
+ +

nawozypreparaty na szkodniki i chwasty nasiona traw

Zestaw siekiera roZłupująca X10  
+ Hw Nóż uNiwersalNy

sZpadel 
prosty 
solid™  

+ rękawice 
męskie, 

roZmiar 10

sZpadel 
ostry 
solid™  
+ rękawice 
męskie, 
roZmiar 10

Huśtawka  
ogrodowa Vip
dł. 170 cm, maksymalne 
obciążenie huśtawki 200 kg

Zestaw promocyjNy 
opryskiwacz orion 

super 9 l + osłoNa 
herbicydowa

wyposażony w szelkę nośną i lancę 
z włókna szklanego (odporną 

na uszkodzenia), o regulowanej 
długości od 0,6 m do 1,2 m; osłona 
herbicydowa umożliwia precyzyjny 
oprysk, chroniąc inne rośliny przed 

opryskaniem herbicydami

zestaw dakar
4-częściowy: sofa, 2 fotele, stolik

myjka 
ciśNieNiowa drel
2,2 kW, maks. cićnienie 170 bar, pompa aluminiowa, 
w komplecie szczotka do mycia samochodu

od 999
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 999
zł/szt.

149 
zł/zest. 

54 
zł/zest. 

54 
zł/zest. 

279 
zł/szt.

779 
zł/zest.

159 
zł/zest.

449 
zł/kpl.

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!psb Mrówka rYkI

wygodne i stylowe
meble ogrodowe

+50



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 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

Grabie metalowe 
Z tuleją NitowaNą
 - 14-sto zębne - 15,90 zł
 - 16-sto zębne - 17,90 zł

Nożyce elektrycZNe  
do żywopłotu lider erN 600
moc silnika 600 W, długość robocza 49 cm, 
maks. średnica gałęzi 16 mm

zestaw 
sekatorów 
juFisto
w komplecie 
dwie sztuki

ostrZałka XsHarp
do szlifowania ostrzy, 
siekier i noży

ibo poMpa 
ZaNurZeNiowa Nemo New
podnoszenie maks. 80 m, wydajność 
maks. 17 l/min, waga 4 kg

kosa spaliNowa deGet
moc silnika 2 KM; poj. zbiornika paliwa 
1,2 l; napęd, sprzęgło odśrodkowe; waga 
ok. 7,9 kg; w zestawie: komplet kluczy; 
osłona żyłki i tarczy; 2 x głowica żyłkowa 
wraz z żyłką; 3 tarcze tnące: trójząb, piła 
widiowa, piła 40-zębna; kłębek żyłki 15 m; 
szelki nośne, miękkie i grube nakładki, 
zapewniają maksymalny komfort; pojemnik 
do sporządzenia mieszanki; trymer z żyłką; 
maska ochronna

miotłoGrabki stalowe
uchwyt z tworzywa sztucznego, dł. 39 cm

sekator dźwiGNiowy 
Nożycowy m powerGear X lX94

do gałęzi o maksymalnej średnicy 50 mm

239 
zł/szt.

999 
zł/szt.

od 339 
zł/szt.

119 
zł/szt.

349 
zł/zest.

od 3490
zł/kpl.

4990
zł/szt.

699
zł/szt.

109 
zł/szt.

199 
zł/szt.

od 1590
zł/szt.
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dostępne 
wzory:

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

Huśtawka Vita 
4-osobowa Z podłokietNikami
siedzisko rozkładane, wym. 220x134x157 cm,  
kolor stelaża antracyt, maks. obciążenie 300 kg

Fotel GalaXy plus 
Z podNóżkiem
28-stopniowa regulacja oparcia; 
stelaż z oparciem owalnym, 
wykonany z rur stalowych 
owalnych 36x18 mm - 179 zł

Fotel GalaXy
28-stopniowa regulacja oparcia; 
stelaż z oparciem owalnym, 
wykonany z rur stalowych 
owalnych 36x18 mm - 159 zł

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 komplecie 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

krZesło ViGo
tekstylne; kolor: szary, grafitowy - 65 zł
stół apollo
wym. 80x80x70 cm - 119 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

ławka oGrodowa 
rozm. 82x40x49 cm, drewno/metal, dla dzieci

od 159 
zł/szt.

