
hit cenowy

199 
zł/zest.

psb Mrówka JędrzeJów
psb Mrówka sędziszów

myjka Patrol 28
moc 2800 W, przepływ wody 
510 l/h, ciśnienie 180 bar, silnik 
indukcyjny, mosiężna pompa

Panel ogrodzeniowy
wys. 1,52 m, drut śr. 3,2 mm, 
oczko 75x200 mm, ocynk + ral 7016 połysk

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE bONa*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura 
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

blachy DO 
Pieczenia 
charlotte 
nieprzywieralne; 
dostępne różne 
wymiary i formy

myjka do okien 
+ kONcENtRat DO mycIa SZyb 0,5 l
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, 
luster i płytek; szerokość robocza (ssawki) 280 mm; 
zbiornik na brudną wodę 100 ml; zasilanie bateryj-
ne; wydajność powierzchniowa na jednym ładowa-
niu akumulatora ok. 60 m2, wyposażenie dodatkowe: 
środek do czyszczenia okien (koncentrat),1 x 20 ml; 
spryskiwacz z padem z mikrofibry, w zestawie 
koncentrat do mycia szyb RM 500 o poj. 0,5 l

myjka cIśNIENIOWa 155 baR
moc 2100 W; ciśnienie 155 bar; przepływ wody 
450 l/h; zintegrowany pojemnik na detergenty; alu-
miniowa pompa, wyposażenie: pistolet, lanca, dysza 
regulowana, dysza turbo, szczotka płaska, szczotka 
rotacyjna, szczotka tarasowa, wąż 8 m.b.

649 
zł/szt.

4490
zł/szt.

359 
zł/szt.

od 999
zł/szt.

2800 
W 549 

zł/szt.

2,1 
kW

www.mrowka.com.pl

Kwiecień  
2020

Oferta ważna  
od 03.04 do 18.04

lub do wyczerpania zapasów.

0433

+200 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 80 zł

Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 03-18.04.2020 r.

www.zbieranski.pl

Mrówka sędziszów
ul. kardynała wyszyńskiego 1, 28-340 sędziszów, Tel. 41 381 10 03

godziny oTwarcia: pn. - pT.: 8-17.30,   sob.: 8-15

Mrówka jędrzejów
ul. okrzei 49c, 28-300 jędrzejów, Tel. 41 386 84 90

godziny oTwarcia: pn. - pT.: 8-19,   sob.: 8-16,   nd.: 10-16

skład Tarnawa
Tarnawa 29, 28-340 Tarnawa, Tel. 41 381 25 37

godziny oTwarcia: pn. - pT.: 7-18,   sob.: 7-14

wiosenne 
porządki

KWIECIEŃ Z pomysłEm:

wielkanoc
tuż, tuż...

+500°P+50°P

sezon w ogrodzierozpoczynamy



architektUra ogrodowa
donice, różne kształty; płoty, różne rodzaje, 
paliki, płotki, rollborder, pergole

PŁOty
różne rodzaje

SZcZOtkI
- różne rodzaje 

- od 6,99 zł
- trzonki, różne rodzaje  

  - od 6,99 zł

NaRZĘDZIa FISkaRS
1. siekiera X25 + piła SW73 - 229 zł
2. szpadel z ERGO ostry + rękawice - 79 zł
3. szpadel z ERGO prosty + rękawice - 79 zł
4. sekator nożycowy Hook L74 + sekator nożycowy P26 - 159 zł

ideal Pro 
SZuFla 
DO PIaSku
wąż w komplecie

NaRZĘDZIa OGRODOWE StalcO
1. sekator kowadełkowy 200 mm - 29,90 zł
2. nożyce do żywopłotu 220 mm - 99,00 zł
3. nożyce do trawy 355 mm - 36,90 zł
4. sekator dwuręczny 550 mm - 49,90 zł
5. łopatka szeroka 150 mm - 8,90 zł

