
aktywna 
piana, 1 l

za 1 zł

hit cenowy

od 1090
zł/zest.

hit cenowy

329 
zł/zest.

hit cenowy

569 
zł/zest.

bujak 
Rio

Szpadel 
pRoSty 
Solid™ 
+ GRabie 
do liści (M) 
Solid™

Wąż ogrodoWy psb
 - 3-warstwowy, poliestrowy oplot 
krzyżowy, odporny  
na promienie UV, 1/2” 15 m 
- 10,90 zł/szt.,
 - 3/4” 20 m - 29,90 zł/szt.,
 - zestaw wąż 1/2” 20 m.b. + koń-
cówki - 21,90 zł/zest.

Myjka ciśnienioWa k2  
coMpact car + aktywna piana 1 l
moc przyłącza 1,4 kW; ciśnienie maks. 110 bar;  
wydajność tłoczenia maks. 360 l/h; wydajność powierzchniowa 20 m²/h; 
podawanie środka czyszczącego przez zasysanie lub dysze pianową;  
wbudowany filtr wody; wyposażenie: zestaw do mycia samochodu - szczot-
ka, dysza pianowa; pistolet wysokociśnieniowy G 120 Q; 1-stopniowa lanca 
spryskująca; dysza rotacyjna; wąż wysokociśnieniowy 4 m

Myjka ciśnienioWa k3 HoMe 
ciśnienie maks. 120 bar; wydajność tłoczenia maks. 

380 l/h; moc przyłącza 1600 W; wyposażenie: przystawka 
do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, pistolet, wąż 

dł. 6 m, lanca Vario Power, lanca z dyszą rotacyjną, filtr 
wody, zbiornik na środek czyszczący, środek czyszczący 

„Balkon & Patio” o poj. 500 ml

robot koszący 
napięcie akumulatora 28 V, 
akumulator 28 V 2 Ah, szer. 
robocza koszenia 18 cm, wys. 
koszenia 20-60 mm, maksy-
malna pow. 800 m2

krzesŁo HerkUles 
- 54,99 zł 
Stolik jupiteR 
- 69 zł

bujak 
RoSa

GRill Gazowy 
3+1 - palnikowy
3 palniki główne + palnik boczny, 
moc pojedynczego palnika 3 kW, 
elektryczny zapłon; zasilanie mie-
szanka propan-butan (LPG), 37 mbar; 
wym. po rozłożeniu: 118x47x110 cm

W zestawie reduktor 
oraz wąż 
do podłączenia butli

psb Mrówka paJĘCZNO
psb Mrówka raDOMskO

699 
zł/szt.

799 
zł/zest.

1,4 
kW

1,6 
kW

89 
zł/zest.

1699 
zł/szt.

od 5499
zł/szt.

929 
zł/szt.

Oszczędzaj z PAYBACK
na wiosennych zakupach!

Planujesz wiosenną metamorfozę domu lub ogrodu? 
Pokaż przy kasie swoją kartę PAYBACK i obniż punktami 
wysokość rachunku za zakupy w Mrówce.

PUNKTUJ Z APLIKACJĄ!
Aktywuj kupon w aplikacji PAYBACK i wymień 

punkty na zakupy, a dodatkowo zyskasz 
+500 punktów, czyli 5 zł w punktach!

kwiecień  
2021

Oferta ważna  
od 9.04 do 25.04

lub do wyczerpania zapasów.

Oszczędzaj z PAYBACK
na wiosennych zakupach!

Planujesz wiosenną metamorfozę domu lub ogrodu? 
Pokaż przy kasie swoją kartę PAYBACK i obniż punktami 
wysokość rachunku za zakupy w Mrówce.

PUNKTUJ Z APLIKACJĄ!
Aktywuj kupon w aplikacji PAYBACK i wymień 

punkty na zakupy, a dodatkowo zyskasz 
+500 punktów, czyli 5 zł w punktach!



drzeWka oWocoWe i róże
 - drzewka: czereśnia, grusza, jabłoń, śliwa, brzoskwinia, wiśnia, morela - 15,99 zł,
 - róże: wielokwiatowa, pnąca, rabatowa - 8,99 zł; dwukolorowa: Bicolette, Dessa, Kronenburg, Lila Wunder, 
Peace, Double Delight - 8,99 zł; pachnąca: biała Chopin + 50 pkt. payback, bordowa Mr. Lincoln, 
czerwona Dame de Coeur, herbaciana Criterion, różowa Belle Ange, żółta Casanova - 8,99 zł 

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  0,27 zł/l)

 - torf ogrodniczy kwaśny, pH 3,5-4,5; 80 l 
- 12,99 zł (0,16 zł/l)
 - ziemia do borówek, 50 l - 10,99 zł (0,22 zł/l)
 - ziemia do roślin kwaśnolubnych, 20 l - 4,99 zł 
(0,25 zł/l)

tuja 
Szmaragd, wys.: 50-70 cm - 10,99 zł, 70-90 cm - 17,99 zł,
90-110 cm - 21,99 zł, 110-130 cm - 29,99 zł

