
Piec stalowy  
MasteR lM  
- 7 kw
szer.: 330, gł.: 360,  
wys.: 930

Piec stalowy  
MasteR B1,  
9 kw
szer.: 465,  
gł.: 390, wys.: 800

RuRy  
i kolana fal
dymowe żaroodporne, 
fi 120; rura: 0,5 m - 
15,99 zł, 1 m - 29,99 zł; 
kolano 90° - 17,49 zł

Piec stalowy  
MasteR B10, 
9 kw
szer.: 465,  
gł.: 390, wys.: 970

PSB MRÓWKA BRodnicA
87-300 BRodnicA, ul. SzABdA 104, tel. 56-491-18-41

godziny otWARciA: Pn. - Pt.: 7-20,  SoB.: 7-20, nd.: 10-18

M jak MRówka
porady i pomysły  
dla Twojego domu  
2,49 zł

rozpałki/środki do czyszczenia kominków
1. proszek do usuwania sadzy, 50 g - 0,99 zł (19,80 zł/kg),
2. brykiet drzewny eCoMaX, z trocin mieszanych, w zgrzewkach 6 kg,  

kształt walca o średnicy ok. 8 cm, długość ok. 24 cm - 5,99 zł (1 zł/kg), 
3. NOCNY STRAŻNIK, z kory, służący podtrzymaniu żaru,  

czas żarzenia ok. 8 godz., opakowanie: 1,6 kg - 4,89 zł (3,06 zł/kg),
4. podpałka ekologiczna ECO STARTER, pakowana po 50 sztuk w kartonie - 15,90 zł (0,32 zł/sztuka),
5. ECO ROzpAłKA - 9,99 zł

suszaRka  
do grzybów  
i owoców
średnica sita 28 cm,  
5 sit z możliwością  
regulacji wysokości,  
moc 250 W

podpałka psb 
32 kostki (0,04 zł/kostka)

od 1599
zł/szt.

499 
zł/szt.

539 
zł/szt.

od 099
zł/szt.

+100

hit
cenowy

299 
zł/szt.

5

43

2

1

129
zł/opak.

hit
cenowy

6990
zł/szt.

Oferta ważna od 8.09 do 24.09 
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

4x
więcej 

PUNKTÓW

Zakupy za 100 zł

9811
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wyMiennik  
z podwójną  

wężownicą X-Term
80 l - 399 zł, 100 l - 445 zł,  
120 l - 475 zł, 140 l - 499 zł

pojemnościowy 
ogrzewacz wody 
elPRoM
 50 l - 277 zł, 80 l - 349 zł

15 lat 
gwarancji

deska wolnoopadająca

walizka
w komplecie

zgrzewarka do rur, 
800 w
do rur i złączek z tworzyw sztucznych pE, 
pp, pB; moc maksymalna: 800 W;  
śr. pracy 16-40 mm; temperatura pracy 
260 stopni; metalowa walizka, akcesoria 

 
PoMPa  
obiegowa  
25-40-180 - 149,99 zł
25-60-180 - 189 zł

ogrzewacz  
z płaszczem wodnym   
PsB iskieRka, 8 kw
korpus wew. ogrzewacza z blachy 
5 mm, płaszcz wodny 3,5 mm; 
sprawność cieplna - 81,1%

5 latgwarancjina szczelność

grzałka 
elektRyczna 
MasteR Volt
z termostatem, 4 rodzaje, moc 1,5 kW 
lub 2 kw, gwint 5/4" lub 6/4"

grzałka 
łazienkowa
różne moce: 300 W, 
600 W, 900 W

wieszaki
regulowane,  

do wymienników  
poziomych,  

w kpl. 2 szt.

ogrzewacz Lord
moc: 3000 W, zasilanie: 230 V, materiał obudowy: ABS, 
materiał el. grzewczego, stal nierdzewna, wysokiej jakości, 
temperatura: 30-60°C, kolor: biały, zalety: oszczędność 
czasu, energii i wody, natychmiastowe działanie, możli-
wość regulacji temperatury wody, łatwy w montażu

