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Oferta ważna
od 5.03 do 20.03
lub do wyczerpania zapasów.

www.mrowka.com.pl
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Wiosna

349 w ogrodzie
zł/szt.

1/2021 | cena 2,49

zł (w tym 8%

poradnik – domy,

VAT) ISSN 2299-940X

WIOSNA

mieszkania, ogrody

• inwestycje w
nieruc
w sam raz na trudnehomości
czasy

2.

1.
m jak
mrówka

od

3.

zł/szt.

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

• napraw, odświ
– nie wyrzucajeż, zregeneruj
pochopnie!
• jak odetchnąć
– odprężające w czasach pandemii
aranżacje w domu
i ogrodzie

399

4.

5.
6.

Rośliny

189
Pilarka
elektryczna NAC

2,45
KM

moc 1800 W, dł. prowadnicy:
35 cm, prędkość przesuwu
łańcucha 13 m/s

Pilarka
spalinowa NAC
silnik 45 cc,
maks. moc 2,45 KM,
dł. prowadnicy: 40 cm

85
zł/szt.

220
W

Nożyce
akumulatorowe
do trawy
i żywopłotu GRIZLLY

od

1800
W

799
zł/opak.

zł/szt.

TRAWA REKREACYJNA
- 0,9 kg - 7,99 zł (8,88 zł/kg)
- 5 kg - 44,99 zł (9 zł/kg)

y
hit cenow

od

moc 220 W, tarcza o wymiarach
145x3,2x22 mm

5. Prymula - 3,99 zł
6. Hiacynt 3 sztuki - 8,99 zł
7. Cebula w misie - 10,99 zł

89

silnik: 3,6 V; bateria: 1,5 Ah;
długość robocza trawa 8 cm;
żywopłot 12 cm; maks. średnica
gałęzi 8 mm; maks. czas pracy
40 min, waga 1,7 kg

Ostrzałka
elektryczna HANDY

zł/szt.

7.

1. Hiacynt - 3,99 zł
2. Szafirek - 3,99 zł
3. Krokus - 3,99 zł
4. Narcyz - 3,99 zł

37

90

2.

od

1.

3.

299
zł/szt.

4.

zł/panel

95
zł/szt.

nawozy planta

PANEL ogrodzeniowy

przedłużacze Ogrodowe

--różne rodzaje - od 19,99 zł/szt.
--bębnowe - od 59 zł/szt.

699
zł/szt.

--drut śr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm,
wys. 1,23 m, ocynk + RAL 7016 połysk - 37,90 zł
--drut śr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm, wys. 1,52 m, ocynk - 44,90 zł

195

1. pod tuje ( żywotniki), 1 kg
- 8,99 zł
2. pod trawniki, 5 kg
- 19,99 zł (4 zł/kg)
Siewnik
3. uniwersalny Vit-1, 1l - 6,99 zł
uniwersalny
4. do storczyków Vit-10 DRIP
szerokość wysiewu 45 cm,
ORCHID, 40 ml - 2,99 zł
pojemność 12 litrów
(74,75 zł/l)

359
zł/szt.

zł/szt.

+50

+200 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 70 zł

Kosiarka
spalinowa HANDY

silnik RATO RV145-S pojemność 144 cm3,
szerokość robocza 46 cm, 8-stopniowa regulacja wysokości koszenia od zaledwie 25 do
aż 75 mm, kosz o pojemności 60 l

Kosiarka
elektryczna Handy

moc 1300 W, szerokość robocza 33 cm,
regulacji wysokości koszenia od 20 do
60 mm, kosz o pojemności 30 l

Wertykulator
elektryczny
HANDY

moc 1600 W, regulacja
głębokości roboczej
(od -12 do aż 8 mm),
szer. robocza 34 cm,
pojemny kosz 40 l, 9,2 kg

8316
Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 05.03-20.03.2021 r.

3899

4899

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

Akrylit W

lateksowa farba do
ścian i sufitów, 2,5 l
(19,60 zł/l)

2399

34

zł/szt.

hydrofobowa i plamoodporna, do ścian i sufitów
(30 zł/l)

10
litrów

Hammerite
połysk

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

27

od

zł/opak.

zł/szt.

