
BUJAK ogrodowy MAderA
kolor czarnytrAMpolinA

- z siatką zabezpieczającą: śr. 2,53 m, 3,05 m
- z siatką zabezpieczającą + drabinka: śr. 3,66 m

Myjka ciśnieniowa  
180 bar

moc silnika 2500 W, ciśnienie 
180 bar, przepływ wody 510 l/h, 

zintegrowany pojemnik na detergenty, 
aluminiowa pompa, pistolet, lanca,  

dysza regulowana, dysza turbo, 
szczotki: płaska, rotacyjna, tarasowa, 

przewód do udrażniania rur,  
wąż 8 m.b.

Myjka ciśnieniowa 
135 barów

moc 1900 W; ciśnienie 135 barów; 
przepływ wody 420 l/h; aluminiowa 

pompa; wyposażenie: pistolet, 
lanca, lanca turbo, pianownica,  

szczotka obrotowa i płaska,  
wąż 5 m.b.

grill AngUlAr  
węglowy z pokrywą
ruszt żeliwny wym. 57,5x42,0 cm; duża powierzchnia grillowania, ruszt 
żeliwny GRID IN GRID, ruszt do podgrzewania, pokrywa, popielnik

499 
zł/szt.

2500  
W

180 
bar

599 
zł/zest.

359 
zł/zest.

1900 
W

135 
bar

od 449 
zł/szt.

459 
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!

gniezno · września



TUje w doniczce
drzewka owocowe

MisA roMA 
różne kolory - kolor bawełniany  
+ 50 pkt. pAyBACK

KwietniK werBenA 
różne kolory i wzory, wym. 190x560 mm
- kolor rattan mokka + 50 pkt. pAyBACK

MAtA wiKlinowA
rozmiar: długość 3 m, wysokość 1 m, 1,2 m, 1,5 m i 1,8 m

osłonka Magnolia 
różne kolory i rozmiary

donica pe zdoBiona
wym. 31x40 cm  

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)

zręBki
 - zrębki brązowe, żółte, pomarańczowe,  
czerwone, 50 l (0,40 zł/l)

szTUczna Trawa w rolce
wys. 7 mm, 2x1 m

desKA  
tArAsowA*

wym. 25x140x2400 mm, różne kolory

prodUKt

polsKi

4699
zł/szt.

od 159
zł/szt.

od 399
zł/opak.

od 5999
zł/szt.

1990
zł/opak.

od 1799
zł/szt.

od 3999
zł/szt.

2999
zł/rolka

od 3790
zł/szt.

Kwiecień 20212

Polecamy...
do ogrodu i na balkon

 AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

+50

+50



zBiornik  
na wodę  
poj. 360 l 

seriA nAtynKowA BrAvo
kolor szaro-grafitowy, gniazda i włączniki 
natynkowe IP54, uziemienie
- włącznik pojedyńczy - 8,99 zł
- włacznik świecznikowy - 10,99 zł
- gniazdo pojedyncze - 9,99 zł
- gnizdo podwójne - 16,99 zł

lAMpKi solArne 
dł 3,5 m, światło ciepłe

ŻarÓwka solarna
wym. 150x75 mm, różne kolory

1. LAMPA SOLARNA STAL- SZKŁO,
     śr. 8 cm; wys. 34  cm - 13,99 zł
2. LAMPA SOLARNA LED, śr 8 cm - 9,99 zł
3. LAMPA SOLARNA, wys. 26 cm - 5,99 zł
4. LAMPA SOLARNA KULA,  śr. 10 cm - 9,99 zł

poJeMniK nA  
śMieci zielony
 - 240 l - 139 zł
 - 120 l - 109 zł sTojaki do segregacji śMieci 

 - na 3 worki - 72,99 zł
 - na 4 worki - 89 zł

kalosze, klapki, 
ChodAKi

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

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

kalosze
damskie lub dziecięce, 

różne kolory i wzory

przedłUŻacze 
ogrodowe

różne rodzaje 

gniazdo ogrodowe
1. wbijane - 45,90 zł
2. słupek - 135,90 zł
3. kamień - 135,90 zł

1.

2.