NaRZĘDZIa OGRODOWE
1. grabie z trzonkiem 14-zęb - 29,90 zł
2. kultywator trójzębny - 13,90 zł
3. łopata piaskowa hartowana - 44,90 zł
4. motyka z widełkami - 14,90 zł
5. szpadel hartowany ostry - 42,90 zł

PomPa zanUrzeniowa  
DO WODy bRuDNEj

moc 400 W, wydajność 7500 l/h - 89,90 zł
moc 1100 W, wydajność 14 000 l/h - 149 zł

IbO POmPa  
zanUrzeniowa 
NEmO 250 W
silnik z magnesami, zabezpieczenie 
termiczne, powleczona obudowa 
pompy, wysokiej jakości membrana, 
z czystego EPDM, w komplecie 
zestaw naprawczy (membrana), 
wysokość podnoszenia 80 m

SZcZOtka 
DO bRuku ZE 
SkRObakIEm

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

od 549
zł/szt.

od 4490
zł/szt.

5990
zł/kpl.

od 699
zł/szt.

2.

1.

3.
4.

od 79 
zł/zest.

109 
zł/kpl.

od 8990
zł/szt.

1990
zł/szt.

od 890
zł/szt.

od 1390
zł/szt.
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nawadnianie ogrodu

grill  
PROStOkątNy 
53x37 cm

grill  
OkRąGŁy 13 
średnica 32cm

DONIcZka ambER OkRąGŁa

OPRySkIWacZ 
cISNIENIOWy 2 l

doniczki 
wave

doniczki 
SIlvER, 
gold

doniczki 
metalowe 
mira

OPRySkIWacZ 
cISNIENIOWy 
PSb 5 l

PreParaty  
I NaWOZy bIOPON
 - nawóz do pelargonii płyn, 1 l - 7,99 zł 
- nawóz uniwersalny granulat, 1 kg - 8,99 zł
 - preparat przyspieszający kompostowanie,  
1 kg + rękawiczki w zestawie - 9,99 zł

nawozy Planta
różne rodzaje

doniczki 
imitacje terakoty, betonu 
lub stali kortelowej

kOSZykI I SkRZyNkI
różne rodzaje, kolory i wzory

cElFaSt 
nawadnianie

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE*
1. InGa, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, stal + ral 9005 - 129 zł; 2. LIWIa, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, stal ocynk + ral 9005 - 199 zł; 
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

NaSIONa tRaW
rózne rodzaje

muFlE ODWODNIENIa lINIOWE
- zestaw instalacyjny do 4aLL 100/70  

(2 ścianki czołowe + odpływ dolny) - 14,90 zł
- odwodnienie liniowe garażowe Garage PaCK 4all 

- komplet 3 m.b. - 84,90 zł
- odwodnienie liniowe 4all - 1 m.b.  

(ruszt ocynk + kanał) - 26,90 zł

grill 
OkRąGŁy 
Z ROżNEm
rozmiar 41 cm

99 
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 990
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 349
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

od 999
zł/szt.

2290
zł/szt.

1490
zł/szt.

1290
zł/szt.

2490
zł/szt.

1990
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

3490
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

1. 2.

od 1490
zł/kpl.

65 
zł/szt.
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SalatERkI
różne rodzaje 

DZbaNEk 
- 9,90 zł

Porcelana
w ofercie: kubki - od 4,99 zł, miski - od 7,99 zł, filiżanka 
- 13,90 zł, talerz deserowy; płytki, głęboki - od 9,99 zł; 
zestaw do herbaty - 44,90 zł  

półmiski - od 9,99 zł, salaterka - 7,99 zł;  
świecznik, mata stołowa, różne kolory;  
ozdoby wielkanocne, miks wzorów

DEkORacjE WIElkaNOcNE -20%

kOmPlEt SZtućcóW 
marcelino
24 elementy

komPlet 
WIDElcZykóW PRatO
6 sztuk

kOmPlEt ŁyżEcZEk 
DO hERbaty PRatO
6 sztuk

komPlet 
SZtućcóW 

Prato
30 elementów

od 349
zł/szt.

od 499
zł/szt.