10
litrów

farba akrylowa
PSB MRÓWKA
wewnętrzna, biała, 10 l
(3 zł/l)

magnat ultra
matt biały
farba lateksowa, 10 l
(9,90 zł/l)

hit ceno
w

36

99

od

zł/szt.

1.

2.
V33

środki do usuwania starych powłok
jednokomponentowych farb, lakierów, lazur i klejów:
--specjalnie na drewno,
--specjalnie na metal,
--różne powierzchnie: drewno,
kamień, metal, 250 ml - 23,99 zł
(95,96 zł/l), 1 l - 44,99 zł

zł/szt.

0,7
litra

Magnat Ceramic
2,5 l

9899

zł/szt.

99

zł/szt.

2999

99

2,5
litra

DULUX KOLORY
ŚWIATA

kolor (moc koloru) farba
lateksowa do ścian i sufitów, 2,5 l (15,60 zł/l)

od

74

99

y

5999
zł/szt.

3.
NAŚWIETLACZ
AKUMULATOROWY

Acryl Putz Start
gładź szpachlowa, 20 kg
(1,40 zł/kg)

IP 65, materiał aluminium, ładowarka
w zestawie z końcówką USB, czas pracy
od 2 do 4 godzin, czas ładowania od 4 do
5 godzin; 10 W - 59,99 zł, 20 W - 99 zł,
30 W - 129 zł, 50 W - 179 zł

OPRAWA OŚWIETLENIOWA

1. ROMERO, ROMERO BLACK - 36,99 zł
2. SAMIRA B, SAMIRA B BLACK, 41x41 cm - 78,99 zł
3. SAMIRA S, SAMIRA S BLACK, 30x30 cm - 47,99 zł

349

5999

zł/szt.

zł/szt.

deska

wolnoopadająca

PRODUKT
POLSKI

+100

Deska sedesowa
new formic

od

duroplast

1090

Pościel CZTERY PORY ROKU

349
zł/zest.

oczyszczacz
powietrza VO2137

zalecana powierzchnia
użytkowa 18 m2, przepływ
powietrza 150 m3/h, dotykowy
wyświetlacz, jonizator

zł/szt.

poduszka: 40x40 cm - 10,90 zł,
50x60 cm - 16,90 zł, 70x80 cm - 24,90 zł;
kołdra: 155x200 cm - 49,90 zł, 220x200 cm
- 64,90 zł

399

189

zł/zest.

89

90

zł/szt.

zł/kpl.

KOMPAKT
698 CERSANIA II
3/6 l, deska Duro WO
ŁW - odpływ poziomy

Parownica

+200
Mop płaski
VILEDA
ULTRAMAX

y
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od

w komplecie z wiadrem - 89,90 zł
w ofercie również
wkład do mopa
- 27,90 zł/szt.

399zt.
zł/s

Zestaw
SILVES/
PAPAJa/
MARO*

szafka z umywalką
+ lustro z szafką
i oświetleniem;
kolor biały; wym.:
- 65 cm - 399 zł
- 75 cm - 429 zł
- 85 cm - 469 zł
*cena nie zawiera
armatury

2

Marzec 2021

139

zł/szt.

+200°P
Deska do
prasowania
VILEDA STAR PLUS
wymiar blatu: 120x38 cm

gwarantuje higieniczne czyszczenie bez
detergentów, gorąca para pod wysokim
ciśnieniem skutecznie odspaja zabrudzenia i zabija większość drobnoustrojów,
moc grzałki 1500 W, maksymalne ciśnienie pary - 3,2 bar, wydajność powierzchniowa na jednym napełnieniu zbiornika
- 75 m2, wyposażenie: dysza ręczna,
dysza do detali, okrągła szczotka (mała),
ściereczka podłogowa z mikrofibry, powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną

Ścierka VILEDA
ACTIFIBRE

od

do wszystkich powierzchni
- 6,49 zł/kpl.
do okien - 9,49 zł/kpl.

Myjka do okien

urządzenie z odsysaniem do
czyszczenia okien, luster i płytek;
szerokość robocza (ssawki)
280 mm; zbiornik na brudną
wodę 100 ml; zasilanie bateryjne;
wydajność powierzchniowa na
jednym ładowaniu akumulatora
ok 60 m2, wyposażenie dodatkowe: środek do czyszczenia okien
(koncentrat), 1x20 ml; spryskiwacz
z padem z mikrofibry

7990
zł/szt.