3.

tUnel ogrodowy
odporny i wzmacniany materiał PE 140 g/m2; wym. 2x3x2 m, folia 
7 m2 - 299 zł; dostępne również: wym. 2,5x4x2 m oraz 3x4,5x2 m

249 
zł/szt.

1.

2.

3.

4.

799
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

od 7299
zł/szt.

od 1990
zł/para od 2290

zł/para

2999
zł/szt.

od 4590
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 299 
zł/szt.
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+

+

6.

5.

4.

4.

3.

2
1.

hit Cenowy

od 1090
zł/zest.

wąŻ rozciągliwy  
15 m lAteXzesTaw coMpacT  

wÓzek + 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

1. grabie metalowe:  
14-zębne - 34,90 zł, 16-zębne - 34,90 zł

2. szczotka do bruku ze skrobakiem - 22,90 zł
3. haczka jednopałąkowa, 140 cm - 24,90 zł
4. szpadel: drenarski - 44,90 zł, ostry - 49,90 zł
5. pazurki ogrodnicze - 24,90 zł
6. łopata piaskówka - 39,90 zł

azofoska
opak. 10 kg - 52,90 zł 
(5,29 zł/kg)

floroviT
do TrawnikÓw
opak. 1 kg - 11,50 zł, 4 kg  
- 29,90 zł (od 7,47 zł/kg)

floroviT
do pelArgonii,  
roślin kwiTnącycH
opak. 1 l - 9,90 zł 

oBorniKi
kurzy, bydlęcy, koński, wiaderko 
4,5 l (3,77 zł/l)

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.  
+ końcówki - 21,90 zł/zest.

nAwAdniAnie
 - kurtyna wodna, 7,5 m - 59,90 zł 
 - wąż ogrodowy SMART ATSV TM 3/4”,  
dł. 25 m.b. - 84,90 zł 
 - zraszacz pistoletowy 8-funkcyjny - 20,90 zł 
 - zraszacz pistoletowy PROFI IDEAL - 18,90 zł

siewnik ręczny
szerokość rozrzutu 3,6 m; poj. całkowita 3 litry

siewniK  
na kÓłkacH Handy
idealny do: siania trawy,  
nawożenia, rozsypywania soli  
lub piasku; poj. 12 l;  
wym. pojemnika: 54,5x18 cm

KonewKA
poj. 10 l

szpadel 
prosty 
solid™ 
+ grABie 
do liści (M) 
solid™

159 
zł/zest.

39 
zł/szt.

149 
zł/zest. 54 

zł/zest. 

54 
zł/zest. 

6999
zł/szt. 

1799
zł/szt. 

3299
zł/szt. 

od 2290
zł/szt. 

od 990
zł/szt.

1699
zł/szt.

od 1890
zł/szt.

89 
zł/zest.
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meble ogrodowe
wygodne i stylowe

dostępne 
wzory:

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

sTÓł  
prosTokąTny
wym. 150x90 cm, ze szklanym 
blatem

sTÓł  
JUpiter
śr. 60 cm,  
ze szklanym  
blatem

HUśTawka 
podwieszana  

plAstiK
różne kolory

ławka parkowa
wykonana z rury fi 50  
i drewna sosnowego klejonego
- z oparciem, 150 cm - 359 zł/szt.
- z oparciem, 170 cm - 389 zł/szt.

prodUKt

polsKi

HUśTawka 
liwiA
3-osobowa,  
wym. 170x110x153 cm,  
różne kolory

HUśTawka ogrodowa Toledo
stalow stelaż, malowany proszkowo, kolor antracyt, siedzisko w formie 
drewnianej ławki 

MeBle ogrodowe
komplet rattanowy; 2 krzesła i stół  

leŻak delUX
kolor: czarny lub grafitowy krzesło HerkUles

krzesło  
ArKAdiA

od 159 
zł/szt.

319 
zł/szt.89 

zł/szt.

5990
zł/szt.

179 
zł/szt.

6990
zł/szt.

3999
zł/szt.

od 359 
zł/szt. 

239 
zł/szt. 

899 
zł/szt.

