
Huśtawka BaHama
rozkładana na stelażu stalowym, siedzisko - sprężyny, 
w komplecie poduszka 2-częściowa; dwa podłokietniki  

+ moskitiera uniwersalna + dach;  
obciążenie maks. 300 kg

PRODUKT
POLSKI

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

1299 zł

kpl.

299 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

499 zł

kpl.

Hit UroDzinowy!

459 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

Kwiecień/Maj 
2022

Oferta ważna  
od 29.04 do 14.05

lub do wyczerpania zapasów.

psb MrówKa JędrzeJów
psb MrówKa sędziszów 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 ogrodowy  
turBo ideal

18 dysz wylotowych, powierzchnia 
zraszania do 240 m²

fotel aruBa plus
z podnóżkiem; rozkładany-28 pozycji; maks. 

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

PRODUKT
POLSKI

krzesełko
turystyczne, 
reżyserskie, 
składane 
- 53,90 zł

Huśtawka ogrodowa Viktoria
wym.: 194x119x170 cm, 3-osobowa; materiał siedziska 
siatka Teslin 2x1; maks. obciążenie 350 kg

podkaszarka elektryCzna

kosa 
spalinowa lider
silnik 2-suwowy poj. 33 cm3, 
moc 1 KW, szerokość  
robocza 45 cm

wąż ogrodowy 
3-warstwowy,  
solidny, bardzo  
wytrzymały, 20 m

wąż ogrodowy 
3-warstwowy, poliestrowy 
oplot krzyżowy, odporny 
na promienie UV, 1 5 m

nożyCe elektryCzne  
do żywopłotu Handy
moc 500 W, napięcie 230 V, długość robocza 41 cm, 
maks. średnica gałęzi 16 mm, waga 2,2 kg

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 Handy kC 1500
napięcie 230 V, moc silnika 1500 W, szerokość 
robocza 36 cm, 5-stopniowa regulacja 
wysokości koszenia 25-65mm, kosz 40 l

pawilon 
z 4-śCiankami moskitiera luX
wym. 300x300x250 cm

Huśtawka luna
wym. 220x189x198 cm

od 5390 zł

szt.

919 zł

szt.

6490 zł

zest.

Hit UroDzinowy!

159 zł

szt. 469 zł

szt.

550
W

500
W

32
cm

33
cm

41
cm

3990 zł

szt. 1490 zł

szt.

4990 zł

szt.

149 zł

szt.

3,7
kW

51
cm

1249 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

559 zł

szt.

489 zł

szt.

699 zł

szt.
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rabatkiKwietne

1.

2.

3.

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

krasnale 
ogrodowe
różne rodzaje 

poduszka
wym. 40x40 cm, 
różne rodzaje

kosze Balkonowe
różne rozmiary
1.  kosz mały - 39,90 zł  

wykonany z polirattanu
2.  kosz duży- 59,90 zł 

wykonany z polirattanu

kosz 
moroCCan, 
naturalny
z trawy morskiej, 
wnętrze zabezpieczone 
folią ochronną, 
dostępne różne rozmiary

kosz
pleCiony 
z uszami

z trawy morskiej, 
wym. 27x28 cm;

dostępne różne rozmiary

rośliny
różne odmiany

doniCzka 
Balkonowa rattan-
różne kolory i rozmiary

doniCzka 
imitaCja drewna

stylizowana na beczkę, 
niezwykle oryginalna

doniCzka plastikowa
do każdego typu pomieszczeń; kolor: antracyt, 
piaskowy i szary; kształt: okrągły i kwadratowy

doniCzka plastikowa 
okrągła, gładka
solidne, grube ścianki i klasyczny wygląd, 
otwór w dnie; kolor: odcienie szarości, grafitu, bieli 

opryskiwaCz 
Ciśnieniowy Verdenia
1. 1,5 l model prosty i bezpro-

blemowy w  obsłudze, wy-
konany w całości z wysokiej 
jakości tworzywa sztucznego 
- 24,90 zł

2. 2 l; precyzyjne nawadnia-
nie różnego rodzaju roślin 
- 26,90 zł

3. 8 l; regulowana dysza roz-
pylająca, długi, wzmacniany 
wąż, poręczny pasek zapew-
niający wygodne noszenie 
pojemnika - 89,90 zł

od 999 zł

szt.

od 990 zł

szt.

od 2490 zł

szt.

od 3990 zł

szt.