ścienny

sTojący

grzejnik  
łazienkowy  
PsB „sun”
480x550, 315 W - 89,99 zł,  
680x550, 460 W - 149,00 zł,  
930x550, 610 W - 189,00 zł,  
1180x550, 760 W - 219,00 zł,  
1380x550, 920 W - 249,00 zł

zesTaw podTynkowy 
sTrong maX masTer
miska, deska wolnoopadająca,  
przycisk chrom

new foRMic
deska sedesowa wolno 
opadająca Formic pSB 
polipropylen NEW

seria baTerii zXc

kuchnia - kocioł c.o.
kocioł 13 kW, kuchnia 5 kW, paliwo: 
węgiel, drewno, wykonanie: blacha 
8 mm, blacha 6 mm

5 lat 
gwarancji

grzejnik aLuminiowy keLLer

10 żeberek, wys. 581 mm, gł. 98 mm, szer. 80 mm, moc 

cieplna 137 W, maks. ciśnienie robocze 16 barów

natryskowa wannowa 

umywalka 
stojąca zlew

ścienna 
umywalka 
ścienna 

zlew
stojąca

głowica 35 mm

od 399 
zł/szt.

4999
zł/kpl.

99 
zł/szt.

od 277 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 14999
zł/szt.

99 
zł/zest.

899 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

hit
cenowy

159 
zł/szt.

429 
zł/zest.

3499
zł/szt.

produkT
Polski

1699 
zł/szt.

2390
zł/żeberko

od 33 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt. 45 

zł/szt.

33 
zł/szt.
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zestaw szafka 
z umywaLką  

 + LusTro z szafką  
i oświeTLeniem

dostępne rozmiary:
Silves, 65 cm - 389 zł; 

papaja, 75 cm - 419 zł;
Maro, 85 cm - 459 zł 

*cena nie zawiera armatury

kabina z hydromasażem deLuX
wąski panel środkowy wykonany z tworzywa 
pVC z 3 dyszami do hydromasażu, elektroniczny  
panel sterowania z funkcjami: radia, oświetlenia  
górnego i wentylatora, półka szklana, zestaw  
prysznicowy z 3-funkcyjną słuchawką prysznicową, 
deszczownica, 80x80 - 849 zł, 90x90 - 919 zł

uMywalka ceRaMiczna
1.  35 cm, prawa - 55 zł
2. 50 cm - 59 zł

1. zestaw Pinia
szafka podwieszana z umywalką 60 cm - 339 zł
2. słupek pinia
podwieszany, szerokość 30 cm - 209 zł
*cena nie zawiera armatury

farba biała  
ReMonty
10 l (5,29 zł/l)

dekoraL, 10 l
śnieżnobiała farba lateksowa do 
wnętrz, edycja urodzinowa z pre-
zentami: folia malarska i pędzel 
płaski (7 zł/l)

eMulsja akRylowa
do ścian i sufiTów
eko biała
10 l (4,99 zł/l)

śnieżka saTynowa
farba przeznaczona jest do dekoracyjno- 
-ochronnego malowania ścian i sufitów  
wewnątrz pomieszczeń, 2,5 l   
(18,8 zł/l), dostępne różne kolory

aLTaX farba ogrodowa  
ViVa garden
0,25 l - 14,99 zł (59,96 zł/l)  
0,75 l - 34,99 zł (46,65 zł/l)
2,5 l - 89,99 zł (36 zł/l)

impregnaT eXTra 
drewnochron 
4,5 l (16,66 zł/l),  
dostępne różne kolory

faRBa easycaRe, 2,5 l 
hydrofobowa i plamoodporna,  
do ścian i sufitów (22 zł/l)

magnaT ceramic, 2,5 l 
hydrofobowa i plamoodporna,  
do ścian i sufitów (28 zł/l)

