
DRZWI  
ZEWNĘTRZNE FLORENCJA 
szerokość: 90 cm, L/P, kolor: złoty dąb, wypeł-
nienie: pianka poliuretanowa, wykończenie: 
okleina PVC, komplet akcesoriów w cenie

SKRZYDŁO DRZWIOWE ALBA*
kolor: dąb bielony, szerokość: 70-80 cm, szyba 

hartowana, pełne - 99 zł, 
pokojowe, łazienkowe - 169 zł

*cena bez klamki i ościeżnicy

SKRZYDŁO RAMOWE GENUA*
szerokość: 70, 80 cm, L/P, kolor biały, szyba hartowana, 
okleina FF; pokojowe, pełne, łazienkowe  
*cena bez klamki i ościeżnicy

279 
zł/szt.

1299 
zł/szt. hIT 

CENOWY

od 99 
zł/szt.

Oferta ważna od 10.08 do 26.08
lub do wyczerpania zapasów

www.mm44.pl

SIERPIEŃ 2018

PSB MRÓWKA WARSzAWA MARYWILSKA
uL. MARYWILSKA 44, 03-042 WARSzAWA  

godz. otWARcIA: PN. - Nd. 800-1900

7571

*Zapłać punktami w PSB-Mrówka za dowolne
zakupy, a 25% wydanych punktów wróci
na Twoją kartę PAYBACK.

wraca na Twoją kartę PAYBACK*

Promocja trwa do 26.08.2018 r.
Aby skorzystać z oferty zrób zakupy 
w PSB Mrówka, okaż przy kasie kartę 
PAYBACK oraz ten kupon.
Zaokrąglone do całości 25% wydanych 
punktów zostanie zwrócone
na Twoje konto PAYBACK do dnia 
30.08.2018 r.

25%
wartości zakupów



ZESTAW  
PODTYNKOWY 
STRONG MASTER
miska, deska PP,  
przycisk chrom

399 
zł/zest.

raty 0%    raty 0%    raty 0%    raty 0%    raty 0%    raty 0%    raty 0%

SERIA BATERII ELBA

KABINA PRYSZNICOWA  
Z HYDROMASAŻEM 
80x80 cm - 849 zł, 90x90 cm - 899 zł, 
szyby przednie bezbarwne 4 mm, szyby  
tylne ciemny grafit 4 mm, profile satynowe,  
3 duże dysze, rolki górne podwójne, wysokość  
brodzika 42 cm

od 849 
zł/szt. KABINA  

PRYSZNICOWA ELSA
profil chrom, szkło grafit, z płytkim  
brodzikiem, wys. 195 cm,  
wym.: 80x80 cm - 477 zł, 90x90 cm - 499 zł

WC KOMPAKT  
STRONG MASTER
3/6 litra, deska PP,  
odpływ poziomy

wannowa natryskowa zlew
ścienna umywalka

stojąca

zlew
stojącaumywalka 

ścienna umywalka stojąca  
z ruchomą wylewką

zlewozmywakowa  
z wylewką C

POJEMNOśCIOWY 
OGRZEWACZ 

WODY ELPROM
poj.: 30 l - 279 zł, 

50 l - 279 zł,
80 l - 349 zł, 
100 l - 425 zł

od 477 
zł/szt.

179 
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

89 
zł/szt.

85 
zł/szt.79 

zł/szt.
99 

zł/szt. 69 
zł/szt.

89 
zł/szt.

+50

od 279 
zł/szt.

