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WIOSNA

mieszkania, ogrody

• inwestycje w
nieruc
w sam raz na trudnehomości
czasy

m jak
mrówka

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

379

od

zł/szt.

osłonki
na doniczki

- od 11,99 zł
do storczyków:
--osłonki - od 5,59 zł
--podpórki - 3,99 zł,
--klipsy - 2,99 zł

od

zł/szt.

3
KM

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

349

599
zł/szt.

Pilarka
spalinowa NAC

hit cenow
y

559

189

zł/szt.

zł/szt.

nawozy psb

różne rodzaje i przeznaczenie

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

1800
W

hit cenowy

109

od

3790

zł/panel

zł/kpl.

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

+50

359
zł/szt.

1600
W

komplet sekatorów
SingleStep l28+p26

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

449
Przęsło
ogrodzeniowe
KORA*

+50
PRODUKT

+200 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 70 zł

zł/szt.

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

8316

POLSKI

zakupy
n
na telefo

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

prudnik, głuchołazy, głogówek

Łazie nhknaia

349

i kuc

zł/zest.

nie
jak marze

od

119

od

249
zł/szt.

zł/szt.

3.

4.

KOMPAKT
698 CERSANIA II

ZESTAW RONDA*

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

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

449
zł/zest.

2.

1.
2.

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 wisząca,
biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 119 zł; 4. słupek,
wym. 170 cm - 279 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

+100
1.

od

229

zł/szt.

999

zł/zest.
ZESTAW
PODTYNKOWY
CERSANIT
- miska CITY OVAL,
deska duro WO ŁW,
przycisk

KOMPAKT
574 COLOUR
NEW CLEAN ON

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

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

119
+100

zł/szt.

Bateria Elza
z elastyczną
wylewką
różne kolory

399

zł/zest.

189

zł/szt.

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

2
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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

Kabina
prysznicowa
półokrągła nero
wym. 90 cm z brodzikiem

dostępne również

półokrągła 80 cm - 799 zł;
kwadratowa 90x90 cm - 799 zł;
kwadratowa 80x80 cm - 799 zł
i zbieraj punkty

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

799

zł/zest.

1190

od

zł/szt.

1690
zł/rolka

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

+100°P

Tapety
Panel dekoracyjny PVC
wymiar:

50x100

cm, gr. 3 mm

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

1190

479

zł/szt.

dostępne kolory

zł/szt.

fotel
WINSTON

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

24

90

Wycieraczka
FLOCK

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

149

2790

139

zł/kpl.

zł/szt.

zł/kpl.

dostępne kolory

zł/szt.

Taboret POXA

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

taboret ROLF ALU

zestaw stolików
kawowych industrialny GESTA

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

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

od

1090

dostępne kolory

zł/szt.

zestaw stolików kawowych FRIDA
możliwość ułożenia stolików jeden pod drugim blatu
blaty z płyty MDF w kolorze białym, nogi z drewna
sosnowego, wymiary: stolik duży 50x50x50 cm, stolik
mały: 40x40x40 cm

159

zł/szt.

krzesło
KARO

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
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

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

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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od

249
zł/szt.

od

Porcelana HELLO SPRING

249
zł/szt.

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

FLORAL

w ofercie talerze - od 2,49 zł, salaterka 15 cm - 3,99 zł,
szklanka 320 ml - 3,99 zł

8990
zł/kpl.

+200
Mop płaski
VILEDA
ULTRAMAX

Porcelana TROPICAL

od

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

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

249
zł/szt.

na szlaku regionalnych smaków
Akcja trwa od 1 do 31 marca 2021

17,90
Tortownica 24 cm

19,90
Forma na babkę 23 cm

22,90

17,90
Keksówka 37 x 13 cm

16,90

19,90

19,90
Forma na
muffiny
12 szt.

Forma do
pizzy 33 cm

27,90

linia produktów

CHERRY

Tortownica 28 cm

Keksówka 26 x 15 cm

od

Brytfanna 36x23 cm

649
zł/kpl.

od

Arkadiusz Wilamowski

7990
zł/szt.

139
zł/szt.

+200

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

4
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Ścierka VILEDA
ACTIFIBRE

do wszystkich powierzchni
- 6,49 zł
do okien - 9,49 zł

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

38

54

99

zł/szt.

8990

48

99

99

zł/szt.

zł/szt.

34

zł/szt.

od

99

2399
zł/szt.

zł/szt.

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

MAGNAT CREATIVE

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

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

109

2999

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

Impregnat
Drewnochron
Extra

różne kolory, system Aqua
Stop, 4,5 l (19,97 zł/l)

6199

59

99

zł/szt.

zł/szt.

Hammerite
połysk

DULUX
KOLORY
ŚWIATA

zł/szt.

zł/szt.

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

DULUX BIAŁY MAT

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

9490
zł/opak.

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

PPG GRUNT
LATEKSOWY
10 l (6,20 zł/l)

Farba Lateksowa
Samtex 2
10 l (9,49zł/1l)

157

z mrówk ą

zł/szt.

praca wrrrrre...

