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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

WIOSNA
poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   napraw, odśwież, zregeneruj – nie wyrzucaj pochopnie!

•   inwestycje w nieruchomości w sam raz na trudne czasy

•  jak odetchnąć w czasach pandemii – odprężające aranżacje w domu i ogrodzie

1800
W

hit cenowy

1199 
zł/kpl.

hit cenowy

997,- 
zł/zest.

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

komPlet sekatorów 
singlesteP l28+P26

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

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

ogroDzenie
1. panel ogrodzeniowy 3D, wym. 250x123 cm, drut śr. 3,2 mm, 

oczko 75x200 mm, kolor RAL 7016 antracyt - 37,90 zł
2. słupek ogrodzeniowy, wym. 40x60x2000 mm, kolor RAL 7016 antracyt - 24,99 zł

Drzwi 
zewnętrzne
PasaDena
wymiar: 90 cm, kolor orzech szlachetny lub antracyt; 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie:
Nano Advance; szyba hartowana refleks;
ramka kolor czarny; komplet akcesoriów w cenie

dostępne  
kolory:

szPaDel 
Prosty 

iDeal Pro 

myjka 
ciśnieniowa  
k 4.25 alu
+ akcesoria
wąż wysokociśnieniowy i poręczny pistolet 
zapewniające 6-metrowy promień roboczy, skuteczna 
lanca Vario Power z regulacją ciśnienia, lanca z dyszą 
rotacyjną do usuwania uporczywych zabrudzeń 
oraz filtr wstępny zabezpieczający pompę przed 
zanieczyszczeniami mogącymi znajdować się 
w podawanej wodzie, pompa aluminiowa

379 
zł/szt.

189 
zł/szt.

109 
zł/kpl.

359 
zł/szt.

1.

2.

55 
zł/szt.

3790
zł/panel

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.

Psb mrówka  
świebodzin

Psb mrówka 
Międzyrzecz

Psb mrówka 
nowa sól

wiosna
w ogrodzie

+50



system
antykamień

1.

2.

Deska 
WoLNooPADAjącA

Deska
WoLNooPADAjącA

zestaw 
PoDtynkowy 
cersanit
miska zawieszana 
MiLLe cLeAN oN; 
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca; 
przycisk spłukujący 
mechaniczny
GALAXY chrom 
błyszczący

komPakt  
698 cersania ii 
3/6 l, deska Duro Wo  
ŁW - odpływ poziomy

komPakt 
481 carina
new clean on
3/5 l, deska Duro, wolno-
opadająca; 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 Pinia*
1. szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm - 319 zł, 

60 cm - 359 zł, 80 cm - 429 zł
2. słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 229 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

kabina malta Duo
- wym. 80x80cm lub 90x90cm; brodzik głęboki 
z siedziskiem wys. 38 cm; szkło transparentne ze wzorem 
mlecznym; rolki górne podwójne, dolne pojedyncze wy-
pinane; profile aluminiowe – chrom; metalowe uchwyty;
wym.: 80x80 cm - 649 zł; 90x90 cm - 699 zł

kolumna 
natryskowa 
ares
wykończenie czarne; górna deszczownia 
ABS 1-funkcyjna; słuchawka natryskowa 
1 funkcyjna; wąż natryskowy 150 cm; 
wąż podłączeniowy 50 cm

zlew wPuszczany trafis
1 komorowy z ociekaczem 40x75 cm  z syfonem

pojeMnościowy 
ogrzewacz woDy
30 l - 299 zł, 50 l - 289 zł,  
80 l - 369 zł, 100 l - 459 zł

pojeMnościowy 
ogrzewacz woDy
dolny podumywalkowy;
10 l - 299 zł, 15 l - 329 zł

wszystkie 
ogrzewacze 

+100 Punktów 
Payback

bateria 
zlewozmywakowa
zumba
elastyczna wylewka, kolory: czarna, beżowa, szara, 
cytrynowa, zielona, miętowa, biała

waga 
łazienkowa nature

różne wzory

slim

Deska Psb formic 
suPer slim new
wolnoopadająca, duroplast

Deska seDesowa
new formic
duroplast

ProDukt

Polski

349 
zł/zest.

449 
zł/zest.

799 
zł/zest.

od 229 
zł/szt.

od 649 
zł/kpl.