Sierpień 20182



raty 0%    raty 0%    raty 0%    raty 0%    raty 0%    raty 0%    raty 0%

BATERIA RUBI
dostępne kolory: biały, szary, czarny

GRZAŁKA 
ŁAZIENKOWA
moc: 600 W - 125 zł, 900 W - 129 zł

DESKAWOLNOOpADAJĄCA

ELAStyCzNA

WyLEWKA

DESKA  
SEDESOWA SLIM
o działaniu antybakteryjnym

ZESTAW  
GRANITOWY RIO

1-komorowy z ociekaczem w zestawie  
z baterią + zaślepka 65x45x17 cm, dostępny  

w kolorach piaskowym i grafitowym

OGRZEWACZ LORD
moc: 3000 W; zasilanie: 230 V; temperatura:  
30-60°C; zalety: oszczędność czasu, energii  
i wody, natychmiastowe działanie, możliwość  
regulacji temperatury wody, łatwy w montażu

ZLEW KVADRA
2-komorowy, wym. 78x44x16 cm, 
wpuszczany w blat, syfon w komplecie;
- tekstura jedwab - 119 zł
- tekstura len - 149 zł

FERRO ZESTAW  
TERMOSTATYCZNY 

GRZEJNIK ALUMINIOWY POWER 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, maks. moc 
cieplna 145 W, maks. ciśnienie robocze 16 barów

ZESTAW KREDO  
SZAFKA  
Z UMYWALKą 40 cm 

DYWANIKI
różne kolory, pojedynczy - 17 zł
zestaw 2-elementowy - 45 zł

9999
zł/szt.

8499
zł/szt.

od 125 
zł/szt.

+100

29999 
zł/zest. 

159 
zł/szt. 

STOJąCY

śCIENNY

od 119 
zł/kpl.

3999
zł/zest.

1799
zł/żeberko

5 LAT
GWARANCJI

149 
zł/zest. 

od 17 
zł/szt.
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ZESTAW ZEN GRAFIT 
szafka z umywalką, 60 cm - 449 zł*
słupek, 30 cm - 249 zł 
grafit połysk  
*cena nie zawiera armatury

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY 
PSB LUPO

R

LUPO wym. szer. x wys. moc cena
1 415x530 mm 240 W 159,00 zł
2 715x530 mm 395 W 209,00 zł
3 850x530 mm 490 W 249,00 zł
4 160x530 mm 570 W 279,00 zł
5 1240x530 mm 700 W 329,00 zł

ZLEW PSB WIKTORIAN  
OWALNY WPUSZCZANY 
1 kom. z krótkim ociekaczem SATYNA, 
58x45x17 cm, odpływ 3,5”, głęboka komora, 
syfon w komplecie

KOLUMNA  
NATRYSKOWA 

MAX
1-funkcyjna deszczownia,  

1-funkcyjna słuchawka,  
2 węże, przełącznik  

mosiężny 2-stopniowy,  
wykończenie chrom

1. brYzA ekSPerT proszek do prania, 6,375 kg, kolor/white,  
85 prań - 26,90 zł (0,32 zł/pranie)

2. WOOLiTe PerłA płyn do prania, różne rodzaje,  
4,5 l - 24,99 zł (5,55 zł/l)

3. SiLAN płyn do płukania, różne rodzaje,  
1,85 l - 9,99 zł (5,40 zł/l)

4. reNOVA PrOFeSSiONAL big rOLL ręcznik papierowy,  
a’1 - 15,99 zł

5. regiNA rumiankowy papier toaletowy,  
a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)

6. CiF CreAm mleczko czyszczące, różne rodzaje,  
750 ml - 7,99 zł (10,65 zł/l)

od 159 
zł/szt. 

od 249 
zł/szt.

99 
zł/kpl.

89 
zł/szt. 

od 799
zł/szt. 

1

2 3

4

65
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PŁYTKI śCIENNE

PŁYTKA PARMA, opak. 0,5 m2

płytka gipsowa z fugą, dekoracyjna; dzięki jasnej barwie urozmaiconej lekkimi przebarwieniami i ciekawej strukturze jest doskonałym odzwierciedleniem naturalnego kamie-
nia; w aranżacji wnętrza każdy nawet najdrobniejszy szczegół ma znaczenie; płytka ta doskonale sprawdzi się w połączeniu z klasycznymi, eleganckimi dodatkami, stylowymi 
meblami i drewnianą podłogą; to gratka dla estetów i zwolenników miejskiego stylu, którzy cenią sobie ciepłe i przytulne wnętrza

