Marzec
2021
Oferta ważna
od 5.03 do 20.03
lub do wyczerpania zapasów.

www.mrowka.com.pl

Dzień Kobiet 8 Marca

Wiosenne porządki w domu w hitach cenowych!

Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby?
Bon towarowy na zakupy w Mrówce – rozwiąże problem.

999

8990

499

zł/szt.

zł/kpl.

zł/szt.

kwartalnik | nr

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

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

m jak
mrówka

+200

1499
zł/szt.

Mop płaski
VILEDA ULTRAMAX
w komplecie z wiadrem

CILLIT BANG Spray
Czystość i Połysk
Tłuszcz i Smugi,
750 ml (13,32 zł/l)

AJAX PŁYN
UNIWERSALNY

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

różne zapachy, 1000 ml

Wiosna w ogrodzie!

4499

599

zł/szt.

GERBERA
W DONICZCE

99

zł/opak.

zł/kpl.

199
zł/szt.

Opryskiwacz Master 2000 Plus Egro 2 l

NOWOŚĆ!

opryskiwacz ciśnieniowy ręczny wyposażony w dysze MR
1,0-90 º i 1,5 mm- 90º, profilowany zbiornik z przezroczystym
paskiem poziomu cieczy oraz blokadą przycisku

Zestaw ogrodowy
szpadel ostry
żółta Stuttgarter, 0,5 kg + szczotka FISKARS
Cebula dymka

y
hit cenow

349

spalinowa
piła łańcuchowa vrx

zł/zes t.

ps52, świeca bosh + 2 łańcuchy, Martech,
moc 2,2 kw/3 KM, pojemność silnika: 52 cc,
skok łańcucha: 0,325’’, prowadnica: 16’’,
pojemność zbiornika paliwa: 550 ml
świeca bosh + 2 łańcuchy

MINI SZKLARNIA BALKONOWA

podaruj sobie ekologiczne produkty,
wym.: szer. 140 cm, wys. 200 cm, gł.: 70 cm

od

599
zł/szt.

+200 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 70 zł

MIESZANKI TRAW

mieszanka trawnikowa uniwersalna,
Super Wembleyka, Super Trawnik,
Oaza, 0,9 kg (od 17,77 zł/kg)

od

1599
zł/opak.

nawozy psb
różne rodzaje
i przeznaczenie

psb Mrówka

chełm, Janów Lubelski,
krasnystaw, kraśnik, Leżajsk

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

Ła z i e n k a

od

499
zł/szt.

i kuc h n i a

nie
jak marze
od

129
zł/szt.

od

3.

4.

249
zł/szt.

ZESTAW RONDA*

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

+100

2.

1.
2.

Wyposażenie łazienek

Kabina Kora

szkło transparentne 4 mm, profile aluminiowe - chrom rączki jednopunktowe, rolki górne
podwójne, rolki dolne pojedyncze, wysokość
brodzika 15 cm, głębokość brodzika 5 cm;
wym.: 80x80 cm - 499 zł, 90x90 cm - 599 zł

Zestaw mebli mea*

1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk, wym.: 50, 55,
60, 75 cm - od 249 zł; 2. szafka stojąca, nóżki,
biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 189 zł; 3. szafka wisząca,
biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 129 zł; 4. słupek,
wym. 170 cm - 279 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

od

229
zł/szt.

Zestaw pinia*

289

od

1.

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

zł/szt.

349
zł/szt.

149
zł/szt.

DESZCZOWNIA
FORMIC PSB

słuchawka 3 funkcyjna, drążek
ze stali nierdzewnej

+100

pojemnościowy
ogrzewacz wody

ZLEWOZMYWAK KUCHENNY
GRANITOWY BRAVO

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

349
zł/zest.

od

1,5-komorowy wym.: 86x44x18 cm
z ociekaczem, szary lub piaskowy

499
zł/zest.

zł/szt.

59

99

+100°P

zł/szt.

PRODUKT

Zestaw
SILVES/
PAPAJa/
MARO*

POLSKI

Deska sedesowa
new formic
duroplast

+100°P

3/6 l, deska Duro WO
ŁW - odpływ poziomy

2

Marzec 2021

KOMPAKT
574 COLOUR
NEW CLEAN ON

3/5 l, deska Duro WO
ŁW - odpływ poziomy

deska

wolnoopadająca

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

84

99

zł/szt.