259 
zł/szt.

249 
zł/szt.

95 
zł/kpl.

1190 
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 65 
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

119 
zł/szt.
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6.

2.
3.

4.

5.

7.

1.

doniczka 
laVa
różne rozmiary 
i kolory

doniczka 
amFora
mrozoodporna,  
kolory:  
antracyt, piaskowy; 
śr. 40 cm, wys. 60 cm

misa okrąGła
mrozoodporna, kolor 
antracyt, piaskowy;
śr. 52 cm, wys. 20 cm

sadoliN classic
nowoczesny, powłokotwórczy, przeznaczony 
do ochronno-dekoracyjnego malowania 
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)

arcHitektura drewNiaNa
1. donica PIA, prostokątna, kwadratowa, sześciokątna, kolor brąz - od 44,90 zł
2. kantówka gładka, różne wymiary, kolor brąz - od 9,99 zł
3. deska tarasowa PIA, wym. 19x90x2400 mm, kolor brąz - 10,90 zł 
4. płot pełny PIA, prosty, z łukiem, różne wymiary, kolor brąz - od 79 zł
5. płot ażurowy PIA, prosty, końcowy ścięty, różne wymiary, kolor brąz - od 79 zł
6. pergola PIA, prosta, z łukiem, kolor brąz - od 129 zł 
7. kratka diagonalna PIA, prosta, z łukiem, kolor brąz - od 79 zł

od 4990
zł/szt.

5990
zł/szt.

4490
zł/szt.

119 
zł/szt. 2099

zł/szt.

0,75
litra

2,5
litra

9
litrów

149 
zł/szt. 799

zł/opak.

od 999
zł/szt.
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brak Zdjęcia 
prosZę o dosłaNie

dostępne 
kolory:

1.

2.

3.

4.

5.

duży Grill oGrodowy Z pokrywą

nawadnianie
1. szybkozłączka Economic 1/2” - 1,99 zł
2. szybkozłączka Economic 3/4” - 2,99 zł
3. zraszacz prosty Economic - 2,99 zł
4. zraszacz pistoletowy PROFI bezstopniowa regulacja strumienia wody - 19,90 zł
5. wózek aluminiowo - metalowy na wąż EXPLORER ERGO - 209 zł

zestaw 
akcesoriów 
do Grilla

paleNisko 
ogrodowe
średnica 70 cm, 
wysokość 42 cm, 
stal malowana 
farbą żaroodporną

Grill 
okrąGły 
Z półką
śr. 36 cm, wys. 54 cm

zieMia psb 
 - do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
 - kwiatowa, 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od  0,20 zł/l)
 - do pelargonii, 20 l, 50 l - od 5,49 zł (od  0,27 zł/l)
 - uniwersalna, 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł (od  0,20 zł/l)
 - torf ogrodniczy kwaśny, pH 3,5-4,5; 80 l - 12,99 zł (0,16 zł/l)

lampa  
Ze świecZką  

led 
ok. 14x16 cm, na baterie 

3xAAA (bez baterii 
w komplecie) - 12,90 zł/szt.

lampa  
Na olej 
3 kolory, 
wys. 25 cm 
- 14,90 zł/szt.

Mata  
osłoNowa 

bambusowa
wym.: 100x300 cm - 19,90 zł/szt., 

150x200 cm - 20,90 zł/szt.

węGiel 
drzewny 
do Grilla

2 kg (4,00 zł/kg)

Grill kociołek 
Z popielNikiem 
śr. 46 cm, wys. 90 cm

429 
zł/szt.

799
zł/opak.

3490
zł/zest.

249 
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 399
zł/opak.

od 199
zł/szt.

