
szkoło
Witaj,

szkolną!

 -FARBY 12 kolorów* do zakupów od 50 zł do 99,99 zł
- FARBY 12 kolorów + PLASTELINA 24 kolory* do 

zakupów powyżej 100 zł

* promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów

ZRÓB ZAKUPY WYPRAWKI SZKOLNEJ  
I OTRZYMAJ PREZENT:

pełną wyprawkę 
U nas skompletujesz

1.

3.

2.

FOTEL  
gAMINgOWY FOLER 
wyposażony w mechanizm kołysania fotela  
w pozycji do pracy, kółka nierysujące podłogi, poduszki 
podpierające lędźwie oraz odcinek szyjny kręgosłupa

FOTEL OBROTOWY FLIX 
tapicerowany imitacją skóry,  
reg. siedziska, kółka do powierzchni miękkich

kRzesło BoLToN 
oparcie tapicerowane oddychającą siatką, siedzisko - tka-
niną 3D mesh, nierysujące kółka do powierzchni twardych, 
regulacja siedziska

FOTEL gAMINgOWY ARENA 
kolory: czarno-czerwony, czarno-szary

FoTeL młodzieżowY Lupus
tapicerowany tkaniną lub imitacją skóry, regulacja wysokości 
siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, podstawa 
metalowa, chromowana, z kółkami do powierzchni miękkich, 
kolory: biały, szary, czarny

LAMPKI BIURKOWE ORNO*
gwint E27, dostępne kolory: czerwony, biały, czarny;
1. LATSA z klipsem - 21,90 zł; 
2. FUPI - 24,90 zł; 
3.  DIAN - 48,90 zł

*bez żarówki

dostępne  
kolory:

LAMPA  
BiuRkowA Led 
eddY 
moc 6 W, kolory: 
biały, czarny; funkcja 
ściemniania, zmienne 
barwy światła:  
ciepła, neutralna, 
zimna biel

dostępne  
kolory:

549 zł

szt.

229 zł

szt.

349 zł

szt.

239 zł

szt.

499 zł

szt.

od 2190 zł

szt.

8490 zł

szt.

Sierpień 
2022

Oferta ważna  
od 5.08 do 20.08

lub do wyczerpania zapasów.

pSb Mrówka JędrzeJów
pSb Mrówka SędziSzów

Wygraj voucher 1100 zł do Hotelu Słoneczny Zdrój,
bony na zakupy w Mrówce i wiele innych nagród!

WYSPA SKARBÓW
w APPlikacji PAYBACK

Od 25.07 do 25.08
używaj kuponów w APP
i wygrywaj codziennie

+100

+100



łazienkoweAkcesoria 

zesTAw RoNdA*
kolor biały/buk truflowy; słupek podwie-
szany - 349 zł; szafka z umywalką,  
szer. 60 cm, podwieszana - 499 zł
*cena nie zawiera armatury i akceso-
riów

ZESTAW SMALL*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolory: 
wenge luizjana, 
biały połysk 

*z
es

ta
w

y 
be

z 
ar

m
at

ur
y

ZESTAW NIcE*
szafka z umywalką, szer. 50 cm, 
lakierowany front, boki płyta MDF 

AkcesoRiA łAzieNkowe sTAR
kolor miedziany
 - SZCZOTKA do WC - 24,90 zł
 - KUBEK kosmetyczny - 9,90 zł
 - POJEMNIK na szczoteczki - 9,90 zł
 - MYDELNICZKA - 6,90 zł

AkcesoRiA łAzieNkowe
dostępne różne kolory; materiał wykonania ceramika;
zestaw zawiera dozownik, kubek kosmetyczny, kubek na 
szczoteczki i pastę do zębów oraz mydelniczkę

dozowNik 
ceRAmiczNY do 
mYdłA w płYNie
kolor: odcienie zielone-
go, różowego, szarego; 
wysokość 13,5 cm, 
pojemność 400 ml

ORgANIZER NA 
pATYczki i płATki 
KOSMETYcZNE
kolor przezroczysty, materiał 
wykonania: tworzywo sztuczne

oRGANizeR NA kosmeTYki i BiżuTeRię
kolor przezroczysty, materiał wykonania: akryl

SZAFKA LUSTRZANA EASY 
materiał wykonania korpusu: płyta wiórowa;
wysokość 60 cm, szerokość 60 cm, gł. całkowita 14,5 cm; 
dominujący kolor biały; gwarancja 24 miesiące

szAFkA LusTRzANA LiNdA 
szerokość 60 cm, gł. 16,1 cm, wysokość 60 cm;
front z płyty wiórowej 12 mm i szkła 3 mm;
oświetlenie energooszczędne LED; półki szklane 
z regulacją wysokości; elektrobox z gniazdem 
i włącznikiem; kolor sonoma; gwarancja 24 miesiące

