
1.

2.

3.

1. cYPRYSIK ElwoodII
9 cm, wys.: 25-30 cm - 7,99 zł
2. PoINSEcJA
 - jednopędowa, 10,5 cm, wys. 25-30 cm - 6,99 zł
 - wielopędowa, 13 cm, wys. 35-40 cm - 12,99 zł
3. SzlumbERgERA
9 cm, wys. 20-25 cm - 6,49 zł

od 649
zł/szt.

Grudzień 
2021

Oferta ważna  
od 3.12 do 19.12

lub do wyczerpania zapasów.

kwartalnik | nr 4/2021 | cena 2,49 zł (w tym 8% Vat) ISSN 2299-940X

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

zima
poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   prąd w górę, a rachunki bez zmian

•  korzystne renowacje – sposoby na odmianę wnętrz

•  zadanie na zimę – inwestycja mieszkaniowa

m JAK 
mRówKA
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

życzy PSb mrówka

spokojnych, rodzinnych
Wesołych,

  
wiąt

PSb mRówKA
chełm, Janów LubeLski,  

krasnystaw, kraśnik, LeżaJsk



życzy PSb mrówka

Trafionych
prezenTów

  

Nowość

zAbAwKI
różne rodzaje 

SANKI 
dREwNIANEToREbKI PREzENTowE

zAbAwKI
różne rodzaje 

bATERIE 
AlKAlIczNE RAVER 
AA, AAA, 8 sztuk (blister) 

gRY PlANSzowE 
dLa młodzieży i dorosłych 
idealne na spotkania towarzyskie, wśród gier 
dostępnych w naszym Markecie światowe bestsellery 

od 299
zł/szt.

od 4499
zł/szt.

129 
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

899
zł/opak.

rozwiąże problem

Nie masz pomysłu na 

PREZENT 
dla bliskiej osoby?

BON 
TOWAROWY
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życzy PSb mrówka

wesołych
świąT

1. 2.

1.

4.

2.

3.

1.

2.

ozdobY cHoINKowE

2. bRoKAT 
dEKoRAcYJNY 
250 ml - 7,99 zł 
(31,96 zł/l)

1. śnieG 
w SPRAYu
150 ml - 8,99 zł 
(60 zł/l)

cHoINKI SzTuczNE
różne rodzaje i wysokości;
1. jodłA z nATurAlną szyszką, wys. 180 cm  

- 119 zł + 100 pkt. PAYbAcK
2. CHoInkA nA PnIu, wys. 150 cm - 119 złł
3. sosnA PolA, wys. 180 cm - 169 zł
4. śwIerk TyTus, wys. 150 cm - 139 zł + 100 pkt. PAYbAcK 

SToJAK 
cHoINKowY
1. plastikowy - od 39,99 zł
2. kuty - od 44,99 zł

osłonka 
na doniczkĘ
ceramiczna, 
rozm. 13 cm

PISTolET do KlEJu NA 
GorĄco 15 w mini 
szerokość wkładów klejowych: 
8 mm, w zestawie 4 wkłady 

choinka żywa, ciĘta 

zESTAw KlEJów 
uNIwERSAlNYcH
brokat mix kolorów, wymiar 
wkładu: 8x100 mm, 12 szt.

od 299
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 3999
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

1299
zł/szt.

1599
zł/szt.

399
zł/szt.

HIT
cenowy

3999 zł/szt..
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w sPrzedaży 
również 

choinki żywe 

w doNIczKAcH

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



oświetLenie  
bożonarodzeniowe 
różne rodzaje 

lAmPKI  
cHoINKowE lEd 
różne rodzaje

dekoracJe świĄteczne

Psb Płyn zimowy 
do SPRYSKIwAczY 
20°C, 4 l (2,73 zł/l)

odmrażacz cLaar  
do szyb i zamków, skuteczny do -37 °C, 
750 ml

łoPaty 
do śnieGu  
45 cm, głęboka

Sól dRogowA 
z ANTYzbRYlAczEm PSb
20 kg (0,65 zł/kg)

2999
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

niecodziennym Pomysłem na choinkĘ 
z wYKoRzYSTANIEm PRzEzRoczYSTYcH  

HAczYKów commANd

od 299
zł/szt.