Vidaron  
impregnaT, 4,5 l 
impregnat ochronno-dekoracyjny 
do drewna, dostępne różne kolory
(17,76 zł/l)

henkel ct 174 
25 kg, tynk silikatowo-silikonowy  
(4,60 zł/kg)

ppg grunT  
lateksowy 
10 l (5,49 zł/l)

dekoraL  
chloRokauczuk 
gruntoemalia do nawierzchnio-
wego, ochronnego malowania 
metalu i betonu, 0,9 l (29,99 zł/l)

akryLuX 
szybkoschnąca emalia akrylowa  
do drewna i metalu, 0,5 l (39,98 zł/l)

od 209 
zł/szt.

od 849 
zł/szt.od 389 

zł/zest.

1

2 od 55 
zł/szt.

+100

5290
zł/szt. 6999

zł/szt.

115 
zł/szt. 5490

zł/szt.

od 2699
zł/szt.

1999
zł/szt.

4699
zł/szt.

4990
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

od 7499
zł/szt.

+50 5499
zł/szt.

6999
zł/szt.

7990
zł/szt.
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wózek  
wieLozadaniowy
stalowy, ładowność 200 kg,  
duże koła pneumatyczne,  
antypoślizgowy uchwyt

5 lat 
gwarancji

koMPResoR olejowy, 24 l
poj. zbiornika 24 l; moc silnika 1500 W, 
2 KM; wydajność ok. 200 l/min; ciśnie-

nie wylotowe 115 psi, 0,8 Mpa

koMPlet akcesoRiów PneuMatycznych
5 elementów: pistolet lakierniczy 1 l, pistolet do ropowania, pistolet 
do przedmuchiwania, pistolet do pompowania kół z manometrem, 
wąż spiralny 5 m

szlifieRka  
teleskoPowa  

do gipsu
moc 710 W, regulacja obrotów w za-

kresie 700-1700 min-1, śr. tarczy  
225 mm, regulowana długość  

wysięgnika, system odsysania pyłu

szLifierka kąTowa  
graphiTe pro

moc 720 W, prędkość obr. 11000 obr./min, śr. tarczy 125 mm, 
wąski korpus, dwustopniowy przycisk włącznika,  
beznarzędziowa zmiana położenia osłony tarczy  

*dodatkowe 2 lata gwarancji po zarejestrowaniu 
urządzenia na stronie graphitepro.pl w ciągu 

30 dni od daty zakupu  

wieRtaRko- 
-wkręTarka, 18 V
akumulator NiCd: 1000 mAh, moment obrotowy: 12 Nm, 
1 bieg, liczba obrotów: 0-550 min-1, regulacja momentu 
obrotowego: 16+1, uchwyt wiertarski: 10 mm, czas łado-
wania: 3-5 h, wyposażenie: 2 x akumulator

młoT udarowy  
sds 900 w
+ walizka

PRzyczePa  
samochodowa Tema
podłoga ze sklejki, tylna burta otwierana,  
- bez plandeki, wym. wew. 205x112x32 cm, dyszel stały tupu V - 1499 zł
- przyczepa ze stelażem i pokrowcem, wym. wew.  205x112x32 cm,  
  koło manewrowe (opcjonalnie)  - 1789 zł

129 
zł/szt.

299 
zł/szt.

149 
zł/szt.

299 
zł/kpl.

119 
zł/szt.

7490
zł/kpl.

+100

+100

hit
cenowy

399 
zł/szt.