Szlifierka kątowa 1200 W

1200
W

moc 1200 W; śr. tarczy 125 mm; prędkość obr.
z regulacją w zakresie 3000-11000 obr./min; obracana
rękojeść tylna; Soft Start - łagodne zwiększanie
obrotów przy rozruchu

269

139

zł/szt.

900
W

Szlifierka kątowa 900 W

125
mm

zł/kpl.

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

99
549
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

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/szt.

Młotowiertarka
Bosch GBH 240

zł/szt.

Wiertarka
Vulcan

500
W

500 W

moc 790 W, siła udaru 2,7 J, możliwość kucia, maks. liczba udarów 4200/min; maks. liczba obrotów 930/min

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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2999
zł/szt.

od

od

2499

249
zł/szt.

zł/szt.

Rękawice Lathti Pro

--rękawice ocieplane - 12,99 zł
--rękawice PSB z koziej skóry - 22,99 zł
--rękawice lateksowe szare - 2,49 zł

Narzędzia Ogrodnicze BIG

--szpadel - 34,99 zł
--motyka - 24,99 zł

od

2990

od

zł/szt.

×S Y

a

mm

S Y S

klik

Narzędzia na trzonek

narzędzia

--siekiera Ergo, w zestawie sekator nożycowy IDEAL - 149 zł/zest.
--szufla do piasku, w zestawie rękawice ogrodowe - 59 zł/zest.
--kosz ogrodowy, 56 l - 39 zł
--palisada ogrodowa 5 ECO, wym. 8,5 cm x 2,4 m,
kolor brąz - 29,90 zł

od

zł/szt.

T E M

×

S

999

T E M

Wąż ogrodowy
Cell-fast 20 m ½”

699

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

od

zł/szt.

95

od

od

1500
W

399

550
W

zł/szt.

kratka
trawnikowa

--wym. 40x40 cm - 6,99 zł
--wym. 40x60 cm - 9,99 zł

259
zł/szt.

zł/szt.

Pompa aluminiowa

Obrzeże
ogrodowe
UNIBORD

1 m - 3,99 zł
--zestaw kotw montażowych,
opak. 10 szt. - 4,49 zł

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

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

209

85

zł/szt.

zł/szt.

89

zł/szt.

Pilarka
elektryczna HANDY

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

2000
W

Ostrzałka
elektryczna HANDY

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

699

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

6
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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

195

zł/szt.

Kosiarka
spalinowa HANDY

220
W

Nożyce akumulatorowe
do trawy i żywopłotu GRIZLLY

zł/szt.

Kosiarka
elektryczna Handy

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

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

przedłużacze
ogrodowe
różne rodzaje
- od 19,90 zł/szt.

819

od

zł/szt.

489

799

zł/szt.

zł/szt.

ŁAWKO-HUśTAWKA
KASIA
DOMEK TOMEK

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

+50

wym. 174x183x wys.221 cm, impregnacja ciśnieniowa

Kantówki

wym.: 4,5x4,5x180 cm - 7,99 zł;
wym.: 7x7x240 cm - 24,99 zł

od

99

zł/szt.

279
zł/szt.

Ławka piwna

wym. 130,5 cmx160 cm
impregnacja
ciśnieniowa

x H71,5,

siatka leśna

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

od

4499
zł/szt.

PRODUKT
POLSKI

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

od

99

169

Płot

- Bryza, wym.: 80x180 cm - 44,90 zł
- kratka łuk Koral, wym.: 165/180x180 cm - 99 zł

zł/przęsło

od

8490

7299

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Pojemnik na odpady
różne kolory; 120 l - 99 zł;
240 l - 149 zł

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

stojaki do segregacji śmieci
--na 3 worki - 72,99 zł
--na 4 worki - 89 zł

Taczka
ogrodowa
poj. 75/80 l

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

od

999

od

1599
zł/szt.

zł/szt.

od

649
zł/szt.

Krzewy i drzewa
owocowe lub ozdobne

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

różne rodzaje

od

299

drzewka

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

od

zł/opak.

159
zł/szt.

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

Biopon
Biohumus

różne rodzaje i litraże
– od 4,99 zł/szt.

od

999
zł/szt.

Krzewy ozdobne i owocowe

powojnik wielkokwiatowy, aktinidia (mini kiwi), pigwowiec, aronia, Jagoda Kamczacka,
winorośl owocowa

PRUDNIK

ul. Powstańców Śląskich 2,
tel. 77 406 72 78
godziny otwarcia:
pn. - pt.: 700-1800, sob.: 800-1500

Głuchołazy

ul. Wyszyńskiego 9a,
tel./fax 77 439 21 84
godziny otwarcia:
pn. - pt.: 700-1700, sob.: 800-1400

Głogówek

ul. Dworcowa 35,
tel./fax 77 437 37 47
godziny otwarcia:
pn. - pt.: 700-1700, sob.: 800-1400

www.merkury.opole.pl
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

