
Zajmiemy się Twoim

relaksem

Zapraszamy

do Mrówki

ZesTaw mebli 
Havana 
stół 60 cm i 2 krzesła

ZesTaw mebli COmPleX
6 krzeseł, wym. 74x54x91 cm, siedzisko textilene, stół, 
wym. 140x85x71 cm, blat 5 mm, szkło hartowane, 
parasol śr. 210 cm, stal, poliester 160 g

leżak  
POlY  

Z POdnóżkiem
kolor grafitowy

żaGiel  
PRZeCiwsŁOneCZnY
trójkąt 3x3x3 m; kolor antracyt - 39,90 zł
prostokąt 3x4 m; kolor beż - 89 zł

ZesTaw mebli  
OGROdOwYCH
2 krzesła i stół czarny

sTóŁ 
PROsTOkąTnY
wym. 150x90 cm, 
czarny

sTóŁ meTalOwY 
wym. 120x80x70 cm

kRZesŁO viGO 
textiliene, grafitowe, szare

FOTel ROm 
alu/tworzywo  
sztuczne creme kRZesŁO

kolory: szary,  
niebieski, czarny, zielony

899 
zł/zest. 

129 
zł/szt.

349 
zł/szt.

6490
zł/szt.

349 
zł/szt.

349 
zł/szt.

4990
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

3490
zł/szt.

179 
zł/zest.

Lipiec  
2021

Oferta ważna  
od 2.07 do 17.07

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka JędrzeJów
psb Mrówka sędziszów

z aplikacją PAYBACK!

(=20 zł)

ODBIERZ 

Remontujesz? Planujesz duże zakupy? Aktywuj kupon
w aplikacji i sprawdź swój cel zakupowy na lipiec. 

Zsumujemy wszystkie
Twoje zakupy w lipcu
z kartą PAYBACK.

CEL OSIĄGNIĘTY?
+2 000 PUNKTÓW
JEST TWOJE!

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz z PAYBACK.pl/aplikacja

+50



HuśTawka  
bOCianie GniaZdO 

- śr. 60 cm - 99 zł
- śr. 100 cm, poliester - 139 zł

dOmek TOmek Z dOniCZką
długość 125 cm, szerokość 178 cm, wysokość 211 cm; 
wyposażenie: drzwi, 2 stałe okna wypełnione bezpiecz-
ną pleksi, donica na kwiaty, papa na dach, podłoga

TaCZka

kOmPleT dO 
Piasku Zamek 
Z PiŁką

1.

2.3.

4.

PaRasOl OGROdOwY 
1. szary, wym. 240x300 cm - 199 zł
2. POLY, wym. 180 cm - arbuz - 39,90 zł
3. boczny, wym. 270 cm polyester, zielony - 299 zł
4. szaro/niebieski, wym. 240x300 cm - 199 zł

ZesTaw OGROdOwY JędRuś 
wykonany z metalu i tworzywa, krzesełka z blokadą 
zabezpieczającą przed samodzielnym złożeniem

PawilOn OGROdOwY dYZiO 
 wymiary: 150x150x170 cm, materiał poliester

Hamak leJZi
ze stelażem

leZak  
skladanY bORneO
KG23020

899 
zł/szt.

1490
zł/szt.

119 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

99 
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

3990
zł/szt.

169 
zł/szt.

299 
zł/szt.

89 
zł/szt.

Hamak-siedZiskO  
Z POdŁOkieTnikiem

Lipiec 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ



baseny

ogrodowe

5.
6.3.

4.
1. 2.

2.
1.

3. 4.
śROdki OwadObóJCZe
1. płyn na komary i kleszcze 30%DEET, 50 ml - 7,90 zł (31,60 zł/100 ml) 

15%DEET - 5,90 zł (11,80 zł/100 ml)
2. płyn na komary dla dzieci 50 ml - 6,90 zł (13,80 zł/100 ml)
3. naklejki na komary - 9,90 zł
4. elektrofumigator na komary dla dzieci - 19,90 zł,  

dla dorosłych - 17,90 zł
5. gasnica na osy i szerszenie - 19,90 zł
6. Muchospray - 15,90 zł

kóŁkO dO 
PŁYwania neOn
wym. 91 cm 

basenY  
OGROdOwe ROZPOROwe*
 - wym. 240x63 cm - 109 zł
 - wym. 360x76 cm z pompą filtrującą - 299 zł
 - wym. 420x84 cm z pompą filtrującą - 449 zł