1990
zł/szt.

1990
zł/szt.

7990
zł/szt.

14990
zł/szt.
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toaletka lana 
wykonana z płyty MDF, 
lakierowana, 
wym. 60x40x75 cm, 
kolor biały

drzwi 
techniczne 
ocynkowane 
zk
ościeżnica kątowa, 
wypełnienie 
plaster miodu, 
w komplecie 
uszczelka, zamek, 
czarna klamka 
z tworzywa 
sztucznego

drzwi  
ZEWNĘtRZNE 
DEtROIt* 
wymiar: 80, 90 cm; 
kolor: orzech; antra-
cyt; wypełnienie: 
polistyren 
*komplet akcesoriów 
w cenie

ProdUkt

POlSkI

lamPka 
SOlaRNa
różne rodzaje

oPrawy  
OGRODOWE SERIa luNa
1. - 29,90 zł, 2. - 29,90 zł, 
3. - 29,90 zł, 4. - 64,90 zł, 
5. - 69,90 zł

lamPa kamienna 
rozmiary: 30x40x17 cm, 35x20 cm

lamPa 
kUla led 
rozmiary: 25, 

30, 40 cm 

lamPa  
kwadrat led 
rozmiary: 30, 35, 40 cm 

PuFa

PuFy
- pufa Luxor - 59,90 zł
- pufa dekora futro - 69,90 zł

ZaSŁONy vElvEt PIERRE
rozmiar 140x270 cm, różne kolory

StOlIkI kaWOWE 
I OkOlIcZNOścIOWE
1.  metalowy 43x43x36 cm - 43,90 zł
2.  okazyjny 39x41 cm, czarny - 49 zł
3.  czarny + zielona płytka - 99 zł
4.  MDF 50x50x42 cm - 69 zł
5.  drewniany 40x60x49 cm - 119 zł
6.  kawowy 100x100x45 cm - 229 zł

189 
zł/szt.

w stylu 
skandynawskim

od 290
zł/szt.

149 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

1.

2.

3.

4.

5.

999 
zł/kpl.

28999
zł/kpl.

od 5990
zł/szt.

 149 
zł/szt.

od 4390
zł/szt. 59 

zł/szt.

2.

3.

5.

6.

4.

1.
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plafon 4dostępne  
warianty: kinkiet listwa 2 listwa 3 listwa 4

1.

1.

2.

2.

3.

4.
gniazdo 

ogrodowe iP44
1. wbijane - 39,90 zł

2. rozdzielacz, 
listwa - 15,90 zł

PRZEDŁużacZ
1. 4-krotny z USB - 42,90 zł
2. listwa Multiswitch - 59,90 zł
3. listwa z USB - 64,90 zł
4. bębnowy mini, 15 m.b. - 62,90 zł

PRZEDŁużacZE 
ogrodowe
różne rodzaje 

oPrawa 
OśWIEtlENIOWa 
FREEZE
gwint E14;
1 pł. - 69,90 zł 
2 pł. - 125,90 zł 
3 pł. - 169,90 zł

ZWIS IcE
gwint E27; 1 pł. - 99 zł, 2 pł. - 189 zł, 3 pł. - 219 zł

oPrawa elem 
6750/3

lamPka bIuRkOWa SuZI3
gwint E27

lamPka bIuRkOWa lED lIlly
moc 4 W, barwa światła ciepłobiała

PlaFON 
GlObO

oPrawa 
OśWIEtlENIOWa

oPrawa 
OśWIEtlENIOWa

oPrawa 
OśWIEtlENIOWa 
5157/1

ZWIS maRINa
gwint E27;
1 pł. - 79,90 zł 
2 pł. - 199 zł 
3 pł. - 329 zł

lamPa  
PODŁOGOWa  
lED SumatRa

kolor: satyna, chrom, 
moc 18 W + 7 W,  

wys. 180 cm

od 6990
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

399 
zł/szt.