3990 zł

szt.

2990 zł

szt.

2990 zł

szt.

8990 zł

szt.

od 1399 zł

opak.

od 1799 zł

szt.

od 549 zł

szt. 4099 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

Hit  UroDzinowy!
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wypoczynek

i zabawa

1.
2.

4.
5. 6.

3.

Huśtawka
gniazdo
śr. 95 cm, 100 cm, 
różne kolory 

ślizg
 - dł. 2,2 m, kolor czerwony, niebieski,  
zielony limonka - 219 zł
 - dł. 3 m, kolor czerwony, niebieski,  
zielony limonka - 339 zł

stół ogrodowy
wym. 80x80 cm, deska, 
kolor szary 

zestaw ratanowy 4-CzĘśCiowy
w zestawie: sofa, stolik, 2 fotele

zestaw rimini
w zestawie : sofa, stół, 2 fotele; kolor czarny

dywan 
BoHo 
tkany na 
płasko
łatwy w utrzymaniu, przystosowany do prania 
w pralce, rozmiar 180x120 cm

krzesło  
ogrodowe 
girona
kolor siedziska: 
antracyt

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

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

koCiołek 
żeliwny 

10 l 

grill 
wĘglowy
z żeliwnym 
rusztem, wym. 
104,5x103x64,5 cm

grill 
wĘglowy 
okrągły
wym. 44,5x71 cm

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

grill 
gazowy
5 palników, wym. 132x55x109 cm 

zaBawa w ogrodzie
1. piaskownica Tom, wym. 140x140 cm z ławeczką 

i przykryciem - 339 zł/kpl.
2. piasek do piaskownic, atest PZH, worek 20 kg 

- 9,99 zł/opak. (0,50 zł/kg)
3. piaskownica Stokrotka, obszerna, wykonana z moc-

nego grubego tworzywa - 79,90 zł/szt.
4. piaskownica 2w1, basen/piaskownica - 84,90 zł/szt.  
5.  komplet do piasku - 12,90 zł/zest.
6.  komplet do piasku FALA - 9,90 zł/zest. 

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

119 zł

szt.

od 219 zł

szt.

189 zł

szt.

8990 zł

szt.

4990 zł

szt.

1090 zł

zest.

619 zł

zest.

od 6490 zł

szt.

od 749 zł

szt.

279 zł

szt.619 zł

szt.

179 zł

szt. 199 zł

szt.
999 zł

zest.

Hit UroDzinowy!

od 999 zł

szt.

od 599 zł

szt.

Kwiecień/Maj 20224 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE
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FUnkcJonALnAłazienka
4.

1.
3.

2.

1.

2.

3.

4.

dostępne  
kolory:

*c
en

a 
ni

e 
za

w
ie

ra
 a

rm
at

ur
y 

i a
kc

es
or

ió
w

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

zestaw meBli formiC*
boki Venge Luizjana, front biały,
1. szafka wisząca - 109 zł, 2. komoda - 119 zł, 3. szafka z umywalką 50 cm - 159 zł, 4. słupek wysoki - 179 zł

zestaw meBli  
łazienkowyCH pesCara  
w stylu retro
w skład zestawu wchodzi:
- półsłupek/komoda
- szafka pod umywalkę (bez umywalki)
- szafka wisząca
- lustro

zestaw zlewozmywak granitowy 
1-komorowy z długim oCiekaCzem,
Bateria z wylewką „u”
wymiar 65x44x17,6 cm, kolor: grafitowy, szary, piaskowy

wC kompakt Cersania
specjalnie wyprofilowana ceramika ułatwia spłuki-
wanie całej miski, co zapobiega osadzaniu się brudu 
i kamienia, a także gromadzeniu się zarazek i bakterii. 
szerokość 35,5 cm, głębokość 65,5 cm, wysokość 
77 cm, wykonany z ceramiki w białym kolorze, z deską 
z duroplastu w zestawie, poziomy odpływ wody.
 

