
HIT CENOWY

7629
zł/m2

HIT CENOWY

3999
zł/m2

TRANSPORT HDS

GRATIS*

TRANSPORT HDS

GRATIS*

BETON KOMÓRKOWY
wym: 24x24x59 cm, pióro i wpust, uchwyt

* szczegóły
u sprzedawcy

BLOCZEK BETONOWY
wym. 12x24x38 cm

* szczegóły
u sprzedawcy

DYSPERBENT 20 kg
masa asfaltowo-kauczukowa, do izolacji wodochronnych na zewnątrz, nie zawiera 
rozpuszczalników organicznych, na papy asfaltowe oraz smolowe - 1,8 zł/kg

PŁYTA XPS PRIME S
płyta z polistyrenu ekstrudowanego, do izolacji 
ścian i podłóg oraz konstrukcji ścianek działowych, 
grubość: 10 cm 

HIT CENOWY

299
zł/szt.

HIT CENOWY

3599
zł/opak.

JAWOR
UL. KUZIENNICZA 10A

www.mrowka.com.pl

Marzec  
2021

Oferta ważna  
od 5.03 do 20.03

lub do wyczerpania zapasów.

8316

+200 punktów PAYBACK 
za zakupy za min. 70 zł

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



HIT CENOWY

od 549 
zł/szt.

HIT CENOWY

od 3199  
zł/m2

HIT CENOWY

 699  
zł/szt.

BETONIARKA 
BUDOWLANA
wieniec żeliwny, 
silnik 550 W, 
- poj. 100 l - 549 zł
- poj. 120 l - 649 zł

MASTER 
DRABINA 
DREWNIANA 
- 2x5 stopni - 119 zł
- 2x6 stopni - 139 zł

RUSZTOWANIE
WARSZAWSKIE
ramka 1,6 m PŁYTA AŻUROWA

gr. 8 cm, betonowa, wym. 60x40x8 cm,  
kolor: szary, wytrzymała, odporna na ścieranie

WEŁNA SKALNA  
ROCKWOOL 
  = 0,039, GR. 15 cm 
wełna skalna Rockwool Megarock, niepalne ocieplenie 
stropodachów, poddaszy, stropów belkowych, podłóg na 
legarach oraz ścian działowych 

GŁADŹ 
SZPACHLOWA 
ACRYL PUTZ 
START
20 kg (1,40 zł/kg)

ZAPRAWA 
MURARSKA
do cienkich spoin, 
do betonu komórkowego, 
biała, 25 kg (0,64 zł/kg)

KLEJ 
gipsowy
do płyt GK, płytek i okła-
dzin gipsowych, 25 kg 
(0,6 zł/kg)

KOSTKA 
BRUKOWA
gr. 6 cm;  szara - 31,99 zł, 
czerwona i antracytowa - 35,99 zł

ADESILEX P9
25 kg, klej elastyczny do płytek ceramicznych, 
gresu i kamienia naturalnego (1,60 zł/kg)

od 119 
zł/szt.

4999
zł/szt.

1649
zł/m

2

1599
zł/opak.

1499
zł/opak.

2799
zł/opak.

3999
zł/opak.

 7999
zł/szt.

Marzec 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ



HIT CENOWY

99  
zł/szt.

HIT CENOWY

139  
zł/kpl.

WALIZKA 
W KOMPLECIE

SZLIFIERKA KĄTOWA 900 W
moc 900 W; śr. tarczy 125 mm;  
prędkość obr. 12000 obr./min  

KOMPLET NASADEK  
1/2” I 1/4” 94 elementy
dwie grzechotki 1/2” i 1/4”; nasadki 
4-32 mm; nasadki długie 6-19 mm; 
przedłużki, przeguby, groty

ZESTAW ELEKTRONARZĘDZI 
GRAPHITE ENERGY+

zestaw zawiera: wiertarko-wkrętarkę - 18 V, 
Li-Ion, dwubiegowa, obroty I: 0-350 min-1, II: 

0-1250 min-1, prawo/lewo, uchwyt samozaci-
skowy 0,8-10 mm, pozycje pierścienia sprzęgła 
1-19 (oraz opcja wiercenia), moment obr. (mięk-
ki/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 łado-
warkę do akumulatorów Energy+

KOMPRESOR 24 l
bezolejowy Stanley, zbiornik 24 l, moc 1,5 KM/1100 W, 
przepływ powietrza 180 l/min, ciśnienie maks. 8 bar