PANELE PODŁOGOWE
1. Dąb Angielski, AC3, 7 mm - 17,99 zł/m2 
2. Dąb grenlandzki, AC3, 7 mm - 22,99 zł/m2

3. Dąb Naturalny, AC4, 7 mm - 25,99 zł/m2

4. Pinia mountain Hut, AC4, 8 mm - 29,99 zł/m2

2890
zł/opak.

od 1799
zł/m2

1

2

3

4
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+

ZESTAW SOLID™  
SZPADEL OSTRY  
+ SZCZOTKA

PLANDEKI
różne rozmiary

HARDWARE SIEKIERA S
dł. 35,5 cm, ciężar 640 g, ostrze szlifowane  
pod kątem 30°, optymalny kształt ostrza  
i idealne wyważenie zapewnia bardziej  
wydajną oraz ergonomiczną i bezpieczną  
pracę, trzonek z lekkiego i bardzo  
wytrzymałego tworzywa FiberComp

POMPA  
DO SZAMBA  

K-PS14500
wydajność 4500 l/h,  

wys. podnoszenia 12 m,  
maks. zanurzenie 5 m, maks. moc 550 W

POMPA OGRODOWA GARTEN-JET 1000 PLUS
wydajność: 3500 l/h; moc: 800 W; ciśnienie: 4,6 bara; 
wys. podnoszenia: 46 m; gł. zasysania: 9 m; przyłącza: 1” 
(30,93 mm)

POJEMNIK  
NA śMIECI  
DO SORTOWANIA 
poj. 50 l

319 
zł/szt.

119 
zł/zest. 

od 479
zł/szt.

hIT 
CENOWY

109 
zł/szt.

249 
zł/szt.

2890
zł/szt.

Sierpień 20186



raty 0%    raty 0%    raty 0%    raty 0%    raty 0%    raty 0%    raty 0%

10% GRATIS
10% GRATIS

FARBA EASYCARE 2,5 l 
hydrofobowa i plamoodporna,  
do ścian i sufitów (24 zł/l)

DULUX EASYCARE 
nieskazitelna biel, 9 l 
(15,55 zł/l)

FARBA SUPER WHITE
wysokiej jakości wodorozcień-
czalna farba lateksowa, pozwala 
uzyskać efekt eleganckiej, 
śnieżnej bieli o głęboko matowym 
wykończeniu, 10 l (7,54 zł/l)

JEDYNKA śNIEŻNOBIAŁA
farba do dekoracyjnego malo-
wania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 10 l + 10% grATiS 
(3,63 zł/l)

ZMYWACZ  
DO PLAM  
OLEJOWYCH  
FEDA 1 l

IMPREGNAT  
DO KOSTKI  

(WODNY) 5 l
(18 zł/l)

FARBA NOBILES  
PORY ROKU
lateksowa
2,5 l - 32,99 zł (13,20 zł/l) 
5 l - 62,99 zł (12,60 zł/l)

śNIEŻKA BARWY NATURY
matowa farba lateksowa, 2,5 l (14 zł/l)

HAMMERITE POŁYSK
jednoskładnikowa farba do  
antykorozyjnego, dekoracyjnego 
malowania metali, 
0,7 l (49,99 zł/l)

VIDARON RENOWACYJNY 
impregnat do drewna
4,5 l (11,78 zł/l)

VIDARON IMPREGNAT
ochronno-dekoracyjny do drewna
4,5 l (18,89 zł/l)

SADOLIN
lakierobejca odporna na 
trudne warunki atmosferyczne, 
3w1, 0,7 l (45,70 zł/l)

SADOLIN CLASSIC IMPREGNAT
głęboko penetrujący impregnat prze-
znaczony do stosowania na zewnątrz, 
dostępne różne kolory, 5 l (19 zł/l)

ALTAX IMPREGNAT  
DO DREWNA 5 l 
jedna warstwa (9,30 zł/l)

