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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

jesień

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   remont na zdrowie – materiały 
służące dobremu samopoczuciu

•  dom, który nie da się 
zaskoczyć pogodzie

•   życie wśród roślin 
– aranżacje dla miłośników przyrody

m jak 
mrówka 
porady i pomysły  
dla Twojego domu  
- 0,99 zł/szt.

am-wILD 
kUBEk 
CEramICZNY 
550 ml
tygrys, lew, jeleń, 
wilk, królik, różne 
wzory

kUBkI aDVENTUrE
510 ml, różne wzory

wYCIEraCZkI 
mix wzorów 

ChLEBak ZE sTaLI 
NIErDZEwNIEj
kremowy i brązowy

paTELNIE am-koBE
- patelnia grill, rozm. 26x26 cm

patelnie do naleśników 
- Rumba, 22 cm, 25 cm. miks. kolorow,  
- am-naTure, 28 cm 

pIEC  
sZamoT
 - niski 
 - wysoki

pIEC sTaLowY 
LUIZa 8,6 kw
wym. 33x36x93 cm

pIEC sTaLowY  
BErTa 10 kw
wym. 46,5x39x97 cm

płyta 
grZEwCZa

pIEC sTaLowY  
Ewa max 8,6 kw
wym. 40x36x87 cm

pIEC sTaLowY  
BarBara 10,7 kw
wym. 46,5x39x80 cm

pIEC sTaLowY  
ELIZa 8,6 kw 
kolor beżowy, wym. 40x46x90 cm

pIEC sTaLowY  
BEaTa 10,7 kw
wym. 46,5x39x97 cm

nowośĆ

sZEroka ofErTa pIECów

od 1999
zł/szt.

od 2599
zł/szt.

hIT CENowY

2999
zł/szt.

hIT CENowY

3599
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

8,6 
kW 10 

kW

8,6 
kW

10,7 
kW

8,6 
kW

10,7 
kW

www.mrowka.com.pl

Wrzesień  
2020

Oferta ważna  
od 04.09 do 19.09

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka CHełMŻa
psB mrówka gNIEwkowo



zlew
stojąca

kabina z HydroMasaŻeM luna
hydromasaż 3 dysze, szyby gr. 4 mm - przednie transpa-
rentne, tylne grafitowe, profile chromowane, deszczowni-
ca, słuchawka prysznicowa, przełącznik funkcyjny, wys. 
brodzika 15 cm, głębokość brodzika 5 cm, kabina bez 
syfonu, wym.: 80x80 i 90x90 cm 

kaBINa  
prYsZNICowa aLBa pLUs
dwuskrzydłowe, przesuwne z uszczelkami ma-
gnetycznymi, drzwi mocowane na łożyskowanych 
rolkach, szkło gr. 4 mm, hartowane, mleczne ze 
wzorem, wym.: 80x80

zestaw łazienkowy  
ELITa – LINIa agawa 
meble w różnych wymiarach, można kupić elementy oddzielnie, 
można kupić cały zestaw

kaBINa DELUx 
z HydroMasaŻeM
wym.: 80x80, 90x90 cm 

produkty łazienkowe 
faCkELmaNa
akcesoria łazienkowe, duży wybór

zlew
ścienna umywalkowa 

ścienna 

natryskowa 

wannowa 

hIT CENowY

od 999 
zł/szt.

kUpUj w ZEsTawIE LUB oDDZIELNIE

nowośĆ!

od 599
zł/szt.

sErIa 
BaTErII 
aToL

hIT CENowY

od 5999
zł/szt.
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łazienkowe
szaleństwo cenowe



panele podłoGowe
1. 1.  Dąb Aspen, AC3, 7 mm
2. 2.  Dąb Parkietowy/Zorba, AC4, 7 mm
3.  Dąb Calgary, AC4, 8 mm
3. 4.  Dąb Tobago, AC5, 8 mm, V-fuga

4.
3.

2.

