dołączony wąż i reduktor ciśnieniowy; 

powierzchnia grillowania 61 x 36 cm

kosIArkA spAlINoWA 
HANDY z NApĘDem BS750
silnik DOV 161 cm3, szerokość koszenia 51 cm,
8-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia 
30-80 mm, kosz 60 l, napęd na tylne koła,
mielenie, boczny wyrzut, regulowana 
wysokość uchwytu, panel na napoje

HuśtAwkA ogroDowA 
rozkłADANA megi 
materiał daszku: 180 G poliester,
poduszki 160 G poliester, 8 cm, maksymalna 
waga użytkowników: 300 kg, 3-osobowa, 
wym. 230x120x164 cm, kolor: cappucino, czekolada

mYjkA ciśNieNiowA, 145 BArów
moc 1900 W, przepływ wody 420 l/h, aluminiowa 
pompa, funkcja Auto Stop, pistolet, lanca, lanca turbo, 
szczotka płaska, pianownica, wąż 5 mb.

kAbINA DelUX  
90x90 cm

hydromasaż 3 dysze, słuchaw-
ka prysznicowa 3-funkcyjna, 

elektroniczny panel sterowania, 
radio, oświetlenie górne, wenty-

lator, deszczownica,  
wys. brodzika 42 cm

NeW formIc
deska sedesowa wolno opadająca 
Formic PSB polipropylen NEW

nowość
Deska o działaniu

antybakteryjnym  

i antygrzybicznym!

Nie ma majówki
bez grilla  
od mrówki!

1399 
zł/szt.

699 
zł/szt.

hIt
ceNoWy

319 
zł/kpl.

2999
zł/szt.

599 
zł/szt.

379 
zł/szt. 

999 
zł/szt.3499

zł/szt.

proDUkt
polskI

Oferta ważna 
od 21 kwietnia do 14 maja 

lub do wyczerpania zapasów

Kwiecień/Maj 2017

pSB miNi mrówkA rzeczYcA
ul. SpółDzielców 7, tel. (44) 712-36-81, 508-483-134 

goDz. otwArciA: pN. - pt.: 7-19, SoB.: 7-15
rzeczyca@psbmrowka.com.pl
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Relaks  
w ogrodzie

Grillujemy :)

meble 
metAloWe

krzesło ARKADIA,  
wym.: 56 x 68 x 93 cm,  

textilene, mix kolorów - 84,90 zł/szt.
stół JUPITER, wym.: 90 x 90 cm,  

wys. 72 cm, blat szkło  
hartowane 5 mm - 119 zł/szt.

bUjAk ogroDoWy 
AlUmINIoWy
wym. podstawy: 102 x 102 x 196 cm, 
malowany proszkowo, materiał siedzi-
ska: technorattan, w zestawie poduszki 
na siedzisko, maks. obciążenie 130 kg

krzeSełko 
tUrystyczNe 
wym.: 53 x 54 
x 77 cm, kolor mix

leżAk  
grAWItAcyjNy  
DelUX
z poduszką, wym.: 66 x 177 x 113 cm,  
textilene, kolor beżowy lub czarny

leżAk SkłADANY NA kółkAcH
wym.: 104 x 53 x 49/78 cm, 
kolor limonkowy lub czarny

zestAW meblI 
Stół + 4 krzeSłA
stolik, śr. 100 cm, wys. 74 cm; 
krzesło, wym.: 55 x 61 x 83 cm

pArAsol boczNy 
ogroDoWy
- poliester, 270 cm - 209 zł/szt.
- aluminiowy, 300 cm - 299 zł/szt.
kolory: zielony, beżowy

meble cezAr
ławka: z podłokietnikiem, 

bez podłokietnika, 
 krzesło: z podłokietnikiem, 

bez podłokietnika,  
stół: mały, duży; olcha

HuśtAwkA vip
3-osobowa, 
wym.: 170x110x153 cm, 
różne kolory i wzory

HuśtAwkA ogroDowA iNeS
z moskitierą, rozkładana, wym. 215x130x170 cm, 
siedziska: sprężyny, poduszki 8 cm, 
maksymalne obiążenie 300 kg