+100°P

KOMPAKT
698 CERSANIA II

399

SLIM
Deska psb formic
SUPER SLIM NEW
wolnoopadająca, duroplast

deska

wolnoopadająca

i zbieraj punkty

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

z mrówk ą

399

praca wrrrrre...

zł/szt.

y
hit cenow

189zł/szt.

469
KOMPRESOR
OLEJOWY 24 l STANLEY

ODKURZACZ
PRZEMYSŁOWY 1250 W

MYJKA
WYSOKOCIŚNIENIOWA
1700 W DEdrA

zł/szt.

o pojemności 20 l przeznaczony
jest zarówno do czyszczenia na
mokro, jak i sucho, oczywiście
przy doborze odpowiedniego
filtra, posiada zbiornik wykonany
z wysokiej jakości stali szlachetnej, wyposażony jest w wąż ssący,
dużą dyszę ssącą, filtr piankowy,
dyszę spalinową, rury przedłużające (3 sztuki), przejściówkę oraz
worek na kurz

ciśnienie 130 bar, wyposażona w lancę z dyszą o regulowanej szerokości strumienia, turbo
lancę z dyszą, a także wbudowany pojemnik
na detergent, zaopatrzona w miejsca na
akcesoria dla łatwego przechowywania, duże
kółka i rękojeść dla wygodnego transportu

zasilanie 230 V~50 Hz, zbiornik 24 l,
pompa 2 KM, wydajność: 222 l/min,
ciśnienie maks. 8 bar

159
zł/zest.

119
zł/szt.

+100

720
W

8990

12
V

wiertła

zł/szt.

w komplecie

Wiertarka udarowa z zestawem

SZLIFIERKA KĄTOWA 500 W

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

269
zł/szt.

moc: 500 W, średnica tarczy: 115 mm,
prędkość obrotowa: 12000 obr./min

Szlifierka kątowa 900 W

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

akumulator 12 V Li-ion; obroty 0-700 obr./min;
maks. moment obrotowy 15 Nm, liczba ustawień
momentu obr. 18+1; uchwyt samozaciskowy 10 mm

449

900
W
125
mm

Wiertarko-wkrętarka 12 V Li-ion

zł/zest.

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 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+

+200°P

449
zł/szt.

229
zł/szt.

MŁOT UDAROWY 1600 W

WYRZYNARKA AKUMULATOROWA 18 V*

wysokość skoku: 25 mm, urządzenie z linii SAS+ALL zostało
zaprojektowane do pracy tylko z akumulatorami linii SAS+ALL
*Akumulator Li-Ion i ładowarka nie stanowią wyposażenia
zakupionego urządzenia i należy nabyć je oddzielnie
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

posiada bardzo dużą moc, a do tego zapewnia
obroty rzędu 0-800 obr./min, jest przy tym
bardzo lekki (niecałe 8 kg) i posiada bardzo
wygodny uchwyt, który pozwala na komfortową,
wielogodzinną pracę, 2 lata gwarancji

Marzec 2021
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39 zł/szt.

od

99

4999

109

zł/szt.

zł/szt.

oPRAWA
PLAFON
PICCADILLY

LAMPKA
BIURKOWA PIXA

kolor chrom, gwint: E14;
1 pł. - 109 zł
3 pł. - 189 zł
5 pł. - 279 zł

OPRAWA
SPOT TILDA,

chrom, GU10, kinkiet
- 39,99 zł, listwa 2 - 69,99 zł,
listwa 3 - 99,99 zł

moc 40 W, czarna

699
zł/kpl.

tuj
Przygo

ę
n
s
o
i
w
a
n
d
ó
samoch
99

1399

999

zł/szt.

zł/szt.

19

599

zł/szt.

zł/kpl.

DRZWI ZEWNĘTRZNE MALTA

Powłoka
ceramiczna

Ścierki
z mikrofibry Car Ok

klasa twardości 10H
Nano Car Ok,
30 ml (66,63 zł/100 ml)

4 szt. (1,50 zł/szt.)