89 
zł/szt.
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sZliFierka 
kątowa 2200 w
moc 2200 W; śr. tarczy 230 mm; 
pręd. obr. bez obciążenia 6500 min-1; 
blokada włącznika

wiertarka udarowa 550 w
moc 550 W; zakres mocowania uchwytu 
wiertarskiego 1,5 - 13 mm; maks. śr. wiercenia: 
w betonie 13 mm, w drewnie 25 mm, w stali 10 mm

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 

pistolet 
elektrycZNy drel

do malowania, kompresor 650 W

rękawice ocHroNNe
powlekane poliuretanem

półbuty ocHroNNe
skóra zamszowa/dzianina siatkowa, 
stalowy podnosek i wkładka antyprzebiciowa

t-sHirt 
bawełNiaNy

różne kolory i wzory

ryobi 
wyrZyNarka 600 w

w komplecie walizka

ryobi 
wiertarka 600 w
w komplecie walizka

struG 
elektrycZNy 
Nutool 650 w

wiertarko 
wkrętarka 
dedra 18 V
2 baterie 1,5 Ah Li-Ion

Maszynka 
do GlaZury dedra

amortyzowany blat, maks. dł. płytki 600 mm

209 
zł/szt.

529 
zł/szt.

2200 
W

230 
mm

550 
W

18 
V

600 
W

600 
W

650
W

1800 
W

650 
W

139 
zł/szt.199 

zł/szt.

299 
zł/szt.

249
zł/para

269 
zł/kpl.

199 
zł/kpl.

109 
zł/para

139 
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

3490
zł/opak.

hit cenowy

439 
zł/szt.
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7 mm 8 mm

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

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

śNieżka barwy Natury
matowa farba lateksowa;
 - 2,5 l - 33,99 zł (13,60 zł/l) 
 - 5 l - 61,99 zł (12,40 zł/l)

Dąb Calgary, 
AC4, 8 mm 
- 25,99 zł

2.

Dąb Podlaski, 
AC3, 7 mm 
- 17,99 zł

1.

paNele podłoGowe

cekol 
wG-50 20 kg

zaprawa 
samopoziomująca 

5-30 mm (1,75 zł/kg)

atlas 
zaprawa 
klejowa 
uelastycZNioNa 
typu c1te
25 kg (1 zł/kg)

kNauF G-k 
start 25 kg

do spoinowania połą-
czeń płyt gipsowych 

(1,44 zł/kg)
karNisZ jaZZ
śr. 19 mm, dł. 160-240 cm; pojedynczy/ 
podwójny; dostępny w kolorach: 
satyna, mosiądz

paNel ścieNNy Vilo Narrow brick
szerokość 25 cm, wysokość 265 cm

baumit 
maNu all

zaprawa tynkarska, 
25 kg (0,40 zł/kg)

Gres sZkliwioNy cemeNto
Siena Mat, Light Grey, Dark Grey, 600x600 mm 
grubość 9 mm, 4-ta klasa ścieralności

7990
zł/szt. 5999

zł/szt.od 3399
zł/szt.

2,5
litra

5
litrów

10
litrów

2,5
litra

od 1799
zł/m2

od 4590
zł/m2

3490
zł/opak.

2490
zł/opak.

3590
zł/opak.

od 6490
zł/szt.

999
zł/opak.

3690
zł/m2
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1.

2.

3.

4.

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

kucHeNka  
gazowa

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

 - 4-palnikowa - 149,99 zł

zestaw  
cersania

szafka z umywalką,  
lakierowany front,  

szer. 40 cm 

ZXc bateria 
natryskowa 

ścieNNa Z Zestawem 
natryskowyM

kolumNa 
prysznicowa 
Z baterią 
termostatycZNą

deska wc bisk
lilia biała

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

słucHawka 
prysznicowa

antykamienna, 
1-funkcyjna

od 79 
zł/szt.

od 8999
zł/szt. 219 

zł/zest.

6990
zł/zest.

559 
zł/szt.

2990
zł/szt.

od 299 
zł/kpl.

899
zł/szt.
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2.

3.