Misa roMa 
różne kolory  
- kolor bawełniany  
+ 50 pkt. payback

kwietnik weRbena 
różne kolory i wzory, wym. 190x560 mm
- kolor rattan mokka + 50 pkt. payback

osŁonka Magnolia 
różne kolory i rozmiary

doniczka Gaja 
różne kolory i rozmiary

opRySkiwacz oRion SupeR 
9 l
wyposażony w szelkę nośną i lancę 
z włókna szklanego (odporną na uszko-
dzenia), o regulowanej długości od 0,6 m 
do 1,2 m; osłona herbicydowa umożliwia 
precyzyjny oprysk, chroniąc inne rośliny 
przed opryskaniem herbicydamiopRySkiwacz 

Mini 1000

od 899
zł/szt.

od 399
zł/opak.

od 1099
zł/szt.

54 
zł/zest. 

4699
zł/szt.

od 159
zł/szt.

od 1799
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

opRySkiwacz 
poj. 5 l

3490
zł/szt. 159 

zł/zest.
1449

zł/szt.
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Ładne kwiatki
do ogrodu i na balkon
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6.

5.

4.

4.

3.

2

2

1.

1.

1.
2.

4.

5.
6.

7.

8.
3.

nawozy
 - nawóz wapniowo-magnezowy, do trawników 
z mchem, 15 kg - 39,90 zł (2,66 zł/kg)
 - nawóz zadbany trawnik, z dodatkiem mączki 
bazaltowej, 4 kg - 29,90 zł (7,47 zł/kg)
 - nawóz do trawników regeneracyjny,  
z mikroskładnikami, 4 kg - 26,90 zł (6,72 zł/kg)
 - Active Komposter, do kompostowników  
1 kg - 9,99 zł 

pRepaRaty na Szkodniki i chwaSty
 - MieDziAn exTRA 350 S.C., preparat grzybobójczy, zwalcza 
kędzierzawość liści brzoskwini, 30 ml - 12,90 zł (43 zł/100 ml)
 - eMULPAR 940 eC, zwalczanie szkodników, tuje i iglaki,  
250 ml - 25,90 zł (103,60 zł/l)
 - MąCzKA BAzALTOWA, 3 kg - 9,99 zł (3,33 zł/kg)
 - ReiSS AUS żeL, odstrasza krety, 500 ml - 24,90 zł (49,80 zł/l)
 - effeCT24H 680eC, odchwaszczanie ogrodów, bez glifosatu, 
500 ml - 64,90 zł (129,80 zł/l)
 - POKRzyWA, stymulator wzrostu, koncentrat, 1 l - 18,90 zł

zeStaw baSic 
Wąż 1/2” 20 m.b.
akcesoria Basic + wieszak 
na wąż

naSiona tRaw
 - MieSzAnKA UniWeRSALnA,  
 różne rodzaje - od 3,99 zł
 - MieSzAnKA SPORTOWA - od 16,90 zł
 - MURAWA SPORTOWA - od 19,90 zł
 - nAWóz START - od 19,90 zł

noWośĆ

GRill  
WĘgloWy 
Mir270
średnica głównego 
rusztu 43 cm, średnica 
rusztu na węgiel 37 cm

1. szybkozŁącze - stop
(ABS/PC) iDeAL 1/2”-5/8” 
- 4,49 zł/szt.
2. przyŁącze 
z gWinteM 
WeWnĘtrznyM
iDeAL 3/4”-1” - 4,99 zł/szt.

Wieszak na Wąż 
z przyŁączeM 

zRaSzacz 
piStoletowy 
ShoweR 2 

zestaW coMpact 
Wąż 1/2” 20 m
końcówki iDeAL

zeStaw SiekieRa  
rozŁUpUjąca X10  
+ HW nóż  
uniweRSalny

Szpadel 
pRoSty 
Solid™  

+ rĘkaWice 
MĘskie, 

rozMiar 10

Szpadel 
oStRy 
Solid™  
+ rĘkaWice 
MĘskie, 
rozMiar 10

MUfle
 - zestaw instalacyjny do 4ALL 100/70  
(2 ścianki czołowe + odpływ dolny) - 14,90 zł
 - odwodnienie liniowe garażowe Garage PACK 
4All - komplet 3 m.b. - 79 zł
 - odwodnienie liniowe 4All - 1 m.b.  
(ruszt ocynk + kanał) - 29,90 zł

narzĘdzia
1. grabie metalowe:  