*dostępne również przykrycia basenowe

basenY  
OGROdOwe sTelażOwe*

 - wym. 300x76 cm z pompą filtrującą - 399 zł;  
prostokątny, wym. 4x2,07x1,22 m z pompą filtrującą - 1599 zł 

(dostępny w wybranych sklepach)
*dostępne również przykrycia basenowe

CHemia basenOwa
1. tabletki chlor, 1 kg - 34,90 zł 
2. zestaw startowy chemii basenowej - 99,90 zł
3. Flok Tix, do koagulacji wody basenowej, 1 kg - 7,90 zł
4. Alga Off antyglon, 1 l - 17,90 zł

węGiel 
dRZewnY 
2 kg (3,45 zł/kg)

alTana GRillOwa  
wym. 288x288x210 cm

GRill  
PROsTOkąTnY
boczna półka
rozmiar 58x38 cm

GRill- 
-kOCiOŁek 
czarny

bRYkieT węGla 
dRZewneGO 
2 kg (3,45 zł/kg)

PawilOn Z mOskiTieRą i śCianami
rozmiar 300x300 cm, 4 ścianki boczne,  
wysokość 270 cm, kolor beżowy

PawilOn OGROdOwY POlY 
rozmiar 300x300x250 cm, kolor zielony

od 590
zł/szt.

od 399 
zł/szt.

990
zł/szt.

zł/szt.

od 790
zł/szt.

699 
zł/szt.

299 
zł/szt.

1111  
zł/szt.

149   
zł/szt.

89 
zł/szt.

Razem

grillujemy

690
zł/szt.
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1. 2.

lamPa sOlaR

3.

1.

6.5.

2.

4.

OPRawa suFiTOwa Tensa
aluminiowa, kolory: biała, czarna, IP 20, GU10,
1. okrągła, wym. 96x140 mm - 42,90 zł
2. kwadratowa, wym. 90x90 mm - 49,90 zł

ROZdZielniCe 
8 modułów

wYŁąCZnik nadPRądOwY
 - 1-fazowy B10, B16, B20 - 5,99 zł
 - 3-fazowy B20, B25 - 17,90 zł

kinkieT sOlaRnY saFFO 
 - bez czujnika - 49,90 zł;
 - z czujnikiem ruchu - 52,90 zł

lamPki  
sOlaRne sZnuRkOwe
różne rodzaje

GiRlanda sOlaRna  
PaRTY milkY 
30 LED

lamPka  
sOlaRna 
zmieniająca kolory

wenTYlaTOR
1. wentylator podłogowy moc 42 W, czarny z pilotem - 84,90 zł
2. wentylator podłogowy 40 cm biały - 62,90 zł
3. wentylator biurkowy 23 cm biały i czarny - 49,99 zł
4. wentylator kolumnowy Venico czarny i srebrny - 169 zł
5. wentylator na trójnogu chrom - 159 zł
6. wentylator na trójnogu 50 W biały - 169 zł

wYkRYwaCZ 
PRZewOdów 

seRia GniaZd  
i wYŁąCZników 
veGa, 
kolor biały i czarny mat

PRZedŁużaCZe OGROdOwe 
10 mb - 25,90 zł, 20 mb - 45,90 zł,  
30 mb - 62,90 zł

PRZedŁużaCZ bębnOwY:
- przewód 3x1,0 4 gniazda 20 mb - 83,90 zł, 40 mb - 139,90 zł
- przewód 3x1,5 4 gniazda 30mb - 169 zł, 50 mb - 229 zł
- w izolacji gumowej 30 mb - 239 zł, 50 mb - 399 zł

OPRawa led PaRis
- kolory biała i czarna,  
moc 10 W - 59,90 zł
- z czujnikiem ruchu 
- 69,90 zł

CYFROwY 
mieRnik 
uniweRsalnY 

od 4290
zł/szt.

od 2590
zł/szt.

od 8390
zł/szt.

2590
zł/szt.

9990
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 790
zł/szt.