+200

Suszarka
do bielizny VILEDA

INFINITY powierzchnia suszenia: 27 m - 179 zł;
UNIVERSAL powierzchnia suszenia: 18 m - 79,90 zł
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

159

449

159

zł/zest.

zł/zest.

zł/szt.

+100

720
W

+200

369

950
W

wiertła

w komplecie

Szlifierka
kątowa
DED7951

Wiertarka udarowa
z zestawem

moc 720 W; obroty: 0-2800 min-1; udar:
44800 min-1; wiercenie w drewnie/metalu/
betonie: 30/10/13 mm; uchwyt mocowania
wierteł 1,5-13 mm, w zestawie z walizką
oraz wiertłami do betonu 5 sztuk

zł/szt.

Zestaw elektronarzędzi
Graphite Energy+

moc 950 W, prędkość
obrotowa 11 000 obr./min,
średnica tarczy
125/22,2 mm

y
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99
od 17

1500
W

zestaw zawiera: wiertarko-wkrętarkę - 18 V, Li-Ion, dwubiegowa,
obroty I: 0-350 min-1, II: 0-1250 min-1, prawo/lewo, uchwyt samozaciskowy 0,8-10 mm, pozycje pierścienia sprzęgła 1-19 (oraz opcja
wiercenia), moment obr. (miękki/twardy): 28/44 Nm; szlifierkę
kątowę - 18 V, Li-Ion: tarcza 115x22,2 mm, obroty 10000 min-1,
gwint wrzeciona M14, dwupozycyjna rękojeść boczna; akumulator
Energy+ 4.0 Ah oraz ładowarkę do akumulatorów Energy+

Młot udarowo-obrotowy
DED7836
1500 W, 5 J, SDS+

od

99

1249

1199

zł/szt.

zł/szt.

zł/zest.

2

zł/m

GRES TECHNICZNY

wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny,
antypoślizgowy, idealny na garaż,
taras, balkon, opak. 1,5 m2, gat. I

SKRZYDŁO DRZWIOWE
MADEO II*

DRZWI STALOWE
SKAGEN 2 INOX*

DRZWI ZEWNĘTRZNE
LUMIO*

wymiar: 70, 80 cm, kolor: dąb
sonoma; pełne - 99 zł, pokojowe,
łazienkowe - 149 zł
*cena bez klamki i ościeżnicy

kolor orzech, szer. 90 cm,
stalowy próg
*cena bez klamki i szyldu

szer. 90 cm, prawe/lewe, kolor
antracyt, stalowy próg w zestawie
*cena bez klamki

od

699
zł/zest.

Płytka gresowa
Cemento paris maT
wym. 60x60 cm

3899
zł/m2

dostępne kolory:

BRAMA UCHYLNA OPTIMAL*
PŁYTKA GRESOWA
MARMOLI MATT
wym. 60x60 cm, gat. 1

38

99

zł/m2

wym. 2500x2125 mm (w zestawie klamka,
wkładka na klucz),
kolory: brąz - 699 zł, grafit - 799 zł
*w ofercie dostepne bramy segmentowe,
szczegóły u sprzedawcy

1.

2.

3.

1799
zł/szt.

hit cenowy

2399

do zastosowania do wewnątrz,
opak. 0,48 m2 (49,98 zł/m2)

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

hit cenowy
5.

od

1799

zł/m2

PANELE PODŁOGOWE

zł/opak.

KAMIEŃ GIPSOWY WHITE BRICK

4.

PRZYCZEPA NEPTUN
N7-202 ptd

bez plandeki, wym. 202x114x30 cm,
z plandeką - 2199 zł/szt.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

1. Dąb Sutter, AC3, 6 mm - 17,99 zł
2. Dąb Grenlandzki, AC3, 7 mm - 23,99 zł
3. Dąb Calgary, AC4, 8 mm - 24,99 zł
4. Dąb Texas Rancho, AC5, 8 mm - 32,99 zł
5. Dąb Stuttgart 4V, AC5, 8 mm - 32,99 zł

Marzec 2021
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

109

od

1599
zł/szt.

zł/przęsło

PRODUKT
POLSKI

od

649
zł/szt.

przęsło inga*

szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, ocynk + RAL 9005
dostępna również brama i furtka
*2 lata gwarancji

od
mm

S Y S

od

T E M

×S Y

zł/szt.