249 
zł/kpl. 
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drewnoChron 
iMpregnAt grUnt r  
głęBokopeneTrUjący
chroni drewno przed działaniem 
czynników biologicznych, 0,75 l 
(27,99 zł/l)

grill owAlny
wym: 60x42x87 cm

grill kociołek  
czarny
śr. 42 cm, wys. 70 cm

grill  
z pÓłkaMi  
kociołek
śr. 44 cm

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

doMeK elA
sosna strugana, zabezpieczona  
impregnatem w komorach ciśnieniowych,   
wym. 240x125x173 cm

doMek narzędziowy spUTnik
wym. 180x127x210 cm

doMeK hUBert
wym. 226,5x176x272 cm;  

sosna strugana,  
zabezpieczona impregnatem  

w komorach ciśnieniowych

iMpregnAt lUX deCor
do drewna na baze żywicy akrylowej, 
do ochrony i dekoracji drewna, bardzo 
łatwo się rozprowadza na malowanej 
powierzchni i nie kapie,do zastosowania 
wewnątrz i na zewnątrz powierzchni,  
3 lata ochrony, różne kolory, 10 l 
(10 zł/l)

olej do TarasÓw 3v3
chroni drewno przed wodą, 
promieniowaniem UV i plamami, 
przywraca mu naturalną barwę, nie 
powoduje śliskości powierzchni, poj. 
5 l (33,98 zł/l)

plot lAMelowy
łukowy z kratką, wym. 180x180 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)

2099
zł/szt.

0,75
litra

10
litrów

5
litrów

135 
zł/szt.

99 
zł/szt.

199 
zł/szt.

819 
zł/szt.

1149 
zł/szt. 7999

zł/szt.

999 
zł/szt.

1649 
zł/szt.

16990
zł/szt.

9990
zł/szt.

119 
zł/szt.

2,5
litra

9
litrów

149 
zł/szt.
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roBoT koszący 
napięcie akumulatora 28 V, akumulator 28 V 
2 Ah, szer. robocza koszenia 18 cm,  
wys. koszenia 20-60 mm, maksymalna  
pow. 800 m2

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 

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  
spalinowa z napędeM
silnik NAc OHV 146 cc, szer. robocza koszenia 42 cm, 
5 stopniowa regulacja wys. koszenia, kosz 40 l

noŻyce  
elekTryczne  
do ŻywopłoTU  
lider ern 600
moc silnika 600 W, dł. robocza 49 cm,  
maks. średnica gałęzi 16 mm

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 
elekTryczna  
lider plUs
moc silnika: 500 W; 
szerokość robocza 
30 cm, teleskopowa 
rura

KosA spAlinowA
silnik dwusuwowy  
51,7 cc 1,7 kW, szerokość  
robocza koszenia  
żyłka/tarcza 42/25 cm;
w ofercie: szelki do kosy 
i podkaszarek spalinowych, 
uniwersalne - 24,90 zł/szt.

przęsło  
ogrodzeniowe Bona*
 - szer. 2 m, wys. 0,60 m, stal ocynk  
+ czarny struktura - od 379 zł; 
 - szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk  
+ RAL 7016 struktura - 359 zł; 

*nie wymaga malowania,  
dostępne również bramy i furtki,  
10 lat gwarancji po dokonaniu  
rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

przęsło ogrodzeniowe nikola ii*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 struktura - 169 zł; 
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki,  
10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

przęsło ogrodzeniowe liwia*
szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, stal ocynk + RAL 9005 - 199 zł
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki,  
10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

239 
zł/szt. 1699 

zł/szt.
339 

zł/szt.

999 
zł/szt.

899 
zł/szt.

799 
zł/szt.

119 
zł/szt. 109 

zł/szt.

449 
zł/szt.
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2.

3.

1.

4.

2.

