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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.

życzą składy sępkowski

zdrowych i wesołych Świąt oraz spełnienia 
marzeń w nadchodzącym 2022 roku

Klientom,

  
Wszystkim



życzy PsB mrówka

Trafionych
prezenTów

1.
3.

4.

5.

3.

6.

BuRAGo
salon sprzedaży samochodów 
z zestawem aut 

zEstaW dO sprzątaNIa 

1.

2.

dostępne kolory:

3.

komPletY BomBek 
CHOINKOWYCH 
gładkie, dekor, różne kolory i wzory 

1. drewniana toaletka dla dzieci diana, z materiałami - 249 zł/zest.
2. domek dla lalek Basia - 259 zł/zest.
3. drewniany pchacz, chodzik Miś - 129 zł/zest.
4. trampolina małpka, z pokrowcem i kapciami - 289 zł/zest.
5. kolejka drewniana tomek - 459 zł/szt.
6. kuchnia dla dzieci Beata - 229 zł/szt.

zabaWKI
różne rodzaje 
- od 45 zł/szt.

2.

stOJaK pOd CHOINKĘ
1. kuty, otwór na pień: śr. 8,2 cm - 75,90 zł + 50 punktów PAYBAck,  

śr. 10 cm - 82,99 zł + 50 punktów PAYBAck, śr. 12,5 cm - 101,99 zł 
2. metalowy, z pojemnikiem, kolor: srebro antyczne, zielony - 79,99 zł
3. plastikowy, różne wzory i rozmiary - od 35,49 złaKCEsOrIa ŚWIątECzNE

komPlet BomBek 
szklAnYch 
+ Czub GŁadKI
w pudełku kartonowym z okienkiem 
foliowym, śr. 6 cm, 8 szt.,
dostępne w różnych kolorach

komPlet BomBek 
szklAnYch
różne rodzaje

od 2159
zł/kpl.

235 
zł/zest.

105 
zł/zest.

od 3549
zł/szt.

od 949
zł/szt.

od 2899
zł/kpl.

od 699
zł/kpl.
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życzy PsB mrówka

wesołych
świąT

1. 2. 3.

1. 2.

1.

2.
3.

PoinsecjA
 - jednopędowa, 10,5 cm, wys. 25-30 cm - 6,99 zł
 - wielopędowa, 13 cm, wys. 35-40 cm - 12,99 zł

choinki sztuczne
różne rodzaje i wysokości; 
1. PErfECt, wys. 100 cm - 99 zł
2. stoŻEk, wys. 180 cm - 189 zł
3. tajga, wys. 180 cm - 359 zł  

+ 100 pkt. PAYBAck

2. BRokAt 
dEKOraCYJNY 
250 ml - 7,99 zł 
(31,96 zł/l)

1. ŚNIEG 
W spraYu
250 ml - 5,59 zł 
(22,36 zł/l)

dEKOraCJE ŚWIątECzNE
- choinka, 48 cm - 16,99 zł, 40 cm, 15 lEd - 16,99 zł 
- dekoracja Mikołaj - 57,99 zł 
- figurka dziecko z choinką, 21 cm lEd - 35,99 zł 
- figurka myszka, 60 cm - 79,99 zł 
- figurka skrzat z lEd, 77 cm - 115 zł 
- figurka świąteczna - 21,99 zł 

KOmINEK LEd 
tworzywo sztuczne, 
wym. 30x24x12,5 cm 

CEramICzNE OsŁONKI 
ŚWIątECzNE
różne rozmiary i kolory,  
CylIndEr Calla, rozm. 12 cm  
+ 50 pkt. Payback

sAnki  
pIaNKOWE fOmmY
1. BaBy nEW - 119 zł  

+ 50 pkt. PAYBAck
2. BaranEk - 139 zł

dWuOsObOWE 
3. BlIźnIak nEW - 169 zł

od 699
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 559
zł/szt.

od 1699
zł/szt.

99 
zł/szt.

od 859
zł/szt.

od 119 
zł/szt.
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wesołych 
świąT

3. 4.

2.
1.

1.

2.