wózek NA wąż 
DiScover 1/2”, 60 m 
reg. długość rączki, składana korb-
ka i stopka, uchwyt do wygodnego 
przechowywania szybkozłączy i zra-
szaczy, aluminiowe rurki odporne na 
korozję, wzmocniona konstrukcja kół

wąż ogroDowY 
SmArt AtS 3/4”, 25 mb.
wąż 3-warstwowy, odporny na 
skręcanie się i powstawanie supłów 
blokujących strumień wody, wytrzy-
mały i elastyczny

wąż ogroDowY  
1/2”, 20 mb.

1.  Wąż  
OGRODOWy 3/4”,  
20 m - 31,90 zł/szt.

2.  ZESTAW wąż 3/4”, 20 mb.  
+ końcówki - 40,99 zł/zest.

HuśtAwkA BASiA
komplet + ślizg, 
wym.: L384xB339xH225 cm

799 
zł/szt. 

2590
zł/szt. 

149 
zł/szt. 

od 8490
zł/szt. 

799 
zł/kpl. 

od 209 
zł/szt. 

109 
zł/szt. 

549 
zł/zest. 

od 219 
zł/szt. 

195 
zł/szt. 

899 
zł/szt. 

109 
zł/szt.

7990
zł/szt.

od 2350
zł/zest.hIt

ceNoWy

1590
zł/szt.

1

2

2
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Grillujemy :)

zestAW meblI otello
stół, wym. 80x80 cm + 2 krzesła 

meble cAterINgoWe
KRZESŁO składane,  
wym.: 45 x 64 x 80 cm - 74,90 zł/szt.
STÓŁ składany,  
wym.: 244 x 76 x 72 cm - 219 zł/szt.

HuśtAwkA 
ogroDoWA  
kAsIA
wym.: 108 x 78 
x 110 cm

pAWIloN ogroDoWy  
mAłY DYzio
wym.: 150 x 150 x 170 cm

ślizg
różne kolory, 

długość: 
2,2 m - 169 zł, 

3 m - 269 zł

trAmpolINA
śr. 2,53 m - 339 zł
śr. 3,05 z drabinką - 449 zł
śr. 3,66 z drabinką - 599 zł

pergolA  
koNWAlIA

wym. 128 
x 210 x 40 cm

1. wĘgiel DrzewNY 
2,0 kg - 5,99 zł (3 zł/kg)
2. BrYkiet wĘglA 
DrzeWNego 
2,0 kg - 6,49 zł (3,25 zł/kg)

1. grill SkłADANY portAgo
grill rozkładany bez użycia jakichkolwiek narzędzi; 
powierzchnia grillowania 33 x 26 cm, kolory: zielo-
ny, czerwony, czarny - 49,90 zł 
2. grill okrągłY wózek 
z blachy stalowej; emaliowana miska paleniskowa;  
chromowany, regulacja wysokości rusztu;  
rożen obrotowy; pow. grilla fi 41 cm - 129 zł

pAwiloN ogro- 
DoWy eXpress

wym.: 300 x 300 
x 250 cm, zielony

żAgiel przeciw-
SłoNeczNY
wym. 3 x 3 x 3 m, beżowy

kUcheNkA 
gAzoWA
2-palnikowa

zestAW 
ogroDoWy
1. JĘDRUŚ, wym.: 
36 x 35 x 52 cm; 
śr.: 40 cm - 89 zł/zest.
2. MAMUT, śr. stołu 70 cm, stołki: 4 szt. - 219 zł/kpl.

grill BetoNowY SevillA 
z prefabrykowanego, uszlachetnionego betonu  
o zwiększonej odporność na wysoką temperaturę, 
chromowany ruszt grilla; 2 poziomy grillowania,  
pow. grillowania 40x30 cm, odpowiedni dla ok.  
6 osób, wym. (S/W/G), 70x173x47 cm, łatwy, 
szybki i czysty montaż z zastosowaniem silikonu 
wysokotemperaturowego, waga ok. 183 kg 

od 7490
zł/szt. 

od 89 
zł/zest. 