14-zębne - 25,90 zł, 16-zębne - 34,90 zł
2. szczotka do bruku ze skrobakiem - 10,99 zł
3. haczka dwupałąkowa, 140 cm - 24,90 zł
4. szpadel: drenarski, ostry - 39,99 zł
5. pazurki ogrodnicze - 24,90 zł
6. łopata piaskówka - 39,90 zł

narzĘdzia galicja
1. kij do grabi, 150 cm - 4,49 zł
2. sekator ogrodowy standard, 19 cm - 6,99 zł
3. grabie do liści HOBBy - 7,99 zł
4. grabie metalowe HOBBy, 14 zębów - 8,99 zł
5. piła ogrodowa składana HOBBy - 12,90 zł
6. nożyce do trawy STROnG, 33 cm - 24,90 zł
7. sekator ogrodowy alu. STROnG - 44,90 zł
8. konewka 2,5 l, 5 l, 10 l - od 7,49 zł

Misa roMa 
różne kolory  
- kolor bawełniany  
+ 50 pkt. payback

GRill  
WĘgloWy 

z pokryWą

od 999
zł/szt.

od 999
zł/szt.

4490
zł/zest.

od 399
zł/szt.

199 
zł/szt.179 

zł/szt.

159 
zł/zest.

1490
zł/szt.

1299
zł/szt.

149 
zł/zest. 

54 
zł/zest. 54 

zł/zest. 

od 1490
zł/szt.

od 1099
zł/szt. 

od 449
zł/szt.
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HUśtaWka Vita  
4-oSobowa 

z podŁokietnikaMi
siedzisko rozkładane,  

wym. 220x134x157 cm,  
kolor stelaża antracyt,  

maks. obciążenie 300 kg

leżak bUjany ogrodoWy
dł. pokrycia 175 cm, szerokość 56 cm, maksymalne 
obciążenie 150 kg, kolory: szary, czarny

paRaSol 
oGRodowy 

średnica 3 m,  
kolory: beżowy, 

zielony, szary

krzesŁo 
bRazylijSkie 
wym. 130x100 cm, w komple-
cie 2 poduszki, maksymalne 
obciążenie 150 kg, kolory: 
biały, czarny

fotel cyrkon
kolor: grafit, limonkowy - 24,90 zł
stóŁ jantar
okrągły lub owalny, kolor: grafit, limonkowy; 
wym.: 135x80 cm - 99 zł
podStawa pod paRaSol 
 - PAG, śr. 40 cm, z polipropylenu, kolor: zieleń leśna, grafit - 44,90 zł
 - KAPSeL, wym. 52x28 cm, z polipropylenu, kolor szary/grafit- 59,90 zł

Meble cateringoWe
dostępne kolory: biały, brązowy, szary;
- krzesło cateringowe składane - od 69 zł
- ławka cateringowa, składana, dł. 180 cm - od 119 zł 
- stół cateringowy, składany dł. 180 cm - od 159 zł

stóŁ 
prostokątny
wym. 150x80 cm ze 
szklanym blatem

zeStaw 
dakaR
4-częściowy: sofa, 
2 fotele, stolik

HUśtaWka  
ogrodoWa Vip
dł. 170 cm, maksymalne obciążenie 
huśtawki 200 kg

ŁaWka parkoWa
maks. obiążenie 250 kg;
- oparcie 150 cm, 150x74x86 cm - 369 zł
- oparcie 170 cm, 170x74x86 cm - 429 zł

259 
zł/szt.

299 
zł/szt.

95 
zł/kpl.

1190 
zł/szt.

279 
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

329 
zł/szt.

779 
zł/zest.

129 
zł/zest.

od 369 
zł/szt. 

dostępne kolory:

fotel Malaga plUs 
z podnóżkieM
sześciostopniowa regulacja

149 
zł/szt.

Kwiecień 20214

meble ogrodowe
wygodne i stylowe
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hit cenowy

439 
zł/szt.

hit cenowy

199 
zł/szt.

1600
W

MŁotoWiertarka 900 W
moc 900 W; 3 funkcje; siła udaru 4 J; 
uchwyt SDS PLUS; maks. śr. wiercenia 
w betonie 26 mm; w zestawie walizka 
+ dłuta

narzĘdzie 
WielofUnkcyjne 220 W
moc 220 W; elektroniczna regula-
cja prędkości; stopa szlifierska delta 
93x93x93 mm; skrobak i nóż do drewna/
plastiku w zestawie

szlifierka kątoWa 750 W  
z regUlacją obrotóW
moc 750 W; śr. tarczy 125 mm; prędkość obr. z re-
gulacją 3000-12000 min-1; blokada pracy ciągłej; 
przycisk blokady wrzeciona; wąska obudowa

elektRyczny 
piStolet do 
MaloWania
moc 400 W; przepływ 
powietrza 500 ml/min; 
poj. zbiornika 800 ml; 
zalecany do lakierów i lazur; 
regulacja przepływu; regulacja 
dyszy; pojemnik do badania lepkości;  
zbiornik z podziałką i zakrętką; dwie dysze

pilaRka taRczowa 1200 w, 185 mm
moc 1200 W; śr. tarczy 185 mm; możliwość cięcia pod 
skosem w zakresie od 0° do 45°; maks. grubość ciętego 
materiału pod kątem prostym do 65 mm, pod skosem do 
43 mm; w zestawie: prowadnica równoległa, tarcza do 
cięcia