3x 
E27

4x 
E27

4x 
E27

4x 
E27

OŚWIEtLENIE  
bOŻONarOdzENIOWE 
różne rodzaje 

lAmPki  
CHOINKOWE LEd 
różne rodzaje

BiuRko 
1. gamingowe zEus; wym. 120x60x75 cm,  

płyta Mdf - 339 zł
2. składane fold; wym. 120x60x75 cm,  

blat płyta meblowa w kolorze dąb - 195 zł

uNIWErsaLNY rEGaŁ  
dO przECHOWYWaNIa 
do łazienki, pokoju, kuchni, wykonany z drewna bambu-
sowego 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

OpraWY  
OŚWIEtLENIOWE* 
1. towny - 199 zł, 
2. Various - 329 zł
3. Pietro - 359 zł
4. trabo Carlos - 399 zł 

*bez żarówek

od 199 
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 195 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 155 
zł/szt.
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Szczęśliwego 
Nowego Roku

życzy PsB mrówka

1. gniazdo Wi-fi 
2. kamera wewnętrzna 

+ 100 pkt. PAYBAck
3. kamera zewnętrzna full Hd  

+ 100 pkt. PAYBAck

2.

1.

3.

1.

1.
2. 3.

2.

prOJEKtOrY LEd

WtYCzKI 
różne rodzaje

przEdŁuŻaCzE  
dOmOWE 
różne rodzaje z wyłącznikiem lub bez

oczYszczAcz 
pOWIEtrza 

z fILtrEm HEpa

NaWILŻaCz 
pOWIEtrza 
1. poj. 3 l - 109,90 zł
2. poj. 4 l - 165,90 zł

uCHWYt tV
1. 13-42", 35 kg - 24,90 zł
2. 37-70", 55 kg - 34,90 zł
3. 37-70", 40 kg - 119 zł

GNIazda I WŁąCzNIKI
różne rodzaje

przEWOdY HdmI
 - 1,5 m - 6,49 zł
 - 3 m - 12,90 zł
 - 5 m - 15,90 zł

BAteRie AlkAliczne PAnAsonic 
4 sztuki (blister) 

od 8990
zł/szt.

od 890
zł/szt.

od 10990
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 649
zł/szt.

od 499
zł/szt.

599
zł/opak. 134 

zł/szt.

59 
zł/szt.

179 
zł/szt.

369 
zł/szt.

399
zł/szt.
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1.

1.

2.

3.

2.

KabINa prYszNICOWa tINa
szkło grafitowe 5 mm, profile chrom aluminiowy, rolki gór-
ne podwójne, rolki dolne pojedyncze, wysokość brodzika 
16 cm, głębokość brodzika 5 cm, wym.: 80x80, 90x90 cm

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

zEstaW mILa*
kolor czarny mat;
1. szafka z umywalką, 
szer. 60 cm - 499 zł
2. słupek, szer. 30 cm 
- 349 zł
*cena nie zawiera  
armatury, akcesoriów

dEszCzOWNIa sVart 
INVENa trENd 
z baterią termostatyczną, czarna

KabINa WaLK-IN
szkło transparentne, 8 mm, shiny-glass, czarny
wym.: 90x200 cm - 449 zł, 100x200 cm - 499 zł

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

stojAk nA 
rĘCzNIKI daVE
kolory: biały, czarny
- 79 zł/szt.

zEstaW  
ŁazIENKOWY daVE
kolory: biały, czarny
- 75 zł/zest.

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

dEsKa z zaWIasEm 
WOLNOOpadaJąCYm
Mdf, kolor: dąb bielony, 
bambus, orzech, venge

OdKurzaCzE KOmINKOWE
1. do popiołu z silnikiem, 1000 W - 129 zł
2. z funkcją wydmuchiwania oraz samoczyszczenia,  

1200 W - 199 zł + 200 pkt. PAYBAck
3. filtr do odkurzaczy kominkowych do popiołu 

- od 24,99 zł/szt.

Piec  
staLOWY LuIza
wym. 33x36x93 cm

Piec  
staLOWY EWa max
wym. 33x46x90 cm, górna 
płyta grzewcza z fajerką, 
przeszklenie w drzwiczkach

pŁYta 
GrzEWCza

Piec 
staLOWY ELIza

wym. 40x46x90 cm, kolor beżowy

pIEC staLOWY 
BeAtA

wym. 46,5x39x97 cm

dEsKa sEdEsOWa
NEW fOrmIC
duroplast

od 449 
zł/szt.399 

zł/szt.

649 zł/kpl.

od 349 
zł/szt.

799 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

97 
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

449 
zł/szt.

599 
zł/szt.

799 
zł/szt.