1090
zł/szt.

1299
zł/opak.

1090
zł/opak.
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Zaskocz  
znajomych



Szczęśliwego 
Nowego Roku

życzy PSb mrówka

1. Gniazdo wi-Fi 
2. kamera wewnętrzna 

+ 100 pkt. PAYbAcK
3. kamera zewnętrzna Full Hd  

+ 100 pkt. PAYbAcK

1.

1.

2.

2.

3.

PRoJEKToRY lEd

Gniazda i włĄczniki
różne rodzaje

LamPka dzieciĘca Led 
idealna dekoracja do pokoju dziecięcego, różne wzory 

bATERYJNY 
czuJNIK dYmu
9 V 

czuJNIK 
gAzu lPg 
230 V czuJNIK czAdu 

z PRzYcISKIEm TEST  
na baterie

dEKoRAcJE lEd
różne wzory, szeroki wybór

zadbaJ o bezPieczeŃstwo domu z orno

muzyczna taśma 
lEd AcTIVEJET muSIc 
STRIPE Rgb
z zasilaczem o długości 3 metry, 
posiada 24 programy, w zestawie 
z pilotem, zasilaczem i sterownikiem

Przedłużacze domowe
różne rodzaje

żarówka Led
1. 4,5 w, gwint: Gu10, barwa: ciepła, zimna - 5,99 zł/szt.
2. 9 w, gwint: e27, barwa: ciepła, zimna,  
     neutralna - 8,99 zł/szt.

od 8990
zł/szt.

8499
zł/szt.

2999
zł/szt.

7999
zł/szt.

8499
zł/szt.

od 499
zł/szt.

134 
zł/szt.

59 
zł/szt.

179 
zł/szt.

niecodziennym Pomysłem na choinkĘ 
z wYKoRzYSTANIEm PRzEzRoczYSTYcH  

HAczYKów commANd

od 1299
zł/szt.

od 599
zł/szt.

7999
zł/szt.
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4.

3.

1.

2.

1.

2.

KAbINA PRYSzNIcowA TINA
szkło grafitowe 5 mm, profile chrom aluminiowy, 
rolki górne podwójne, rolki dolne pojedyncze, 
wysokość brodzika 16 cm, głębokość brodzika 5 cm, 
wym.: 80x80 - 699 zł, 90x90 cm - 749 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek zESTAw NATRYSKowY 
A-31 dEX gold
zestaw natryskowy w kolorze złotym, 
drążek wysokości 96 cm i średnicy 22 mm, 
z deszczownicą, słuchawką prysznicową 
oraz mydelniczką

KoSz NobI
kolory: czarny, biały, 
 - 3 l - 54,99 zł/szt. 
 - 5 l - 74,99 zł/szt.

PAlIwo do 
bIoKomINKA
różne zapachy, poj. 1 l

PodPałki
1. podpałka biała 32 kostki - 3,99 zł
2. podpałka z płyty pilśniowej GorIll, 

40 kostek, gr. 12 mm - 6,99 zł

wannowa - 129 zł 
natryskowa 
- 125 zł

zlewozmywakowa
ścienna - 129 zł

umywalkowa
stojąca - 99 zł

umywalkowa  
stojąca z ruchomą 
wylewką - 99 zł

zlewozmywakowa 
z wyciąganą  

wylewką - 149 zł 
zlewozmywakowa 

stojąca - 99 zł
umywalkowa

ścienna - 129 zł

zlewozmywakowa  
z wylewką C  

- 139 zł

głowica 40 mm  SERIA bATERII ElbA

PIEc  
STAlowY EwA mAX
wym. 33x46x90 cm, górna 
płyta grzewcza z fajerką, 
przeszklenie w drzwiczkach

odKuRzAcz KomINKowY
do popiołu, 800 w, poj. 15 l

Płyta 
gRzEwczA

PIEc 
STAlowY ElIzA

wym. 40x46x90 cm, kolor beżowy

dESKA 
SEdESowA
NEw 
foRmIc
duroplast

zestaw Praxis*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 149 zł;  
2. słupek wysoki, szer. 35 cm - 169 zł;  
3. komoda, szer. 35 cm - 89 zł; 4. szafka wisząca, szer. 35 cm - 79 zł;  
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

dESKA 
woLnooPadaJĄca kids 
z nakładką zdejmowalną dla dzieci, 
łatwe wypinanie deski do czyszczenia

799 
zł/szt.