od 1499 
zł/szt. 
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Uciążliwy remont 

w domu masz,

z Mrówką skończysz

go na 
czas



Plafon hazel
gwint: 4xG9 + diody LED  
w 4 kolorach + pilot

skrzydło drzwiowe  
okleinowane olaf
 kolor: akacja jasna, orzech amerykański,  
wymiar: 70 cm lub 80 cm daszek arco nad drzwi

profile aluminiowe, malowane proszkowo
na kolor brązowy, wypełnienie poliwęglan
komorowy dymny (brąz), wym. 150x90x25 cm

drzwi opaL premium
orzech, złoty dąb

daszek dymny 
158x75x38

spoTy zonk Led gu10
1 kinkiet - 44,99 zł, 2 listwa - 86,99 zł,
3 listwa - 124,99 zł
żarówki LED w komplecie

sPoty alPina e14
1 kinkiet - 34,99 zł, 2 listwa - 71,99 zł,  
3 listwa - 97,99 zł, 3 koło - 116,99 zł

spoTy coLors gu10 50 w
1 kinkiet - 41,99 zł, 2 listwa - 91,99 zł, 
3 koło - 126,99 zł, 4 listwa - 174,99 zł
żarówki halogenowe w komplecie

żarówka Led g9 
2,5 W - 8,49 zł

3,5 W - 10,49 zł
barwa: ciepła i neutralna

naświeTLacz  
Led sLim ip65
barwa ciepła i zimna,
dostępne moce: 10-30 W

pLafon eLena Led chrom
4xG9 - 229,99 zł
9xG9 - 428,99 zł

Taśma Led 5m ip00 i ip65
barwa: ciepła, zimna, RGB

bezprzewodowy  
3-kanałowy  
sTerownik oświeTLenia

cyfRowy  
programaTor  
czasowy

dwuTaryfowy  
watoMieRz
kalkulator energii

zesTaw gniazd  
bezprzewodowych
sterowany pilotem, 2+1

gniazdo mebLowe 
3x230 V
wysuwane z blatu  
z blokadą, przew. 1,8 m

PRzyczePa  
samochodowa Tema
podłoga ze sklejki, tylna burta otwierana,  
- bez plandeki, wym. wew. 205x112x32 cm, dyszel stały tupu V - 1499 zł
- przyczepa ze stelażem i pokrowcem, wym. wew.  205x112x32 cm,  
  koło manewrowe (opcjonalnie)  - 1789 zł

29990
zł/szt.

+50

od 4499
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

od 2299
zł/szt.

5599
zł/szt.

6449
zł/szt.

3399
zł/szt.

4999
zł/szt. 5599

zł/zest.

od 3499
zł/szt.

od 4199
zł/szt.

od 849
zł/szt.

125 
zł/szt.

325 
zł/szt.

422 
zł/szt.

1165 
zł/szt.

od 22999
zł/szt. 
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1. Bryza Ekspert - proszek do prania, 6,375 kg/85 prań COLOR/WHITE  
- 28,99 zł (0,34 zł/pranie)

2. WOOLITE pERłA płyn do prania, 4,5 l; różne rodzaje - 25,99 zł (5,78 zł/l)
3. VANISH odplamiacz w płynie, 2 l; różne rodzaje - 19,99 zł (10 zł/l)
4. aJaX uniwersalny płyn do mycia, 1 l; różne rodzaje - 5,49 zł
5. pRONTO 5W1 płyn do podłóg DREWNO/pANELE, 750 ml - 12,99 zł (17,32 zł/l)
6. CIF spray, 750 ml; różne rodzaje - 10,49 zł (13,99 zł/l)  

(produkt dostępny w wybranych sklepach)

7. FAIRY płyn do naczyń 900 ml; różne rodzaje - 6,99 zł (7,77 zł/l)
8. CILLIT BANG spray KAMIEŃ I BRUD, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
9. CILLIT BANG Aktywna piana, 600 ml - 13,99 zł (23,32 zł/l)
10. CASHMIR ręcznik kuchenny, op. 2 rolki - 2,19 zł (1,10 zł/rolka)
11. REGINA SUpER CLEAN ręcznik kuchenny a’1 - 6,99 zł

firana goTowa Venice
wym. 140x260 cm; dostępna w kolorach:  
krem, taupe, szary

zasłona  
goTowa foggia
wym. 140x260 cm; dostępna  
w kolorach: biały, taupe

dywan LoTTo
wym. 100x150 cm - 69,90 zł; 133x190 cm - 119 zł, 
160x235 cm - 179 zł;  
dostępny we wzorach:  marokański szary, skandynawski 
ivory-szary, geometria, zygzak biały-czarny