kaBina 
z Hydromasażem deluX
elektroniczny panel sterowania z funkcjami: radia, 
oświetlenia górnego i wentylatora, półka szklana, 
zestaw prysznicowy ze słuchawką prysznico-
wą, deszczownicą, wym.: 80x80 cm - 999 zł, 
90x90 cm - 1199 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

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

od 99 zł

szt.

od 109 zł

szt.

399 zł

szt.

od 999 zł

zest.

Hit UroDzinowy!

279 zł

zest.

Hit UroDzinowy!

Hit Cenowy!

529 zł
zest.
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wnętrze
Jasne

1.

1.

2.

2.

1. 2.

oprawa sufitowa tuBa pamela 
kolory: czarny, biały; gwint E27;  
średnica: 10 cm - 15,90 zł, 13 cm - 19,90 zł

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

lampa solarna
1. stal nierdzewna, wys. 26 cm - 6,90 zł  2. stal nierdzewna, wys. 26 cm - 10,90 zł

lampa solarna
1. na kołek, stal  

nierdzewna, wys. 
24,5 cm, 6 szt. 
- 64,90 zł/zest. 

2. metalowa,  
wys. 85 cm  
- 56,90 zł

oprawa wisząCa tresos
3xGU10, aluminium, IP20, kolory: czarny, biały

lampa 
podłogowa 
pojedynCza 
Cleo
wys.: 177 cm, 
gwint E27, 
moc: maks. 60 W

oprawa 
podłogowa 
kama

lampa 
podłogowa 
amaro

od 5990 zł

szt.

od 5690 zł

szt.

od 690 zł

szt.

5990 zł

szt.
6990 zł

szt.

219 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

129 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

od 1590 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!
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mieszkanieStylowe

8 mm

8 mm

1.

2.

2.

3.

4.

8 mm

7 mm

panele podłogowe
1. Dąb Parkietowy/Zorba, AC4, 7 mm - 28,99 zł
2. Dąb Aldabra, AC4, 8 mm - 32,99 zł

3. Dąb Malay/Holenderski, AC4, 8 mm, V-fuga - 36,99 zł
4. Dąb Artemida, AC4, 8mm, V-fuga - 42,99 zł

płytki sydney
płytka gipsowa o fakturze odwzorowującej kamień  
naturalny, 0,40 m2/opak.

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

skrzydło 
wewnĘtrzne 
milano
dostępne szerokości:  
70,80 cm, kolorystyka:  
dąb srebrny

listwa podłogowa esQuero
różne kolory, długość: 250 cm

podkład podłogowy Vilo
grubość 2 mm, opak. 10 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

PRODUKT
POLSKI

drzwi zewnĘtrzne orlando
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akce-
soriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
blacha ocynkowana; uszczelka na całym obwodzie; 
zastosowanie: domy jednorodzinne; drzwi spełniają 
wymogi programu „Czyste powietrze”

269 zł

szt.

1499 zł

kpl. 1089 zł

kpl.

od 2899 zł

m2

2299 zł

opak.2099 zł

opak.

1490 zł

szt.