229 
zł/kpl.

hit cenowy

od 399 
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 289 
zł/szt.

139 
zł/szt.

109 
zł/kpl.

2999
zł/szt.

8499
zł/szt.

5999
zł/szt.

279 
zł/zest.

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

SZYBCIEJ

Łazienka
        i kuchnia

jak marzenie

+100°P

+100



1100 
W

1,5
KM

720
W

wiertła
W KoMPLecie

hit cenowy

1099 
zł/szt.

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

szlifierka 
kątowa 900 w 
moc nominalna 900 W; 
śr. tarczy 125 mm;  prędk. obr. 
bez obciążenia 2800-11000 min-1

klamka
Qubik
kolor czarny;
z długim szyldem

trzewiki 
zamszowe
beżowo-brązowe

sPoDnie 
jeansowe
robocze ze 
wzmocnieniami

rękawice
ze skóry koziej

czaPka 
akrylowa 
ociePlana 

bluza ociePlana 
zielono-czarna 

elektryczne
Mieszadło
Do zaPraw
buDowlanych
moc 1200 W, prędk. obr. 
na i biegu 0- 500 obr./min, 
na ii biegu 0-700 obr./min.; 
w zestawie znajduje się mikser 
z typem mocowania: gwint 
M14”

szlifierka Do Powierzchni
giPsowych 750 w
reg. prędk. obrotowej 1500-2700 obr./min, 
śr. tarczy 180 mm,wygodny, gumowany uchwyt, 
LeD-owe podświetlenie obszaru roboczego

oDkurzacz
warsztatowy 

1400 w
zbiornik 30 l (stal-inox), 

metalowa rura teleskopowa, 
wąż elastyczny o dł. 2,5 m, odpływ wody, 

dodatkowe gniazdo do elektronarzędzi, filtry: 
worek papierowy, filtr HePA, filtr gąbkowy; 

możliwość pracy z pyłem gipsowym

Poziomnica Perfect Powermax
dł. 40-200 cm; aluminiowy korpus dwuteowy 

zwiększający sztywność; dokładność pomiarowa 
0,5mm/1m; profil frezowany obustronnie; 

ergonomiczne uchwyty; system malowania 
proszkowego, materiał odporny na ścieranie

drzwi antywłaManiowe iMperia rc2
dostępne rozmiary: 80 i 90; kolory: orzech i antracyt; odporność na 
włamanie klasa Rc2; bezpieczne okucia HAGA w komplecie; atestowa-
ne wkładki WiLKA w klasie B system jednego klucza; specjalne kieszenie 
utrudniające wyłamanie zamków; 2 atestowane zamki wielo-bolcowe; 
górny i dolny; 3 bolce anty-wyważeniowe; wzmocnione zawiasy Z-5+, 
z zabezpieczeniem przeciwko wyłamaniu; systemowy próg ze stali 
nierdzewnej iNoX

269 
zł/szt.

159 
zł/zest.

379 
zł/szt.

900 
W

125
mm

2999
zł/szt.

129 
zł/para1399 

zł/para

799 
zł/szt.

159 
zł/szt.

119 
zł/szt.

279 
zł/zest.

1200 
W

339 
zł/szt.

750 
W

349 
zł/szt.

1400 
W

od 5999
zł/szt.

Marzec 2021 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.
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4.

1. 2.

3.

1.

2.

1.

2.

2.

2.

3.

1.

1.

3.

2.

3.

1.

oprawa oświetLeniowa esencja
gwint 3xe14

oPrawa  
oświetLeniowa capri
gwint e14, moc 60 W,
1. 4 pł. - 145,90 zł 
2. 6 pł. - 165,90 zł

oPrawa 
oświetLeniowa 
freeze
gwint e14;
 - 1 pł. - 69,90 zł
 - 2 pł. - 125,90 zł
 - 3 pł. - 169,90 zł

Plafony leD  
z eFekteM GwieŹdzisteGo nieba
wym. 30-60 cm

Plafon
PiccaDilly 
golD
kolor: złoty; 
gwint: e14; 3 pł.

lamPka  
biurkowa leD

moc 9 W, podstawa zmieniająca 
kolory, 3 stopnie ściemniania, 

dostępne kolory: biały, czarny, srebrny

Plafony
1. GeNUA, gwint 3xe14 - 229 zł
2. LeD NeAPoL 6xe14 + LeD 18 W, 

z pilotem - 259 zł
3. GLAMoUR, gwint 3xe27 - 269,90 zł
4. oPRAWA PLAFoN PiccADiLLY, 

kolor: chrom, gwint: e14; 
1 pł. - 115,90 zł, 3 pł. - 189,90 zł, 
5 pł. - 269,90 zł

przedłużacz
bębnowy 
eco line
różne rodzaje

od 14590
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 11590
zł/szt.