RęczNik mARiNA 
dostępny w różnych kolorach, 100% bawełna, 
wym. 50x100 cm - 12,99 zł; 70x140 cm - 25,99 zł

słupek 
łAzieNkowY 
VENEZIA
podwieszany, 
z uchwytami, zawia-
sami i czterema pół-
kami; szer. 30 cm, gł. 
30 cm, wys. 160 cm

szAFkA łAzieNkowA VeNeziA
z uchwytami, nóżkami, zawiasami, drzwiami 
i blatem w zestawie; szer. 60 cm, gł. 44,9 cm, 
wys. 60,9 cm 

109 zł

szt.

269 zł

szt.

189 zł

zest.

219 zł

zest.

od 690 zł

szt.

3490 zł

zest.

1690 zł

szt.

1490 zł

szt.

1490 zł

szt.

719 zł

szt.

719 zł

szt.

od 349 zł

szt.

od 1299 zł

szt.
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łazienkowe

szaLeŃsTwocenowe

1.

2.

dostępne  
kolory:

KOMPAKT 
z deskĄ pp 
MITO
odpływ poziomy, 
możliwość regulacji 
spłukiwania eko 
(2/4 lub 3/6 l)

sTeLAż podTYNkowY uNiFiX
przycisk: czarny - 817 zł, chrom - 777 zł
miskA wc wiszĄcA BezkołNieRzowA
1. Rekord Eco Rimfree - 599 zł
2. Nova Pro Premium Light Rimfree - 799 zł

wymiary moc biały czarny
50x59,5 cm 263 W 169 zł 189 zł
50x91 cm 363 W 229 zł 259 zł

50x122,5 cm 475 W 289 zł 329 zł

gRZEJNIK 
łAzieNkowY 
RARO - kolor biały, 
MERKURY - czarny 
mat

R

gRZEJNIK 
ALUMINIOWY POWER 70
wys. 575 mm, szer. 70 mm, gr. 70 mm, moc 769 W

RURA 
WIELOWARSTWOWA PEX
16x2 mm, 200 m.b.

SERIA 
BATERII 
VIVO
głowica 35 mm

natryskowa wannowa 
umywalkowa 

stojąca 
zlewozmywakowa 

ścienna 
umywalkowa 

ścienna 
zlewozmywakowa 

stojąca

KABINA PRYSZNIcOWA KATE 
szkło grafitowe o gr. 5 mm, profile chrom aluminio-
wy, uchwyt drzwiowy, rolki górne podwójne, rolki 
dolne pojedyncze, brodzik: wys. 16 cm, gł. 5 cm,  
kabina bez syfonu, wym.:  80x80 cm, 90x90 cm

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

ZESTAW ZLEW gRANITOWY + BATERIA 
1-komorowy, długi ociekacz, bateria z wylewką typu U;
kolory: grafitowy, szary, piaskowy

oGRzewAcz wodY dAFi
 - 3,7 kW, 4,5 kW, 5,5 kW, z baterią, biały - 159 zł
 - 3,7 kW, 4,5 kW, 5,5 kW, z przyłączem 230 V - 179 zł

gRZEJNIK  
PSB STALOWY

typ C22, wys. 600 mm;  
szer.: 400 mm - 219 zł,  

600 mm - 269 zł, 800 mm - 359 zł, 
1000 mm - 389 zł, 1200 mm - 479 zł

299 zł

zest.

od 599 zł

szt.

od 169 zł

szt.

33 zł

żeberko

769 
W

219 zł

m.b.

9999 zł

szt. 7999 zł

szt. 7999 zł

szt. 7999 zł

szt. 5999 zł

szt. 4999 zł

szt.

od 219 zł

szt.

od 159 zł

szt.