490 zł

m2

Kwiecień/Maj 2022 7 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE
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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, zastosowanie: lutowanie, kształtowanie lub 
gięcie rur, płyt, usuwanie lakieru, rozpalanie grilla, 
luzowanie śrub, odmrażanie rur, 6 naboi z gazem butan 
o uniwersalnym zastosowaniu np. w lampach lutowni-
czych lub kuchenkach turystycznych

opalarka  
z dyszą do 
rozpalania grilla 2w1
moc grzewcza: I bieg 1000 W, II bieg 2000 W;  
temperatura gorącego powietrza: I bieg 350°C, II bieg 
550 °C; przepływ powietrza: I bieg 300 l/min, II bieg 
500 l/min; dodatkowa dysza do rozpalania  
grilla - zdrowa alternatywa dla rozpałek

szlifierka kątowa  
nutool 900 w 125 mm
moc 900 W, prędkość obrotów bez obciążenia 
12000 obr/min., średnica tarczy 125x22,2 mm

opalarka dedra 
moc 1000/2000 W, 
maksymalna temp: 350/550 °C

młot 
udarowo-oBrotowy 

BosCH gBH-240dre 
uchwyt SDS-plus, moc 790 W, energia  

udaru 2,1 J, waga 2,8 kg, w komplecie walizka

zestaw wierteł koronkowyCH 
(22,28,35,44,68,73 mm + 2 piloty)  
średnica koron: 22/28/35/44/68/73 mm, 
głębokość koron: 28mm, w komplecie 2 wiertła 
pilotujące

szlifierka kątowa 1010 w
moc 1010 W, średnica tarczy 125 mm,  
regulacja oraz stabilizacja obrotów

wiertarko-
wkrĘtarka 
einHell
obroty: 0-550 obr./min, 
moment wkręcania: 35 Nm, 
napięcie 18V, pojemność 
akumulatora: 2,5 Ah

szlifierka kątowa 500 w
moc znamionowa 500 W; pręd. obr. 11000 min-1;  
śr. tarczy 115 mm; beznarzędziowa wymiana tarczy

wiertarka 
udarowa 900 w
moc 900 W; zasilanie sieciowe, 
uchwyt narzędziowy: 2-13 mm, 
regulacja obrotów: płynna, w spuście

mikser do zapraw 
1300 w
moc 1300 W; 2 biegi: 
I - 180-430 obr., 
II - 300-680 obr.; regulacja 
prędkości, połączenie narzę-
dzia M14

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 splo-
cie “pique”; kolor granat; 
dostępne rozmiary M-XXL 
- 29,90 zł/szt.

Bluza  
z kapturem
70% bawełna, 30% 
poliester; duże naszy-
wane kieszenie na 
przodzie; ściągacze 
wzmocnione lycrą; 
dostępne rozmiary 
M-XXL  
- 59,90 zł/szt.

rĘkawiCe 
nitrile fleX 

foam 
- 9,99 zł/para

półBut  
roBoCzy tomas s1

wykonane z przewiewnego mate-
riału; nosek wzmocniony stalową 
wkładką; miękka wyściółka; 
system antishock; właściwości: 

antystatyczne, antypoślizgo-
we, olejoodporne; dostępne 
rozmiary 40-46  
- 99,90 zł/para

129 zł

szt.

159 zł

szt.

129 zł

szt.

189 zł

szt.

89 zł

szt.

69 zł

szt.

239 zł

szt.

229 zł

szt.

247 zł

kpl.

6990 zł

szt.

6990 zł

zest.

549 zł

kpl.
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DeKOrACJAw domu

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

dekoral moC koloru
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l (16 zł/l)

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

jedynka śnieżnoBiała
farba do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów  
wewnątrz pomieszczeń, 10 l + 10% GRATIS (4,09 zł/l)

altaX impregnat jedna warstwa
do drewna  ogrodowego i betonowych płotów,
4,5 l (14 zł/l)

Cm16 
elastyCzna 
zaprawa 
klejąCa 
fleXiBle
z włóknami, 25 kg 
(1,60 zł/kg)