1.

akCEsorIa  
mEBLowE DomINo
uchwyty, gałki, zawiasy,  
zamki, haczyki

roLETa mINI frUTTI 
dostępna w różnych kolorach, szer. 35-114 cm, dł. 150-215 cm

grEs  
TEChNICZNY  
hx200
wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny,  
antypoślizgowy, idealny na garaż,  
taras, balkon, gat. I

płytki toledo
płytki tiMber

płytka dekoraCyJna 
wewnętrzna

płytka  
DEkoraCYjNa  
wewnętrzna 
sYDNEY 2
0,4 m2/opak. (62,47 zł/m2)

ZaZDroskI
wym.: 80 cm, 100 cm, biała, chrom

od 799
zł/szt.

od 1999
zł/m2

foLIE sTaTYCZNE
różne rozmiary i wzory

od 1999
zł/szt.

od 2599
zł/szt.

nowośĆ!duŻy wybór

2999
zł/m2

hIT CENowY

od 2699
zł/opak.
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Bros 
ziarno na myszy  
i szczury, 300 g  
(17,63 zł/kg)

CEBULE  
jEsIENNE

pojEmNIk  
Na oDpaDY  
zielony, 120 l, 240 l

1. Grabie do liśCi lub trawy 
20 twardych zębów, trzonek sosnowy, lakierowany, 600 g
2. graBIE mETaLowE UTwarDZaNE 
14 mocnych zębów, głowica z wysokiej jakości stali, trzonek sosno-
wy, lakierowany, 535 g 
3. sZpaDEL osTrY  
trzon lakierowany, plastikowa rękojeść, głowica z wysokiej jakości 
stali, 1900 g
4. sZpaDEL prosTY mETaLowY
głowica metalowa, hartowana, trzon metalowy, pokryty PCV,  
plastikowa rekojeść, 2200 g

 fIgUrkI I CEramIkawaZoNY
DoNICE 
różne rozmiary i kolory 

mICroBEC  
ULTra
preparat do szamb, 1 kg

środki 
owaDoBójCZE
różne rodzaje

4.
3.

2.1.

wIaDra
różne wzory i kolory, 5 l, 10 l, 15 l 

prEparaT
na mrówki

prEparaT
na osy i szerszenie

agrICoLLE 
środek zwalczający 
mszyce i przędziorki

pułapka
na muszki owocówki

akCEsorIa Do wYroBU wINa
1. korek do balonu, różne rozmiary
2. drożdże i pożywki do win
3. winomierz (cukromierz)
4. rurka fermentacyjna, szklana, 2 szt. 

1.

2.

3. 4.

mETaLopLasTYka
kwietniki, szafki, szkło, różne wzory,  
kolor złoty, biały

narzędzia 
ogroDowE CELLfasT* 
1. szpadel ostry 
2. szpadel prosty, 
3. grabie 
4. łopata do piasku
*w zestawie do narzędzi wąż 
   lub rękawiczki  gratis

proFesJonalne narzędzia  
ogroDowE CELLfasT 
super JakośĆ w super Cenie

sUsZarka Do grZYBów I owoCów
średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością regulacji 
wysokości, moc 250 W

od 999
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

od 2499
zł/szt.

nowośĆ!
od 799

zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 499
zł/szt.

duŻy wybór

od 4999
zł/szt.

promoCja

1

2

3

4

hIT CENowY

8999
zł/szt.
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prEparaTY soUDaL
- silikon sanitarny, biały 280 ml 
- akryl biały, 280 ml 
- piana montażowa 770 ml, 2016 gg 

zestaw 5 wierteł 
1. HSS PRO DIN-338:  4.0, 
5.0, 6.0, 8.0, 10.0 mm 
2. do betonu MASONRY:   
4, 5, 6, 8, 10 mm ł

2.1.