Mikser do 
zapRaw 1300 w

moc 1300 W; 2 biegi: 
i - 180-430 obr.,  

ii - 300-680 obr.;  
regulacja prędkości

wieRtaRka udaRowa 550 w
moc 550 W; zakres mocowania uchwytu 
wiertarskiego 1,5 - 13 mm; maks. śr. wier-
cenia: w betonie 13 mm, w drewnie 25 mm, 
w stali 10 mm

szlifierka  
kątoWa 2200 W
moc 2200 W; śr. tarczy 
230 mm; pręd. obr. bez obciążenia 
6500 min-1; blokada włącznika

rĘkaWice antyWibracyjne 
rękawice ochronne, zmniejszające drgania

Spodnie  
robocze deniM
5-kieszeniowe; kieszeń 
na nakolanniki wzmoc-
niona bawełnianym 
Oxfordem; wzmocnione 
wielofunkcyjne i pojemne 
kieszenie; panel z baweł-
nianego Oxfordu w kroku; 
profilowane kolano; wewnętrz-
na wszywka imienna; dostępne 
rozmiary M-xxL - 89,90 zł/szt.

póŁbUty robocze
cholewka z przewiewnego materiału; 
antypoślizgowa podeszwa, amor-
tyzacja wstrząsów; tył wzmocniony 
tworzywem; metalowy nosek; 
miękkie wykończenie wewnątrz 
buta; dostępne rozmiary 
40-45  
- 99,90 zł/para

bluza polaRowa
o gramaturze 300 g/m2; 
regulowany ściągacz w dolnym 
szwie; 3 duże zapinane na 
suwak kieszenie; dostępne roz-
miary M-xxL - 49,90 zł/szt.

t-ShiRt  
Roboczy hd+
dostępne rozmiary M-xxL 
- 24,90 zł/szt.

pRzecinaRka 
stoŁoWa  
do dRewna
moc 1800 W; obroty 
5000 min-1; tarcza śr.
250x30 mm; 24 zęby;  
maks. wys. cięcia: pod kątem 
45° - 65 mm, pod kątem 
90° - 85 mm; blat roboczy 
563x583 mm, wys. 85 cm; 
możliwość poszerzenia blatu o 583x165 mm (po dwóch stronach); 
rura do odsysania urobku; przyłącze 36 mm; stabilne nogi robocze 
z zabezpieczeniem zapobiegającym wywróceniu; schowek na 
zapasową piłę i narzędzia 

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

209 
zł/zest.

129 
zł/zest.

139 
zł/szt.

129 
zł/szt.

197 
zł/zest.

209 
zł/szt.

walizka 
W KOMPLeCie

220 
W

550 
W

900 
W

1300 
W

1800 
W

750 
W

125 
mm 2200 

W

230 
mm

1200 
W

185 
mm

2990
zł/para

od 2490
zł/szt.

529 
zł/szt.

359 
zł/szt.
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7 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Dąb Białowieski,  
AC4, 8 mm  
- 29,99 zł

4.

Dąb Calgary, 
AC4, 8 mm 
- 24,99 zł

3.

Wiąz Anafi,  
8mm, AC4  
- 24,99 zł

2.

Dąb Podlaski, 
AC3, 7 mm 
- 17,99 zł

1.

panele podŁogoWe

SupeR akRyl 
biała farba akrylowa do 
ścian i sufitów,  
10 l (7,99 zł/l)

SupeR white 
wysokiej jakości wodorozcieńczalna farba 
lateksowa, pozwala uzyskać efekt eleganckiej, 
śnieżnej bieli o głęboko matowym wykończeniu, 
11 l (9,09 zł/l)

dekoral reMonty
akrylowa farba do ścian i sufitów, 
10 l (6 zł/l)

dUlUX easy care
farba plamoodporna, 
różne kolory, 2,5 l (24 zł/l)