289 zł

kpl.
899 zł

szt.
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8 mm

8 mm

8 mm

7 mm

pANeL podłoGowY dĄB coLoRAdo
AC4, 8 mm

Ac4

pANeL podłoGowY dĄB sAVoNA
AC4, 8 mm

pANeL podłoGowY dĄB VeRAcRuz
AC4, 8 mm, V-fuga

Ac4

Ac4

pANeL podłoGowY dĄB AspeN
AC3, 7 mm

Ac3

schodY 
STRYchOWE  
OPTISTEP OLB 
BASIc
wym. 120x60 cm - 399 zł,
wym. 120x70 cm - 429 zł,
wykończenie: płyta  
obustronnie biała o grubo-
ści 2,6 cm, przenikalność 
cieplna: U = 1,54 W/m2K;
schody wyposażone są 
w zatrzask

MAgNAT  
ULTRA MATT
biała, 11,5 l (9,48 zł/l)

AcRYL PUTZ 
FINISZ
gładź szpachlowa 
wykończeniowa, 
17 kg (2,35 zł/kg)

ŚNieżkA BARwY NATuRY
matowa farba lateksowa,  
2,5 l - 39,99 zł (16 zł/l),  
5 l - 74,99 zł (15 zł/l)

FOLIA PSB  
BudowLANA  
czARNA sTANdARd
gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m (68 zł/rolka) 

FOLIA PSB 
sTANdARd 
PAROIZOLAcYJNA
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m 
(98 zł/rolka)

VidARoN impReGNAT ochRoNNo-
-dekoRAcYJNY oGRodowY 
impregnuje, chroni i dekoruje drewno, długotrwale zabez-
piecza malowaną powierzchnię oraz zapewnia trwały kolor 
i efekt dekoracyjny; 0,7 l (25,70 zł/l)

V33 LAZURA OchRONNA  
POLSKI KLIMAT 
impregnująco-dekoracyjna; wydajność: 12 m2/l, czas 
schnięcia między warstwami: 6h; przeznaczenie: drewno 
na zewnątrz i wewnątrz; 2,5 l (30 zł/l)

PSB PIANA  
moNTAżowA

przeznaczenie: uniwersalna,  
aplikacja: wężykowa, 750 ml 

(22,53 zł/l)

TAPETA 
ERISMANN
dobra odporność 
na światło, 
wymiary: 
0,53x10,05 m

hAMMERITE
jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego,  
dekoracyjnego malowania metali, połysk  
lub półmat, 0,7 l (59,99 zł/l)

3599 zł

m2 4299 zł

m2

3799 zł

m22999 zł

m2

od 399 zł

szt.

11,5
litra

109 zł

szt.

0,7
litra

2,5
litra

1690 zł

szt.

1799 zł

szt. 7499 zł

szt.

3999 zł

szt.

2,5
litra

5
litrów

17
kg

od 3999 zł

szt.

2490 zł

szt.

098 zł

m2

068 zł

m2

4199 zł

szt.

0,7
litra
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po remoncieoświeTLamy

4.

1.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

2.

pRzedłużAcze  
BIURKOWE
 - dł. 1,5 m - 6 gniazd - 24,90 zł
 - dł. 3 m - 6 gniazd - 32,90 zł

GNiAzdA  
MEBLOWE 
1. przedłużacz biurkowy  

nablatowy z USB - 74,90 zł
2. przedłużacz biurkowy  

uchwytowy z USB - 84,90 zł

żARówkA Led G9
gwint G9, barwa światła: neutralna biel
 - moc 1,9 W - 7,99 zł
 - moc 2,6 W - 8,99 zł

żARówkA  
Led cLAssic
barwy światła: ciepła  
biel, neutralna biel
 - gwint E27, moc 10 W - 4,99 zł
 - gwint E14, moc 5 W - 5,99 zł

żARówkA  
Led Gu10
gwint GU10, barwa  
światła: neutralna biel
 - moc  3,8 W - 5,99 zł
 - moc 8,4 W - 9,99 zł

skRzYdło RAmowe pRiX*
okleina 3D/FF, dostępne szer.: 60, 70, 80, 90 cm, 
szyba hartowana, dostępna kolorystyka: biały FF; 
*cena bez klamki i ościeżnicy

PRODUKT
POLSKI

dRzwi uNiweRsALNe 
ZK hÖRMANN
szer. 80, 90 cm, stalowe, technicz-
ne, ocynkowane; w komplecie: 
klamka z wkładką tymczasową 
oraz uszczelka

dRzwi  
zewNęTRzNe BoLiwiA
szer. 90 cm, wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, próg, komplet akcesoriów; 
wypełnienie: spieniony polistyren; 
wykończenie: szyba hartowana, ramka 
czarna, blacha ocynkowana, uszczelka 
na całym obwodzie; zastosowanie: domy 
jednorodzinne

PRODUKT
POLSKI dRzwi zewNęTRzNe 

KORAB
wym. 80, 90 cm, wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, próg, komplet akcesoriów; 
wypełnienie: spieniony polistyren; 
wykończenie: blacha ocynkowana, 
2 uszczelki na całym obwodzie; zasto-
sowanie: domy jednorodzinne; drzwi 
spełniają wymogi programu „Czyste 
powietrze”