Pianka
do tapicerki
Car Ok
750 ml (13,32 zł/l)

999

Żel do felg
Efekt
krwawienia,
Car Ok
750 ml (18,65 zł/l)

699

zł/szt.

kolory: złoty dąb, orzech; szerokość: 80, 90 cm; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, klamka, komplet zamków
i wkładek, próg stalowy nierdzewny, wypełnienie: pianka
poliuretanowa, wykończenie: okleinowane PVC, okleina
drewnopodobna, bolce antywyważeniowe

999

zł/kpl.

zł/szt.

PRODUKT
POLSKI

Preparat
nabłyszczający Kokpit
spray, 750 ml 13,32 zł/l

Zapach
w płynie WOOD
różne zapachy
Oh! Fresh Cloud,
8 ml (87,38 zł/100 ml)

2999

Odrdzewiacz
MoS2+grafit
TECH2
400 ml (24,97 zł/l)

1299

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

od

299 /szt.
zł

lampka solarna, biała

4
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LAMPA
SOLARNA POLUX
plastik, czarna

1990
zł/szt.

zł/szt.

y
hit cenow

LATARENKA
DUŻA LED 3000K

zł/kpl.

DRZWI ZEWNĘTRZNE BOLIWIA

999

zł/szt.

dostępne
kolory:

LAMPA SOLARNA
KULA POLUX
wbijana, czarna

przedłużacze
ogrodowe
różne rodzaje
i zbieraj punkty

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

od

3899
zł/szt.

1.

3.
4.

2.

farby

2399

1. Akrylit W kolor (moc koloru) farba lateksowa
do ścian i sufitów, 2,5 l - 38,99 zł (15,60 zł/l)
2. MAGNAT CREATIVE, farba lateksowa o wysokim stopniu
matowości, antyrefleksyjna, 2,5 l - 54,99 zł (22 zł/l)
3. DULUX KOLORY ŚWIATA, lateksowa farba
do ścian i sufitów, 2,5 l - 48,99 zł (19,60 zł/l)
4. PPG GRUNT LATEKSOWY, 10 l - 61,99 zł (6,20 zł/l)

zł/m2

GONT BITUMICZNY KARPIÓWKA GUTTA

materiał pokryciowy do krycia dachów nowych i renowacji starych pokryć dachowych, stosuje się na dachach pochyłych, o nachyleniu 12-75°, dostępny w kolorach:
czerwony, czarny, zielony, brązowy, opakowanie 3 m² (71,97 zł/opak.)

od

2399
zł/szt.

od

109
zł/szt.

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

5.
PŁYTA Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO GUTTA

gr. 10 mm, idealna do pokrycia i przeszklenia dachów, tarasów, pasaży, pergol, werand
1. bezbarwna PC 10 mm,
2. brązowa PC 10 mm,
wym. 1 komorowa:
wym. 1 komorowa:
x
--1050 2000 mm - 109 zł
--1050x2000 mm - 109 zł
--1050x2500 mm - 139 zł
--1050x2500 mm - 139 zł

4.

1.

2299

3.

zł/opak.

5.
2.

od
farby

2799
zł/szt.

1. farba akrylowa PSB MRÓWKA wewnętrzna, biała, 10 l - 29,99 zł (3 zł/l)
2. Hammerite połysk, jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego, dekoracyjnego
malowania metali, 0,7 l - 34,99 zł (49,99 zł/l)
3. magnat ultra matt biały, farba lateksowa, 10 l - 98,99 zł (9,90 zł/l)
4. beckers designer white, wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała farba
lateksowa do malowania ścian i sufitów, pomalowana powierzchnia zyskuje matowe
wykończenie, 10 l - 109 zł (10,90 zł/l)
5. Gładź szpachlowa Acryl Putz Start, 20 kg - 27,99 zł (1,40 zł/kg)
6. DULUX BIAŁY MAT biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 9 l - 59,99 zł (6,67 zł/l)

PŁYTKA GIPSOWA SYDNEY 2
opak. 0,4 m² - 22,99 zł (57,47 zł/m2)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Marzec 2021

5

od

119
zł/szt.

hit cenow

37

zł/szt .

ZASŁONY

VELVET

zasłony

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

dostępne kolory

koce

firany

poduszki

170x210 cm - 22,90 zł
- 47,90 zł

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

499

159

zł/szt.

zł/szt.