2490
zł/szt.

4490
zł/szt.

99 
zł/szt.

369 
zł/szt.

199 
zł/szt.

249 
zł/szt.

od 7990
zł/szt.

229 
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

od 4290
zł/szt.

od 1990
zł/szt.
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do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

oPrawa 
OśWIEtlENIOWa 
5157/1

Przycinarka 
żyŁkOWa 
250 W haNDy
moc 250 W, szerokość 
robocza 20 cm

kOSa 
SPalINOWa 
lider
pojemność 43cm3,  
moc 1,72 KM, szerokość 
robocza 42 cm, w kom-
plecie szelki i klucz do 
świecy

żyŁka tNąca
- żyłka tnąca okrągła 2,0 mm x 15 m - 4,49 zł
- żyłka tnąca okrągła 2,4 mm x 15 m - 5,99 zł

oleje
różne rodzaje

kOSIaRka 
eletryczna nac

moc 1800 W, szerokość koszenia 40 cm, pojemność 
kosza 40 l, centralna pięciostopniowa regulacja 

wysokości koszenia

Przycinarka  
DO żyWOPŁOtu lIDER 
silnik 600 W, długość robocza 49 cm

kOSIaRka  
elektryczna handy 
silnik: 1300 W; szerokość robocza: 33 cm; 
regulacja wysokości koszenia: 3 stopniowa 
20-60 mm; kosz: 30 l

kOSIaRka 
SPalINOWa 
Z NaPĘDEm haNDy
silnik OHV; pojemność 150 cm3; szerokość 
robocza 46 cm; regulacja wysokości koszenia: 
centralna 25-75 mm; kosz: 55 l; koła łożyskowa-
ne: 17,5/25 cm; boczny wyrzut; funkcja mielenia

NOżycE akumulatOROWE  
DO tRaWy I żyWOPŁOtuGRIZZly
silnik: 3,6 V; długość robocza trawa: 8 cm; 
długość robocza żywopłot: 12 cm

kRZESŁO GhOSt 
siedzisko: plastikowe, kolory: 

kość słoniowa, limonka, malina, 
szary; nóżki: metalowe, 

czarne - 95 zł

ZEStaW mEblI OGRODOWych  
z technorattanU
stół + 2 krzesła, kolor technorattanu: czarny, stolik 
ogrodowy, śr. 60 cm, szkło hartowane gr. 5 mm

ŁaWka  
ogrodowa 
metal + drewno, 
wym.: 82x40x49 cm - 109 zł,
126x52x73 cm - 249 zł

ZEStaW  
mEblI lORD
2 fotele 60x62x82 cm, stolik: śr. 50 cm, 
wys. 45 cm, plecionka rattanowa

StóŁ aPOllO
wym. 80x80x70 cm - 109 zł

mEblE catERINGOWE
- krzesło cateringowe składane - 69 zł
- stół cateringowy okrągły, śr. 120 cm - 199 zł
- ławka cateringowa, dł. 180 cm - 119 zł
- stół cateringowy, dł. 180 cm - 149 zł

1800 
W

250 
W

339 
zł/szt.

46 
cm

33 
cm

42 
cm

109 
zł/szt.

799 
zł/szt.

189 
zł/szt.

89 
zł/szt.

600 
W

od 95 
zł/szt.

6990
zł/szt.

359 
zł/szt.

od 449
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

249 
zł/zest.

499 
zł/kpl.

od 69 
zł/szt.
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Panele 
PODŁOGOWE

Dąb Barokowy, 
aC5, 8 mm, V-fuga 
- 32,99 zł/m2

4.