Magnat ceraMic
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, 
wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyj-
nej technologii CeRAMiC SySTeM bazującej na 
ceramicznych komponentach oraz najwyższej 
jakości żywicach i pigmentach, 2,5 l (29,60 zł/l)

pŁytka ścienna plain 
wym. 20x60 cm, gat. 1 
WHiTe, BLACK, WHiTe GeO STRUCTURe, 
WHiTe STRUCTUReasHVille grey

wym. 29,7x59,8 cm, gat. 1

dRabina  
alUMinioWa 
przeMysŁoWa
składana, obciążenie do 150 kg, 
trzyelementowa; 
- 3x7 szczebli - 219 zł, 
- 3x9 szczebli - 319 zł

betoniaRka
wieniec żeliwny

155/120 l, 1000 W

Sadolin claSSic
nowoczesny, powłokotwórczy, przezna-
czony do ochronno-dekoracyjnego malo-
wania drewna na zewnątrz, 9 l (16,56 zł/l)

sadolin eXtra
lakierobejca dekora-
cyjno-ochronna, różne 
kolory, 2,5 l (47,60 zł/l)

dRewnochRon 
iMpregnat grUnt r  
gŁĘboko-penetrUjący
chroni drewno przed działaniem 
czynników biologicznych, 0,75 l 
(27,99 zł/l)

jedynka dRewno 
i Metal
emalia alkidowa do 
powierzchni drewnia-
nych i metalowych, 0,9 l 
(18,88 zł/l)

2899
zł/m2

2999
zł/m2

od 1799
zł/m2

7990
zł/szt.

9999
zł/szt. 5999

zł/szt.

5999
zł/szt.

7399
zł/szt.

10% GRatiS 11
litrów

10
litrów

10
litrów

2,5
litra

2,5
litra

od 219 
zł/szt.

899 
zł/szt.

119 
zł/szt.2099

zł/szt.

0,75
litra

2,5
litra

9
litrów

149 
zł/szt.

od 1699
zł/szt.

0,9
litra
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1.

1.

2.

2.

3.

3.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
4.

5.

2.

1.

14.

3.

Roleta day&niGht
szer. 38-72,5 cm, dł. 140-215 cm; dostępna 
w kolorach: biały, ecru, stalowy, antracyt

Roleta  
Mini MediUM
szer. 38-110 cm, dł. 140-220 cm; 
dostępna w kolorach: biały, ecru, 
stalowy, antracyt

dostępne kolory:

dostępne kolory:

prĘt  
do zazdRoStki
dł. 55-225 cm

karnisz loft
śr 19 mm, dł. 160-240 cm; pojedynczy/podwójny;  
dostępny w kolorach: biały, czarny

plafon led
różne rodzaje
1. OPeRA, 12 W - 35,90 zł, 24 W - 59,90 zł
2. UfO, 18 W - 45,90 zł; 24 W - 55,90 zł
3. MAyA, 24 W - 59,90 zł

plafon ring
1. 40 cm, kwadrat/okrągły, 24 W - 79,90 zł
2. 40 cm, kwadrat z pilotem, 24 W - 155,90 zł 
3. 50 cm, kwadrat z pilotem, 40 W - 225,90 zł

opraWa Wisząca Vita
gwint e27, kolor: grafitowa/herbaciana; 
 - 1 zwis - 89,90 zł
 - 3 listwa - 199,90 zł
 - 3 talerz - 225,90 zł

akcesoria saMocHodoWe
1. odświeżacze powietrza PASSiOne, różne zapachy - 6,99 zł
2. fReSHCAR, miks zapachów - 4,99 zł
3. pasta lekkościerna, poj. 190 ml + gąbka - 12,90 zł
4. preparaty: do tapicerki, silników, kokpitu, czyszczenia szyb, czyszczenia felg, nabłysz-

czania opon, usuwania owadów, mleczko do skóry, wosk na zimno, wosk uniwersalny 
i koloryzujący, szampony - od 3,99 zł

5. rękawica dwustronna RASTA; 50% chenila + 50% mikrofibra, wym. 15x25 cm - 8,99 zł
6. gąbka dwustronna DOUBLe; 50% chenila 50% mikrofibra, wym. 20x12x3 cm - 9,99 zł
7. ściągaczka do szyb ORAnGe, 30 cm, SQUee - 6,99 zł

8. kokpit spray wanilia, poj. 750 ml, różne rodzaje - 14,90 zł (19,87 zł/l)
9. chusteczki do czyszczenia, różne rodzaje: do kokpitu, szyb, reflektorów, piór wycieraczek 

- 4,99 zł
10. zestaw ścierek z mikrofibry, 5 szt., wym. 30x30 cm - 9,99 zł
11. wycieraczka hybrydowa inTeGRALe, różne rodzaje - od 24,90 zł
12. pochłaniacz wilgoci samochodowy - 9,99 zł
13. odkurzacz samochodowy: easy Cleaner, 12 V, 48 W - 24,90 zł; Cleaner - 49,90 zł
14. polerka samochodowa: moc 60 W, 3500 obr., 2x pad 153 mm - od 109 zł;  

moc 120 W, 3500 obr., 2x pad 240 mm - 139 zł

od 1190
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 2790
zł/szt.

od 4490
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 7990
zł/szt.

od 3590
zł/szt.