Dywan STILO

narzuty

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

różne rozmiary
- od 69,90 zł
dostępne kolory

od

y

90

fotel
WINSTON

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

fotel typu uszak,
zaprojektowany
w stylu skandynawskim;
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

od

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

od

zł/szt.

149

zł/szt.

Taboret POXA

metalowy, posiada stopki
nierysujące podłogi,
kolor: czarny, biały, szary

Pościel BAWEŁNA ORGANIC

27

90

wymiar: 160x200 cm + 2x70x80 cm - 59,99 zł
220x200 cm + 2x70x80 cm - 79,99 zł
100% bawełna, posiada certyfikat Oeko-Tex, dostępne różne wzory.

NOWOŚĆ!

zł/szt.

zł/kpl.

zestaw
stolików kawowych GESTA

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

Małe zmiany mogą zdziałać cuda!
Z panelami tapicerowanymi od VILO jest to niezwykle proste.

taboret ROLF ALU

siedzisko wykonane z płyty MDF
z okleiną o strukturze drewna
w kolorze bukowym, nogi metalowe, wymiary: 46x30x30 cm

od

od

1199

Wycieraczka

Marzec 2021

2599
zł/szt.

zł/szt.

6

5999

dostępne kolory

139

zł/kpl.
możliwość ułożenia stolików jeden pod
drugim, blaty z płyty MDF w kolorze białym,
nogi z drewna sosnowego, wymiary: stolik
duży 50x50x50 cm, stolik mały: 40x40x40 cm

zł/szt.

Pościel CZTERY PORY ROKU

2490
zestaw stolików
kawowych FRIDA

1090

panele
tapicerowane VILO
różne wzory i kolory

i zbieraj punkty

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

od

249

od

zł/szt.

249

od

zł/szt.

Porcelana HELLO SPRING

w ofercie: filiżanka na stopce 400 ml - 14,90 zł,
kubek 300 ml - 7,99 zł, kieliszek
na jajko - 5,99 zł; maty na stół - 2,49 zł, tacka
na jajka - 5,99 zł, ozdoby wielkanocne - od 7,99 zł,
wazony - 9,99 zł, maselniczka - 32,90 zł,
solniczka - 18,90 zł, chlebak - od 84,90 zł

od

699
zł/szt.

Porcelana TROPICAL

w ofercie: filiżanka na stopce 430 ml - 15,90 zł,
kubki 250- 300 ml - od 9,99 zł,
maty na stół - 2,49 zł, koszyk metalowy - 22,90 zł,
miski szklane z pokrywkami 5 szt. - 11,90 zł,
ozdoba wielkanocna - 9,99 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

349
zł/szt.

369
zł/szt.

ODKURZACZ
AKUMULATOROWY
BLAUPUNKT

mocny silnik o napięciu 22,2 V,
wytrzymały akumulator litowy,
czas pracy do 45 minut, łatwiejsze
zbieranie kurzu dzięki elektro-szczotce, elektro-szczotka z oświetleniem LED, zbiornik na kurz:
0,6 l, cyklonowa separacja kurzu

pieczenie na święta…

w ofercie folie, papier, torebki i foremki do pieczenia

od

3999

139

zł/szt.

zł/szt.

1.

7990

+200

zł/szt.

2.

3.

+200
Czajnik Elektryczny Galicja

1. Emilio - poj. 1,7 l, moc 2200 W,
kolor biały lub szary - 39,99 zł
2. Oliver – poj. 1,7 l, moc 2200 W - 39,99 zł
3. Alex – poj. 1,7 l, moc 2200 W, obudowa ze szkła
żaroodpornego, podświetlenie LED - 59,99 zł

1.

2.

3.

4.

Deska do
prasowania
VILEDA STAR PLUS

Suszarka do
bielizny VILEDA

UNIVERSAL powierzchnia
suszenia: 18 m

wymiar blatu: 120x38 cm

8.

5.

7.

9.