249 
zł/zest. 

79 
zł/szt. 

od 339 
zł/szt. 

od 169 
zł/szt. 

129 
zł/szt. 

109 
zł/szt. 

od 599
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

hIt
ceNoWy

11

2

2

5990
zł/szt. 

219 
zł/szt. 

hIt
ceNoWy

89 
zł/szt.

1

2

389 
zł/szt.

3
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płYN  
letNI psb
poj. 5 l  (0,72 zł/l)

SzlifierkA kątowA
moc 850 W, liczba obr. 11000 min-1, śr. tarczy 125 mm, wyposa-
żenie: tarcza diamentowa, dodatkowa osłona tarczy, walizka
*po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta

wiertArko-wkrĘtArkA
dwa akumulatory 14,4 V/1100 
mAh NiCd; moment obr. 18 Nm; 
liczba obr.: 0-550 min-1; regulacja 
momentu obr. 19+1, wyposażenie: 
walizka

multiNArzĘDzie 
AkUmUlAtoroWe
napięcie 10,8 V, akumulator 1300 mAh Li-ion, 
szybka 1-godz. ładowarka, regul. prędkość 
obrotowa, wyposażenie: zest. akcesoriów, 
walizka

wkrĘtAk AkumulAtorowY
1,3 Ah Li-ion, prędkość obr. 0-550 obr./min, uchwyt 
samozaciskowy 10 mm, 22 ustawienia momentu obr., 
maks. moment obr. 15 NM, oświetlenie  
obszaru roboczego diodą LED

wiertArko-wkrĘtArkA
akumulator 12 V, 1,3 Ah Li-ion, szybka 1-godz. ładowar-
ka, 2 biegi, prędkość obr.: 0-350/0-1300 obr./min, uchwyt 
samozaciskowy 10 mm, maks. moment obr. 20 NM,  
oświetlenie obszaru roboczego diodą LED, walizka

3 l
ata gwarancji*walizka 

w komplecie

waliz
ka 

w kom
plec

ie

walizka 
w komplecie

walizka w komplecie

oDkUrzAcz 
UNIWersAlNy

moc jako ekwiwalent wydajno-
ści - 1400 W, przystosowany 
do pracy na mokro i sucho, 

funkcja wydmuchu,  
zbiornik 17 l, wyposaże-
nie: wąż ssący, dł. 2 m, 

ssawka podłogowa na 
mokro/sucho, ssawka 

szczelinowa, filtr 
kartridżowy, pa-

pierowa torebka 
filtracyjna 1 szt.

kosA spAlINoWA 
moc 1,7 KM, 42,7 cm3,

szer. pracy dla żyłki 42 cm,  
dla tarczy 25,5 cm,  

szelki w zestawie,  
głowica półautomatyczna

kosIArkA elektryczNA
- moc 1200 W, szer. koszenia 32 cm, poj. kosza 
na trawę 30 litrów, 3-stopniowa regulacja wys. 
koszenia 25/43/62 mm - 189 zł
- moc 1800 W, szer. koszenia 40 cm,  
poj. kosza na trawę 40 litrów - 299 zł 

kosIArkA spAlINoWA 
z NApĘDem 

silnik OHV, szerokość robocza 
46 cm, 8-stopniowa centralna 

regulacja 25-75 mm, kosz 
60 l, napęd, mielenie, 

boczny wyrzut, wskaźnik 
napełnienia kosza

1. NOżyCE  
    DO żyWOPŁOTU 
    HS22 SingleStep™ - 89 zł
2. SIEKIERA CIESIELSKA  
    XS - X7 + ostrzałka 
    do siekier i noży  
    Xsharp™ - 129 zł

149 
zł/szt. 

169 
zł/szt. 

159 
zł/szt. 

99 
zł/szt. 

hIt
ceNoWy

hIt
ceNoWy

99 
zł/szt. 

264 
zł/szt. 

339 
zł/szt.

od 189 
zł/szt.

359
zł/szt.

849 
zł/szt.

od 89 
zł/szt. 