Vidaron - impregnat  
oCHronno- dekoraCyjny
do ochronnego i dekoracyjnego malowania 
drewna 0,7 l (23 zł/l) 

magnat CreatiVe
farba lateksowa, o głębokim stopniu matowości 
i antyrefleksyjna, szczególnie polecana do malowania 
dużych pomieszczeń, 2,5 l (24 zł/l)

półka śCienna z lustrem
wysokość: 40 cm, głębokość: 10 cm,
szerokość: 40 cm, kolor dominujący:  
czarny, brąz, montaż: do ściany, na wkręty
w zestawie z lustrem

stolik kawowy 
drewniany 
dekoraCyjny
 - wymiary: 44x38x39,5 cm
 - kolor: naturalne drewno,
 - kształt blatu: trójkąt

produkt do samodzielnego  
montażu

stolik składany 
wielofunkCyjny
 - długość: 52,5 cm
 - szerokość: 30 cm
 - wysokość: 21,5 cm

zastosowanie: do śniadań, do pracy 
z laptopem, tabletem

3699 zł

szt. 4690 zł

szt.

4590 zł

szt.

1599 zł

szt.

3999 zł

szt. 5999 zł

szt.

3999 zł
opak.

Hit  UroDzinowy!

4499 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

0,7
litra

0,7
litra

4,5
litra

25
kg

2,5
litra

11
litrów

10
litrów

Hit Cenowy!

6499 zł
szt.

Hit Cenowy!

5999 zł
szt.

2,5
litra 5490 zł

zest.
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Kuchenne
akcesoria

1.
2.

3.

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

słój szklany 
z kranem

Butelka 
szklana 
do piCia

szklanka 
w kwiaty
wys. 10 cm

karafka 
szklana 
z uCHem
wys. 22 cm

szklany 
słoik 
do piCia

kuBek 
plastikowy
wys. 10,5 cm

dzBanek 
plastikowy
wys. 25,5 cm

disney
bidony, butelki, 
pojemniki dziecięce

CarBon patelnia 
do naleśników 24 cm

szkło Białe opalowe toledo
talerze, półmisek, salaterki

porCelana oro
filiżanki, kubki, miseczka, talerz deserowy, dzbanek

1. Butelka filtrująCa 0,5 l
1 filtr w zestawie - 19,99 zł

2. Butelka solid z wkładem 
filtrująCym multikolor
0,7 l - 39,99 zł

3. 2-pak filtrów do Butelki + 
    zakrĘtka gratis

różne kolory - 22,99 zł

nowośĆ

dzBanek 
plastikowy 
wysokość 24 cm 
- 19,90 zł

miska 
plastikowa 
wysokość 7 cm - 4,90 zł

miska plastikowa
 - 10,90 zł

talerz 
plastikowy 

 - 5,90 zł

kuBek plastikowy 
wysokość 9,5 cm - 3,90 zł

zestaw 
szklanek 
korsyka 6x280 ml
idealne do podawania zimnych napojów

od 3499 zł

szt.

od 530 zł

szt.

od 390 zł

szt.

2090 zł

szt.

4990 zł

szt.

od 390 zł

szt.

990 zł

kpl.

1299 zł

szt.

2990 zł

szt.

2690 zł

szt.

790 zł

szt.

990 zł

szt.

490 zł

szt.

990 zł

szt.

od 299 zł

szt.

od 990 zł

szt.

od 1999 zł

szt.

Hit UroDzinowy!
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kosze składane
poj. 32 l 

kosze piknikowe/
zakupowe
poj. 18,5 l, 
z funkcjonalnymi rączkami 

1. płyn H-23 odkamieniacz super mocny Feda expert; 
skuteczny płyn do usuwania kamiennego nalotu w ła-
zience i kuchni, 0,6 l - 22,99 zł (38 zł/l)

2. płyn H-31 Czysta kuchnia odtłuszczacz; usuwa 
tłuste zabrudzenia z powierzchni kuchennych, 0,6 l 
- 19,99 zł (33 zł/l)

3. płyn H 35 Czysty piekarnik i grill Feda expert;   
czyści i usuwa tłuste osady, 0,6 l - 22,99 zł (38 zł/l)