SADOLIN EXTRA
lakierobejca  
dekoracyjno-ochronna,
różne kolory, 2,5 l 
(45,20 zł/l)

FARBA BIAŁA AKRYLOWA  
NOBILES SUPER AKRYL
10 l (8 zł/l)

ZESTAW MALARSKI
rolki: 10 cm - runo 7 mm, 
18 cm - runo 12 mm; czarna kuweta 
35x26 cm; taśma 2,5 cm x 33 m;
folia 4x5 m, gr. folii ok. 5 μm

ZESTAW MALARSKI
kuweta 24/32 cm, wałek 18 mm, 
pędzel angielski 36 mm

ZESTAW DO 
MALOWANIA
2 szt. kuweta big - oszczędność 
na farbie; 2 szt. wałek mAXi 
- lepsze krycie; uchwyt SUre 
griP - dobry chwyt; taśma malarska 
bLUe DOLPHiN 50 m; wskazówki malarskie 
SekreTY PrOFeSJONALiSTY; 2 szt. pędzel 
gąbkowy - idealny do kątów; wałek 
miNi z uchwytem

+50

5999
zł/szt. 

od 3299
zł/szt. 

8299
zł/szt. 

13999
zł/szt. 

3990
zł/szt.

4499
zł/szt.

8999
zł/szt.

3499
zł/szt.

3499
zł/szt.

3199
zł/szt.

9499
zł/szt.

5299
zł/szt.

8499
zł/szt.

4650
zł/szt.

11299
zł/szt.

7999
zł/szt.

1990
zł/zest.

1490
zł/zest.

2999
zł/zest.
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18

0 
cm

40 cm 90 cm

REGAŁ GARAŻOWY 
180x90x40 cm
noga dzielona, półki z płyty 
mDF, montaż wciskany, 
5 półek, nośność na każdą 
półkę 175 kg

SZLIFIERKA  
KąTOWA STANLEY  
FATMAX
Fmeg220-QS 125 mm, 
850 W, 12000 obr./min,  
wrzeciono m14, uchwyt 
boczny, łagodny rozruch

WIERTARKO-WKRĘTARKA 
STANLEY FATMAX 
FmCk601C2S-QW
18 V, 2 akumulatory 1.3 Ah, wa-
lizka, 61 szt. akcesorioów, szybka 
ładowarka
 WIERTARKO-WKRĘTARKA

maksymalny moment obrotowy 
13 Nm, zakres uchwytu 10 mm, 
akumulator Li-iON (1,5 Ah), 
ładowarka, walizka 

ODKURZACZ 
Z OTRZąSACZEM
przystosowany do pracy na sucho i mokro, 
gniazdo 230 V z funkcją opóźnionego startu 
odkurzacza do podpięcia elektronarzędzi, 
otrząsacz, moc silnika 1400 W, poj. zbiornika 
30 l, maks. wydajność 180 mbar, rura meta-
lowa, teleskopowa, dodatkowo w komplecie: 
worek papierowy, dysza podłogowa, dysza 
szczotkowa, dysza do fug, wkład hepa, filtr 
gąbkowy

MYJKA  
CIśNIENIOWA  
135 BARóW
moc 1900 W, ciśnienie 135 barów  
przepływ wody 420 l/h,  
aluminiowa pompa,  
wyposażenie: pistolet, lanca,  
lanca turbo, pianownica, szczotka obrotowa i płaska, wąż 5 m.b.

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

ZESTAW KLUCZY  
NASADOWYCH 
1/4”, 71 EL.
71 elementów, 
bity 1/4” 30 szt., 
nasadki 1/4” 12 szt., klucze 
sześciokątne 12 szt., 
klucz płasko-oczkowy  
8 szt., przedłużka 1/4” 
2 szt. 50 mm i 100 mm, 
przedłużka elastyczna

TORBA MONTERSKA NA KOŁACH
wykonana z trwałego poliestru 600D, usztywniana 
kostrukcja, wzmocnione szwy i zamki, teleskopowy 
uchwyt z blokadą, koła, uchwyt wzmocniony nitami, 
11 kieszeni wewnętrznych i 6 zewnętrznych, duża 
komora główna