WG Dąb aldabra, 
aC4, 8 mm 
- 25,99 zł/m2

3.

Dąb Parkietowy/
Zorba, 
aC4, 7 mm 
- 22,99 zł/m2

2.

Dąb aspen,  
aC3, 7 mm 
- 17,99 zł/m2

1.

PŁytkI ElEWacyjNE 
SaNDI 1
opak. 0,49 m2

dekoral akrylit w
farba lateksowa do ścian i sufitów 
- 2,5 l (14,80 zł/l)

FaRba uNIcEll lEt’S ShINE
opakowanie 2 l, farba dekoracyjna 
połyskująca tysiącem srebrzystych 
drobinek; produkt przeznaczony do 
malowania ścian i sufitów wewnatrz 
pomieszczeń.

śNIEżka EkO
biała emulsja akrylowa do 
ścian i sufitów, 10 l (4,8 zł/l)

acRyl PutZ FINISZ
gładź szpachlowa wykoń-
czeniowa, 17 kg (1,94 zł/kg), 
dostępne inne pojemności

FaRba FaSaDOWa luxDEcOR
akrylowa farba elewacyjna, wydajność 
10m2/l, 5 l - 49,90 zł (9,98 zł/l),
10 l - 89,90 zł (8,99 zł/l)

DESIGNER cOlOuR
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, 
lateksowa farba do ścian i sufitów, two-
rzy matowe, zmywalne wykończenie, 
wydaj. do 16 m2/l, 2,5 l (24 zł/l)

jedynka drewno i metal 
emalia alkidowa do dekoracyjno-
-ochronnego malowania pow. 
drewnianych, drewnopochodnych oraz 
metalowych, 0,9 l (od 16,66 zł/l)

bEtONIaRka
wieniec żeliwny
130/100, 550 W

taczka  
ogrodowa

poj. 80 l 

taczka 
SPaWaNa
poj. 85 l

jEDyNka śNIEżNObIaŁa
farba do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
10 l + 10% GRatIS (4 zł/l)

DRabINa alumINIOWa
- 4-stopniowa do 120 kg - 59,99 zł
- 5-stopniowa do 120 kg - 79,99 zł

drewnochron 
ImPREGNat ExtRa
powłokotwórczy, 
różne kolory, 4,5 l (20 zł/l)

imPregnat 
żyWIcZNy altax
9 lat ochrony,  
powłoka odporna  
na grzyby pleśniowe  
i glony, 0,75 l (26,53 zł/l)

GRuNt tytaN xxl
uniwersalna emulsja 
gruntująca do gruntowania 
powierzchni chłonnych 
i porowatych, 6 l (4,15 zł/l)vidaron 

lakIERObEjca, 0,75 l
lakierobejca z dodatkiem teflon® 
Surface Protector, tworzy zwarte, 
trwałe i elastyczne powłoki; do-
stępne różne kolory (47,99 zł/l)

od 1799
zł/m2

7 mm 7 mm 8 mm 8 mm

3690
zł/szt.

6990
zł/szt.

5990
zł/szt.

3299
zł/opak.

4790
zł/szt. 

3290
zł/szt. 

od 4990
zł/szt. 

od 1490
zł/szt.

699 
zł/szt. 

6999
zł/szt.

10999
zł/szt.

10% GRatIS

4390
zł/szt.

od 5999
zł/szt. 

8990
zł/szt.

1990
zł/szt.

3590
zł/szt.