4. pianka H-25 Czysta kabina prysznic, Feda expert;  
usuwa kamień i osady z mydła 0,6 l - 22,99 zł 
(38 zł/l)

klamerki do Bielizny  
BamBusowe (12 szt.)
100% drewna bambusowego, 
odporne na wilgoć

klamerki 
do Bielizny 
strong (20 szt.)
trwałe i wytrzymałe

mop oBrotowy  
turBo 3w1 Vileda
wkład do mopa obrotowego TURBO 3w1,  
mikrofibra - 29,90 zł/szt.

suszarka 
ogrodowa 
wilma
40 m 

suszarka 
ogrodowa wilda 
50 m - 209 zł/szt.

podstawa moCowania 
suszarki ogrodowej w grunCie
 - 44,90 zł/szt. 

zestaw snaCk 
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. DOMESTOS, różne rodzaje, 650 ml+100 ml (8,65 zł/l) - 6,49 zł
4. BREF POWER ACTIV kostka do wc, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (7,33 zł/100 g)
5. DIX SPRAy, różne powierzchnie, poj. 0,5 l - 6,99 zł (13,98 zł/l)

fairy płyn do 
naCzyń miĘta 
aromatiCs
850 ml (5,87 zł/l)

6. MEGLIO spray odkamieniacz/odtłuszczacz, 750 ml - 11,99 zł (15,99 zł/l)
7. SOFT&EASy ręcznik papierowy, a’2 - 3,49 zł (1,75 zł/rolka)
8. KATRIN PLUS M3, ręcznik wielofunkcyjny - 11,99 zł

śCiereCzka 
uniwersalna 
ligHt&soft (6 szt.)
chłonna, miękka w dotyku, 
wym. 34x45 cm

1490 zł

zest.

1799 zł

szt.

2199 zł

szt.

od 1999 zł

szt.

od 499 zł

szt.

290 zł

kpl.

449 zł

kpl.

od 349 zł

szt.

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

5.

10990 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

499 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

690 zł

zest.

1. 2. 3. 4.

Hit Cenowy!

149   zł
szt.
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oBrzeże 
ogrodowe
zapobiega przerastaniu 
trawy, 10 cm x 9 m,
kolory: brąz, zieleń, 
ciemna zieleń oBrzeże treo

wymiar: 50x30x8cm, kolory: stalowy, 
grafitowy, brąz

doniCa 
tigela
wymiar: 40x40x30 cm, 
kolory: stalowy i grafitowy

kratka 
trawnikowa
wymiar: 500x500x40 mm, 
do stosowania na skarpach 
i znacznych pochyłościach, 
kolor: czarny

trawa 
ViCtoria 
renowaCyjna
szybka renowacja 
trawnika

trawa 
sportowa, 0,9 kg
doskonała do przydomowego 
ogrodu (14 zł/kg)

płyn  
na krety, 1 l
skutecznie odstrasza  
krety zapachem

pułapka na krety 
z sygnalizatorem
ułatwia zwalczanie i wyłapy-
wanie kretów i nornic

nawóz do 
trawnika 
granulowany, 
4,5 kg 
skuteczny środek  
przyspieszający 
wzrost trawy (5 zł/kg)

płotek 
trawnikowy fiołek  
90x17/30

płotek 
trawnikowy  
fluX prosty  
59x14/29

trawa ViCtoria 
słoneCzna
przeznaczona na tereny suche, 
piaszczyste i mocno 
nasłonecznione
- 4 kg - 69,90 zł (17,50 zł/kg)
- 0,8 kg - 16,90 zł (21,25 zł/kg)

trawa  
ViCtoria  
rekreaCyjna,  
4 kg
uniwersalne  
zastosowanie
(17,50 zł/kg)

1190 zł

opak.

1690 zł

opak.

2290 zł

opak.

1690 zł

opak.

1290 zł

opak.

6990 zł

opak.

1990 zł

szt.

4490 zł

szt. 1299 zł

szt.

1690 zł

szt.

1490 zł

szt.

490 zł

szt.

od 1690 zł

opak.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU -  www.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.zbieranski.pl, www.domodomo.pl

Akceptujemy płatności:

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

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

psb Mrówka jędrzejów
psb Mrówka sędziszów