PRODUKT
POLSKI

WENTYLATORY 
1. WENTYLATOR BIURKOWY VENETO z klipsem mocującym, kolor: szary, czarny, 2 stopnie nawiewu, moc 15 W - 39,90 zł 
2. WENTYLATOR STOJĄCY, kolor biały, wys. regulowana 100-128 cm, moc 45 W - 69,90 zł 
3. WENTYLATOR STOJĄCY 40 CM, kolor czarny, moc 38,7 W, 3 prędkości - 79,90 zł
4. WENTYLATOR PODŁOGOWY 40 CM Z PILOTEM, kolor czarny, 3 opcje prędkości, 3 łopatki plastikowe, podstawa - na kole, 

pilot w zestawie - 99 zł
5. WENTYLATOR STOJĄCY VENETO-40B, kolor szary, czarny, 3 prędkości, moc 45 W - 89,90 zł
6. WENTYLATOR PODŁOGOWY z pilotem, kolor czarny, biały, 3 opcje prędkości, 3 łopatki plastikowe, podstawa krzyżak 

60 cm, pilot w zestawie - 99 zł
7. WENTYLATOR KOLUMNOWY VENICO 78TO-B, kolor czarny, wys. 78 cm, szer. 18 cm - 129 zł
8. WENTYLATOR KOLUMNOWY VENICO 78TO-SR, kolor srebrny, wys. 78 cm, szer. 18 cm - 129 zł

od 7490 zł

szt.

od 2490 zł

szt. od 799 zł

szt.

od 3999 zł

szt.

od 599 zł

szt.

od 499 zł

szt.

od 399 zł

szt.
1599 zł

kpl. 1499 zł

kpl.
hIT cENOWY!

499 zł

kpl.
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w Twoim
warszTacie

szLiFieRkA kĄTowA
moc 950 W, średnica tarczy 125 mm, 
prędkość obrotowa 12000 obr./min

SPAWARKA INWERTOROWA  
Redok opTimA 162i 
zasilanie 230 V; prąd spawania 20-160 A; śr. elektrod 
2-3,2 mm; wyposażenie: szczotka + młotek, tarcza ochron-
na, przewody spawalnicze na złączach (klema masy, 
uchwyt spawalniczy), wyświetlacz LCD; funkcje optymaliza-
cji łuku: HOT-START, ANTI STICK

iNdukcYJNA  
pRzeciNARkA do dRewNA 
moc 800 W, silnik indukcyjny; śr. tarczy 200 mm; maks. 
kąt cięcia 45 stopni, gł. cięcia: pod kątem 90 stopni 
45 mm, pod kątem 45 stopni 27 mm; powierzchnia robo-
cza 505x373 mm 

wieRTARko-wkRęTARkA  
18 V Li-ioN 2,5 Ah
akumulator 18 V Li-Ion 2,5 Ah; czas ładowania 
50 min; pręd. obr.: 1 bieg 0-400 obr./min, 2 bieg 
0-1500 obr./min; regulacja prędkości; śr. uchwytu 
13 mm; moment obr. 40 Nm; 21 ustawień momentu 
obrotowego; szybki stop 

odkuRzAcz wARszTATowY 1500 w
Z ZESTAWEM AKcESORIÓW
moc 1500 W; poj. zbiornika 30 l; maks. moc ssąca 
190 mbar; zintegrowane automatyczne gniazdo do 
podłączania elektronarzędzi; odkurzanie na sucho 
i mokro; funkcja wydmuchu; osprzęt/akcesoria: wąż 
ssący o dł. 3,5 m, ssawki (podłogowa, szczelinowa), 
filtr piankowy, filtr harmonijkowy, uchwyt na kabel, 
2 szczotki i dysze do czyszczenia samochodu

239 zł

szt.

259 zł

szt.

319 zł

szt.

289 zł

szt.

239 zł

szt.

199 zł

szt.

399 zł

szt.

229 zł

szt.

129 zł

szt.

259 zł

szt.

399 zł

szt.

399 zł

szt.

