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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
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hit cenowy

od 549 
zł/szt.

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

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

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

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

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

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;  

prędkość obrotowa bez obciążenia 2800-11000 min-1

Szlifierka kątowa 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

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 samo-
zaciskowy 0,8-10 mm, pozycje pierścienia sprzęgła 1-19 (oraz 
opcja wiercenia), moment obr. (miękki/twardy): 28/44 Nm; szlifier-
kę 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+

betoniarka 
buDowlana

wieniec żeliwny, 
silnik 550 W, 

- poj. 100 l - 549 zł
- poj. 120 l - 649 zł

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

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

379 
zł/szt.

189 
zł/szt.

359 
zł/szt. 269 

zł/kpl.

195 
zł/szt.

159 
zł/zest.

269 
zł/szt.

157 
zł/szt.

449 
zł/zest.

699 
zł/szt.

89 
zł/szt.

www.mrowka.com.pl
Oferta ważna  

od 12.03 do 23.04
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.

Marzec/Kwiecień  
2021

psb MrówKa zielona góra
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krzewy 
ozDobne 
i owocowe
różne kolory: róże, 
agrest, jeżyna bezkolco-
wa, malina czerwona, 
morwa czarna, porzecz-
ka, dereń biały, forsycja, 
berberys czerwony, 
pięciornik, tamaryszek, 
żylistek, śnieguliczka + 
50 pkt. Payback

Drzewka
czereśnia, grusza, 
jabłoń, śliwa, 
brzoskwinia, wi-
śnia, morela

krzewy i Drzewa 
owocowe lub 
ozDobne 
różne rodzaje

krzewy  
ozDobne i owocowe
powojnik wielkokwiatowy, aktinidia 
(mini kiwi), pigwowiec, 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

kora sobex
 - sortowana SOBEX, 80 l - 16,90 zł (0,21 zł/l)
 - drobna PODKŁADOWA, 50 l - 7,99 zł (0,16 zł/l) 
 - sortowana PRIMO, 80 l - 16,90 zł (0,21 zł/l),  
20 l - 5,49 zł (0,27 zł/l)
 - sortowana PERFECT, 80 l - 15,90 zł (0,20 zł/l) 

nawozy Psb
różne rodzaje 
i przeznaczenie

mieszanki traw
różne rodzaje

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

architektura Drewniana

tunel oGroDowy
odporny i wzmacniany materiał PE 140 g/m2

wym. 3,5x2x2 m, folia 7 m2 - 299 zł
wym. 4x2,5x2 m, folia 10 m2 - 399 zł

obrzeże  
oGroDowe 

uniborD 
1 m - 3,99 zł

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

siewnik 
uniwersalny
szerokość wysiewu 
45 cm,  
pojemność 12 litrów

komPlet sekatorów 
SinGleStep l28+p26

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

Fiskars 
szPaDel 
z ERGO prosty 
i ostry + rękawice

szczotka uniwersalna 
(m) soliD z trzonkiem  
+ Grabie

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

narzędzia 
ręczne

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

Stojaki do SeGreGacji śMieci 
 - na 3 worki - 72,99 zł
 - na 4 worki - 89 zł

od 649
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 1599
zł/szt.

od 299
zł/opak.

od 159
zł/szt.

od 549
zł/opak.

od 599
zł/szt.

od 899
zł/opak.

od 559
zł/szt.

od 490
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 399
zł/szt.

95 
zł/szt.

109 
zł/kpl.

od 2990
zł/szt.

85 
zł/zest.

85 
zł/kpl.

od 599
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 7299
zł/szt.
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2.

1.

3.

4.

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

1. STORCzYKI SzTUCzNE - od 30,99 zł 
3-pędowy + 50 punktów Payback

2. KLATKI DEKORACYJNE - 29,99 zł
3. PUFY - od 109 zł; 4. SKRzYNIE - 19,99 zł

ambition carbon 
patelnie 20 cm - 44,99 zł; 24 cm 
- 54,99 zł; 28 cm - 59,99 zł; grill 
26 cm - 59,99 zł; gl. 28 cm pok. 
zaro ind. - 109,99 zł; czajnik 3 l 
(3,4 l) - 49,99 zł; rondel z pokr. 16 cm 
- 54,99 zł; garnek wysoki z pokr. 
20 cm - 89,99 zł; garnek wysoki 
z pokr. 24 cm - 99,99 zł; garnek 
z pokr. 28 cm - 99,99zł; brytfanna 
32x21cm pokr. - 109,99 zł; szybkowar 
6 l skl. uchwyty - 249,99 zł

naczynia 
ceramiczne
 - mini naczynia - 10,90 zł,
 - naczynie na podstawie 
bambusowej - 67,90 zł,
 - miseczki do dipów  
- od 27,90 zł/kpl.,
 - taca - 18,90 zł/szt.