2490
zł/szt.
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ElEktRycZNy PIStOlEt NatRySkOWy
moc znamionowa 400 W; wydajność 700 ml/min; system 
HVLP (ciśnienie natrysku 0,1-0,2 bar); maks. gęstość farby 
60 DIn-s; śr. dyszy 2,5 mm; poj. zbiornika na farbę 800 ml; 
3-stopniowa dysza rozpylająca (strumień pionowy płaski, 
poziomy płaski, okrągły)

odkUrzacz 
uNIWERSalNy WD2
doskonale sprawdzi się w roli 
odkurzacza samochodowego, 
w piwnicy, garażu, przydomowym 
warsztacie, na podjeździe i tarasie, 
moc 1000 W; poj. zbiornika 12 l; 
do pracy na mokro i sucho, 
wyposażenie: wąż ssący 1.9 m, 
rury ssące, 2 szt., 0.5 m, ssawka 
uniwersalna, filtr piankowy, ssawka 
szczelinowa, papierowa torebka 
filtracyjna 1 szt. 

PRZEcINaRka DO DREWNa 800 W 
moc 800 W; obroty 2950 min-1; śr. tarczy 200x16x2,4 mm; 
ilość zębów 24; maks. wys. cięcia pod kątem 45°: 35 mm; 
maks. wys. cięcia pod kątem 90°: 45 mm; wielkość blatu roboczego 
500x335 mm; adapter do odkurzacza

mIESZaDŁO EINhEll 1400 W
moc 1400 W, obroty 0-780 obr/min, 

uchwyt na mieszadło M14

WIERtaRka uDaROWa 710 W
moc 710 W, liczba obrotów 0-2700/min, liczba udarów 
43200 min-1, śr. wiercenia w: betonie 13 mm, stali 10 mm, 
drewnie 25 mm, zakres uchwytu wiertarskiego 13 mm, 
bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej

WIERtaRkO-WkRĘtaRka 18 v
moment obrotowy 19 nm, obroty 0-700 rpm, 
2 akumulatory 1,3 ah

ZEStaW klucZy 
NaSaDOWych 1/2” I 1/4” 73 el.
zestaw 73 elementy; stal chromowo-wanadowa; 
skład zestawu: grzechotki 1/2” i 1/4” (72 zęby) 
z odgiętymi rękojeściam, pakiet nasadek sześciokątnych 
(4 mm - 27 mm) i końcówek wkrętakowych (płaskie, 
krzyżowe, sześciokątne, torx), pakiet akcesoriów, walizka 
z tworzywa sztucznego z metalowymi zatrzaskami, 
niezawodność produktu potwierdza 25-letnią gwarancja 
oraz certyfikat tÜV Rheinland M+t 

WIERtaRkO-WkRĘtaRka  
18 v lI-ION Z ZEStaWEm*
zestaw obejmuje: wiertarko-wkrętarka 18 V, reg. momentu obr. 1-19 
+ wiercenie, moment obr. 28/44 nm, dwa biegi I 0-350 min-1 
i II 0-1250 min-1; latarka; torba; akumulator Energy+ 18 V; ładowarka  
*możliwość wykorzystania akumulatorów do wszystkich 
urządzeń z serii GRaPHItE Energy+

WIERtaRka uDaROWa 1200 W
moc znamionowa 1200 W; obroty: biegu 1  
– 0-1100/min, biegu 2 – 0-3000/min; zdolność 
wiercenia: stal 13 mm, beton 16 mm, drewno 
40 mm; elektroniczna kontrola prędkości;  
w komplecie: 3 x wiertła, dodatkowa rączka, 
ogranicznik głębokości wiercenia, walizka

kOmPRESOR 24 l 
+ zestaw pneumatyczny

bezolejowy StaNlEy, zbiornik 24 l, moc 
1,5 KM/1100 W, przepływ powietrza 

180 l/min, ciśnienie maks. 8 bar, 
w komplecie zestaw pneumatyczny: 

wąż 5 m spiralny, pistolet do przedmuchi-
wania, pistolet do pompowania kół 

oraz zestaw 3 końcówek

409 
zł/zest.

209 
zł/szt.

119 
zł/szt.

189 
zł/szt.

400 
W

1100 
W

800 
W

710 
W

1400 
W

1200 
W

229 
zł/szt.

369 
zł/szt.