1

2

4
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szklANkA oslo
poj. 330 ml - 2,49 zł
pUchArek 
poj. 410 ml - 2,49 zł

pokAl
- od 4,29 zł

DzbANek
poj. 1,10   
i 1,30 l - od 6,99 zł

sAlAterkI
- od 3,79 zł

tAlerze DeseroWe
- od 3,29 zł

NAczYNiA i Sztućce jeDNorAzowe

Drzwi zewNĘtrzNe BrYzA
wymiar: 80 i 90 cm, kolor: złoty dąb, 
wykończenie: lakierowane, wypełnienie: 
wełna mineralna, komplet akceso-
riów w cenie

oczkA pojeDyNcze 
wersja led lub halogen, różne kolory, 
- led - 22,90 zł, 
- halogen - 14,90 zł 
w komplecie z żarówką

lAmpkI bIUrkoWe leD, 9 W
podstawa zmieniająca kolory, 
kolor: biały, czarny lub srebrny

żArówki leD 
premium lub medium, 
różne kąty świecenia

1. PLAFON LED, 15 W - 289 zł 
2. PLAFON 3xE14 - 259,90 zł 

lAmpkI  
solArNe  
różne rodzaje

lAmpy freeze
pojedyncza, podwójna, 
potrójna

zestAW meblI formIc*
1. szafka z umywalką 50 cm - 119 zł (boki: Venge 
Luizjana, fronty: biały); 2. szafka wisząca - 79 zł; 
3. komoda - 89 zł; 4. słupek wysoki - 149 zł

*z
es

ta
w

 n
ie

 z
aw

ie
ra

 lu
st

ra
 i 

ar
m

at
ur

y

schoDy strychoWe psb
60x120 cm, 70x120 cm

wYłAz DAcHowY kroNmAt
wymiar 46x55 cm, 45x73 cm wraz ze zintegrowanym  

kołnierzem uszczelniającym

od 249
zł/szt. 

od 089
zł/opak.

549 
zł/szt.

od 1490
zł/szt. 9990

zł/szt.

od 590
zł/szt.

1

2

od 25990
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

179 
zł/szt.

1

2

3

4
179 

zł/szt.

5
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regAł metAlowY  
ocyNkoWANy

NergIs  
kompAkt Wc 
stroNg  
mAster  
3/6 litra, deska PP,  
odpływ poziomy

kosz tWIst
miks kolorów

ściereczkA  
kUcheNNA
wym. 45x65 cm

pojemNIk  
NA DetergeNty
poj. 6 l

WorkI NA  
śmieci i gruz

różne pojemności 
 - od 3,49 zł/op.

rĘkAwice
aloesowe, nitrylowe,

rozm. S, M, L  
- od 3,99 zł/op.

sUszArkA  
bAlkoNoWA 
formIcA
dł. miejsca na 
suszenie 18 m

WIADro
poj. 5-10 l - od 3,69 zł
koSz SkłADANY

poj. 32 l - 8,99 zł/szt.
+ 50 pkt pAYBAck

krzeSło peDro
składane, kolory: biały,  
niebieski, czarny, czerwony

1. SUSZARKA MOLLy - od 11,90 zł
2. MISKA MOLLy, różne poj. - od 1,69 zł
3. TACA MOLLy - 13,90 zł

ogrzeWAcz lorD
moc: 3000 W, zasilanie: 230 V,  
temp.: 30-60°C, zalety: oszczędność 
czasu, energii i wody, natychmiastowe 
działanie, regulacja temperatury wody, 
łatwy w montażu

ścieNNY
StojącY

UmyWAlkA  
cerAmIczNA

1. 35 cm, prawa - 55 zł
2. 50 cm - 59 zł

zlew
ścienna 

zlew
stojąca 

umywalka 
stojąca

umywalka 
ścienna 

wannowa 

serIA bAterII lUNA

głowice cerAmiczNe

SeriA BAterii vivo

natryskowa 

zlew
ścienna 

zlew
stojąca

głowicA 35 mm

hIt
ceNoWy

179 
zł/szt.

od 349
zł/opak. 