1. mocna, sztywna konstrukcja; 2. profilowany uchwyt pokryty miękką pianką; 3. wzmocniony teleskopowy uchwyt; 4. wzmocnione, trwałe zamki, podwójny szew 
zamka; 5. wytrzymały materiał; 6. wytrzymałe, masywne koła; 7. dużo zewnętrznych i wewnętrznych kieszeni; 8. dwie komory główne; 9. mocowanie, klamki, 
karabinki i zaczepy na narzędzia; 10. miękkie, oddychające poduszki na plecach; 11. miękkie regulowane pasy nośne; 12. kieszeń na laptop

PLECAK MONTERSKI 
materiał poliester 600D, 4 zewnętrzne  
i 18 wenętrznych kieszeni na narzędzia,  
profilowane pasy nośne wraz z pasem  
piersiowym oraz oddychającymi plecami

TORBA MONTERSKA 
wykonana z trwałego poliestru 600D, sztywny profilowany uchwyt,  
32 kieszenie wewnętrzne, 12 kieszeni zewnętrznych, sztywna konstrukcja,  
zaczep na miarkę, dwie komory główne, okienko na personalizowaną 
etykietę, wzmocnione zamki

WIERTARKA UDAROWA 
600 W PROFESSIONAL
prędkość obrotowa bez obciąże-
nia 0-2.800 min-1, liczba udarów 
0-44.800 min-1, zakres mocowania 1,5-
13 mm, uchwyt samozaciskowy, System 
electronic - precyzyjne nawiercanie, 
wstępny wybór prędkości obrotów

7990
zł/szt.

175 kg
na półkę

319 
zł/kpl.

359 
zł/zest.

399 
zł/zest.

119 
zł/szt.

hIT 
CENOWY

99 
zł/zest.

199 
zł/szt. 

119 
zł/szt. 

189 
zł/szt. 

178 
zł/szt. 

159 
zł/szt. 

1

1

2

4

5
5

6

7

8

9

7

7

5

10

11
124

3

254 
zł/szt.
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PLAFON LED PALERMO 
- 1 x e14 + LeD 9 W - 99 zł
- 3 x e14 + LeD 12 W - 169 zł
- 5 x e14 + LeD 15 W - 199 zł

PLAFONY
różne rodzaje

OPRAWA  
OśWIETLENIOWA TIVOLI 
gwint: 6 x e27, moc 40 W

OPRAWA  
OśWIETLENIOWA 
MINNESOTA
gwint: 4 x e14, moc 40 W 

ŻARóWKI LED
różne rodzaje

ZESTAW 3 OCZEK LED
kwadratowe lub okrągłe w zestawie  
z żarówką LeD, różne kolory

ZESTAW KLUCZY  
NASADOWYCH 
1/4”, 71 EL.
71 elementów, 
bity 1/4” 30 szt., 
nasadki 1/4” 12 szt., klucze 
sześciokątne 12 szt., 
klucz płasko-oczkowy  
8 szt., przedłużka 1/4” 
2 szt. 50 mm i 100 mm, 
przedłużka elastyczna

OCZKA RUCHOME POJEDYNCZE
w komplecie z żarówką
1. halogenowe - 14,90 zł; 2. led - 22,90 zł

SPOTY SOLARIS
1. kinkiet - 27,90 zł
2. listwa - 79,90 zł

3. listwa - 109,90 zł
4. listwa - 125,90 zł

PLAFONY
1. etna, 3xe14 + LeD, z pilotem - 199 zł
2. genua 3xe14 - 219 zł
3. Candara LeD 15 W - 289 zł

OPRAWA  
OśWIETLENIOWA PAVIA
kolor: chrom, patyna; gwint e14
1. kinkiet - 52,90 zł
2. sufitowa 3xe14 - 139 zł
3. sufitowa 5xe14 - 219 zł

OPRAWA  
OśWIETLENIOWA PURPLE
- sufitowa, 3xe14 - 115,90 zł
- wisząca, 1xe27 - 125,90 zł

+50

od 99 
zł/szt.