109 
zł/szt.

lamPa  
solarowa 
 - plastik - 3,99 zł
 - stal - 4,49 zł

naświetLacze Led 
akumulatorowe
- 10 W,  800 lm, iP65, 6400 K - 59,99 zł
- 20 W, 1600 lm, iP65, 6400 K - 109 zł
- 30 W, 2400 lm, iP65, 6400 K - 139 zł
- 50 W, 4000 lm, iP65, 6400 K - 199 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 
irma
kolor srebrny, gwint e27, moc 40 W, 
dostępne w kolorach: srebrny, patyna
1. kinkiet - 46,99 zł
2. oprawa 3 - 109 zł
3. oprawa 5 - 169 zł 

oPrawa mira
kolor chrom, gwint e27;

1. kinkiet - 46,99 zł 
2. oprawa 3 - 109 zł 
3. oprawa 5 - 169 zł

oprawa wisząca vita
gwint e27,  
kolor: grafitowy/biały;
1. zwis - 79,99 zł
2. 3 listwa - 199 zł
3. 3 talerz - 219 zł

9990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

179 
zł/szt.

od 5999
zł/szt.od 5990

zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 4699
zł/szt.

od 4699
zł/szt.

od 7999
zł/szt.

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

SZYBCIEJ

+50

+50

+50

+50

+50
+50



4V-fuga

hit cenowy

od 549 
zł/szt.

1.

7 mm 7 mm1.

8 mm 8 mm3. 4.

2.

2.

1.

2.

3.

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

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

PPg grunt lateksowy
10 l (6,20 zł/l)

farby 
1. HAMMeRiTe PoŁYSK, jednoskładnikowa farba do 

antykorozyjnego, dekoracyjnego malowania metali, 
0,7 l - 34,99 zł (49,99 zł/l)

2. SADoLiN cLASSic iMPReGNAT, głęboko penetrujący 
impregnat przeznaczony do stosowania na zewnątrz, 
dostępne różne kolory, 4,5 l - 85,99 zł (19,11 zł/l)

beckers Designer white
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała 
farba lateksowa do malowania ścian i sufitów, 
pomalowana powierzchnia zyskuje matowe 
wykończenie, 10 l (10,90 zł/l)

duLuX biały Mat
biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do 
dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian 
i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)

farba akrylowa 
Psb mrówka
wewnętrzna, biała, 10 l (3 zł/l)

paneLe podłoGowe 
1. Dąb Piastowski, Ac3, 7 mm - 18,99 zł
2. Dąb Sceniczny, Ac4, 7 mm - 22,99 zł

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

Dulux szybka oDnowa
1. okna i drzwi, 0,75 l - 62,99 zł (83,99 zł/l)
2. meble, 0,75 l - od 59,99 zł (od 79,99 zł/l)

3. meble kuchenne, 0,75 l - 69,99 zł (93,32 zł/l),  2,5 l - 189,99 zł (76 zł/l)

GładŹ 
szPachlowa

F-16 Finisz bezpyłowa
gotowa do użycia gładź szpachlowa; 
do stosowania wewnątrz budynków, 

20 kg (2,45 zł/kg)

beckers 
Designer colour
2,5 l - 59,99 zł (23,99 zł/l),  
5 l - 109 zł (21,80 zł/l)

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

10
litrów

9
litrów

10
litrów

10
litrów

5
litrów

tytan 
elastyczny 
żeLowy kLej 
z włóknaMi  
flex gel
25 kg (1,60 zł/kg)

3. Dąb colorado, Ac4, 8 mm - 25,99 zł
4.  Sosna idaho, Ac5, 8 mm, 4V-fuga - 33,99 zł

emulsja 
Gruntująca
atlas uni-grunt
wzmacnia powierzchniowo 
wszystkie rodzaje podłoży, 
wysoka wydajność, szybkie 
wysychanie, 5 kg (6 zł/kg)

od 1899
zł/m2

2999
zł/szt.