599 
zł/szt.

129 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

dESKA 
wolnooPAdAjąCA

od 5499
zł/szt.

od 699 
zł/szt.

249 
zł/zest.

od 79 
zł/szt.

95 
zł/szt.

75 
zł/szt.

1699
zł/szt.od 399

zł/opak.
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dzbANEK 
żaroodPorny 
lImPo 2,1 l 
+ HERbATA 
w PREzENcIE!

kuPuJĄc PaPier do Pieczenia brĄzowy i foLiĘ aLuminiowĄ 
20 m zyskuJesz rĘkaw do Pieczenia z kLiPsami 3 m2+1

dYwAN PRESTIgE 
wym.: 80x150 cm - 119 zł; 120x160 cm - 199 zł, 
160x230 cm - 379 zł; dostępny w różnych wzorach

PoRcElANA woNdERlANd I bEllA
w ofercie: miska - od 9,99 zł; talerz deserowy - 9,99 zł, talerz głęboki - 11,90 zł, talerz 
płytki - 15,90 zł, filiżanka 200-350 ml - od 14,90 zł, kubek - od 8,99 zł, imbryk 900 ml 
- 38,90 zł, cukiernica - 19,90 zł, mlecznik - 11,90 zł; w ofercie również AurorA 
Gold filiżanka - od 19,90 zł, AurorA Gold kubek - 19,90 zł, AurorA Gold - mi-
ska i talerz - od 24,90 zł; kieliszki kpl. 6 szt. - 42,90 zł/kpl., świecznik - od 24,90 zł, 
mata stołowa - od 2,99 zł, ozdoby bożonarodzeniowe - od 10,90 zł

PorceLana mystery i beLLa złoto
w ofercie: miska - od 13,90 zł, talerz deserowy - 13,90 zł, talerz głęboki - 15,90 zł, 
talerz płytki - 19,90 zł, filiżanka 200-350 ml - od 20,90 zł, kubek - od 11,90 zł, imbryk 
900 ml - 52,90 zł, cukiernica - 26,90 zł, mlecznik - 20,90 zł; w ofercie również: AurorA 
Gold filiżanka - od 19,90 zł, AurorA Gold kubek - 19,90 zł, AurorA Gold - miska 
i talerz - od 24,90 zł; kubek z dekoracją bożonarodzeniową - od 18,90 zł, świecznik 
- od 12,90 zł, mata stołowa - od 2,99 zł, ozdoby bożonarodzeniowe od 11,90 zł, noBle 
Pure Gold sztućce - od 7,99 zł, AndreA szklanki i kubki termiczne - od 42,90 zł/kpl., 
MuskAT zestaw do whisky (karafka + 4 szkl.) - 36,90 zł/zest., podkładka - 11,90 zł

PRzYboRY KucHENNE, wYKRAwAczKI mISKI, SAlATERKI, SzKlANKI, dzbANEK

blAcHY, ToRTowNIcE
różne rodzaje
- blachy - od 5,99 zł
- tortownice - od 12,99 zł

+

od 119 
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 599
zł/szt.

1699
zł/szt.
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idealne 
na prezent

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



na 
prezent

  

Idealne

WSZYSTKIE PODANE CENY MAJĄ CHARAKTER CEN REKOMENDOWANYCH. REKOMENDACJA MA CHARAKTER NIEWIĄŻĄCY DLA SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA MA PEŁNĄ SWOBODĘ W DOWOLNYM USTALE-
NIU CEN SPRZEDAŻY. PODANA CENA JEST WYŁĄCZNIE INFORMACJĄ HANDLOWĄ I NIE STANOWI OFERTY W MYŚL ART. 66 § 1. KODEKSU CYWILNEGO. CENY ZAWIERAJĄ OPŁATĘ RECYKLINGOWĄ ZGODNIE 
Z USTAWĄ O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM • 29 LIPCA 2005R. ZDJĘCIA NIE SĄ WIĄŻĄCE. BEZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BŁĘDY LUB POMYŁKI DRUKARSKIE. REKOMENDOWANE 

OFERTY PROMOCYJNE DOTYCZĄ OKRESU OD 01.11.2021 DO 31.12.2021 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW Z ZASTRZEŻENIEM PRAWA DO PRZEDŁUŻENIA PROMOCJI.