319 zł

zest.
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inspiracjeDekorac
je

od 45,00 zł od 67,00  zł

na taśmie
i przelotce

różne kolory 
i rozmiary

różne kolory różne kolory
40x40 cm

różne wzory 
i rozmiary

ZASŁONY FIRANY

od 59,90 zł

NARZUTY

13,90 zł

PODUSZKI

39,90 zł
150x200 cm

KOCE

mop ViLedA  
EASY WRINg & cLEAN TURBO
w ofercie również wkład do mopa - 24,90 zł/szt.

pLAsTiki użYTkowe
różne kolory;
 - WIADRO, 5 l - 6,90 zł, 
10 l - 9,30 zł
 - MISKA, 8 l - 9,50 zł, 11 l 
- 11,90 zł, 15 l - 13,50 zł 

pRzYBoRY kucheNNe scANdi
deska bambusowa - 19,99 zł, koszyk metalowy - 39,99 zł,  
wałek silikonowy - 25,99 zł,  
elektroniczna waga kuchenna - 41,99 zł

firana jednokolorowa na taśmie i przelotce; różne wymiary - 74,99 zł; zasłony: w stylu eko - 79,99 zł; z nadrukiem 
kwiatowym - 55,99 zł; o strukturze naturalnej - 76,99 zł; welwetowa - 99,99 zł; z etaminy - 92,99 zł; z mikro-
fibry - 49,99 zł; różne rozmiary, dostępne na taśmie lub przelotkach; narzuta jednokolorowa, wym.: 170x210 cm 
- 65,99 zł, wym. 220x240 cm - 84,99 zł, różne kolory; poszewka jednokolorowa o wym. 40x40 cm - 15,50 zł,  
różne kolory; koc z mikrofibry, wym. 150x200 cm - 45,90 zł, różne kolory

pudełko dRewNiANe NA kółkAch
różne wzory i kolory;
duże - 89,90 zł; małe - 49,90 zł

TRAWA MORSKA
kolor naturalny, białe baweł-
niane linie i frędzle
 - obrus, wym. 35x220 cm 
- 59,90 zł
 - podkładka, wym. 33x47 cm 
- 14,90 zł

KOSZYK KUchENNY 
ZAWIESZANY 

kolory: biały, szary, wys. 25 cm, 
szer. 24 cm, gł. 10 cm, do 

zawieszenia wewnątrz lub na 
zewnątrz szafki, wyprofilowany 

zaczep

SALATERKA SZKLANA 
miseczkA, 
zestaw 3x300 ml;  
do deserów, przekąsek, sosów 
- 5,90 zł/zest.

MISEcZKI NA 
PRZYSTAWKI 
i pRzekĄski
materiał kamionka, 
zestaw zawiera 4 szt. 
- 9,90 zł/zest.

POJEMNIK  
KUchENNY 
wykonany z tworzywa 
sztucznego i bambusa; 
kolory: biały, szary, 
turkusowy
poj. 1,5 l - 12,90 zł;  
poj. 0,9 l - 9,90 zł

półmisek 
PORcELANOWY 
NA PRZYSTAWKI
do serwowania przekąsek, 
sosów; wym. 18x18x3 cm, 
kolor biały - 19,90 zł/szt.

MISEcZKI 
PORcELANOWE 
NA pRzekĄski
zestaw zawiera 3 szt., 
śr. miseczki 10 cm, kolor 
biały - 19,90 zł/zest.

poJemNik NA heRBATę 
W TOREBKAch
wym.: wys. 7,5 cm, szer. 21 cm, dł. 16 cm, 
wykonany z drewna

doNicA kosz 
kukuRYdziANY
duża - 69,90 zł; średnia 
- 49,90 zł

LisTwA mAskuJĄcA deco
wym. 200x10x4 cm, kolor biały

SZYNA PcV 
 - pojedyncza - od 14,90 zł
 - podwójna - od 19,90 zł

10990 zł

zest.

od 990 zł

szt. 690 zł

szt.

od 4990 zł

szt.

od 1550 zł

szt.

od 690 zł

szt.

od 1999 zł

szt. 1990 zł

szt.

od 4990 zł

szt. od 1490 zł

szt.

7990 zł

szt.

od 1490 zł

szt.
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 -10% -20% -30%

POSEZONOWE
cZYSZcZENIE MAgAZYNU

pRzęsło oGRodzeNiowe kAJA*
wym. 2x0,9x1,2 m; stal, ocynk + RAL 9005; dostępna 
również brama i furtka
*nie wymaga malowania; 
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

pRzęsło oGRodzeNiowe koRA*
wym. 2x1,2 m, ocynk + RAL 7016, struktura; dostępna 
również brama i furtka 
*nie wymaga malowania;
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

pRzęsło oGRodzeNiowe ewA LuX ii*
wym. 1,8x0,9x1,2 m, ocynk + RAL 9005, struktura; dostępna 
również brama i furtka
*nie wymaga malowania; 
*5 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

249 zł

przęsło 139 zł

przęsło

zł

przęsło

PRODUKT
POLSKI

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

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

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

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:

+50