3899
zł/szt.

4899
zł/szt.

5999
zł/szt.

6199
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 3499
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

0,75
litra

0,75
litra

0,75
litra

2,5
litra

4899
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

3999
zł/opak.

2999
zł/szt.

Marzec 2021 5  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



dostępne kolory

dostępne kolory

Listwa ścienna Hd
listwa dekoracyjna wykonana  
z polimeru HD, możliwość malowania,  
dł. 2 m.b., wym. 4x1,9 cm - 17,90 zł, 
2,5x1,4 cm - 11,90 zł 

taboret rolf alu 
siedzisko wykonane z płyty 
MDF z okleiną o strukturze 

drewna w kolorze bukowym, 
nogi metalowe, wymiary: 

46x30x30 cm

taboret Poxa
metalowy LoFT, posiada 
stopki nierysujące podłogi, 
kolor: czarny, biały, szary

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

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

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

roLeta dzień i noc 
dostępne różne wymiary i kolory, szybki montaż

159 
zł/szt.

2490
zł/szt. 2790

zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 1690
zł/rolka

od 1090
zł/szt.

hit cenowy

od 3790
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

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

SZYBCIEJ
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hit cenowy

od 99 
zł/zest.

Panel 
Dekoracyjny PVc

wymiar: 96x48,5 m (0,47 m2); 
dostępny w różnych wzorach

wycieraczka flock
wym. 40x60 cm - 11,90 zł,  
45x75 cm - 15,90 zł, 
dostępne różne wzory

Parownica
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

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 aku-
mulatora ok 60 m2, wyposażenie dodatkowe: 
środek do czyszczenia okien (koncentrat), 
1x20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

oczyszczacz Powietrza 
w zestawie z filtrem
- PURie wym. 19x25x13,8 cm - 99 zł
- PUReTo wym. 69x26x17,6 cm - 199 zł
4-stopniowy system filtracji, który usuwa nawet do 99,97 % wszystkich 
zanieczyszczeń, w tym m.in. wirusy, bakterie, alergeny, pyłki, roztocza 
czy pleśnie; eliminuje z powietrza wszelkiej maści pyłki i alergeny 
pochodzenia zwierzęcego (m.in. sierść)

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 ścienna 
szkliwiona

kolor biały; 
wym. 25x37,5 cm; 
pow. błyszcząca; 

płytka rektyfikowana; gat. i
płytka ścienna
arica light matt
wym. 25x37,5 cm

1190
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

419 
zł/zest.

189 
zł/szt.

3499
zł/m2

2699
zł/m2

2199
zł/m2

2199
zł/m2

Marzec 2021 7  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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1.

2.

5.4.

3.

oPtimo garnki, ronDle nierDzewne...
garnek, poj. 1,8-7 l - od 47,90 zł, rondel, poj. 1,2 l - 37,90 zł

Porcelana oslo
talerze deserowe, głębokie i obiadowe - od 11,90 zł, 
talerze na jajka - od 15,90 zł, półmisek - 21,90 zł, 
salaterka - 24,90 zł/kpl., miseczki do dipów - od 19,90 zł/kpl., 
łyżka do serwowania - 6,99 zł, taca bambusowa - 47,90 zł

komPlet 2 kubków termicznych mia
podwójne ścianki, nowoczesny design,

poj. 100 ml - 29,99 zł; poj. 250 ml - 34,99 zł;
poj. 300 ml - 37,99 zł; poj. 350 ml - 39,99 zł

bulionówka 
500 ml

Dzbanek 
classic 1,5 l

kubek 
kolorowy 350 ml

czajnik 
bezPrzewoDowy 

henry
moc 1800 W; pojemność 1,8 l;

stalowa obudowa; zabezpieczenie 
przed przegrzaniem;

obrotowa podstawa 360 stopni

akcesoria kuchenne
1. folia aluminiowa z tłoczeniem, dł. 20 m - 6,99 zł
2. folia do żywności oddychająca, dł. 30 m - 5,99 zł
3. papier do pieczenia - od 1,99 zł
4. rękaw do pieczenia, dł. 5 m - 6,99 zł
5. worki z taśmą ściągającą, zapach lawenda - od 6,99 zł

koMpLet sztućców napoLi 24 el.

sztućce w klasycznym kształcie, zdobione subtelnym motywem linii; wykonane 

ze stali nierdzewnej wysokiej jakości; w skład kompletu wchodzi:

6 x łyżka stołowa, 6 x widelec stołowy, 6 x nóż stołowy, 6 x łyżeczka do herbaty 

od 2999
zł/kpl.249

zł/szt.