KUP WIERTARKO-WKRĘTARKĘ  
W PROMOCYJNEJ CENIE,  
A ZESTAW AKCESORIÓW 

DOSTANIESZ GRATIS

Wiertarko-wkrętarka 18V
W zestawie:  1 akumulator Li-Ion 2.0 Ah, ładowarka oraz torba

GRATIS

Zestaw wierteł i bitów 69 sztuk

39900
PLN BRUTTO

wiertarko-wkrĘtarka  
18 V lI-IoN z zESTAwEm*
w zestawie: wiertarko-wkrętarka - 18 V, reg. momentu obr. 1-19  
+ wiercenie, moment obr. 28/44 nm, dwa biegi I 0-350 min-1  
i II 0-1250 min-1; latarka; torba; akumulator energy+ 18 V; ładowarka
*możliwość wykorzystania akumulatorów do wszystkich urządzeń  
z serii GrAPHITe energy+ 

zESTAw  
bITów TAcTIX*
- zestaw 29 szt.  - 44,99 zł/zest.
- zestaw 56 szt. - 79,99 zł/zest.

zESTAw dEdRA 
wIERTARKA 900 w  
+ szLifierka kĄtowa  
125 mm 950 w,
wiertarka udarowa 900 w - uchwyt 
wiertarski samozaciskowy 2-13 mm, 
płynna regulacja obrotów, funkcja 
wiercenia z udarem, miękki uchwyt, 
walizka; szlifierka kątowa 950 w 
- tarcza 125/22,2 mm, uchwyt M14,  
prędkość obrotowa 11000 obrotów/min, 
3 lata gwarancji

wkrĘtak 
z GrzechotkĄ  
I bITAmI
zestaw 103 szt.

wkrĘtak torQ 
z GrzechotkĄ + bity 
I NASAdKI
zestaw 46 szt.

zESTAw KluczY 
NASAdowYcH dREl
1/4’’, 1/2’’, 72 szt. 

wiertarko-wkrĘtarka
14,4 V, 2 x Bateria li-ion 14,4V 1300 Ma, 
2 prędkości obr 0-400/0-1450; 
obroty prawo/lewo, uchwyt samozaciskowy 
10 mm, liczba ustawień momentu obrotowego 
18+1 , moc silnika 550 w, max moment 
obr. 28 nM, ładowarka 3-5 godzin

w
 

koMPlecIe
 

×
 

To
RbA 

×

w
 koMPlecIe 

× 
A

K
u

m
ulAToR ×

odKuRzAcz  
wARSzTATowY 

moc 1250 w, pojemność 
zbiornika 20 l, zbiornik ze 
stali szlachetnej, wyposa-

żenie: wąż ssący, duża dysza 
ssąca, filtr piankowy, dysza szczelinowa, rury prze-

dłużające - 3 szt., 1 przejściówka, worek na kurz; 
napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz

+

HIT
cenowy

189 zł/zest.

199 
zł/szt.

369 
zł/zest.

289 
zł/zest.

od 4499
zł/zest.

8999
zł/zest.

8999
zł/zest.

139 
zł/zest.
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1.

2.

WŁĄCZ
PROMOCJĘ!

*Promocja dostępna tylko w sklepie stacjonarnym, gwarantowana w ilościach detalicznych. Oferta
promocyjna ważna do wyczerpania puli białej emulsji Ever White 2,5l marki Bondex w promocyjnej cenie 1,50 zł.

Promocja dotyczy zakupu kolorowej emulsji Bondex Smart Home 2,5l.