129 
zł/szt.

od 3190
zł/szt.

45590
zł/szt.

od 550
zł/szt.

+50

5590
zł/zest.

od 1490
zł/kpl.

1
2

1

2

3

4

od 2790
zł/szt.

od 199 
zł/szt. 

1

2

3
od 5290

zł/szt.

3

1

2

od 11590
zł/szt.
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KOŁDRA ANTIBACTERIAL
wym.: 155x200 cm - 52,90 zł, 
220x200 cm - 66,90 zł
PODUSZKA ANTIBACTERIAL
wym.: 50x60 cm - 22,90 zł, 70x80 cm - 
32,90 zł

NARZUTA PROVENCE
wym.: 170x210 cm - 69,90 zł, 220x240 cm - 99,90 zł 
różne kolory, skład: 100% poliester

PODUSZKA  
DEKORACYJNA

wym. 30x60 cm 

KOMPLET POśCIELI LILI
- wym.: 1x160x200 cm, 2x70x80 cm - 59 zł  
- wym.: 1x200x220 cm, 2x70x80 cm - 69 zł

KOMPLET LAPONIA MICROFIBER 
- kołdra 155x200 cm + poduszka 50x60 cm - 39,90 zł
- poduszka Laponia microfiber 40x40 cm - 9,90 zł

SUSZARKA VIVA  
DRY BALANCE

LAMPKI BIURKOWE
różne wzory i kolory, gwint e14

LAMPKA BIURKOWA LED
moc 9 W, podstawa zmieniająca kolory, 3 stopnie 
ściemniania, dostępne kolory: biały, czarny, srebrny

LAMPKI  
BIURKOWE LED 
1. glory - 42,90 zł
2. george, różne kolory - 58,90 zł

od 59 
zł/kpl.

od 2290
zł/szt.

1490
zł/szt.

od 3990
zł/kpl.

od 6990
zł/szt.

109 
zł/szt. 

+100

od 1590
zł/szt.

+50

9990
zł/szt. 

od 4290
zł/szt.

2

1
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MATA OCHRONNA
PP, wym. 70x100 cm

PODKŁADKA  
KOMPUTEROWA  
NA BIURKO 50X70 cm
pod myszkę i klawiaturę,
chroni biurko

WOREK - PLECAK
modny worek z grubego 
płótna z kieszonką  
w środku, wzornictwo młodzieżowe

PUFA DEKORACYJNA
różne wzory, wym. śr. 40x40 cm

SŁOIKI

KASETONY
dekoracja sufitowa  
ze styropianu, montaż na klej, można malować,
dostępne różne wzory, 8 płytek w opak., wym. 
płytki: 50x50 cm

FIRANA GOTOWA
z taśmą marszczącą, wym.: 
- 60x200 cm - 28,90 zł
- 160x300 cm - od 37,90 zł
- 250x200 cm - od 39,90 zł

AKCESORIA  
DO WYROBU WINA
1. korek do balonu, różne  

rozmiary - od 1,99 zł
2. drożdże i pożywki do win  

- od 1,99 zł
3. winomierz (cukromierz)  

- 10,90 zł
4. rurka fermentacyjna, szklana, 

2 szt. - 4,99 zł (2,50 zł/szt.)

BALON DO WINA
w koszu plastikowym,
z wąską szyjką, 
różne pojemności

29 
zł/szt. 

7490
zł/szt.

2290
zł/szt.

2990
zł/szt.

od 279
zł/kpl. 

od 1890
zł/opak.

od 2890
zł/szt.

od 199
zł/szt.

1

3

4

2

od 1890
zł/szt.
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ARTYKUŁY SZKOLNE

*oferta ważna od 10.08 do 26.08.2018 - dotyczy całego asortymentu przy jednorazowych  
 zakupach powyżej 1000 zł

od 129
zł/szt 

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:


