
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

zasłony
VELVET

panel tapicerowany*
dostępne kolory: szary, grafit, granat, morski
60x15 cm - 24,99 zł 
60x30 cm - 28,99 zł
*towar dostępny w wybranych sklepach

kamień asti
kolory: biały i grafit, do wnętrz,  
opak. 0,5 m2 (41,98 zł/m2)

kamień lagos
kolor krem, do wnętrz,  
opak. 0,49 m2 (42,84 zł/m2)

kamień  
natural stone
kolory: grafit i krem,  
do wnętrz opak. 0,51 m2 (43,12 zł/m2)

hit cenowy

od 3790
zł/szt.

hit cenowy

od 2290
zł/szt.

2099
zł/opak.

2299
zł/opak.

2099
zł/opak.

od 2499
zł/szt.

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.

www.sufigs.pl

firany i zasłony
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SZYBCIEJ

ac5
V-fuga

ac5
V-fuga

ac5
V-fuga

płytki gresowe wym. 18,5x59,8 cm
kolory: beż, brąz, szare, gat. 1

płytki gresowe wym. 29,8x59,8 cm
kolory: jasno-szare, szare, beż, gat. 1

płytka  
Venezia grey
60x60 cm, polerowany

płytka  
Venezia nero 
60x60 cm, matowa

panel podłogowy sosna kanadyjska
klasa ścieralności grubość [mm] v-fuga

AC5 8 tak

panel podłogowy dąb mongolski 
klasa ścieralności grubość [mm] v-fuga

AC5 8 tak

panel podłogowy wiąz spenser
klasa ścieralności grubość [mm] v-fuga

AC5 8 tak

3499
zł/m2

5299
zł/m2

4299
zł/m2

2699
zł/m2

hit cenowy

3499
zł/m2

hit cenowy

3499
zł/m2

hit cenowy

3499
zł/m2

płytki i panele
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betoniarka 
budowlana
wieniec żeliwny, 
silnik 550 W, 
- poj. 100 l - 549 zł
- poj. 120 l - 649 zł

duluX biały mat
biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do deko-
racyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)

magnat creatiVe
farba lateksowa o wysokim stopniu  
matowości, antyrefleksyjna, poj. 2,5 l (22 zł/l)

akrylit w*
kolor (moc koloru) farba lateksowa  
do ścian i sufitów, 2,5 l (15,60 zł/l)
*towar dostępny w wybranych sklepach

drabina  
aluminiowa 
składana, trzyelementowa;
- 3x7 szczebli - 309 zł, 
- 3x9 szczebli - 409 zł, 
- 3x11 szczebli - 529 zł

płyta osb 3 
kronopol pióro-wpust
gr. 12 mm - 33,99 zł, gr. 15 mm - 41,99 zł,
gr. 18 mm - 49,99 zł, gr. 22 mm - 61,99 zł,  
4-stronne, wym. 675x2500 mm

beton b25
25 kg (0,48 zł/kg)

5999
zł/szt.

5499
zł/szt.

3899
zł/szt.

hit cenowy

od 549 
zł/szt.

od 309 
zł/szt.

hit cenowy

od 3399
zł/szt.

1199
zł/opak.

Sprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

budowlanka + farby
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SZYBCIEJ

skrzydło wewnętrzne  
ramowe milton
szerokość od 70 do 80 cm, szyba hartowana,  
kolory: biały, dąb wotan, pokojowe, łazienkowe 
(zamek wc + podcięcie) - 309 zł/szt.

skrzydło wewnętrzne  
ramowe adagio
szerokość od 70 do 80 cm, szyba hartowana, 
kolor jesion szary, pokojowe łazienkowe (zamek 
wc + podcięcie) - 289 zł/szt.

drzwi zewnętrzne tuluza 
kolor: antracyt, orzech, rozmiary 80, 90 cm, 
w komplecie klamka, szyld, wkładki, system  
podwójnej uszczelki

skrzydło lakierowane  
wewnętrzne alba* 
dostępne szerokości 70, 80 cm, szyba decormat, dostępna 
kolorystyka: dąb bielony, pokojowe - 199 zł, łazienkowe 
- 199 zł, pełne - 129,90 zł, 
*ceny bez klamki i ościeżnicy

drzwi zewnętrzne loara
kolor: antracyt, orzech, rozmiar 90 cm, w komplecie  
klamka, szyld, wkładki, system  podwójnej uszczelki

drzwi zewnętrzne skagen
kolor: orzech, antracyt, rozmiary 80, 90 cm, w komplecie 
klamka, szyld, wkładki, system podwójnej uszczelki

drzwi zewnętrzne lungo inoX 
kolor: antracyt, orzech, rozmiary 80,90 cm, w komple-
cie klamka, szyld, wkładki, system  podwójnej uszczelki

hit cenowy

279 
zł/szt.

hit cenowy

259 
zł/szt.

hit cenowy

1249 
zł/kpl.

3 lata
gwarancji

od 12990
zł/szt.

1499 
zł/kpl.

1359 
zł/kpl.

1259 
zł/kpl.

3 lata
gwarancji

3 lata
gwarancji

3 lata
gwarancji

drzwi



Marzec 2021 5  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

do
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ydo
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ne
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y

dostępne kolory

zestaw stolików  
kawowych industrialny gesta
blaty z płyty MDF pokryte naturalnym fornirem, nogi 
z drewna sosnowego; wymiary: stolik duży 48x48x48 cm, 
stolik mały: 40x40x40 cm

taboret poXa
metalowy LOFT, posiada stopki nierysujące  
podłogi, kolor: czarny, biały, szary

fotel winston
fotel typu uszak, zaprojektowany w stylu skan-
dynawskim; tapicerowany tkaniną welurową, 
pikowany, nogi z drewna bukowego, wymiar: 
szer.: 62 cm, wys.: 108 cm, gł. 51,5 cm, dostępny 
w kolorach: szary, szaro-niebieski

lampa sardo
chrom i czarna, klosz dymiony, 
E27 maks. 40 W

seria spotów laurien
dostępna w kolorach czarny i biały
kinkiet - 49,99 zł, listwa 2 - 89,99 zł
listwa 3 - 139,99 zł, plafon 3 - 149,99 zł

plafon led sola
barwa 4000K (biała neutralna) IP44
20 W - 69,99 zł
28 W - 83,99 zł

krzesło karo
krzesło w stylu nowoczesnym, tapicerowane tkaniną 
aksamit, klasyczny design, nogi wykonane z drewna 
bukowego, mają zabezpieczenia przed uszkodze-
niem paneli podłogowych, drewnianych podłóg; 
wym.: szer. 42 cm, gł. 54 cm, wys. 88 cm; dostępne 
w kolorach: ciemnoszary, jasnoszary

479 
zł/szt.2490

zł/szt.

149 
zł/kpl.

229 
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 6999
zł/szt.

159 
zł/szt.

Sprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

oŚwietlenia + krzesła
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SZYBCIEJ

2.
1.

3.

4.

1.

2.

zestaw 
podtynkowy cersanit
- miska CITY OVAL, deska duro WO ŁW, przycisk

kompakt  
698 cersania ii 
3/6 l, deska Duro WO  
ŁW - odpływ poziomy

kompakt 574 colour  
new clean on 
3/5 l, deska Duro WO ŁW - odpływ poziomy

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

zestaw mebli mea*
1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk, wym.: 50, 55, 
60, 75 cm - od 229 zł; 2. szafka stojąca, nóżki,  
biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 169 zł; 3. szafka wiszą-
ca, biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 119 zł; 4. słupek, 
wym. 170 cm - 279 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów
*towar dostępny w wybranych sklepach

zestaw ronda*
kolor: biały/buk truflowy; słupek, podwieszany - 249 zł; 
szafka z umywalką 60 cm, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

zestaw pinia*
szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm - 319 zł, 
60 cm - 359 zł, 80 cm - 429 zł
słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 229 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

349 
zł/zest.

od 249 
zł/szt.

999 
zł/zest.

449 
zł/zest.

od 119 
zł/szt.

od 229 
zł/szt.

hit cenowy

od 399 
zł/szt.

+100

+100

łazienki
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deska do prasowania  
Vileda star plus
wymiar blatu: 120x38 cm

suszarka 
do bielizny Vileda
INFINITY powierzchnia suszenia: 27 m - 179 zł;
UNIVERSAL powierzchnia suszenia: 18 m - 79,90 zł

mop płaski  
Vileda ultramaX
w komplecie z wiadrem
w ofercie również wkład do mopa - 27,90 zł/szt.

pojemniki  
na Śmieci
poj. 45-65 l; różne rodzaje

poŚciel bawełniana
wymiar: 160x200 cm + 2x70x80 cm - 59,90 zł 
220x200 cm + 2x80x80 cm - 79,90 zł  
100% bawełna, dostępne różne wzory

poŚciel cztery pory roku
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

tapety
papierowa, szer. 53 cm, dł. 10,05 m.b. - od 16,90 zł
flizelinowa, szer. 53 cm, dł. 10,05 m.b. - 57,90 zł

od 2990
zł/szt.

8990
zł/kpl.od 7990

zł/szt.

139 
zł/szt.

od 1690
zł/rolka

od 5990
zł/kpl.

od 1090
zł/szt.

Sprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+200
+200°P

+100

+200

potrzebne w domu
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SZYBCIEJ

1100 
W

1,5
KM

720
W

wiertła
W KOMPLECIE

szlifierka kątowa 800 w  
milwaukee
moc 800 W, średnica tarczy 125 mm , 
maks. głębokość cięcia 33 mm, liczba obro-
tów 11,500 obr./min, płynny rozruch

zestaw elektronarzędzi 
graphite energy+
zestaw zawiera: wiertarko-wkrętarkę - 18 V, Li-Ion, dwubie-
gowa, 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+

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

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

młotowiertarka
900 W, dodatkowy uchwyt kluczykowy mon-
towany poprzez system SDS-Plus, komplet 
dodatkowych szczotek silnika, rękojeść bocz-
na, ogranicznik głębokości, 2 dłuta SDS-Plus, 
3 wiertła SDS-Plus, kufer transportowy

spawarka inwertorowa igbt-200j
napięcie znamionowe 230 V, 50 Hz, 
regulacja prądu spawania: 20-200 A 
cykl roboczy: 60%, średnica elektrod: 2,5-4,0,  
zajarzenie łuku: kontaktowe

przyłbica samoŚciemniająca
przeznaczona do spawania wszystkimi metodami z wyko-
rzystaniem łuku elektrycznego - elektrodą otuloną MMA 
oraz półautomatem w osłonie gazowej MIG MAG i TIG

449 
zł/zest.

159 
zł/zest.

279 
zł/szt.

299 
zł/kpl.

6499
zł/szt.

379 
zł/szt.

319 
zł/kpl.

+100

+200

elektronarzędzia



Marzec 2021 9  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

hit cenowy

349 
zł/szt.

2,45
KM

1600
W

1500
W

2000
W

220
W

550
W

1.

2.

pilarka spalinowa nac
silnik 45 cc, maks. moc 2,45 KM, dł. prowadnicy: 40 cm

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

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

pilarka  
elektryczna handy
moc 2000 W, długość prowadnicy 40 cm, waga 5,5 kg

pompa aluminiowa
do pompowania ścieków, wyłącznik pływakowy,  
żeliwny wirnik, przyłącze 2”
MAGNUM 2900, moc 550 W, maks. wydajność tłoczenia 
- 18000 l/h, maks. wys. tłoczenia - 10 m - 259 zł 
MAGNUM 4500, moc 1500 W, maks. wydajność tłoczenia 
- 30000 l/h, maks. wys. tłoczenia - 20 m - 319 zł
dostępny również: wąż parciany 2”, wąż PCV 1” i 2”, 50 m

pompa sdw 
do wody brudnej
zanurzeniowa
moc 400 W - 95 zł
moc 1100 W - 149 zł

glebogryzarka 
spalinowa 
silnik czterosuwowy OHV 
118 cc, maks., moment 
obrotowy 6,5 Nm, szerokość 
robocza 36 cm, głębokość 
maks. 26 cm - 919 zł
silnik czterosuwowy OHV 
159 cc, moment obrotowy 
8,5 Nm, maks. szerokość 
robocza 50 cm, głębokość 
maks. 36 cm - 1299 zł

359 
zł/szt.

85 
zł/szt.

209 
zł/szt.

od 919 
zł/szt.

od 259 
zł/szt.

od 95 
zł/szt.

Sprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50

sprzęt ogrodniczy
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SZYBCIEJ

40 mm

60 m
m

przęsło ogrodzeniowe kora*
wym. 2x1,2 m, ocynk + RAL 7016, struktura
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

panel ogrodzeniowy
 - 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

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

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

przęsło kaja*
szer. 2 m, wys. 0,90-1,20 m, ocynk + RAL 9005 
dostępna również brama i furtka
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

przęsło nikola 2*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, ocynk + RAL 7016
dostępna również brama i furtka
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

płyta aŻurowa
wym. 60x40x8 cm, płyta ażurowa jest elementem do 
budowy nawierzchni ekologicznych w miejscach, gdzie 
istotne jest wnikanie wód opadowych do gruntu; przezna-
czona jest do utwardzania parkingów, skarp i wszelkiego 
rodzaju podjazdów; otwory w płycie pozwalają na 
zasypanie ziemią i posianie trawy, co stanowi dobre 
połączenie funkcjonalności z ekologią

449 
zł/szt.

hit cenowy

od 3790
zł/panel

109 
zł/przęsło

179 
zł/przęsło

159 
zł/przęsło

od 99 
zł/szt.

produkt
polski

produkt
polski produkt

polski

produkt
polski

799
zł/szt.

+50

+50°P

ogrodzenia
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3.

4.

1.

5.

2.

290 cm

220 cm

215 cm

narzędzia ogrodowe 
- 13,90 zł/zest.
- sekator - 5,99 zł/szt.

architektura drewniana
1. PŁOT JOLA R30, wym. 180x180 cm prosty - 79 zł 
2. PŁOT JOLA R30, wym. 180x180/160 cm z łukiem - 95 zł
3. PŁOT JOLA R30, wym 90x180 cm, prosty - 59 zł 
4. PŁOT JOLA R30, wym. 90x180/160 cm z łukiem - 69 zł 
5. GRząDKA wzniesiona składana,  

różne rozmiary - od 49 zł 

szklarnia ogrodowa gampre l7 
szklarnia aluminiowo-poliwęglanowa (6 mm grubości PC), 
wymiar 2,20x2,90x2,15 m, automatycznie otwierane okno 
z podnośnikiem olejowym – sterownym termicznie, drzwi 
podwójne (fabryczne), rygle ze stali nierdzewnej

domek tomek
wym.: dł. 125 cm,  
szer. 178 cm, wys. 211 cm; 
drewno sosnowe zabezpieczone  
impregnatem FSC, certyfikat TÜV

fiskars szpadel 
z ERGO prosty i ostry + rękawice

tunel ogrodowy
wzmacniany materiał 140 g/m2 z filtrem UV4,  
gruba średnica rurki 25 mm 
wym.:  2x3 - 6 m2 - 299 zł  

2,5x4 - 10 m2 - 379 zł

komplet sekatorów singlestep 
l28+p26

od 599
zł/szt.

819 
zł/szt.

85 
zł/zest.

od 299 
zł/szt.

2999 
zł/szt.

od 49 
zł/szt.

109 
zł/kpl.

Sprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50

ogrodnictwo



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

krzewy ozdobne i owocowe
powojnik wielkokwiatowy, aktinidia (mini kiwi), pigwo-
wiec, aronia, Jagoda Kamczacka, winorośl owocowa

ziemia psb 
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)

legutko nasiona
w tym nasiona roślin miododajnych

cebula dymka 
żółta Stuttgarter, 
0,5 kg (11,98 zł/kg)

osłonki  
na doniczki
- od 11,99 zł
do storczyków:
OSŁONKI - od 5,59 zł
PODPóRKI - 3,99 zł,
KLIPSY - 2,99 zł

krzewy ozdobne i owocowe
różne kolory: róże, agrest, jeżyna bezkolcowa, malina 
czerwona, morwa czarna, porzeczka, dereń biały, forsy-
cja, berberys czerwony, pięciornik, tamaryszek, żylistek, 
śnieguliczka + 50 pkt. payback

od 649
zł/szt.

od 649
zł/szt.

od 1599
zł/szt.

od 299
zł/opak. od 159

zł/szt.
599
zł/opak.

od 559
zł/szt.

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

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.sufigs.pl

Akceptujemy karty kredytowe:

MRÓWKA Adres Telefon
Godziny otwarcia:

pn.-pt. sobota

33-100 TARnÓW ul. Czysta 5 14 684 86 15 8:00-20:00 8:00-18:00

32-840 zAKliCzyn ul.Krakowska 2 14 666 40 50 8:00-19:00 8:00-17:00

33-386 PodeGRodzie Podrzecze 196 18 541 64 20 8:00-20:00 8:00-18:00

roŚliny + ziemia



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