1.

filTr aQUapHor kryszTał H 
filtr przeznaczony do uzdatniania i zmiękczania wody pitnej w kuchni 
o podwyższonym stopniu twardości, przygotowywania posiłków, 
napojów, usuwa z wody chlor, metale ciężkie, pestycydy, produkty 
ropopochodne oraz pozostałe toksyny i alergeny, zachowuje odpo-
wiedni mineralny skład wody
*producent zapewnia bezpłatny montaż najpoźniej do dwóch 
tygodni od zakupu filtra; numer pod którym udzielimy informacji nt. 
terminu montażu: 22 250 23 33

kaBina liza wHiTe z BrodzikieM
kabina ze ściankami bocznymi; wyposażona w baterię, słuchawkę 
prysznicową i półkę łazienkową; szyby przednie transparentne 
5 mm; głębokość brodzika 5 cm;  
wym.: 80x80 - 1129 zł; wym. 90x90 - 1199 zł

UwAgA !!!!  BezpłaTny MonTaŻ  zakUpionego filTra*

zesTaw MeBli rUBid
1. szafka wisząca, szer. 60 cm - 169 zł; 2. komoda, szer. 60 cm - 209 zł; 
3. słupek: szer. 30 cm - 209 zł, szer. 60 cm - 399 zł;  
4. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 239 zł, szer. 60 cm - 248 zł

BaTerie zlewozMywakowe

zlewozMywaki  
stAlowe*
różne rodzaje;  
* towar w II gat.

wAnnA Mito red*
stelaż w komplecie, wym. 140x70 cm - 299 zł;  
wym. 150x70 cm - 319 zł; wym. 160x70 cm - 339 zł
*cena bez obudowy

zesTaw  
nAMUr
1. słupek - 199 zł,  
2. szafka  
z umywalką, 50 cm,   
lakierowana - 229 zł

deszczownia 
forMik z BaTerią 
TerMosTaTyczną

drążek wys. 980 mm, głowica 
natryskowa 220x220 mm, bateria 

termostatyczna z blokadą temp. 38°c

seriA BAterii sAlt
głowica 35 mm; natryskowa - 89 zł; wannowa 
- 99 zł; umywalkowa stojąca - 89 zł
gwarancja 7 lat

deszczownia 
MAX

deszczownica, słuchaw-
ka natryskowa 1-funk-

cyjna, wąż natryskowy 
150 cm, regulowany 

rozstaw mocowań, 
wykończenie chrom

deszczownia  
Algeo
z baterią, głowica  
ceramiczna;  
3-funkcyjna słuchawka,  
mydelniczka
w KoMpleCie  
z BaTerią

BATERIA DAISY  
sztorcowa jednouchwytowa - 49 zł

BATERIA VERO  
1. zlewozmywakowa stojąca  
z ruchomą wylewką - 85 zł;  
2. zlewozmywakowa ścienna - 99 zł

BATERIA GRANAT  
1. zlewozmywakowa stojąca  
z ruchomą wylewką - 95 zł;  
2. zlewozmywakowa ścienna - 115 zł

od 169 
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

od 1129 
zł/kpl.

399 
zł/szt.

od 299 
zł/kpl.

od 199 
zł/szt.

249 
zł/zest.

od 89 
zł/szt.

99 
zł/szt.

399 
zł/kpl.

od 49 
zł/szt.

1999
zł/m2

Kwiecień 20218

zesTaw  
w super cenie!
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płyTka ścienna liMa
wym. 25x37,5 cm; 
kolor brown, white; rektyfikowana

płyTka ścienna corina
płytka podstawowa - kolor: soft grey, grey, wym. 25x60 cm
dekor mozaika - 9,49 zł/szt.

gres szkliwiony scandinavia
wym. 31x62 cm, mrozoodporny, dostepny w różnych kolorach

gres TecHniczny cersaniT HX200 
wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, idealny na garaż,
taras, balkony, opak. 1,5 m2, gat. I - 16,99 zł/m2; stopnica - 2,49 zł/szt.

gres szkliwiony wHiTe MarBle
wym. 60x60 cm, polerowany, mrozoodporny, rektyfikowany

1999
zł/m2

3699
zł/m2

2999
zł/m2

4999
zł/m2

1699
zł/m2
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1.

2. 3.

5.4.2.

3.

1.