399 
zł/szt.

115 
zł/szt.

259 
zł/zest.

175 
zł/zest.

tORba 
W KOMPLECIE

akUmUlator 
W KOMPLECIE

73 
el.

18 
V
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POjEmNOścIOWy  
ogrzewacz wody 
elProm
- 30 l - 279 zł  
- 50 l - 279 zł 
- 80 l - 349 zł,

kabINa 
Z hyDROmaSażEm DElux
elektroniczny panel sterowania z funkcjami: 
radia, oświetlenia górnego i wentylatora, 
półka szklana, zestaw prysznicowy ze słu-
chawką prysznicową, deszczownica, wym.: 
80x80 cm - 899 zł, 90x90 cm - 949 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

ZEStaW ZlEWOZmyWakOWy 
granitowy PUro 1-komorowy
długi ociekacz, osprzęt manualny, bateria chrom, 
kolory: grafitowy, piaskowy, dior gray

zlewozmywak 
OkRąGŁy 
+ batERIa
1-komorowy z kołnie-
rzem, wym.: 49x17 cm

natryskowa 

wannowa 

umywalka stojąca 

zlew ścienna 

umywalka ścienna 

zlew stojąca

grzejnik 
ŁaZIENkOWy PSb SuN

kolor biały

R

wym. (mm) moc cena
480x550 315 W 89,99 zł
680x550 460 W 149 zł
930x550 610 W 189 zł
1180x550 760 W 219 zł
1380x550 920 W 249 zł

DESka SEDESOWa
NEW FORmIc
duroplast

ProdUkt
POlSkI

DESka 
SEDESOWa 
FORmIc PSb
polipropylenowa, 
uniwersalna, 
twarda

ProdUkt
POlSkI

wc komPakt arteco 
clean on
system bezkołnierzowy z deską 
duroplast, odpływ poziomy, funkcja 
spłukiwania 3/5 litrów

wc komPakt 
StRONG maStER

3/6 litra, deska PP 
- odpływ poziomy - 179 zł 
- odpływ pionowy - 199 zł

SERIa batERII vIvO

batERIa
W KOMPLECIE

PŁytkI PODŁOGOWE ItalIaN WOOD
gres szkliwiony, mrozoodporny, o wysokiej 
klasie ścieralności, wym. 18,5x59,8 cm;
1. beż; 2. brąz; 3. szary

od 279 
zł/szt.

od 899 
zł/szt.

277 
zł/zest.

5999
zł/szt.

3499
zł/szt.

149 
zł/zest.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

45 
zł/szt.

33 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

DESka 
WOLnOOPaDająCa

od 179 
zł/szt.

399 
zł/szt.

g
Ł

o
w i c a

×
g

Ł

o
wica

×

35
mm

3699
zł/m2

1.

2.

3.

8490
zł/zest.
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dostępne kolory:
kOmPlEt aGaWa*

1. szafka 55 cm z umywalką, 
nóżki white - 249 zł/kpl.

2. słupek 30 cm, nóżki white - 249 zł

ZEStaW SIlvES/ 
PaPaja/maRO*
szafka z umywalką + lustro z szafką 
i oświetleniem; kolor biały; wym.: 
65 cm - 399 zł, 75 cm - 419 zł, 
85 cm - 459 zł
*cena nie zawiera armatury

ZEStaW NIcE  
SZaFka 

Z umyWalką*
szer. 50 cm 

*cena nie zawiera 
armatury

ZEStaW 
kredo  
SZaFka 
Z umyWalką 
40 cm

ZEStaW Small SZaFka 
Z umyWalką 40 cm
kolory: biały połysk, Wenge Luizjana

ZEStaW PINIa*
1. szafka podwieszana z umywalką, 

 szer.: 50 cm - 299 zł, 60 cm - 349 zł, 
 80 cm - 399 zł,

2. słupek Pinia, podwieszany, 
 szer. 30 cm - 199 zł

3. *cena nie zawiera armatury, akcesoriów

chEmIa GOSPODaRcZa
1. SILan SUPREME płyn do płukania, różne rodzaje, 1,2 l - 11,99 zł (9,99 zł/l)
2. VanISH OXI aCtIOn odplamiacz COLOR/BIEL, 1 l - 11,99 zł
3. SIDOLUX EXPERt do mycia, różne rodzaje, 750 ml - 8,99 zł (11,99 zł/l)
4. ajaX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
5. BREF POWER aCtIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł 