189 
zł/szt.od 599

zł/szt.

899
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

2490
zł/szt.

2490
zł/szt.

HiT CenOwY

690
zł/m2

od 4999
zł/szt.

Lipiec 20214

Zajmiemy się

oświetleniem

 AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ



ton: szary

ton: grafit

sŁOiki na PRZeTwORY 
i ZakRęTki

dRYlOwniCa dO wiśni 
i CZeReśni 

sOkOwnik 
wykonanie ze stali nierdzewnej, pojemność 8 l,  
dno kapslowe, do kuchenek indukcyjnych, elektrycznych 
i gazowych

ton: piasek

buliOnówka 
500 ml

susZaRka 
balkOnOwa 
FORmiCa
powierzchnia  
suszenia 18 m

vileda 
susZaRka 
inFiniTY 

susZaRka OGROdOwa wilma
zewnętrzna suszarka ogrodowa, posiada 3 aluminiowe 
ramiona i 40 m mocnej linki. W komplecie tuleja do 
zamocowania w gruncie. Szerokość 180cm, ilość prętów 6

ZesTaw ZlewOZmYwak 
GRaniTOwY HuGO
1-komorowy krótki, ociekacz, wym. 62x44x19,5 cm, 
bateria „U”, deska drewniana, ton szary;
dostępne również tony: grafit, szary, piasek

sól  
TableTkOwa Psb

do uzdatniania wody,  
worek 25 kg (0,99 zł/kg)

vileda mOP  
suPeRmOCiO sOFT
w ofercie: 
 - wiadro - 29,90 zł, 
 - wkład do mopa - 12,90 zł

vileda  
śCieRki, Gąbki…
dostępne różne rodzaje; 
 - ścierki - od 5,99 zł, 
 - zmywaki - od 3,49 zł

vileda sZCZOTki, 
sZuFelka 
 - szczotki od 24,60 zł, 
 - szufelka - 16,90 zł

mOP vileda easY 
wRinG&Clean

salaTeRka klaRa
21,7 cm

249
zł/szt.

od 190
zł/szt.

1490
zł/szt.

199
zł/szt.

490
zł/szt.

99 
zł/szt.

199 
zł/szt.

119 
zł/szt.

sZklanka alva 
408 ml 

4490
zł/szt.

149 
zł/szt.

349 
zł/zest.

2490
zł/opak.

od 1290
zł/szt.

od 349
zł/szt.

od 1690
zł/szt.
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7 mm 4.

8 mm 3.

8 mm

8 mm

1.

2.

TaPeTY winYlOwe i na FiZelinie

PŁYTka mOnsanTO, opak. 0,42 m2

płytki cegłopodobne Monsanto z gotową fugą doskonale 
sprawdzają się na elewacji, jak i w salonie, pokoju dzien-
nym czy w przedpokoju (88,07 zł/m2)

PŁYTka maROkO
płytka dekoracyjna, wykonana z gipsu, do wewnątrz

Panele POdŁOGOwe

4. Jesion Kalimera, 
AC4, 7 mm 
- 22,99 zł

3. Dąb Kreta, 
AC4, 8 mm 
- 26,99 zł

1. Dąb Artemida, 
AC4, 8 mm,  
V-fuga - 32,99 zł

dRZwi ZewnęTRZne aTlanTa
złoty dąb, orzech, antracyt 90 p/l

2. Dąb paste-
lowy 8 mm, 
AC4, V-fuga 
- 31,99 zł

ZesTaw ROnda*
kolor: biały/buk truflowy; słupek, podwieszany - 249 zł; 
szafka z umywalką 60 cm, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

kabina PRYsZniCOwa alba
szkło mleczne 4 mm, motyw grecki, profile aluminiowe 
(chrom), brodzik ABS, podwójne rolki, wysokość brodzika 
15 cm, głębokość brodzika 5 cm, wym. 80x80, 90x90 cm

kOmPakT  
wC meRida 
odpływ poziomy, spłukiwanie 3/6 lL, 
deska wolnoopadąjaca polipropylen 
w zestawie

kOlumna 
naTRYskOwą 
OndO
system antykamień,  
3 strumienie słuchawki: 
deszczowy, masujący, 
mieszany, regulowany 
rozstaw mocowań

kOlumna 
naTRYskOwa 
CenTO
system antykamień, 
3 strumienie słuchawki: 
deszczowy, masujący, 
mieszany, kolor czarny)

ZesTaw 
POdTYnkOwY  
aRTeCO
miska bezkołnierzowa CleanOn, 
przycisk chrom połysk, deska 
wolnoopadająca

1439 
zł/szt.