Kup 5l BONDEX Smart HOME kolor,
a białą emulsję Ever White 2,5l kupisz

w promocyjnej cenie za 150 zł*

Wiertarko-Wkrętarka  
18 V Li-ion z zestaWem*
w zestawie: wiertarko-wkrętarka - 18 V, reg. momentu obr. 1-19  
+ wiercenie, moment obr. 28/44 Nm, dwa biegi I 0-350 min-1  
i II 0-1250 min-1; latarka; torba; akumulator Energy+ 18 V; ładowarka
*możliwość wykorzystania akumulatorów do wszystkich urządzeń  
z serii GRAPHITE Energy+ 

promocja dostępna tylko w sklepie stacjonarnym, gwaranto-
wana w ilościach detalicznych. Oferta promocyjna ważna do 
wyczerpania puli białej emulsji Ever White 2,5l marki Bondex 
w promocyjnej cenie 1,50 zł. Promocja dotyczy zakupu kolo-
rowej emulsji Bondex Smart Home 2,5l

duLux koLory śWiata
lateksowa farba do ścian 
i sufitów; 2,5 l (18,80 zł/l)

acryL Putz Finisz
gładź szpachlowa  
wykończeniowa,  
17 kg (2,06 zł/kg)

siLVer sand
farba dekoracyjna, efekt 
rozwianego wiatrem 
piasku, PRIMACOL, różne 
dekory, 1 l 

grunt Psb 
uniWersaLny 
5 l (2 zł/l)

PaneLe PodłogoWe 
1. dąb Parkietowy/Zorba, 7 mm, AC4 - 26,99 zł
2. dąb Aldabra, 8 mm, AC4 - 29,99 zł

 
KUPUJĄC JEDNĄ Z  FARB BIAŁYCH 
9 l BONDEX:
1. eVer WHite - 129 zł
2. Protect ag - 159 zł
3. reVoLution - 199 zł
4. smart Home - 239 zł
zyskuJesz taśmę maLarskĄ 
38 mm x 33 m!

Farba 
odPorna  
na szoroWanie
śnieżnobiała, lateksowa,  
10 l + 10% (6,82 zł/l)

FoLia W Płynie 
x-Fibre
gotowa do użycia elastyczna 
masa uszczelniająca prze-
znaczona do wykonywania 
hydroizolacji; wzmocniona 
włóknem szklanym 4,5 kg 
- 69,99 zł (15,55 zł/kg), 7 kg 
- 99,99 zł (14 zł/kg)

+

Płyta 
giPsoWo
-kartonoWa 
knauF 
wym. 12,5x1200x2600 mm 

3499
zł/szt.

od 2699
zł/m2

8999
zł/szt.

od 6999
zł/szt.

4699
zł/szt.

999
zł/szt.

2,5
litra

7
kg

1
litr

17
kg

4,5
kg

5
litrów

11
litrów

7 mm

8 mm

Hit
cenowy

7499 zł/szt..

1899

zł/szt.
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kołdry, 
PoduSzKI ANTIbAcTERIAl
 - poduszka: 50x60 cm - 24,90 zł,  70x80 cm - 34,90 zł; 
 - kołdra: 155x200 cm - 59,90 zł, 220x200 cm - 74,90 zł

foTEl wINSToN
typu uszak zaprojektowany w stylu skandy-
nawskim; tapicerowany tkaniną aksamitną, 
pikowany, nogi z drewna bukowego, wym.: 
szer. 62x108 cm, gł. 51,5 cm, dostępny w ko-
lorach: beż, granat, szary, zieleń butelkowa

- zróB zAkuPy zA MIn. 20 zł w TerMInIe 03.12.21r. do 31.01.22r.
- zBIerAj nAklejkI - kAżde wydAne 20 zł = 1 nAklejkA
- wklejAj nAklejkI nA kArTę rABATową z uloTkI ProMoCyjnej
- 5 nAklejek =  rABAT 50% nA wyBrAny ProdukT

*oFerTA wAżnA do 31.01.22r. luB do wyCzerPAnIA zAPAsów.