od 399
zł/szt.
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podkaSzaRka 
elektRyczna  
lideR pluS
moc silnika: 500 W; 
szerokość robocza 
30 cm, teleskopowa 
rura

koSiaRka 
elektRyczna  

arM 3200 
moc 1200 W,  

szer. robocza koszenia 32 cm

koSiaRka  
spalinoWa z napĘdeM
silnik B&S 300, series 125 cc, szer. robocza 
koszenia 42 cm, 6 stopniowa regulacja wys. 
koszenia centralna, kosz 45 l

koSiaRka  
Spalinowa  
z napĘdeM Handy 4w1
poj. skokowa 150 cm3, moc 2,7 kW, szer. robocza 46 cm, centralna 
7-stopniowa regulacja wys. koszenia na poziomie od 25 do 75 mm, 
kosz 55 l, boczny wyrzut skoszonej trawy, funkcja mielenia

koSiaRka  
elektRyczna

moc 1300 W,  
szer. robocza  

koszenia 32 cm, kosz 30 l

koSiaRka  
elektRyczna  

handy 
 - moc 1700 W, szer. robocza 38 cm,  

poj. kosza 50 l - 339 zł
 - moc 1900 W, szer. robocza 43 cm, na wys. 

od 20 do 70 mm, poj. kosza 50 l - 439 zł

nożyce  
elektRyczne  
do żyWopŁotU lider ern 600
moc silnika 600 W, długość robocza 49 cm, 
maks. średnica gałęzi 16 mm

koSa  
Spalinowa

silnik dwusuwowy 51,7 cc 
1,7 kW, szer. robocza kosze-
nia żyłka/tarcza 42/25 cm;  

w ofercie: szelki do kosy 
i podkaszarek spalinowych, 
uniwersalne - 24,90 zł/szt.

panel 
gr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm;  
- wys. 1,23 m, ocynk - 32,90 zł  
- wys. 1,52 m, ocynk + RAL 6005 - 44,90 zł

PRODUKT
POLSKI

ibo poMpa 
zanuRzeniowa 

neMo neW
podnoszenie maks. 80 m, wydaj-
ność maks. 17 l/min, waga 4 kg

koSiaRka  
spalinoWa z napĘdeM
silnik nAC OHV 146 cc, szer. robocza 
koszenia 42 cm, 5 stopniowa regulacja 
wys. koszenia, kosz 40 l

żyŁka tnąca
 - STAnDARD, okrągła 
1,6 mm x 15 m - 3,49 zł
 - PReMiUM, kwadrat 
2,4 mm x 15 m - 9,99 zł

podkaSzaRka 
Spalinowa
poj. 42,7 cc, moc 
2,5 KM, ostrza 
255 mm, głowica 
tnąca 415 mm

pŁot peŁny 
pleciony R18
prosty, wym. 180x180 cm

Sztuczna tRawa

kRatka 
kinGa l12
prosta, wym. 
55x180 cm

109 
zł/szt.

239 
zł/szt.

799 
zł/szt.

999 
zł/szt.

399 
zł/szt.

od 3290
zł/szt.

449 
zł/szt.

4999
zł/szt.

od 2590
zł/szt.

119 
zł/szt.

899 
zł/szt.

od 339 
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 349
zł/szt. 399 

zł/szt.

od 1499
zł/m2
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1.

2.

3.

4.

1. 2.

3.

dostępne kolory:

zestaW praXis*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 139 zł; 2. słupek wysoki, szer. 35 cm - 169 zł;  
3. komoda, szer. 35 cm - 89 zł; 4. szafka wisząca, szer. 35 cm - 79 zł;  
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

zeStaw 
natRySkowy  

a-30 deX
kolor czarny; w zestawie: 

drążek, śr. 22 mm, uchwyt 
do mocowania słuchawki, 

słuchawka prysznicowa, 
deszczownica, mydelniczka, 

wąż PVC dł. 1,5 m, mosiężna 
głowica funkcyjna

kabina liza
szyby przednie transparentne 5 mm, szyby tył 

w kolorze czarnym 4 mm, profile aluminiowe - chrom, 
uszczelki magnetyczne plastikowe, słuchawka pryszni-
cowa, półka szklana, kwadratowy brodzik, wysokość 

brodzika 15 cm, głębokość brodzika 5 cm, kabina bez 
syfonu, wym.: 80x80 cm, 90x90 cm

Wanna Mito red*
stelaż w komplecie;  

wym. 140x70 cm - 299 zł, wym. 150x70 cm - 329 zł, 
wym. 160x70 cm - 339 zł, wym. 170x70 cm - 359 zł

*cena bez obudowy

kuchenka  
Gazowa

2-palnikowa - 89,99 zł 
+100 pkt. payback

4-palnikowa - 149,99 zł

koMpakt Mito
odpływ poziomy, możli-

wość regulacji spłukiwania 
eko 2/4 litra lub 3/6 litra, 

deska polipropylenowa

zeStaw  
ceRSania
szafka z umywalką,  
lakierowany front,  
szer. 40 cm 

koMplet agaWa*
1. szafka 55 cm z umywalką, nóżki white - 249 zł/kpl.
2. słupek 30 cm, nóżki white - 249 zł
3. szafka wisząca z lustrem - 50 cm, white - 199 zł
*zestaw nie zawiera baterii

zleWozMyWak granitoWy  
psb braVo
2-komomorowy bez ociekacza, wym. 76x44x17 cm, 
kolory: szary, grafitowy, piaskowy

od 79 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

179 
zł/zest.