3699
zł/opak.

od 2299
zł/m2

2499
zł/opak.

od 249 
zł/szt.

1690
zł/szt.

309 
zł/zest.

109 
zł/szt.

199 
zł/szt.

799 
zł/szt.

699 
zł/zest.

Lipiec 20216

Zajmiemy się Twoją
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2 akumulaTORY 
W zESTAWIE

waliZka 
W KOMPLECIE

sZliFieRka kąTOwa 850 w
moc 850 W; śr. tarczy 125 mm; obroty 
12000 min-1, metalowa przekładnia, regula-
cja osłony bez klucza

OdkuRZaCZ waRsZTaTOwY 1250 w
moc: 1250 W, pojemność 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

wieRTaRkO-wkRęTaRka 18 v li-iOn
2 akumulatory 18 V Li-ion 1,5 Ah; prędkość obr. regulo-
wana elektronicznie 0-1450 obr./min, 2 biegi; ustawienia 
momentu obr. 18+1, maks. moment obr. 28 Nm; lampka 
LED, wskaźnik naładowania baterii, walizka

sZliFieRka dedRa 
moc 1100 W, średnica tarczy 
125 mm, obroty 3-12 tys obr./
min, regulacja obrotów

sZliFieRka dedRa 
moc 860 W, średnica tarczy 
125 mm, prędkość obroto-
wa 12 tys. obr./min

wieRTaRka dedRa 
moc 900 W, obroty 2800 obr./min,  
regulacja obrotów, uchwyt samozaciskowy

waliZka
W zESTAWIE

nOżYCe elekTRYCZne  
dO żYwOPŁOTu lideR eRn 600
moc silnika 600 W, długość robocza 49 cm, 
maks. średnica gałęzi 16 mm

nOżYCe akumulaTOROwe  
dO żYwOPŁOTu 
w zestawie z akumulatorem i ładowarką, silnik 20 V, 
bateria 2,0 Ah, szerokość robocza 51 cm, maks. 
średnica cięcia 14 mm, maks. czas  pracy 50 min

PRZYCinaRka 
dO TRawY HandY
silnik 300 W; napięcie  
230 V~50 Hz; szerokość robocza  
22 cm; głowica półautomat

109 
zł/szt. 169 

zł/szt.

199 
zł/szt.

149 
zł/szt.

179 
zł/szt.

439 
zł/szt.

199  
zł/szt.

245 
zł/kpl.

1250 
W

850 
W

20 
V

4 
Ah

1100 
W

860 
 W

900 
W

900 
W

18 
V

1,5 
Ah

59 
zł/szt.

199 
zł/szt.

od 59 
zł/szt.

akumulaTOR One+all 2.0aH 18v li-iOn - 119 zł
Akumulator ONE+ALL 4.0Ah 18V Li-Ion - 199 zł
Ładowarka ONE+ALL do DED7032 i DED7034 - 69 zł
Wiertarko-wkrętarka 13 mm z funkcją udaru aku 18 V - 209 zł
Szlifierka kątowa ONE+ALL 125 mm 18V - 199 zł
Pilarka ręczna akumulatorowa 18 V - 269 zł

nOżYCe  
dO żYwOPŁOTu  
TeleskOPOwe 

sZliFieRka kąTOwa 
20 v li-iOn, beZsZCZOTkOwa
śr. tarczy 125 mm, akumulator 20 V Li-Ion, 4 Ah; 
szybka 1-godzinna ładowarka; silnik bezszczot-
kowy; prędkość obr.: 10000 obr./min; w zestawie: 
5 tarcz, walizka

wieRTaRka udaROwa 
kalTmann
moc 900 W, uchwyt 2-13 mm,  
płynna regulacja obrotów

od 69 
zł/szt.

mYJka lavOR PRedaTOR
moc 2500W, ciśnienie 160Bar, wydajność 510l/h, pompa aluminiowa, 
w zestawie: szczotka myjąca, szczotka rotacyjna, przystawka T-racer, pistolet 
wysokociśnieniowy, lanca, wąż wysokociśnieniowy, dysza regulowana

nOżYCe dO żYwOPŁOTu 
220 mm - 79 zł, 230 mm - 59 zł

nOżYCe FiskaRs 
POweRGeaR 
dł. 630 mm 

699 
zł/zest.