PoduSzKI
welwetowe
- od 21,90 zł

PoduSzKI
welwetowe
- od 25,90 zł

PoduSzKI
welwetowe
- od 25,90 zł

PościeL 
z wysokogatun-
kowej bawełny, 
różne rozmiary 
- od 89,90 zł/kpl.

PościeL 
z wysokogatun-
kowej bawełny, 
różne rozmiary 
- od 89,90 zł/kpl.

fIRANY 
i zasłony 
taśma, przelotki, 
różne rozmiary 
- od 42,90 zł

fIRANY 
i zasłony 
taśma, przelotki, 
różne rozmiary 
- od 42,90 zł

fIRANY  
i zasłony

taśma, przelotki,  
różne rozmiary
- od 42,90 zł

Koc
bardzo miękki 
z efektem 3d

wym. 150x200 mm 
- 49,90 zł

RolETA PlISA PREmIum
szer. 42-80 cm, dł. 150-220 cm; dostępna w kolorach: 
kremowy, cappuccino, jasny szary, grafit 

roLeta mini dzieŃ-noc
szer. 38-80 cm, wys. 150-220 cm, dostępne  
w kolorach: biały, cappuccino, jasny szary, grafit

uniwersaLny reGał  
do PRzEcHowYwANIA 
do łazienki, pokoju, kuchni, wykonany 
z drewna bambusowego oraz MdF, 
wym.:  34x33x78 cm - 119 zł, 
34x33x110 cm - 159 zł; 
w ofercie również ławka/szafka na buty 
z siedziskiem sVen, wym. 70x27,5x45 cm 
- 139 zł/szt.

reGał Veris
styl loFT idealny do pokoju, salonu, 
na książki, elementy dekoracyjne; 
nada wnętrzu nowoczesnego, 
industrialnego charakteru; 
stelaż metalowy, lakierowany 
na kolor czarny 
lub biały, półki z MdF pokryte 
melaminą o strukturze drewna, 
wym.:  60x27,6x93 cm - 155 zł, 

60x27,6x126 cm - 199 zł, 
60x27,6x160 cm - 229 zł

zbIERAJ NAKlEJKI I KuPuJ 
rĘczniki kĄPieLowe 

w PRomocYJNYcH cENAcH!* 

od 2490
zł/szt.

od 3999
zł/szt.

599 
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

od 4490
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 155 
zł/szt.
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SZYBCIEJ

+100
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20.
15.

7. 8.

14.

1.

9.

18.17.
19.

6.

21. 22.

moP VIlEdA  
1-2 SPRAY VIlEdA moP obRoTowY TuRbo

wkład do mopa obrotowego TurBo 3w1

lEIfHEIT 
SuSzARKA  
PeGasus 150 
SolId SlIm

wYcIERAczKA 
lImA
wym. 45x75 cm

ocIEKAcz 
NA buTY
wym. 38x75 cm

PoJEmNIKI lINA, KAJA
różne wielkości

SzczoTEczKA  
SoNIczNA blAuPuNKT
32 000 ruchy soniczne na minutę 
(62 000 pełen ruch), 3 tryby pracy: 
codzienny, delikatny, masujący, 
wbudowany 2-minutowy timer

1. VAnIsH proszek do prania firan, 400 g - 12,99 zł (32,50 zł/kg)
2. Perwoll płyn do prania, różne rodzaje, 2,7 l - 20,99 zł (7,77 zł/l)
3. e - płyn do płukania, koncentrat 1,65 l; 1,8 l - 8,99 zł (od 5 zł/l)
4. VAnIsH oXI ACTIon odplamiacz, 1 l; różne rodzaje - 13,99 zł
5. AIr wICk FresH MATIC wkład do odświeżacza, różne zapachy,  

250 ml - 9,99 zł (40 zł/l)
6. CAlGon środek do zmiękczania wody, 500 g - 12,99 zł (25,98 zł/kg)

7. ClIn rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 6,49 zł (12,98 zł/l)
8. AjAX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
9. sIdoluX eXPerT do ochrony i nabłyszczania drewna, 500 ml - 12,99 zł (25,98 zł/l)

10. sIdoluX eXPerT do ochrony i nabłyszczania paneli/PCV, linoleum,  
500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)