MŁOT UDAROWY 1500 W
moc 1500 W; regulacja obrotów; prędkość bez obciążenia: 
0-900/min; szybkość uderzenia; 0-4350/min; energia uderze-
nia: 0-5 J; uchwyt narzędziowy: SDS PLUS; średnica wiercenia: 
beton: 32 mm, stal: 13 mm, drewno: 40 mm; funkcja szybkiej 
blokady bitów SDS PLUS, walizka w komplecie

SZLIFIERKA KĄTOWA 900 W 
moc nominalna 900 W; śr. tarczy 
125 mm; prędkość obrotowa bez  
obciążenia 2800-11000 min-1

PAROWNICA
moc grzałki 1500 W, maks. ciśnienie pary - 3,2 bar, 
wydajność - 75 m2, wyposażenie: dysza ręczna, dysza 
do detali, okrągła szczotka, ściereczka podłogowa, 
powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczna

MYJKA DO OKIEN
szerokość robocza 280 mm, zbiornik na 
brudna wodę 100 ml, zasilanie bateryjne, 
wydajność ok 60 m2, wyposażenie: środek 
do czyszczenia okien, spryskiwacz z padm 
z mikrofibry

WIERTARKA UDAROWA 500 W
moc 500 W, liczba obrotów 2900 min-1;., 
uchwyt narzędziowy: bezkluczowy, 2-13 mm, 
regulacja obrotów

269 
zł/kpl.

449 
zł/zest.

269 
zł/szt.

379 
zł/szt.

900 
W

125
mm

399 
zł/zest.

189 
zł/szt.

900
W

125
mm

1100 
W

1,5
KM

1500
W

500
W

 7999
zł/szt.

Marzec 2021 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.
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HIT CENOWY

 599
zł/szt.

7.
8.2.

1. 5.

4.3. 6.
9.

GRES SZKLIWIONY ASHVILLE
wym. 29,7x59,8 cm, kolory: brown, light grey, grey; gat. I

PŁYTKI ŚCIENNE CEMENTO
wym. 30x60 cm, gat. I

ZESTAW 
PODTYNKOWY 
CERSANIT
- miska CITY OVAL,
deska duro WO ŁW,
przycisk

KOMPAKT 
COLOUR 
CLEAN ON 
3/5 l, deska Duro WO 
ŁW - odpływ poziomy

DESKA SEDESOWA
- new formic duroplast - 59,99 zł
- formic super slim - 84,99 zł

CHEMIA GOSPODARCZA
1. PERSIL DUOCAPS kapsułki do prania COLOR/REGULAR, 36 prań

- 29,99 zł (0,83 zł/pranie)
2. COCCOLINO płyn do płukania, różne rodzaje, 1,8 l - 12,49 zł

(6,94 zł/l)
3. KRET żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
4. KRET granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)

5. BREF POWER ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 2x50 g
- 6,99 zł(69,90 zł/kg)

6. CIF spray PERFECT FINISH, różne rodzaje, 435 ml - 9,99 zł (22,97 zł/l)
7. CASHMIR GIGA ręcznik kuchenny, 500 listków, a’1 - 9,99 zł/opak.
8. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 12,49 zł/opak. (1,04 zł/

rol.)
9. WASCH proszek do prania kolor/universal, 7,5 kg - 31,99 zł (4,26 zł/kg)

SIDOLUX 
uniwersalny płyn do 
mycia, różne rodzaje, 
1000 ml

MOP PŁASKI 
VILEDA ULTRAMAX
w komplecie z wiadrem 
- 89,99 zł
w ofercie również wkład 
do mopa - 27,90 zł/szt.

SUSZARKA 
DO BIELIZNY VILEDA
INFINITY powierzchnia suszenia 27 m

HIT CENOWY

2999
zł/m2

HIT CENOWY

3999
zł/m2

DESKA 
WOLNOOPADAJĄCA

PRODUKT

POLSKI

999 
zł/zest.

449 
zł/zest.

od 5999
zł/szt.

od 699
zł/szt.

8999
zł/kpl.

179 
zł/szt.

Marzec 20214  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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HIT CENOWY

2999
zł/szt.