dywan isTambuł
wym. 120x170 cm; dostępny w kolorach:  
szaro-czarny, beżowo-brązowy

kołdry, poduszki
kołdra 4 pORY ROKU, wym. 155x200 cm - 45 zł, 
220x200 cm - 57 zł; poduszka 4 pORY ROKU: 
wym. 50x60 cm - 15 zł, 70x80 cm - 22 zł,  
40x40 cm - 10,90 zł, produkt medyczny

szczotka elektRyczna  
e-sweePeR new
system dwóch rolek zapewnia skuteczne sprzątanie, 
elastyczny przegub zapewnia maksymalny komfort 
manewrowania i łatwą obsługę, szczotka  
kompaktowa i lekka, efektywne sprzątanie

wiklinowa  
szufLada 
różne rodzaje

mop uLTramaX boX 

1. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l) 
2. SOMAT tabletki do zmywarki 40/52/68 tabletek - tabletek; różne rodzaje - od 24,99 zł (od  0,37 zł/tabletka)
3. Bryza płyn do czyszczenia pralki, 250 ml - 10,49 zł (41,96 zł/l)
4. LUKSJA CREAMY BIG REFILL mydło w płynie, 900 ml; różne rodzaje - od 6,49 zł (7,21 zł/l)
5. done zawieszka do wC pine, 50 g (produkt dostępny w wybranych sklepach) - 2,99 zł (5,98 zł/100 g)

od 219
zł/op.

2790
zł/szt.

249 
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

87 
zł/zest.

2790
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

+50

159 
zł/szt.

1
2 3

4
5 6

7
8 9

10 11

2 3

1 5

4
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sekatoR one

nawóz MineRalny jesienny PsB
0,9 kg - 4,99 zł (5,54 zł/kg), 4,5 kg - 14,90 zł (3,31 zł/kg)
nawozy jesienne
różne rodzaje - od 6,99 zł

siekieRa  
rozłupująca 

m X17  
+ osTrzałka

25-letnia gwarancja  
po zarejestrowaniu  

na stronie internetowej 
+ ostrzałka do łatwego  

i szybkiego ostrzenia  
siekier i noży Fiskars

fiskaRs siekieRa  
X21 + hw nóż  
uniweRsalny

na stronie internetowej;  
dodatkowo w zestawie 

HW nóż  
uniwersalny z plastikową 

pochwą  
do przechowywania

szpadeL ergo  
PRosty luB ostRy
wykonana z pCV powłoka 
trzonka ułatwia chwyt i zwięk-
sza komfort pracy, blat i trzonek  
wykonane ze stali borowej

elektRyczny  
odkurzacz  
do Liści
moc 3200 W, regulowana  
prędkość powietrza 160-250 km/h, 
max. wydajność 10,7 m3/min,  
mielenie 10:1, pojemność worka  
40 l, 3 funkcje (dmuchawa,  
odkurzacz, mielenie), waga 2,5 kg

odkurzacz 
sPalinowy 

silnik 2-suwowy 26 cm3, moc 1 kM, 
max. prędkość silnika bez obciążenia 
7000 obr./min, 3 funkcje (dmuchawa, 

odkurzacz, mielenie)
PilaRka  

sPalinowa
silnik dwusuwowy 45 cm3,  

moc 2,4 KM, łańcuch i prowadnica 
NAC 40 cm, waga 5,7 kg, antywi-

bracyjna rękojeść

  
wRzosy
mix kolorów,
różne wielkości

drzewka
jabłoń, śliwa, wiśnia, czereśnia, 
brzoskwinia, grusza, morela

ceBule  
jesienne

1. Bros granulat na myszy i szczury, 250 g - 6,99 zł 
2. EXpEL pasta na myszy i szczury, 100 g - 7,39 zł 
3. EXpEL kostka na myszy i szczury, 100 g - 7,39 zł 
4. HAppS obroża przeciw pchłom  

dla dużych psów, 60 cm - 8,39 zł 
5. HAppS obroża przeciw pchłom  

dla małych psów, 35 cm - 8,39 zł kosz 
na śmieci 
120 l - 115 zł
240 l - 179,99 złod 499

zł/szt.

od 699
zł/szt.