1.

plaFoN 
led adis
20 W, wym.: 28x28x6,8 cm

oprawa  
ogrodowa diego
kolor: czarny, szary, 
gwint GU10, moc maks. 50 W

oprawa  
ścieNNa/elewacyjNa Nessa
kolor: czarny, szary, gwint GU10,  
moc maks. 50 W
 - jednokierunkowa - 79,90 zł
 - dwukierunkowa - 89,90 zł

spot ash 
GU10 szary mat;
1. plafon, 3x40 W - 139 zł
2. listwa, 2x40 W - 89,90 zł
3. kinkiet, 1x40 W - 44,90 zł

plaFoN 
opera led c
światło białe, 
neutralne 4000 K, zasilanie 220-240 V~, 
źródło światła SMD LED, kolor biały, moc 24 W

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

seria rosa
kolor czarny;
 - ramki - od 4,99 zł
 - gniazda, łączniki - od 10,90 zł

taśma 
iZolacyjNa
19 mm x 20 m, różne kolory

komplet lamp rowerowycH
latarka led 3 w
z zoomem, zasięg do 240 m

żarówka led 
Val classic
10 W - 3,99 zł, 
12W - 4,99 zł

6990
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 4490
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 7990
zł/szt.

3590
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 499
zł/szt.

249
zł/szt.

3290
zł/kpl.

3190
zł/szt.
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3.

6.
7.

5.
4.

3.
2.

1.

1.

2.

pojemNik 
transportowy
poj. 16-54 l

pojemNik euro-boX
poj. 16-54 l

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.

klamerki, liNki, 
sZNury do bieliZNy

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.

cheMia gospodarcza
1. PUROX żel do prania, 5,3 l + kapsułki dr. Prakti, 24 szt., różne rodzaje - 22,99 zł
2. SILAN płyn do płukania, różne rodzaje, 2,7 l - 17,99 zł (6,66 zł/l)
3. PUR SEKRETY KUCHARZA płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l) 
4. FAIRY PLATINUM kapsułki do zmywarek, 84 kapsułki - 64,99 zł (0,77 zł/kapsułka)

5. FLOOR płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i glazur, różne rodzaje, 1,5 l 
- 5,99 zł (3,99 zł/l)

6. WINDOW PLUS płyn do szyb, różne rodzaje, 750 ml - 5,49 zł (7,32 zł/l)
7. REGINA NAJDŁUŻSZY ręcznik kuchenny papierowy, a’2 - 5,99 zł

od 899
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 3890
zł/szt.

od 499
zł/szt.
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2.

1.

3.

4.

5.

ceraty 
Na stół 
szerokość 140 cm, 
różne wzory

Mata 
podłoGowa
szerokość 65 cm, różne wzory

GerlacH 
pychotki
zestaw sztućców 
dla dzieci

okleiNy 
meblowe
szer. 45 cm, 
67,5 cm, 90 cm, 
różne wzory

akcesoria kucHeNNe
1. skrobak do warzyw GREGOR - 1,39 zł
2. nóż do warzyw DENIS - 1,69 zł
3. tarka płaska PLATINO - 4,69 zł
4. salaterka szklana 17 cm - 3,99 zł
5. salaterka prosta 19 cm - 6,99 zł

kaMionka 
GarNek Na smalec 
podłużNy Z pokrywą
poj. 0,75 l 

od 1390
zł/m.b.

od 599
zł/m.b.

od 1490
zł/m.b.

od 139
zł/szt.

4590
zł/szt.

5990
zł/zest.
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systeM 
koMinowy  

wulkaN
z went., śr. 200 mm 

dł. 4,6 m.b.

paNel 
oGrodZeNiowy betaFeNce
wym. 250x153 cm, antracyt RAL 7016, 
oczko 200x75 mm, grubość drutu 3,2 mm

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

baumit betoN b20
gotowa sucha mieszanka betonowa, 25 kg (0,48 zł/kg)

baumit plaNoFiX w
biała, cienkowarstwowa zaprawa do murowania, 25 kg (0,72 zł/kg)

systemy oGrodZeNiowe polbram
ocynk 3D 4 mm
 - furtka 1x1,5 m - 187 zł
 - brama dwuskrzydłowa 4x1,5 m - 559 zł

od 99 
zł/szt.

4690
zł/szt.

1190
zł/opak. 

1790
zł/opak.

1325 
zł/szt.

od 187 
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:

psb MRÓWKA RYKI
ul. WARszAWsKA 5, tel. 81 865 26 32

godzInY otWARcIA: pn. - pt.: 7-19, sob.: 8-16 
www.mrowkaryki.pl



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