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

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

MAGNAT CREATIVE
farba lateksowa o wysokim 
stopniu matowości, antyre-
fleksyjna, 2,5 l (22 zł/l)

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

dostępne  
kolory:

DRZWI ZEWNĘTRZNE BOLIWIA
wym: 90 cm; kolor: orzech szlachetny; wypełnienie: spieniony 
polistyren; wykończenie: Nano Advance, szyba hartowana,  
ramka kolor czarny 
*komplet akcesoriów w cenie

V33
środki do usuwania starych  
powłok jedno komponentowych  
farb, lakierów, lazur i klejów:
 - specjalnie na drewno,
 - różne powierzchnie: drewno, 
kamień, metal, 250 ml - 23,99 zł 
(95,96 zł/l), 1 l - 44,99 zł

PRODUKT

POLSKI

PANEL PODŁOGOWY 
Dąb Colorado, klasa ścieralność AC4, gr. 8 mm,
wym. 1380x193 mm.

PANEL PODŁOGOWY 
Dąb Sceniczny, klasa ścieralności AC 4, gr. 7 mm
wym. 1380x193 mm

PANEL PODŁOGOWY
Rancho Arkansas, klasa ścieralność AC5, gr. 8 mm, V-fuga, 
wym. 1284x194 mm. 

BECKERS DESIGNER WHITE
biała farba lateksowa do malowa-
nia ścian i sufitów, matowa, 10 l 
(10,90 zł/l)

DULUX BIAŁY MAT
biała farba emulsyjna, wysokiej jako-
ści, do dekoracyjnego i ochronnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 9 l (5,55 zł/l)

FARBA AKRYLOWA  
PSB MRÓWKA
wewnętrzna, biała, 10 l (3 zł/l)

1299 
zł/kpl.

od 2399
zł/szt.

3899
zł/szt.

4899
zł/szt.

4999
zł/szt.

109 
zł/szt.

3499
zł/szt.

5499
zł/szt.

2599
zł/m2 

2299
zł/m2 

3499
zł/m2 

Marzec 2021 5  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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HIT CENOWY

399
zł/szt.

HIT CENOWY

599
zł/opak.

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

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

NASIONA
w tym nasiona roślin miododajnych

ZIEMIA PSB 
do roślin domowych 10 l - 2,99 zł; kwiatowa 20 l - 3,99 zł;
uniwersalna 80 l - 13,99 zł; dostępne inne rodzaje i pojemności (od 
0,3 zł/l) do ogrodu i roślin domowych

CEBULA DYMKA 
żółta Stuttgarter, 
0,5 kg (11,98 zł/kg)

NAWOZY PSB
płynny 1,1 kg - 5,99 zł; granulowany uniwersalny 0,9 kg - 5,99 zł
do trawników 4,5 kg - 14,99 zł; dostępne inne rodzaje i pojemności (od 5zł/kg)

WAPNO  
DO BIELENIA 

DRZEWEK 
I KRZEWÓW 

1 kg

PRYMULA
różne kolory

NAWÓZ 
WAPIENNO-
MAGNEZOWY
odkwasza glębę,
polecany do warzyw 
i trawnika,
10 kg (1 zł/kg.)

od 649
zł/szt.

od 1599
zł/szt.

od 159
zł/szt.

od 299
zł/opak.

od 599
zł/szt.

549
zł/szt.

999
zł/szt. 9990

zł/szt.

Marzec 20216  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ



HIT CENOWY

4999
zł/szt.

HIT CENOWY

od 95 
zł/szt.

1.

2.

HIT CENOWY

349 
zł/szt.

1.

2.

NAWÓZ 
WAPIENNO-
MAGNEZOWY
odkwasza glębę,
polecany do warzyw 
i trawnika,
10 kg (1 zł/kg.)

NARZĘDZIA FISKARS
1. SZPADEL OSTRY SOLID™`̀

2. SZPADEL PROSTY SOLID™

SIATKA LEŚNA
ocynk, wys. 150/10/30, dł. 50 m.b.

SEKATOR OGRODOWY
ostrze ze stal utwardzanej, aluminiowy uchwyt  
powlekany tworzywem, maks. śr. cięcia: 15 mm

NOŻYCE DO GAŁĘZI
ostrza utwardzane, uchwyt wykonany ze stali,  
długość 54 cm, maks. średnica cięcia 20 mm

POMPA SDW 
DO WODY BRUDNEJ
ZANURZENIOWA
 - moc 400 W - 95 zł
 - moc 1100 W - 149 zł

OBRZEŻE  
OGRODOWE UNIBORD 
1 m

LAMPA  
SOLAROWA 
 - plastik - 3,99 zł
 - stal - 4,49 zł

LAMPKA SOLAROWA
1. kula:  

15 cm - 22,90 zł; 20 cm - 32,90 zł; 
25 cm - 49,90 zł

2. z pilotem, zmieniająca kolory:  
20 cm- 45,90 zł; 30 cm - 65,90 zł

OPRAWA  
OGRODOWA  
MARMO
 - 25 cm - 99,90 zł
 - 28 cm - 149 zł 
 - 38 cm - 179 zł

GLEBOGRYZARKA SPALINOWA 

1. silnik czterosuwowy OHV 118 cc, maks., moment obrotowy  

6,5 Nm, szerokość robocza 36 cm, głębokość maks. 26 cm - 919 zł

2. silnik czterosuwowy OHV 159 cc, moment obrotowy 8,5 Nm,  

maks. szerokość robocza 50 cm, głębokość maks. 36 cm - 1299 zł

1. 2.