899
zł/szt.

499
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 3790
zł/szt.

3999
zł/szt.

od 199
zł/szt.

109 
zł/zest.
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linia produktów

CHERRY
Arkadiusz WilamowskiAk

cja
 tr

wa
 od

 1 
do

 31
 m

arc
a 2

02
1

na szlaku regionalnych smaków

Tortownica 24 cm

Tortownica 28 cm

Forma na babkę 23 cm

Keksówka 26 x 15  cm

Keksówka 37 x 13  cm

Forma do 
pizzy 33 cm

Forma na 
muffiny  
12 szt.

Brytfanna 36x23 cm 

17,90 17,90

22,90

19,90 19,90

27,90
16,90 19,90
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1.

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 
- 89,90 zł

w ofercie 
również 

wkład do mopa 
- 27,90 zł/szt.

pojeMniki na śMieci
poj. 45-65 l; różne rodzaje

ścierka viLeda 
actifibre
do wszystkich powierzchni 
- 6,49 zł
do okien - 9,49 zł

stojaki 
do seGreGacji śMieci 

 - na 3 worki - 72,99 zł
 - na 4 worki - 89 zł

chemia gosPoDarcza
1. coccoLiNo koncentrat do płukania, różne rodzaje, 1,45 l - 12,49 zł (8,61 zł/l)
2. coccoLiNo płyn do płukania, różne rodzaje, 1,8 l - 12,49 zł (6,94 zł/l)
3. SiDoLUX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,99 zł
4. KReT żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
5. KReT granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)

artykuły sanytoL do dezynFekcji
1. mydło antybakteryjne, różne rodzaje, 250 ml - 11,99 zł (47,96 zł/l)
2. chusteczki, opak. 36 szt - 12,99 zł/opak.
3. dezodorant do tkanin, 500 ml - 15,99 zł (31,98 zł/l)
4. uniwersalny do podłóg i innych powierzchni, 1000 ml - 14,99 zł
5. dodatek do prania, 500 ml - 13,99 zł (27,98 zł/l)
6. łazienka spray, 500 ml - 13,99 zł (27,98 zł/l)
7. kuchnia spray, 500 ml - 13,99 zł (27,98 zł/l)
8. uniwersalny do wszystkich powierzchni, spray, 500 ml - 13,99 zł (27,98 zł/l)

6. BReF PoWeR AcTiV kostka do Wc, różne rodzaje, 2x50 g - 6,99 zł(69,90 zł/kg)
7. ciF spray PeRFecT FiNiSH, różne rodzaje, 435 ml - 9,99 zł (22,97 zł/l)
8. FAiRY PRoFeSSioNAL płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 5 l - 34,99 zł (7 zł/l)
9. HeAVY DUTY HANDS SoAP pasta do rąk, usuwa trudne zabrudzenia, 

500 g - 8,99 zł (17,98 zł/kg); 1 kg - 15,99 zł

kosz 
graffiti
poj. 7,5 l; różne wzory

ProDukty VelVet
1. papier toaletowy, 3-warstwowy, delikatnie biały, 

RUMiANeK/ALoeS, 12 rolek - 12,99 zł (1,08 zł/rolka)
2. ręcznik papierowy najdłuższy, 3 rolki - 6,99 zł (2,33 zł/rolka)

pocHłaniacz 
wilgoci
poj. 300 g, 
bezzapachowy 
- 7,99 zł (26,63 zł/kg), 
lawendowy 
- 9,99 zł (33,30 zł/kg)

od 2990
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 699
zł/opak.

799
zł/szt.

od 649
zł/kpl.

8990
zł/kpl.

od 7990
zł/szt.

139 
zł/szt.

od 7299
zł/szt.
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3.

2.

1.