11. doMesTos 750 ml CITrus - 5,99 zł (7,99 zł/l)
12. BreF Power ACTIV kostka do wC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,27 zł/kg

13. MeGlIo spray odtłuszczacz lemon, 750 ml - 12,99 zł (17,33 zł/l)
14. MeGlIo spray odkamieniacz AnTI-lIMesCAle, 750 ml - 12,99 zł (17,33 zł/l)
15. CIF MAX Power mleczko do czyszczenia CITrus/sPrInG,  

1001 g - 8,99 zł (8,98 zł/kg)
16. FAIry kapsułki do zmywarek All In one, 115 kaps. - 72,99 zł (0,63 zł/kaps.)
17. reGInA ruMIAnkowy papier toaletowy, a’12 - 11,99 zł/opak. (1 zł/rol.)
18. reGInA BlITz ręcznik papierowy 3-warstwowy - 8,99 zł

19. VAnIsH 3w1 szampon do dywanów - pranie ręczne, 500 ml - 12,99 zł (25,98 zł/l)
20. MelT preparat do udrażniania, 750 ml - 26,99 zł (35,99 zł/l)
21. PrIMACol ProFessIonAl pochłaniacz wilgoci, urządzenie + wkład;  

kolory: biały, czarny, srebrny - 27,99 zł
22. PrIMACol ProFessIonAl pochłaniacz wilgoci z wymienną tabletką,  

kolory: grafit, srebrny, biały - 23,99 zł

109 
zł/szt. 129 

zł/zest.

109 
zł/szt.

3290
zł/szt.

1890
zł/szt.

139 
zł/szt.od 1790

zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 549
zł/szt.
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idealne 
na prezent

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+200 +200+200



ToAlETKA 
KoSmETYczNA dIANA PluS
z lustrem i taboretem, kolor biały, stół: wys. 141 cm  
(z nadstawką), szer. 75 cm, gł. 40 cm
taboret: wys. 45 cm, szer. 37 cm, gł. 28 cm

KARmNIKI 
dlA PTAKów

PoKARm 
dlA PTAKów

SzTuczNE ogNIE*
różne rodzaje
*produkty posiadają CerTyFIkAT Ce 
zakaz sprzedaży osobom poniżej 18 lat.

odzież 
TERmoAKTYwNA  
rozm. s-3Xl, materiał:  
72% poliamid, 21% poliester,  
7% elastan
1. kalesony - 49,99 zł
2. koszulka z długim rękawem - 59,99 zł

339 
zł/kpl.

od 119
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 199
zł/opak.

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

Akceptujemy płatności:

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

znaJdŹ nas na facebooku - www.facebook.com/PSbmrowka

idealne 
na prezent

JANów lubElSKI
uL. wałowa 85, teL. 728 922 747, 

godz. oTwARcIA: PN.-PT.: 7.00-20.00, Sob.: 7.00-18.00, Nd.: 10.00-16.00

kraśnik
uL. urzĘdowska 563, teL. 728 899 275

godz. oTwARcIA: PN.-PT.: 7.00-20.00, Sob.: 7.00-18.00, Nd.: 9.00-17.00

KRASNYSTAw
uL. reJowiecka 16, teL. 602 500 383

godz. oTwARcIA: PN.-PT.: 7.00-20.00, Sob.: 7.00-18.00, Nd.: 10.00-18.00

chełm
uL. zieLna 2, teL. 506 804 896

godz. oTwARcIA: PN.-PT.: 7.00-21.00, Sob.: 7.00-20.00, Nd.: 10.00-18.00

LeżaJsk
uL. siedLanka 54 , teL. 661 841 200

godz. oTwARcIA: PN.-PT.: 7.00-20.00, Sob.: 7.00-18.00, Nd.: 10.00-16.00

PSb mRówKA  
JANów lubElSKI

mRowKAJANow

mRowKAKRASNYSTAw

mRowKA.lEzAJSK

mRowKAKRASNIK

mRowKA_cHElm

PSb mRówKA  
kraśnik

PSb mRówKA  
chełm

PSb mRówKA  
KRASNYSTAw

PSb mRówKA  
LeżaJsk
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