PILARKA 
SPALINOWA NAC

silnik 45 cc,  
maks. moc 2,45 KM, 

dł. prowadnicy: 40 cm

PILARKA 
SPALINOWA NAC

silnik 49,3 cc - maks. moc 
3 KM, dł. prowadnicy: 45 cm

PILARKA  
ELEKTRYCZNA 

NAC
moc 1800 W,  

dł. prowadnicy: 35 cm, 
 prędkość przesuwu 

łańcucha 13 m/s

NOŻYCE DO GAŁĘZI
ostrze utwardzane,  

wykonane ze stali, metalowe  
ramiona, wygodne uchwyty,  

długość 37 cm

2,45
KM

3
KM

379 
zł/szt.

189 
zł/szt.

WIOSNA

w ogrodzie 1800
W

99 
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

9990
zł/szt.

2299
zł/szt.

1399
zł/szt.

od od 919 919 
zł/szt.zł/szt.

1799
zł/szt.
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HIT CENOWY

od 119 
zł/szt.

ZASŁONY
taśma, przelotki, różne  
rozmiary - od 37,90 zł

FIRANY
taśma, przelotki, różne 
rozmiary - od 47,90 zł

NARZUTY
różne rozmiary
- od 69,90 zł

KOCE
170x210 cm
- 47,90 zł

PODUSZKI
- 22,90 zł

FOTEL  
WINSTON
fotel typu uszak, zaprojekto-
wany w stylu skandynawskim; 
tapicerowany tkaniną weluro-
wą, pikowany, nogi z drewna 
bukowego, wymiar:  
szer.: 62 cm, wys.: 108 cm, 
gł. 51,5 cm, dostępny w kolo-
rach: szary, szaro-niebieski

DYWAN STILO
wym.: 80x150 cm - 119 zł, 
120x160 cm - 189 zł, 
160x230 cm - 359 zł, 
koło 160 cm - 249 zł; 
dostępny w motywie 
tropikalnym, roślinnym

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y

HIT CENOWY

479 
zł/szt.

HIT CENOWY

od 3790
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.pagaz.com.pl

 
transport: dowóz zakupionego towaru do punktu przeznaczenia

 
montaż: możliwość zakupu z usługą montażu stolarki okiennej, 

 drzwiowej, podłóg i bram garażowych

 
sprzedaż ratalna: atrakcyjne i różnorodne oferty systemów ratalnych

 
płatność kartą: mogą Państwo dokonać płatności kartą kredytową

 zamówienie specjalne: realizujemy zamówienia z katalogów  
 producentów oraz towarów o nietypowych rozmiarach lub ilościach

 

mieszalnik farb i tynków: dysponujemy mieszalnikiem,  
 który pozwala uzyskać różne kolory farb i tynków

 

wycinanie otworów w zlewozmywakach: na życzenie  
 wycinamy otwory pod baterie w zlewozmywakach metalowych

Sklep Adres Telefon
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Mrówka Jawor ul. Kuziennicza 10A, 59-400 Jawor 75 712-52-93 
75 712-52-95 7:00 - 19:00 8:00 - 17:00 nieczynne

Mrówka Kamienna Góra ul. Spacerowa 1E, 58-400 Kamienna Góra 698-696-449 7:00 - 18:00 7:00 - 15:00 nieczynne

Mrówka Wałbrzych ul. Skarżyska 2, 58-300 Wałbrzych 698-696-454 7:00 - 19:00 7:00 - 16:00 nieczynne

LUBAWKA ul. Przyjaciół Żołnierza 4, 58-420 Lubawka 698-696-453 8:00 - 17:00 8:00 - 14:00 nieczynne

Mrówka KRZESZÓW ul. Św. Jadwigi Śląskiej 2, 58-405 Krzeszów 698-696-450 7:00 - 18:00 8:00 - 16:00 nieczynne

ZASŁONY
VELVET



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