75 
zł/szt.

dEsKa 
WolnooPadająCa

Grudzień 20216

poj
18 l

8,6 
kW

8,6 
kW 10,7 

kW
8,6 
kW

brOdzIK

Polski

idealne 
na prezent

życzy PsB mrówka
spokojnych, rodzinnychWesołych,

  
wiąt
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dYWaN IVOra 
wym.: 67x120 cm - 76,90 zł; 133x190 cm - 199 zł; 
dostępny w różnych wzorach

dYWaN prEstIGE 
wym.: 80x150 cm - 117 zł; 120x160 cm - 169 zł, 
160x230 cm - 299 zł; dostępny w różnych wzorach

KrzEsŁO tapICErOWaNE aKsamIt KarO
w stylu nowoczesnym, tapicerowane tkaniną aksamit; nogi 
wykonane z drewna bukowego, mają zabezpieczenia 
przed uszkodzeniem; wym. 42x54x88 cm; dostępne kolory: 
ciemnoszary, jasnoszary, beżowy

oBRus  
pLamOOdpOrNY
różne rozmiary, dostępne  

kolory: biały, butelkowa zieleń

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

GarNKI, patELNIE VOLCaNO
garnek 16-24 cm - od 77,90 zł; patelnia 20-28 cm - od 52,90 zł; w ofercie również: 
zestaw noży, kpl. 3 szt. - 35,90 zł/kpl., narzędzia kuchenne - 9,99 zł

stonE garnek poj. 2,4-7,1 l 
- od 72,90 zł; stonE patelnia 
rozm. 20-30 cm - od 39,90 zł;  
Quadro talerze, naczynia, 
półmisek - 7,99 zł, salaterka 
- od 4,99 zł, talerze - od 5,49 zł; 
tErMICa naczynia żaroodporne 
poj. 2,9-7 l - od 36,90 zł; szklanki 
poj. 250-350 ml - od 2,99 zł; 
salaterki - od 4,49 zł; pojemniki 
spożywcze - od 7,99 zł; młynek 
do soli/pieprzu - 32,90 zł; sCan-
DI koszyk, podkładka, serwetnik 
i inne - od 12,90 zł; dzbanki, 
karafki poj. 1-1,2 l - od 14,90 zł

GarNKI EmaLIOWaNE
garnek 14-20 cm - od 17,90 zł; w ofercie również słoiki do przechowywania 
300-1250 ml - od 7,99 zł, komplet misek, 5 szt. - 17,90 zł/kpl.

od 117 
zł/szt.od 7690

zł/szt.

189 
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 5290
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 1790
zł/szt.
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na 
prezent

  

Idealne

WIErtarKO-WKrĘtarKa 18 V LI-ION
akumulator 18 V, 1,5 ah, li-Ion; 2 biegi (0-360/0-
1400 obr./min); 10 ustawień momentu obr.; maks. 
moment obr. 17,5/40 nm; dioda lEd

szLIfIErKa  
KątOWa 900 W
moc 900 W; śr. tarczy 
125 mm; blokada wrzecio-
na; bezkluczykowy montaż 
osłony; rękojeść boczna 
mocowana w 3 pozycjach

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+

WKrĘtaK  
aKumuLatOrOWY 3,6 V
akumulator 3.6 V, li-Ion, 1.5 ah; czas 
ładowania akumulatora 180 min; podświe-
tlenie lEd; prędkość obr. 200 min-1; typ 
uchwytu HEX 1/4"; moment obr. 3 nm

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

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

zEstaW  
OsprzĘtu  
bOsCH V-LINE 68 el.
nóż składany; pręt magnetyczny; 
wkrętarka kątowa; wiertła Hss-r 
do metalu; wiertła do muru; wiertła 
do drewna; wiertła płaskie; koń-
cówki wkręcające; klucze nasadowe; 
pogłębiacz

zEstaW  
WIErtEŁ I KOńCóWEK  
V-LINE 91 el. W WaLIzCE
w skład zestawu wchodzą: wkrętak z grzechotką, uniwer-
salny uchwyt magnetyczny, pogłębiacz stożkowy, końcówki 
wkrętakowe 25 mm i 50 mm, wiertła spiralne Hss tin, 
wiertła do muru, wiertła do drewna, klucze nasadowe

zEstaW  
WKrĘtaKóW 34 szt.
w skład zestawu wchodzą: wkrętaki (płaskie, krzyżowe, 
torX, precyzyjne oraz krzyżowe) uchwyt do bitów, 
bity (płaskie, krzyżowe Phillips, krzyżowe PozI, torX 
HEX) oraz kaseta

W
 koMPlEcIE

 
×

 
W

AlizkA 
×

W
 koMPlEcIE

 
×

 
W

AlizkA 
×

34
el.

68
el.

91
el.

NarzĘdzIE  
WIELOfuNKCYJNE 16w1
kompaktowe narzędzie z powłoką 
antypoślizgową, zawiera m.in: 
szczypce zwarte, 2 ostrza, 
nożyczki, śrubokręt krzyżakowy, 
3 standardowe wkrętaki, otwieracz 
do butelek, otwieracz do puszek

289 
zł/zest.