BLUZa  
roBoCZa
81-210

spoDNIE  
roBoCZE
81-220

półbuty   
roBoCZE skórZaNE
81-014

sILIkoN 
saNITarNY 
IDEaLNa 
łazienka

reGał Metalowy 
oCYNkowaNY
rozmiar 180x90x40 cm; 5 półek; 
nośność 1 półki maks. 175 kg; 
materiał półki - płyta MDF; 
konstrukcja wciskana  
(bez konieczności skręcania)

stołek 
składany  
pLasTIkowY
maks. obciążenie 130 kg, 
wysokość 22 cm

elektryCzne Mieszadło  
Do Zapraw 
BUDowLaNYCh 
moc silnika 1200 W, prędkość  
obrotowa na i biegu 0-500 obr./min, 
na II biegu 0-700 obr./min, 
w zestawie znajduje się mikser 
z typem mocowania: 
gwint m 14

zestaw wierteł i bitów 
do drewna, metalu, betonu, 246 elementów

nowośĆ

nowośĆ

nowośĆ

od 2699
zł/szt.

od 1899
zł/szt. nowośĆ

- KLEJ MONTAŻOWY GT, poj. 290 ml  
- SILIKON UNIWERSALNY, 310 ml  
- AKRYL MALARSKI, 310 ml  

od 8999
zł/szt.

29999
zł/zest.

2990
zł/szt.

waLIZka 
W ZESTAWIE

249
elem.

1200
W

hIT CENowY

189 
zł/szt.
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od 1099
zł/szt.



od 1499
zł/szt. 

duŻy

wYBór

koLorów

taśMa Malarska Mt-pG (sbl)
różne rozmiary: 38 mm x 33 m, 48 mm x 33 m, 25 mm x 50 m, 
30 mm x 50 m, 38 mm x 50 m, 48 mm x 50 m

zestaw pędzli  
maLarskICh 
3, 4, 5, 6 szt. 

zestaw taśM  
MaskuJąCyCH psb
48 mm x 50 m x 2 szt. 

Zaprawa kLEjowa 
UELasTYCZNIoNa 
aTLas 
25 kg – TOP (1 zł/kg)

ok! kleJ  
UELasTYCZNIoNY 
25 kg - TOP (1,20 zł/kg)

sILIkoN 
saNITarNY 
sILToN s 
różne kolory, 280 ml

sILIkoN 
saNITarNY 
arTIs 
różne kolory, 280 ml

aTLas UNI-grUNT 
5 kg – TOP (7,2 zł/kg)

aTLas aTUT 
zaprawa klejowa do płytek 
25 kg (0,6 zł/kg)

proDUkTY kNaUf 
- elastyczny klej do płytek K2 żelowy , 25 kg
- masa gipsowa UNIFLOTT, 5 kg szt.
- tynk MP 75 lekki 30 kg

hIT CENowY

od 999
zł/szt.

od 1799
zł/szt. 

od 599
zł/zest. 

od 2599
zł/szt. 
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ZRÓB ZAKUPY 
I KUPUJ 
PRODUKTY 
AMBITION 
ZA PÓŁ CENY

44,99
89,98

54,99
109,98

49,99
99,98

59,99
119,98

59,99
119,98

Patelnia 
24 cm

Patelnia 
20 cm

Patelnia 
28 cm

Czajnik
3 l (3,4 l) 

Patelnia Grill 
26 x 26 cm

54,99
109,98

89,99
179,98

99,99
199,98

99,99
199,98

Garnek 
28 cm

Garnek wysoki
20 cm

Garnek wysoki
24 cm

Rondel
16 cm

109,99
219,98

109,99
219,98

109,99
219,98

249,99
499,98

Patelnia głęboka 
z odlewanego aluminium 
z „Aroma Knob System”
28 cm

Brytfanna z odlewanego 
aluminium  z „Aroma Knob 
System”
32 x 21 cm 

Garnek z wkładem  
do gotowania 
na parze 
20 cm

ZA KAŻDE WYDANE 50 ZŁ 
RABAT 50% NA PRODUKTY 
Z LINII CARBON 
MARKI AMBITION

AKCJA TRWA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

Szybkowar ze stali 
nierdzewnej (ze składa-
nymi uchwytami)

hIT CENowY

od 5999
zł/szt.