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

kosiarka  
sPalinowa hanDy
silnik RATo RV145-S pojemność 144 cm3,  
szerokość robocza 46 cm, 8-stopniowa regu-
lacja 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

nożyce akuMuLatorowe  
do trawy i żywopłotu GrizLLy
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

narzędzia
 - siekiera ergo, w zestawie sekator nożycowy iDeAL - 149 zł/zest.
 - szufla do piasku, w zestawie rękawice ogrodowe - 59 zł/zest.
 - palisada ogrodowa 5 eco, wym. 8,5 cm x 2,4 m,  
kolor brąz - 29,90 zł

narzędzia ręczne
1. zestaw narzędzi dla kobiet; w zestawie sekator, łopatka, 

widełki - 49,99 zł
2. profesjonalne nożyce do gałęzi; ostrze wykonane z wysokiej 

jakości stali, pokryte powłoką tytanową; stalowe ramiona; 
wygodne, ergonomiczne uchwyty; dł. 75 cm - 51,99 zł

3. sekator ogrodowy; wysokogatunkowa stal hartowana; max. 
cięcia 15 mm; uchwyt aluminiowy; tworzywo antypoślizgowe 
- 29,99 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

PomPa sDw 
Do woDy bruDnej

zanurzeniowa
 - moc 400 W - 95 zł

 - moc 1100 W - 149 zł

szczotka uniwersalna 
(m) soliD z trzonkiem  
+ grabie

fiskars 
szPaDel 

z eRGo prosty 
i ostry + rękawice

przedłużacze 
ogroDowe

różne rodzaje  
- od 19,90 zł/szt.

Doniczka 
balkonowa

dostępna w kolorach: brąz, grafit i terakota, wym.:
40 cm - 4,99 zł; 60 cm - 6,99 zł; 80 cm - 8,99 zł

Doniczka
azalia

różne kolory i wymiary

osłonki 
na Doniczki
 - osłonki - od 5,59 zł
 - podpórki - 3,99 zł,
 - klipsy - 2,99 zł

siewnik 
uniwersalny
szerokość wysiewu 45 cm, poj. 12 litrów

85 
zł/szt.

699 
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

195 
zł/szt.

89 
zł/szt.

209 
zł/szt.

od 919 
zł/szt.

od 95 
zł/szt.

85 
zł/kpl.

85 
zł/zest.

od 499
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 559
zł/szt.

95 
zł/szt.
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2.

4.

3.

5.

6.

1.

krzewy ozDobne i owocowe
powojnik wielkokwiatowy, aktinidia (mini kiwi), pigwowiec, aronia, jagoda Kamczacka, 
winorośl owocowa

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

podłoża
 - ziemia PSB do iglaków 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
 - podłoże do wysiewu 10 l - 3,99 zł (0,40 zł/kg)
 - podłoże do wysiewu 20 l - 6,99 zł (0,35 zł/kg)
 - podłoże warzywne 50 l - 13,99 zł (0,28 zł/kg)

ProDukty 
agrecol
1. środek grzybobójczy MieDZiAN eXTRA 

350 Sc, 50 ml - 12,99 zł (259,8 zł/l)
2. środek grzybobójczy SYLiT 65 WP, 

45 ml - 19,99 zł (444,2 zł/l)
3. obornik granulowany, 10 l - 25,99 zł 

(2,60 zł/l)
4. nawóz do trawników SUPeR WieLoSKŁADNiKoWY 

1,2 kg - 10,99 zł (9,16 zł/l)
5. nawóz do iglaków, 1,2 kg - 10,99 zł (9,16 zł/l)
6. kapsułki nawozowe do roślin domowych, 

18 szt. 70 g - 5,99 zł (0,33 zł/szt.)

legutko 
nasiona
w tym nasiona 

roślin miododajnych

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

renoVa 
- mieszanka 

renowacyjna
opak. 1 kg; skutecznie odbudowuje 

murawę trawnika; wyjątkowo 
szybkie krzewienie; mocny system 

korzeniowy; gęsty i piękny trawnik

nawozy floroVit
1. oGRóD coMPLeX nowość 3 kg- 19,99 zł (6,66 zł/kg)
2. do TUi (żywotników) 3 kg - 19,99 zł (6,66 zł/kg)
3.  AZoFoSKA granulowana 3 kg - 18,99 zł (6,33 zł/kg)
4.  AZoFoSKA granulowana 25 kg - 109 zł (4,36 zł/kg)

nawóz floroVit
Do trawników i iglaków
1. do iGLAKóW 25 kg - 119 zł (4,76 zł/kg)
2. do trawników z mchem MiSTRZoWSKi TRAWNiK 25 kg - 109 zł (4,36 zł/kg)
3. do trawników SZYBKi eFeKT 25 kg - 109 zł (4,36 zł/kg)

nawóz 
fruktoVit Plus
opak. 5 kg (3,40 zł/kg);
do owoców, trawników i roślin

obornik
granulowany
1. BYDLęcY, 10 l - 22,99 zł (2,30 zł/kg)
2. KURZY, 10 l - 20,99 zł (2,10 zł/kg)
3. KońSKi, 10 l - 25,99 zł (2,60 zł/kg)

od 649
zł/szt.