T E M

klik

a

różne kolory: róże, agrest, jeżyna bezkolcowa, malina
czerwona, morwa czarna, porzeczka, dereń biały,
forsycja, berberys czerwony, pięciornik, tamaryszek,
żylistek, śnieguliczka + 50 pkt. PAYBACK

×

S

9

drzewka

Krzewy ozdobne i owocowe

99

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

299

od

549
zł/opak.

zł/opak.

Narzędzia na trzonek

system klik
- grabie plastikowe, różne rodzaje - od 9,99 zł
- szczotki, różne rodzaje - od 10,90 zł
- kij aluminiowy, dł. 38 cm - 11,90 zł, dł. 140 cm - 24,90 zł
- pazurki, motyczka, grabie - 11,90 zł

hit cenowy

od

1499

zł/sz t.

Ziemia PSB

Kora Sobex

--uniwersalna, 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
--kwiatowa, 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
--do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
--do pelargonii, 20 l, 50 l - od 5,49 zł (od 0,24 zł/l)
--torf ogrodniczy, 80 l - 12,99 zł (0,16 zł/l)
--ziemia do roślin domowych, 10 l - 2,99 zł (0,30 zł/l)

--sortowana SOBEX, 80 l - 16,90 zł (0,21 zł/l)
--drobna PODKŁADOWA, 50 l - 7,99 zł (0,16 zł/l)
--sortowana PRIMO, 80 l - 16,90 zł (0,21 zł/l),
20 l - 5,49 zł (0,27 zł/l)
--sortowana PERFECT, 80 l - 15,90 zł (0,20 zł/l)

149

od

109

zł/szt.

zł/kpl.

komplet sekatorów
SingleStep l28+p26

od

NARZĘDZIA OGRODOWE

95 2999
zł/szt.

--szpadle - od 14,99 zł
--grabie - od 14,99 zł
--siekiery - od 36,99 zł

75
zł/szt.

Taczka
ogrodowa

Pompa sdw
do wody brudnej
zanurzeniowa

--moc 400 W - 95 zł
--moc 1100 W - 149 zł

poj. 75 l

zł/szt.

od

w tym nasiona roślin miododajnych

349
zł/szt.

LAMPA
LAMPA
OGRODOWA SOLAROWA
--plastik - 3,49 zł
BLAKE 2
kolor czarny

legutko nasiona

--stal - 3,99 zł

siatka leśna

--budowlana typu light 120/8/30 l
--budowlana typu light 150/10/30 l
--zagęszczona 150/15/30 G6

Godziny otwarcia
pn.-pt.

soboty

niedziele

Adres

Godziny otwarcia
pn.-pt.

soboty

niedziele

99
zł/szt.

Akceptujemy karty kredytowe:

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Adres

od

Adres

Godziny otwarcia
pn.-pt.

soboty

niedziele

Aleksandrów Łódzki | ul. Wierzbińska 72

7.00-21.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Lębork | ul. Żeromskiego 7A

7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Nowy Targ | ul. Ludźmierska 26A

7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Biała Podlaska | ul. Sidorska 100

7.00-20.00 7.00-18.00 10.00-16.00

Łask | ul. Objazdowa 8b

7.00-20.00 7.00-19.00 9.00-17.00

Pińczów | ul. Grodziskowa 15A

7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-17.00

Bystrzyca Kłodzka | ul. Strażacka 12

7.00-20.00 7.00-17.00 ZAMKNIĘTE

Łącko | Łącko 1001

7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Wyszków | ul. Pułtuska 84

7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Elbląg | ul. Grunwaldzka 2

7.00-21.00 7.00-21.00 9.00-19.00

Łomża | ul. Poznańska 111

7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Zduńska Wola | ul. Azaliowa 29C

7.00-20.00 7.00-19.00 9.00-17.00

Kazimierza Wielka | ul. 1-go Maja 12

7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Międzychód | ul. św. Jana Pawła II 34

7.00-20.00 7.00-19.00 9.00-17.00

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. Ze względu na powierzchnię sklepów 100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. 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

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