(73,27 zł/kg)

6. CLIn płyn do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
7. FaIRY PLatInUM kapsułki do zmywarek, 84 szt. - 62,99 zł (0,75 zł/szt.) 

 aLL In OnE, 115 szt. - 62,99 zł (0,55 zł/szt.)
8. FaIRY PROFESSIOnaL płyn do mycia naczyń LEMOn/SEnSItIVE, 

 5 l - 29,99 zł (6 zł/l)
9. REGIna RUMIanKOWY papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł (1,08 zł/szt.)

10. KatRIn czyściwo przemysłowe niebieskie - 19,99 zł

mOP PŁaSkI ultRamax  
zestaw 
- w ofercie również wkład 
do mopa - 24,90 zł/szt.

GRES SZklIWIONy aShvIllE
wym. 29,7x59,8 cm, kolory: beige, brown, light grey, grey; gat. I

kOSZ SkŁaDaNy 
klaPPbOx 
32 l

249 
zł/szt.

od 399 
zł/zest.

149 
zł/zest.

159 
zł/zest.

179 
zł/zest.

od 199 
zł/szt.

6.
5.

4.
2.

1. 3.
7. 9.

10.

od 499
zł/szt.

8.

1.

2.

1.

2.

1290
zł/szt.

8490
zł/zest.

2599
zł/m2
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psb Mrówka JędrzeJów
psb Mrówka sędziszów

StóŁ  
ogrodowy

- wymiary 90x90 cm,  
wys 72 cm - 139 zł

- wymiary 150x90x70 cm,  
szkło hartowane z otwo-
rem na parasol, czarna 

rama  
- 269 zł

ŁaWka 
ogrodowa 

ZE SkRZyNIą
120x67 cm 

huśtaWka 
3-OSObOWa
wymiary: 
193x120x167 cm, stalo-
wa konstrukcja, mate-
riał siedziska: textilene 
2x1 z piankowym 
wypełnieniem, tkanina 
daszku: poliester 
160 g/m2, maksymalne 
obciążenie: 260 kg

kwiaty
duży wybór odmian, 
kolorów i rodzajów

thuja bRabaNt
wys 70-90cm 

krzewy 
i drzewa owocowe
duży wybór odmian i rodzajów; drzewa 
- 15,99 zł, krzewy - 7,99 zł

od 139 
zł/szt.

599 
zł/szt. 

349 
zł/szt. 

od 799
zł/szt.

990
zł/szt.

799
zł/szt.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - wwww.facebook.com/psbmrowkajedrzejow/

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. Ze względu na powierzchnię sklepów 100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. 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

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

akceptujemy karty kredytowe:

www.zbieranski.pl

Mrówka sędziszów
ul. kardynała wyszyńskiego 1, 28-340 sędziszów, Tel. 41 381 10 03

godziny oTwarcia: pn. - pT.: 8-17.30,   sob.: 8-15

Mrówka jędrzejów
ul. okrzei 49c, 28-300 jędrzejów, Tel. 41 386 84 90

godziny oTwarcia: pn. - pT.: 8-19,   sob.: 8-16,   nd.: 10-16

skład Tarnawa
Tarnawa 29, 28-340 Tarnawa, Tel. 41 381 25 37

godziny oTwarcia: pn. - pT.: 7-18,   sob.: 7-14