od 1599
zł/szt.

od 399
zł/opak.

1999
zł/opak.

od 159
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 999
zł/szt.

599
zł/opak.

od 1999
zł/opak.

od 2099
zł/opak.

od 109 
zł/opak.

1699
zł/opak.

1. 2. 3.1.

2.

3.

4.

1. 2.

3.
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czas na 
rower

1.

3. 4. 5.

2.

7.

9.

11.

12.

10.
8.

6.

architektura Drewniana
1. płot MULTi 193 z łukiem,  

wym. 180x180/160 cm, brąz - 79 zł 
2. płot joLA R30, wym. 180x180 cm prosty - 79 zł 
3. płot joLA R30, wym. 180x180/160 cm z łukiem - 95 zł 
4. płot joLA R30, wym 90x180 cm, prosty - 59 zł
5. płot joLA R30, wym. 90x180/160 cm z łukiem - 69 zł 
6. doniczka balkonowa SToKRoTKA 20xL60xH17 cm, brąz,  

pasuje osłonka plastikowa 40, 60 cm - od 17,90 zł 
7. kantówka wym.: 60x60, 70x70 mm,  

różne długości, gładka - od 8,99 zł 

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

kotwa komPozytowa 
ANTRAcYT, różne wymiary
- od 10,90 zł/szt.

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

obrzeże  
ogroDowe 

uniborD 
1 m - 3,99 zł

 - zestaw kotw montażowych, 
opak. 10 szt. - 4,49 zł

ProDukt

Polski

8. kratka KiNGA różne  
rozmiary - od 12,90 zł 

9. rolborder, różne rozmiary - od 4,90 zł 
10. piasek budowlany poj. 20 kg worek,  

Atest PZH - 8,99 zł (0,45 zł/kg)
11. grządka wzniesiona składana,  

różne rozmiary - od 49 zł 
12. obudowa na śmietnik, różne rozmiary,  

120, 240 l - od 339 zł

aGrowłóknina 
wiosenna horti-line

wym. 1,60 m x 5 m.b.

folia
ogroDnicza 
uV2 
szerokość 6 m, 
odporna 
na działanie 
promieni UV

tunel ogroDowy
odporny i wzmacniany materiał Pe 140 g/m2

wym. 200x300x200 cm - 299 zł; 
wym. 250x400x200 cm - 419 zł;
wym. 300x450x200 cm - 549 zł; 
wym. 300x600x200 cm - 649 zł

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

ProDukt

Polski akcesoria rowerowe
1. pompka rowerowa MiNi DUAL - 21,99 zł
2. zapięcie rowerowe na klucz - 19,99 zł
3. licznik rowerowy GooDY - 47,99 zł
4. kosz rowerowy metalowy przedni z uchwytem 

do transportu - 22,99 zł

179 
zł/przęsło

od 99 
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 490
zł/szt.

399
zł/opak.

999
zł/m.b.

od 299 
zł/szt.

449 
zł/szt. od 1999

zł/szt.

3.

2.

1.

4.

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. 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

Akceptujemy karty kredytowe:

PSB MRÓWKA  
ŚWiEBODZiN
Ul. SUlEChOWSKA 10, 

tEl. 68 327 92 80

PSB MRÓWKA  
MięDZyRZECZ

Ul. KONStytUCJi 3 MAJA 22,  
tEl. 95 741 88 20

PSB MRÓWKA  
NOWA SÓl

Ul. PiłSUDSKiEgO 48 (tEREN DOZAMEtU), 
tEl. 68 356 14 11, 68 356 14 12, 728 471 901

godziny otwarcia: pn. - sob.: 700-2000, niedz. handlowa: 1000 -1800

+50

+50°P

+50



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