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

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

sUszarki do Bielizny
1. ZOjA, rozkładana suszarka balkonowa, wykonana w całości ze stali włącznie 

z drutem do wieszania, powierzchnia suszenia 18 m.b. - 38,90 zł
2. EVA, ze stali nierdzewnej, odporna na warunki atmosferyczne, powierzchnia 

suszenia 18 m.b. - 87,90 zł
3. RUBY, metalowo-aluminiowa, idealna do suszenia bielizny zarówno wewnątrz 

jak i na zewnątrz, powierzchnia suszenia 24 m.b. - 94,90 zł

cHeMia gospodarcza
1. FAIRY jAR kapsułki do zmywarek ALL IN ONE, 115 kapsułek - 64,99 zł (0,83 zł/kapsułka)
2. FAIRY PLATINUM kapsułki do zmywarek, 84 kapsułki - 64,99 zł (0,77 zł/kapsułka)
3. DOMESTOS płyn do Wc cITRUS/PINE, 750 ml - 6,99 zł (9,32 zł/l)
4. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
5. KATRIN PLUS XL czyściwo białe, 822 listki /1,9 kg - 19,99 zł (0,02 zł/listek; 10,52 zł/kg)

 Mop płaski 
z wyciskaczeM 

jazz

od 2790
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 3890
zł/szt.

6990
zł/szt.
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zesTaw  
sTolikÓw  

KAwowyCh CeliA
blat MDF, kol. biały, w stylu skandynawskim

stoliK pentA

roletA dAy&night
szer. 38-72,5 cm, dł. 140-215 cm; dostępna 
w kolorach: biały, ecru, stalowy, antracyt

pAnele tApiCerowAne
różne kolory
ME PK, wym. 30x30 cm - 19,99 zł; ME PP, wym. 60x30 cm - 28,99 zł

regał/kwieTnik
wykonany z drewna,  
dostępny w kolorze białym; 2-3-4 półki

wycieraczka  
teKstylnA
wym. 45x75 cm 

dywAniK tArAsowy
wym. 120x180 cm

dostępne kolory:

pręT  
do zazdrosTki
dł. 55-225 cm

149 
zł/zest.

119 
zł/szt.

2690
zł/szt.

45 
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 9790
zł/szt.

Kwiecień 2021 11  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+100°P



hit Cenowy

439 
zł/szt.

hit Cenowy

199 
zł/szt.

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

szlifierka  
MiMośrodowa grapHiTe
moc 240 W, o napięcie 230 V, średnica tarczy 
125 mm, gwarancja 3 lata cena

szlifierka kąTowa 750 w  
z regUlacją oBroTÓw
moc 750 W; śr. tarczy 125 mm; prędkość obr. z regulacją 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. zbior-
nika 800 ml; zalecany do lakierów i lazur; regulacja prze-
pływu; regulacja dyszy; pojemnik do badania lepkości;  
zbiornik z podziałką i zakrętką; dwie dysze

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. wiercenia: 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

zagęszczarka  
płyTowa kalTMann
silnik 1-cylindrowy, 4-taktowy silnik  
spalinowy OHV, zbiornik paliwowy 3,6 l,  
benzyna bezołowiowa, moc 6,5 KM,  
wym. płyty 55x42 cm, maks. posuw 15 m/
min, 5500 uderzenia na minutę, gł. zagęsz-
czania 30 cm; mata w zestawie

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

1429 
zł/zest.

209 
zł/zest.

139 
zł/szt.

129 
zł/szt.

209 
zł/szt.

walizka 
W KOMPLEcIE

550 
W 900 

W

1300 
W

750 
W

125 
mm

2200 
W

230 
mm

2990
zł/para

139 
zł/szt. 197 

zł/zest.

1200 
W

185 
mm
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2.

3.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

3. 3.

3.

4.

5.

oprAwA  
wisząca BerniTa
gwint E27, kolor oprawy czarny,  
drewniana belka sosnowa
1. potrójna - 179 zł
2. poczwórna - 229 zł

plafony led
źródło światła LED zintegrowany
1. Aurelia okrągła, 24 W  - 84,90 zł
2. Aurelia kwadrat, 24 W - 84,90 zł
3. Gloria 48 W, pilot w komplecie - 220 zł

laMpy HerMeTyczne led endUro
zintegrowane żródło światła, 12 W, barwa światła 4000 k 
neutralna biel, stopień ochrony IP65, kolor czarny i biały

laMpa HerMeTyczna led solina
zintegrowane żródło światła, pobór mocy 8 W,  
kolor szary lub czarny

laMpa HerMeTyczna led Morgan
zintegrowane żródło światła, 12 W, barwa światła  
neutralna, kolor biły