999 
zł/szt.

219 
zł/zest.

227 
zł/zest.

od 299 
zł/kpl.

od 199 
zł/szt.

333 
zł/szt.
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17.16.
12.

11.
13.

15.
14.

18.

10.

6.

7.

5.

4.3.
9.8.

19.
20.

2.1.

1.

2.
3.

SuSzaRki do bielizny
1. suszarka zoja, rozkładana suszarka balkonowa, wykonana w całości ze 

stali włącznie z drutem do wieszania, powierzchnia suszenia 18 m.b. 
2. suszarka eva, ze stali nierdzewnej, odporna na warunki atmosferyczne, 

powierzchnia suszenia 18 m.b.
3. suszarka Ruby, metalowo-aluminiowa, idealna do suszenia bielizny 

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, powierzchnia suszenia 24 m.b.

SuSzaRka  
oGRodowa
czteroramienna suszarka ogrodowa o wysokości 1,8 m,  
wykonana z anodyzowanego aluminium; powierzchnia 
suszenia 50 m linki; posiada linki, które po złożeniu 
chowają się do środka, co zapobiega zabrudzeniu 
i niszczeniu; śr. rury: 36 mm, śr. linki 2,5 mm

 Mop pŁaski 
z WyciskaczeM 

jazz

klaMerki, linki, 
SznuRy do bielizny

Worki na śMieci
poj. 35-300 l; różne rodzaje

rĘkaWice ogrodnicze 
różne rodzaje

perfUMy  
do WnĘtrz
90 ml (od 187,78 zł/l)

cHeMia gospodarcza
1. PUROx perfumowany proszek do prania, 9,2 kg/120 prań COLOR/UniVeRSAL 

- 29,99 zł (3,26 zł/kg / 0,25 zł/pranie)
2. PUROx żel do prania, 5,3 l + kapsułki dr. Prakti, 24 szt., różne rodzaje - 22,99 zł
3. SiLAn płyn do płukania, różne rodzaje, 2,7 l - 17,99 zł (6,66 zł/l)
4. PUR SeKReTy KUCHARzA płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l) 
5. fAiRy JAR kapsułki do zmywarek ALL in One, 115 kapsułek - 64,99 zł  

(0,83 zł/kapsułka)

6. fAiRy PLATinUM kapsułki do zmywarek, 84 kapsułki - 64,99 zł (0,77 zł/kapsułka)
7. fLOOR płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i glazur, różne rodzaje, 1,5 l 

- 5,99 zł (3,99 zł/l)
8. WinDOW PLUS płyn do szyb, różne rodzaje, 750 ml - 5,49 zł (7,32 zł/l)
9. DOMeSTOS płyn do WC CiTRUS/Pine, 750 ml - 6,99 zł (9,32 zł/l)

10. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
11. DeSCALeR preparat do usuwania osadów wapiennych,  

500 ml - 21,99 zł (43,98 zł/l)
12. CeRAMiC preparat do mycia ceramiki sanitarnej, 750 ml - 23,99 zł (31,99 zł/l)
13. MeLT preparat do udrażniania, 750 ml - 25,99 zł (34,65 zł/l)
14. CiTRUS środek do czyszczenia, nabłyszczania i usuwania osadów po wodzie, 

750 ml - 23,99 zł (31,99 zł/l)
15. ReGinA nAJDŁUżSzy ręcznik kuchenny papierowy, a’2 - 5,99 zł

16. KATRin PLUS xL czyściwo białe, 822 listki /1,9 kg - 19,99 zł  
(0,02 zł/listek; 10,52 zł/kg)

17. PŁyn AnTyBAKTeRyJny do mycia rąk, 5 l - 64,99 zł (13 zł/l)
18. żeL AnTyBAKTeRyJny do rąk, 400 ml - 10,99 zł (27,48 zł/l)
19. DRAGOn DRASePTAn żel do dezynfekcji rąk, różne pojemności - od 5,49 zł 
20. DRAGOn DRASePTAn środek do dezynfekcji powierzchni,  

różne pojemności - od 12,99 zł

Sanytol 
spray do dezynfekcji, 500 ml 
(25,98 zł/l), różne rodzaje; 
uniwersalny płyn do dezyn-
fekcji, 1000 ml

od 3890
zł/szt.

119 
zł/szt.

6990
zł/szt.

od 299
zł/szt.