899
zł/szt. 

3790
zł/szt. 

3990
zł/szt. 

od 369
zł/szt. 

od 169
zł/szt. 

499
zł/szt. 

3790
zł/szt. 

1

2

3

od 55 
zł/szt.

89 
zł/szt.

hIt

ceNoWy

159 
zł/szt.

1

2

hIt

ceNoWy
od 69 

zł/szt.

od 45 
zł/szt.

107 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

45 
zł/szt.

6
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HAmmerite połYSk, 0,7 l
nowoczesna, jednoskładnikowa farba,
przeznaczona do antykorozyjnego
i dekoracyjnego malowania
metali żelaznych (52,84 zł/l)

gotowA głADŹ SzpAcHlowA 
mAster mAs 
25 kg (1,92 zł/kg)

fArbA lAteksoWA
wewNĘtrzNA
bArWy NAtUry
2,5 l (11,96 zł/l)

jeDyNkA ImpregNAt Do DreWNA  
z WoskIem
na zewnątrz pomieszczeń, kompleksowa ochrona drewna 
dzięki systemowi 3 aktywnych żywic, chroni przed promie-
niami UV, skutecznie zabezpiecza przed wilgocią,  
różne kolory i poj. (od  16,65 zł/l)

WANNA cersANIt 
140x70 - 239 zł
150x70 - 249 zł

kArNIsze
różne wzory i rozmiary

AltAX ImpregNAt 
4,5 l, różne kolory (18,87 zł/l)

fArbA DekorAl ANtyrefleksyjNA 
farba akrylowa, 10 l (5,99 zł/l)

AltAX lAkIerobejcA 
750 ml, różne kolory  
(42,53 zł/l)

fArBA mrówkA  
10 l wewnętrzna, biała  
(2,59 zł/l)

ImpregNAt Do DreWNA 
ogroDoWego 
 5 l (9,58 zł/l)

SupermAl śNieżkA 
emalia do drewna i metalu, 0,8 l 
(16,88 zł/l) 

od 1499
zł/szt.

4790
zł/szt.

5990
zł/szt.

3699
zł/szt.

4790
zł/szt.

3690
zł/szt.

1990
zł/szt.

2590
zł/szt.

od 239 
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

1350
zł/szt.

2990
zł/szt.

2590
zł/szt.8490

zł/szt.

3190
zł/szt.

AtlAs geofleX 
25 kg – wysokoelastyczny klej  
żelowy (1,48 zł/kg)

AtlAs zAprAWA  
klejoWA  
UelAstyczNIoNA 
25 kg (0,8 zł/kg)

AtlAs emUlsjA 
gruNtującA 
5 l (5,18 zł/l) 

7



1. DONICZKI RATTAN, balkonowe, różne wymiary i kolory - od 6,99 zł
2. DONICZKI BALKONOWE, różne wymiary i kolory - od 3,99 zł
3. SKRZyNKA FALA na balustradę, 30 cm, różne kolory - 11,90 zł
4. AKCESORIA do doniczek, różne rodzaje i kolory - od 2,49 zł

kWIAty 
bAlkoNoWe 
I rAbAtoWe
różne rodzaje

1. PŁOTEK trawnikowy,  
    lamelowy - od 3,99 zł
2. DONICZKA balkonowa Surfinia, 
     różne wym. - od 14,90 zł/szt.

krzeWy ozDobNe 
w doniczce, różne rodzaje, m.in. 
berberys, tawuła, śnieguliczka, róża 
dzika, dereń biały, kalina koralowa

opryskIWAcz orIoN
przedłużenie lancy 0,6 m, poj. 6 l

od 249
zł/szt. 

hIt
ceNoWy

1

1

3

2

4
2

od 399
zł/szt. 

119 
zł/szt. 

wYBrANe moDele luSter i żYrANDoli 
miNuS 50%

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

POBIERZ:

APLIKACJA PSB

Akceptujemy karty kredytowe:

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

www.mrowka.com.pl

od 499
zł/szt. 

od 199
zł/szt. 

zakupy na rAty