259 
zł/szt.

 
W

 

koMPlEc
IE 

×
 

W
ieRtŁA 

×

129 zł/zest.

7490
zł/szt.

hit
cenowy

129 zł/zest.

187 
zł/szt.

6990
zł/zest.

89 
zł/zest.

117 zł/zest.

6990
zł/szt.
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1.

3.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2.

4.

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

duLux szYbKa OdNOWa
1. okna i drzwi, 0,75 l - 61,99 zł (82,65 zł/l)
2. meble, 0,75 l - od 61,99 zł (82,65 zł/l)
3. meble kuchenne, 0,75 l - 76,99 zł (102,65 zł/l)

4. płytki ścienne, 0,75 l - 96,99 zł (129,32 zł/l)
5. boazerie, 0,75 l - 36,99 zł (49,32 zł/l)
6. podłogi i schody, 0,75 l - 89,99 zł (119,99 zł/l)

aCrYL putz fINIsz
gładź szpachlowa  
wykończeniowa,  
17 kg (2,06 zł/kg)

GRunt PsB 
uNIWErsaLNY 
5 l (2 zł/l)

paNELE pOdŁOGOWE 
1. dąb Parkietowy/zorba, 7 mm, aC4 - 24,99 zł
2. dąb aldabra, 8 mm, aC4 - 28,99 zł
3. dąb Veracruz, 8 mm, aC4, V-fuga - 34,99 zł
4. dąb tobago, 8 mm, aC5, V-fuga - 39,99 zł

pŁYta GKbI 
WOdOOdpOrNa 
wym. 12,5x600x1200 mm 

farba OdpOrNa  
Na szOrOWaNIE
śnieżnobiała, lateksowa,  
10 l + 10% (6,82 zł/l)

pŁYta GKb  
zWYKŁa 
wym. 12,5x600x1200 mm

psb pŁYN 
zImOWY dO 
sprYsKIWaCzY 
-20°C, 4 l (2,73 zł/l)

sóL drOGOWa 
z AntYzBRYlAczem PsB
20 kg (0,65 zł/kg)

zEstaW  
sIEKIEra x25  
+ pIŁa sW73

3499
zł/szt.

od 2499
zł/m2

4699
zł/szt.

999
zł/szt.

od 3699
zł/szt.

1079
zł/szt.

2,5
litra

0,75
litra

17
kg

5
litrów

719
zł/szt.

7499
zł/szt.

11
litrów

1090
zł/szt.

1299
zł/opak.

7 mm

8 mm

8 mm

8 mm

259 
zł/zest.
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pOŚCIEL z fLaNELI baWEŁNIaNEJ
wzory świąteczne, dostępne rozmiary: 
160x200 cm + 70x80 cm*2 szt. - od 74,90 zł; 
200x220 cm + 80x80 cm*2 szt. - od 89,90 zł

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

lustRo PARis
wym.: 42x137 cm - 137 zł, 47x147 cm - 157 zł

oBRAz
różne rodzaje

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

fOtEL  
WYpOCzYNKOWY bErNa

typu „muszelka", styl loft, tapicero-
wany tkaniną aksamit, drewniane nogi 

lakierowane na kolor czarny, wym. 
64,5x71x83 cm; dostępny w kolorach: 

szary, granat, butelkowa zieleń

KrzEsŁO  
tapICErOWaNE dIaNa
stylowe krzesło do salonu i jadalni, miękkie 
siedzisko tapicerowane aksamitną tkaniną, 
wym.: wys. 88 cm, szer. 46 cm, gł. 46 cm; 
nogi metalowe, lakierowane na kolor 
czarny; dostępne w kolorach: szary, ciemny 
granat, butelkowa zieleń

KrzEsŁO tapICErOWaNE 
AksAmit GAston
w stylu skandynawskim, profilowane 
siedzisko, tapicerowane aksamitną tkaniną, 
nogi wykonane z drewna bukowego, wym.: 
wysokość 70 cm, szerokość 47 cm, głębo-
kość 48 cm; dostępne kolory: ciemnoszary, 
jasnoszary, czarny, beżowy

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

od 2490
zł/szt.

od 7490
zł/kpl.

od 3690
zł/szt.

od 137 
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

599 
zł/szt.

625 
zł/szt.

165 
zł/szt.

185 
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

od 4490
zł/szt.
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2.

10. 16.12. 13.

23. 24.

11.

20.

15.
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8. 14.1.

9.

18.17. 19.

6.

25.

21.
22.

26.

27.

29.

28.

5.
4.