CZajNIk mETaLIk 
poj.: 1,7 l, 2 l, mix 3 kolorów  
- 32,99 zł/szt.

wYCIskaCZE  
Do CZosNkU

wasChkoNIg 
proszek do prania, UNIVERSAL, 
COLOR, 7,5 kg (5,87 zł/kg) 

beCzki, słoJe i kaMionki do kiszenia
1.  beczka na kapustę, ogórki, biała, 5 l
2.  beczka Kiszonka, biała, uchwyt, 10 l
3.  słój ze szczypcami, z plastikową pokrywką, 5 l
4.  słój plastikowy, 5 l 
5.  kamionka, beczka z pokrywką, 4,5 l 
6.  kamionka, garnek na ogórki, ze szczypcami, kolor ecru, brąz, 3 l
* dostępne są także akcesoria

1.
2.

3.
4.

5.

6.

słoiki
- słoik 0,3 l, 8 szt.
- słoik 0,5 l, 6 szt.
- słoik 0,9 l, 8 szt.

DraBINa aLUmINIowa
- 4-stopniowa do 120 kg
- 5-stopniowa do 120 kg

sUsZarkI 
Do BIELIZNY
4 modele, 4 kolory

hIT CENowY

4399
zł/szt.

od 2299
zł/szt.

hIT CENowY

6999
zł/szt.nowośĆ!

garNEk NIErDZEwNY  
wYsokI 7,2 l

pojEmNIk sZkLaNY 
Z wIECZkIEm DrEwNIaNYm
DL 125

pojEmNIk sZkLaNY 
Z wIECZkIEm DrEwNIaNYm
DL 135 

od 999
zł/szt.

od 799
zł/kpl. 

CHEMIA 
NIEMIECKA od 8999

zł/szt.

Wrzesień 2020 7 

od 1599
zł/szt.

DraBINY  
aLUmINIowE  
przeMysłowe



2.

1.

artykuły 
do sprzątania york
1. zmywak ECO 2 szt.   
2. ściereczki bawełniane na rolce ECO.  
3. zmiotka z szufelka Bambus.  
4. miotła ECO z trzonkiem bambusowym.  
5. mop płaski ECO.   

artykuły do sprzątania york
1. uniwersalne chusteczki dezynfekujące LONG LIFE - tuba 60 szt.; 2. zmiotka z szufelką z gumą TWEED
3. wiadro prostokątne 14 l+wyciskacz IML; 4. końcówka MOP z mikrofibry RUBI; 5. MOP płaski SALSA
6. bawełniana torba na zakupy ECO

artykuły rowerowe
1. zestaw lamp alu. SNAJPER 1 W+6 LED (5), BIKE OK
2. siodło rowerowe, miejskie, CITI BIKE OK 
3. pompka ręczna z manometrem, BIKE OK -
4. komputerek rowerowy, 11-funkc. TopLine, BIKE OK  
5. zabezpieczenie, mix kolorów, 10x1000 mm (10) IP+uchwyt, BIKE OK 

TrZoNEk Do sZCZoTEk, 
Grabi, łopaty
różne rodzaje

sZCZoTkI 
1. gospodarcza
2. ulicowa amatorska, 

różne wymiary

od 499
zł/szt.

nowośĆ

Hit Cenowy!

akCEsorIa rowErowE

duży wybór

od 999
zł/szt.

5

4

1

2

3

od 699
zł/szt.

od 599
zł/szt.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

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

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:

psb Mrówka CHełMŻa
87-140 Chełmża, ul. św. Jana 9b, 

tel. 500 115 101
godz. otwarcia: pn. - sb.: 700-2000 

niedz. handlowa 1000-1800

psB mrówka gNIEwkowo
88-140 Gniewkowo, ul. inowrocławska 4

tel. 507 156 077
godz. otwarcia: pn. - pt.: 700-1900

sob.: 700-1500

Zyskaj 10% zwrotu
wydanych punktów

Wymień swoje punkty
na dowolne zakupy
w PSB-Mrówka,
a 10% wydanych punktów
wróci na Twoją kartę PAYBACK.

3786
Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK. Oferta ważna w dniach 
04-19.09.2020 r. Zaokrąglone do całości 10% wydanych punktów zostanie
zwrócone na Twoje konto PAYBACK do dnia 30.09.2020 r.

0 490000 033786

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