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

karnisz Valentina 
fi19 pojedynczy 2,0 
stella nikiel
śr. 19 mm to finezyjna i nowocze-
sna kolekcja karniszy metalowych, 
łączy w sobie lekkość i praktycz-
ność formy; kryształowe zdobienia 
nadają linii wybranych zakończeń 
niepowtarzalnego uroku; wysoka 
estetyka wykonania karnisza jest 
gwarancją zadowolenia

karnisz heFajstos 
plUS fi16 podw. 2,0 
Versus satyna
w zestawie: rurka metalowa 
śr. 16 mm, zakończenia metalowe, 
wsporniki metalowe pojedyncze 
bądź podwójne ścienne, kółka 
metalowe, żabki metalowe, zestaw 
montażowy (kołki + wkręty),  
instrukcja obsługi

Mop płaSki  
VileDa 
ultramax
w komplecie z wiadrem 
- 89,90 zł
w ofercie również wkład  
do mopa - 27,90 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

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

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

listwa  
karniSzowa lk-1
listwa maskująca karnisz, wykonana 
z polimeru HD, możliwość malowania, 
wym. 10x4 cm, dł. 2 m.b.

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 

salaterka DaGa
wym. 13-17 cm - od 2,99 zł

- karafka EMMA, poj. 2,17 l - 6,99 zł
- szklanka VILDE, 258 ml - 2,79 zł

od 4050
zł/zest.

od 5040
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

od 249
zł/szt.

8990
zł/kpl.

od 249
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 699
zł/szt.

hit cenowy

od 3790
zł/szt.

6790
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 279
zł/szt.
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1.

1.

2.

2.

3.

1. 4.

6.

5.

3.

2.

2.
1.

naświetlacze robotiX 
przenośne z akUMUlatoreM
 - 10 W, 400 lm, IP44, 6000 K, 5400 mAh, 
z ładowarką USB i funkcją power bank - 62,90 zł
 - 10 W, 600 lm, IP44, 6000 K, 2200 mAh - 79,90 zł
 - 20 W, 800 lm, IP44, 6000 K, 4400 mAh - 139 zł

naświetlacze led
z czujnikiem ruchu i bez

przedłUżacz 
bębnowy 
eco line
różne rodzaje

Mini przedłUżacze 
bębnowe
dł. 15 m, 4 gniazda, kolory:  
szary, turkusowy, limonkowy

przedłUżacze 
oGroDowe

różne rodzaje  
- od 19,90 zł/szt.

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

oPrawy  
oGroDowe marina
1. kinkiet, wisząca - 59,90 zł
2. słupek 30 cm - 59,90 zł 

słupek 100 cm - 85,90 zł

oPrawy  
oGroDowe Ventana
 - kinkiet - 72,90 zł
 - wisząca - 89,90 zł

oPrawa  
oGroDowa  
marmo
 - 25 cm - 99,90 zł
 - 28 cm - 149 zł 
 - 38 cm - 179 zł

master 
Drabina 
Drewniana 
- 2x5 stopni - 119 zł
- 2x6 stopni - 139 zł

Farby
1. MAGNAT CERAMIC, 2,5 l - 76,99 zł (15,4 zł/l)
2. MAGNAT CREATIVE, farba lateksowa o wysokim stopniu  

matowości, antyrefleksyjna, 2,5 l - 54,99 zł (22 zł/l)
3. DULUX EASYCARE, 2,5 l - 64,99 zł (26 zł/l)

Farby 
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 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 dekora-

cyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
9 l - 59,99 zł (6,67 zł/l)

od 6290
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

6490
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 7290
zł/szt.

9990
zł/szt.

od 5990
zł/szt.od 119 

zł/szt.

od 5499
zł/szt.

od 2799
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.mrowka.com.pl

Akceptujemy karty kredytowe:

Mrówka zielona góra
ul. Jędrzychowska 37, 65-385 zielona Góra

Tel. 509130386
godziny oTwarcia: pn. - pT.: 7-19,   sob.: 8-16



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
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https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
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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