119 
zł/szt.

249 
zł/zest.

59 
zł/szt.

300 
W600 

W

2,0 
Ah
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JedYnka  
dRewnO i meTal
emalia alkidowa do po-
wierzchni drewnianych i meta-
lowych, 0,9 l (od  18,88 zł/l)

maGnaT CeRamiC
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, 
wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyj-
nej technologii CERAMIC SYSTEM bazującej na 
ceramicznych komponentach oraz najwyższej 
jakości żywicach i pigmentach, 2,5 (28 zł/l)

GRunT Psb 
uniweRsalnY 
5 l (1,80 zł/l)

maGnaT 
CReaTive wHiTe
10 l (11,40 zł/l)

dekORal akRYliT w
farba lateksowa,  
odporna na szorowanie,  
10 l + 10% GRATIS (6,82 zł/l)

RaFil FaRba 
dO bRam 
i OGROdZeń 
0,9 l (39,99 zł/l)

GŁadź GiPsaR GO! 
do gładzi na ścianach i sufitach, 
możliwość nakładania metodą 
natryskową, wałkiem lub pacą, pod 
malowanie lub tapetowanie poj. 
18 kg (2,49 zł/kg)

GŁadź śmiG a-2 
gotowa biała gładź szpachlowa, łatwa 
w nakładaniu i szlifowaniu, elastyczna, 
wysoka przyczepność bez gruntowania, 
pojemność 20 kg (2,34 zł/kg)

masa  
sZPaCHlOwa śmiG C-50 
do łączenia płyt g-k bez taśmy, do 
spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, 
wysoka elastyczność i wytrzymałość, poj. 
17 kg (4,11 zł/kg)

GRunT CekOl dl-80 
Akrylowa emulsja gruntująca przygo-
towuje ściany i sufity do malowania 
albo tapetowania, szybko się wchła-
nia, głęboko penetruje i wzmacnia 
podłoże, 5 l (6,78 zł/l)

kleJ dO PŁYTek CekOl Q-4 
hydrożelowy, odkształcałny klej do płytek,  
do przyklejania okładzin ceramicznych 
w basenach, fontannach, na balkonach 
i tarasach, opak.20 kg (2,25 zł/kg)

FaRba desiGneR COlleCTiOn 
antyalergiczna, bezpieczna dla zdrowia człowieka 
i środowiska naturalnego; wyróżnienie potwier-
dzone certyfikatem EU Ecolabel, paleta kolorów 
premium w stylu skandynawskim, najwyższa 
odporność na zabrudzenia, poj. 2,5 l (30,80 zł/l)

GRunT laTeksOwY 
podkład ułatwia nakładanie farb nawierzchnio-
wych, polecany jako podkład pod emulsje kolorowe 
wszystkich rodzajów, nadaje się do pierwszego 
malowania płyt gipsowo-kartonowych i podłoży 
o niejednorodnej fakturze, poj. 10 l (6,50 zł/l)

2,5
litra

od 1699
zł/szt.

5
litrów

0,9
litra

0,9
litra

899
zł/szt. 

3599
zł/szt.

7699
zł/szt.

6499
zł/szt.

4490
zł/szt.

4490
zł/szt.

4690
zł/szt.

6990
zł/szt.

3390
zł/szt.

114 
zł/szt.

10
litrów

2,5
litrów

11
litrów

10
litrów

zł/szt.

zł/szt.

PRzY zAKUPIE 3 GŁADzI  
SzPACHLA zA 1zŁ

18
kg

20
kg

20
kg

17
kg

5
litrów

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. 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 JędrzeJów
psb Mrówka sędziszów

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

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

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

gOdziny OTwarCia: pn. - pT.: 7-18,   sOb.: 7-14