199 
zł/szt.

17490
zł/szt.

339 
zł/szt.

99 
zł/szt.

399 
zł/szt.

7490
zł/szt.

od 115 
zł/szt.

2990
zł/szt.

1

2

3

4

5

od 199
zł/szt.

2390
zł/szt.

od 259
zł/szt.
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pLandeki
różne rozmiary;
2x3, niebieska - 4,79 zł

akcesoRia  
do kiszenia 
kaPusty

paneLe podłogowe
1. Dąb Sutter, AC3, 6 mm - 18,99 zł/m2

2. Dąb Brylantowy, AC4, 8 mm - 25,99 zł/m2

3. Dąb Calgary, AC4, 8 mm - 25,99 zł/m2

4. Jesion Kalimera, 7 mm, AC4 - 22,99 zł/m2

wełna skaLna  
uniRock MaRki Rockwool
5 cm - 4,29 zł/m2, 10 cm - 8,99 zł/m2, λ - 0,041

sysTem ogrodzeniowy ewa LuX ii
brama dwuskrzydłowa: 4x1,2-1,5 - 479 zł;  
furtka: 0,9x1,2-1,5 - 179 zł;  
przęsło: 1,8x0,9-1,2 - 63,90 zł

sysTem ogrodzeniowy inga
brama: 4x1,3-1,5 dwuskrzydłowa - 589 zł,  
furtka: 0,9x1,3-1,5 - 189 zł; przęsło: 2x1-1,20 - 109 zł

frans-poL goTowa  
Masa szPachlowa  
finisz
25 kg (1,6 zł/kg)

schody 
stRychowe 

PsB
60x120 cm, 
70x120 cm

acRyl Putz  
finisz
gładź szpachlowa  
wykończeniowa,
17 kg (1,76 zł/kg),
dostępne inne pojemności

cekol c-45,  
20 kg
(2,05 zł/kg)

uRsa aMBeR 33
gr. 150 mm,  = 0,033 W/mK; 
materiał niepalny, klasa reakcji 
na ogień - A1 (euroklasa)  
wg EN 13501-1, 1 rol. = 3,625 m2

grzejnik oLejowy
trzy opcje grzania, regulowany termostat, 
potrójny system ochrony przed prze-
grzaniem, lampki sygnalizacyjne, duża 
powierzchnia grzewcza, energooszczęd-
ne i szybkie promieniowanie grzewcze, 
gładkie rolki do łatwego przemieszczania, 
uchwyt do przechowywania przewodu 
- 7 żeberek, moc 1500 W - 109 zł,
- 9 żeberek, moc 2000 W - 119 zł,
- 11 żeberek, moc 2500 W - 145 zł

grzejnik  
konwektoRowy Basic
trzy opcje grzania, regulowany termostat, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem, wol-
nostojący, moc: 750 W, 1250 W, 2000 W 

teRMowentylatoR
ochrona przed przegrzaniem, 
automatyczna kontrola termo-
statu, wbudowany termostat 
pokojowy, moc: 1000/2000 W

4

3

od 479
zł/szt.

od 249
zł/szt.

2

od 429
zł/m2

+200 +200

21

od 3990
zł/szt.

199 
zł/szt.

2999
zł/szt.

4099
zł/opak.

8999
zł/rol.

od 109 
zł/szt.

55 
zł/szt.

hit
cenowy

2849
zł/szt.

1 od 1899
zł/m2

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

POBIERZ:

APLIKACJA PSB

Akceptujemy karty kredytowe:
zakupy na Raty