1299
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 499
zł/para

od 1690
zł/szt.

od 499
zł/szt.
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naczynia kuchenne, patelnie 
ORGAniC, naczynia do przechowywania - od 32,90 zł, ORGAniC deska  
bambusowa - od 9,99 zł; pojemnik szklany - od 13,90 zł; latarenka - 18,90 zł;  
waga kuchenna - 38,90 zł; patelnia, różne rodzaje, śr. 20-28 cm - od 28,90 zł;

tekstylia kUcHenne priMal
fartuch - 17,90 zł; rękawica - 15,90 zł

seria frida
 - czajnik emaliowany, poj. 2 l - 52,90 zł
 - garnek emaliowany, poj. 1,3-3,6 l - od 32,90 zł
 - narzędzia kuchenne, różne rodzaje - od 6,99 zł

GaRnki 
 - do gotowania mleka, poj. 1 l - od 19,90 zł
 - zestaw do gotowania na parze, 20 cm/2,5 l, 4 elementy - 77,90 zł/zest.

pojeMnik do segregacji albUla
poj. 6-40 l

pojeMnik eUro-boX
poj. 16-54 l

pojeMnik 
tRanSpoRtowy
poj. 16-54 l

dywan bliSS
wym.: 120x170 cm - 179 zł, 160x230 cm - 319 zł

dywan patio
wym.: 80x150 cm - 64,90 zł, 120x170 cm - 117 zł, 
160x230 cm - 189 zł, dostępny w różnych kolorach

osłonki metalowe (3 szt./kpl.) - 28,90 zł, dzbanek - od 17,90 zł;  
SUnny kubek, 350 ml - 15,90 zł; SUnny filiżanka ze spodkiem, 200 ml - 22,90 zł, 
BLOOMinG kubek, 300 ml - 9,99 zł, filiżanka na stopce, 350 ml - 15,90 zł;  
AMeLiA pojemnik do przechowywania - od 7,99 zł

od 899
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 2790
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 179 
zł/szt.

od 6490
zł/szt.
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1.

2.

skrzydŁo lakieroWane 
WeWnĘtrzne alba* 
szer.: od 60 do 90 cm, szyba decormat, 
kolor dąb bielony, L/P
*ceny bez klamki i ościeżnicy
**do skrzydeł w dekorze dąb bielony 
należy zamawiać ościeżnice w dekorze 
dąb sonoma

kaloSze, klapki, 
chodaki

różne rozmiary i kolory;
 - kalosze damskie - 49,90 zł

 - kalosze męskie - 55 zł
 - klapki, chodaki - 19,90 zł

kaniSteR  
na WodĘ 
z kranem,  
10 l - 22,90 zł/szt.  
20 l - 34,90 zł/szt.

zbioRnik  
na WodĘ  
deszczoWą 
1. 300 l z pokrywką na zatrzask  

(blokada otwierania), wym. 78x58x95 cm - 149 zł
2. 210 l z pokrywką dokręcaną (blokada otwierania),  

śr. na górze 75 cm, wys. 73 cm - 69 zł

kaloSze
damskie lub dziecięce, 

różne kolory i wzory

SÓl  
tabletkowa pSb
do uzdatniania wody, 
worek 25 kg (0,99 zł/kg)

pojeMnik na  
śMieci zielony
 - 240 l - 139 zł
 - 120 l - 95 zł

drzWi zeWnĘtrzne boliWia*
wym. 80, 90 cm; kolor: orzech szlachetny i złoty dąb 
szlachetny; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
nano Advance, szyba hartowana, ramka kolor czarny
*komplet akcesoriów w cenie

pRodukt

polSki

drzWi zeWnĘtrzne sacraMento 
kolor: złoty dąb, orzech; 90 cm P/L; wyposażenie: 
skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie 
wkładki, szyld, próg; wypełnienie: spieniony polisty-
ren; wykończenie: powłoka nano Advance, szyba 
hartowana, ramka inox, blacha ocynkowana, światło 
przejścia 2000x900 mm - zgodnie z normą europejską; 
zalety: ciepłe, wygłuszające, bezpieczne, ościeżnica 
z systemem frame Click łatwa w montażu, 2 uszczelki; 
zastosowanie: domy jednorodzinne

psb MRÓWKA pAJĘCZNO
ul. 1 MAJA 67 

GODZINY OTWARCIA:  
pN. - pT.: 700-1800, sOb.: 800-1600

ZAKUpY NA TELEFON: 34 390 72 36

psb MRÓWKA RADOMsKO
UL. ŚWIĘTEJ ROZALII 6 

GODZINY OTWARCIA:  
pN. - pT.: 700-1900, sOb.: 700-1800

ZAKUpY NA TELEFON: 502 497 985

od 12990
zł/szt.

od 1990
zł/para

od 69 
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

od 2290
zł/para

2490
zł/opak.

od 95 
zł/szt.

1249 
zł/zest.

1399 
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 płatności:



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