6.

od

649
zł/kpl.

chemia gospodarcza

1. SIDOLUX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,49 zł
2. KRET granulki/żel do udrożniania rur, 800 g - 1 kg - 11,99 zł (od 11,99 kg)
3. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny spray, różne rodzaje, 500 ml; - 11,99 zł (23,98 zł/l)
4. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny płyn do PODŁÓG, 750 ml - 12,99 zł (17,32 zł/l)
5. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 12,49 zł/opak. (1,04 zł/rol.)
6. bref power activ kostka do wc, 2x50 g; różne rodzaje - 7,99 zł (79,90 zł/kg)
7. villa płyn do szyb i luster, 750 ml - 6,99 zł (9,32 zł/l)
8. płyn do płukania e, różne zapachy, 1,8 l - 8,99 zł (4,99 zł/l)
9. air wick fresh matic, wkład do odświeżacza, różne zapachy, 250 ml - 9,99 zł (39,96 zł/l)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

od

549
zł/kpl.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Ścierka VILEDA ACTIFIBRE
do wszystkich powierzchni - 6,49 zł
do okien - 9,49 zł

Marzec 2021
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490

8599

zł/szt.

od

999
zł/szt.

zł/szt.

×S Y

a

klik

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

głęboko penetrujący impregnat
przeznaczony do stosowania
na zewnątrz, dostępne różne
kolory, 4,5 l (19,11 zł/l)

+50

Architektura
drewniana

mm

S Y S

Sadolin Classic
Impregnat

T E M

×

S

T E M

od

1799
zł/opak.

1.
1.

2.

3.

2.

PRZĘSŁA OGRODZENIOWE

KAMIENIE OZDoBNE

dostępne w naszej ofercie: 1. SONIA, 2. POLA, 3. NADIA
10 lat gwarancji

195

85

209

zł/szt.

89

zł/szt.

zł/szt.

Kosiarka
elektryczna
Handy

zł/szt.

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

NOWOŚĆ

1. grys otoczak sky 10-30 mm, 20 kg - 17,99 zł
2. grys łososiowy 12-16 mm 20 kg - 17,99 zł

Nowości 2021 POLBRAM

Ostrzałka
elektryczna
HANDY

Pilarka
elektryczna HANDY

moc 2000 W, długość prowadnicy 40 cm, waga 5,5 kg

1099

zł/sz t.

OPRYSKIWACZ
AKUMULA
TOROWY RX12

109

od

zł/sz t.

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

1499

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, 1,7 kg

od

zł/opak.

OBRZEŻE SEMPERBORDER

TKANINA
OGRODNICZA

2

49

czarna 99 g/m2,
szer. od 80 do 320 cm

zł/m.b.

opakowanie: 2x1m, dostępne kolory:
czarny, brąz, dostępne wysokości:
45 mm, 58 mm, 78 mm

akumulatorowy, plecakowy opryskiwacz o pojemności 12 l, posiada
specjalnie skonstruowany
stelaż nośny, który
zabezpiecza kręgosłup
przed przeciążeniem,
wymienny litowo-jonowy
akumulator z panelem
sterującym to gwarancja
5 godzinnego czasu
pracy. brak spalin i niska
emisja hałasu zasługują
na szczególna uwagę

Nożyce akumulatorowe
do trawy i żywopłotu GRIZLLY

od

SB-KOTWY
TWORZYWOWE

399

od

zł/szt.

zł/opak.

czarne, opak. 6 szt.
- 4,99 zł/kpl. (0,83 zł/szt.)

159

OPRYSKIWACZ HOBBY 7 l

opryskiwacz ciśnieniowy naramienny, posiada zbiornik z 5 letnią
gwarancją, regulowany pas i lancę
aluminiową z dyszą regulowaną

MRÓWKA

Adres

Telefon

ul. Zielna 2

Ziemia PSB,
Kora Sobex

legutko nasiona
w tym nasiona
roślin miododajnych

--różne rodzaje

Godziny otwarcia:
pn.-pt.

sobota

nd. handlowa

506 804 896

7:00-21:00

7:00-20:00

10:00-18:00

ul. Wałowa 85

728 922 747

7:00-20:00

7:00-18:00

10:00-16:00

ul. Rejowiecka 16

602 500 383

7:00-20:00

7:00-18:00

10:00-18:00

23-210 KRAŚNiK

ul. Urzędowska 563

728 899 275

7:00-20:00

7:00-18:00

9:00-17:00

37-300 Leżajsk

ul. Siedlanka 54

661 841 200

7:00-20:00

7:00-18:00

10:00-16:00

22-100 chełm
23-300 Janów lubelski
22-300 krasnystaw

Akceptujemy karty kredytowe:
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

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