3.

rĘCzNIK  
baWEŁNIaNY
rozm: 50x100 cm - 11,90 zł, 
70x140 cm - 24,90 zł;
w ofercie również zestawy ręczników 
- od 68,90 zł

mOp VILEda  
1-2 spraY 
max bOx

VILEda  
mOp ObrOtOWY turbO 3w1
wkład do mopa obrotowego turBo 3w1, mikrofibra - 32,90 zł/szt.

LEIfHEIt 
suszARkA  
PeGAsus 150 
sOLId sLIm

WYCIEraCzKa 
limA
wym. 45x75 cm

ociekAcz 
nA ButY
wym. 38x75 cm

Pojemniki linA, kAjA
różne wielkości

1. Bryza proszek do prania 4w1 sPrIng frEsHnEss Color,  
4,5 kg, 60 prań - 24,99 zł (5,55 zł/kg) (0,42 zł/pranie)

2. VanIsH proszek do prania firan, 400 g - 10,99 zł (27,47 zł/kg)
3. PErWoll płyn do prania, różne rodzaje, 2,7 l - 16,99 zł (6,29 zł/l)
4. PErsIl PoWEr CaPs, kapsułki do prania, 33 prania - 29,99 zł (0,91 zł/pranie)
5. E - płyn do płukania, koncentrat 1,65 l; 1,8 l - 8,49 zł (od 4,72 zł/l)
6. VanIsH oXI aCtIon odplamiacz, 1 l; różne rodzaje - 12,49 zł
7. dallI chusteczki do prania, ciemnych tkanin, opak. 10 szt. - 5,99 zł (0,60 zł/szt.),  

białych/kolorowych tkanin, opak. 15 szt. - 5,99 zł (0,40 zł/szt.)
8. dallI krochmal spray, 400 ml - 5,99 zł (14,98 zł/l)

9. Calgon środek do zmiękczania wody, 500 g - 12,99 zł (25,98 zł/kg)
10. ClIn rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,49 zł (10,98 zł/l)
11. ajaX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,49 zł
12. sIdoluX EXPErt do ochrony i nabłyszczania drewna, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
13. sIdoluX EXPErt do ochrony i nabłyszczania paneli/PCV, linoleum,  

500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
14. PlEdgE 5w1 spray do mebli surfaCE orIgInal ClassIC,  

250 ml - 7,99 zł (31,96 zł/l)
15. doMEstos 650 ml + 100 ml CItrus - 5,99 zł (7,99 zł/l)
16. BrEf PoWEr aCtIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,27 zł/kg)

17. faIry płyn do naczyń MIĘta aroMatICs, 850 ml - 5,99 zł (7,05 zł/l)
18. MEglIo spray odtłuszczacz lemon, 750 ml - 11,99 zł (15,99 zł/l)
19. MEglIo spray odkamieniacz antI-lIMEsCalE, 750 ml - 11,99 zł (15,99 zł/l)
20. CIf MaX PoWEr mleczko do czyszczenia CItrus/sPrIng,  

1001 g - 8,99 zł (8,98 zł/kg)
21. faIry kapsułki do zmywarek all In onE, 115 kaps. - 72,99 zł (0,63 zł/kaps.)
22. faIry PlatInuM kapsułki do zmywarek, 84 kaps. - 72,99 zł (0,87 zł/kaps.)

23. rEgIna ruMIankoWy papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł/opak. (1,08 zł/rol.)
24. rEgIna BlItz ręcznik papierowy 3-warstwowy - 7,99 zł
25. VanIsH 3w1 szampon do dywanów - pranie ręczne, 500 ml - 12,49 zł (24,98 zł/l)
26. MElt preparat do udrażniania, 750 ml - 26,99 zł (35,99 zł/l)
27. HuMIstoP pochłaniacz wilgoci, urządzenie, 280 g - 11,99 zł (42,82 zł/kg)
28. HuMIstoP MaXI pochłaniacz wilgoci, urządzenie,  800 g - 22,99 zł (28,75 zł/kg)
29. HuMIstoP wkład zapasowy do pochłaniacza wilgoci - od 7,99 zł (od 18,73 zł/kg)

od 1190
zł/szt.

97 
zł/szt.

129 
zł/zest.

109 
zł/szt.

3290
zł/szt.

1890
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 549
zł/szt.
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Długosiodło
tel. 29 74 12 221
ul. ostrołęcka 10

Rząśnik 
tel. 29 679 20 85
ul. wyszkowska 11

wyszków
tel. 660 418 841

ul. białostocka 124

zatory
tel. 668 880 363

ul. Jana pawła ii/122

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

sKłAD opAłu
pellet • eKo gRoszeK • Węgiel



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download