laMpy sUfiTowe Bold seria 2207
gwint E27, kolor oprawy czarno-złoty
1. podwójna - 135 zł
2. potrójna - 196 zł
3. piątka - 263 zł

laMpy sUfiTowe  
neApol seriA 1859
gwint E27, kolor chrom
1. potrójna - 175 zł
2. piątka  - 265 zł 

lAMpy  
ogrodowe  
florencja
1. - 35,90 zł
2. - 35,90 zł
3. - 35,90 zł
4. - 35,90 zł
5. stojąca - 67,59 zł

lAMpy  
ogrodowe  
liviA
1. - 28,90 zł
2. - 47,90 zł
3. - 79,90 zł

3590
zł/szt.

105 
zł/szt.

6590
zł/szt.

od 8490
zł/szt.

od 175 
zł/szt.

od 179 
zł/szt.

od 135 
zł/szt.

od 3590
zł/szt.

od 2890
zł/szt.
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7 mm 8 mm 8 mm

1.

2.

3.

panel podłogowy dąB TownHall
Ac4, gr. 8 mm

panel podłogowy podlaski 
Ac3, gr. 7 mm

panel podłogowy dąB coBe
Ac4, gr. 7 mm

drzwi  
zewnęTrzne pasadena
szer. 90 cm, gr. skrzydła 55 mm,  
kolor antracyt i złoty dąb, kpl. akcesoriów 
w cenie

prodUKt

polsKi

drzwi wewnęTrzne apUs
szer. 70 i 80 cm, l/p , kolor silver, dostepna 
równiez wersja z podcieciem wentylacyjnym, 
ceny bez klamki i ościeznicy

panel podłogowy dąB MaTeo
Ac4, gr. 8 mm

panel podłogowy dąB neBraska
Ac5, gr. 8 mm, V-fuga

skrzydło wewnęTrzne alBa* 
szerokości: 70, 80 cm, szyba decormat,  
kolory: dąb bielony; pełne - 119 zł,  
pokojowe, łazienkowe - 169 zł
*ceny bez klamki i ościeżnicy

1. KLAMKA DRZWIOWA GABI,  
kolory: czarny, czarno/biały,  
nikiel/biały - 39,90 zł  
2. SZYLD KLUcZ GABI,  
kolory: czarny i nikiel - 14,90 zł, 
3. SZYLD Wc,  
kolory: czarny i nikiel - 19,90 zł

2499
zł/m2

2999
zł/m2

249 
zł/szt.

1299 
zł/kpl.

3499
zł/m2

1699
zł/m2

1999
zł/m2

7 mm 8 mm

od 119 
zł/szt.

od 1490
zł/szt.
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asfalT drogowy  
na ziMno
worek 25 kg (0,75 zł/kg)

papa saMoprzylepna
podkładowa, gr. 2 mm, rolka 15 m2, 
149,85 zł/rolka

folia fUndaMenTowa
wym. 0,25x50 m (dostępne inne rozmiary)

papa zgrzewalna  
v60 s42h eCo
wierzchniego krycia, gr. 4,2 mm,  
rolka 7,5 m2, 44,93 zł/rolka

disproBit 
masa dyspresyjna asfaltowo-kauczukowa,  
20 kg (2,14 zł/kg)

zaprawa Uszczelniająca 
MApelAstiC A+B 
elastyczna dwuskładnikowa izolacja 
przeciwwodna, opak. 32 kg (7,75 zł/kg)

KAstrA BUdowlAnA
poj. 40 l - 16,90 zł
poj. 60 l - 19,90 zł; 
poj. 80 l - 24,90 zł

dolinA nidy oMegA
biała gipsowa gładź szpachlowa, 20 kg
(1,29 zł/kg)

tynK siliKonowy  
BAlAnCe eCoside
dostępny w różnych kolorach, hydrofobo-
wy, odporny na pleźnie i grzyby, zużycie 
ok. 2,4 kg/m2, 25 kg (od 5,56 zł/kg)

Tynk Mozaikowy
dostępny w różnych kolorach, wydajność 
do 4 m2 z wiadra, 15 kg (od 8,12 zł/kg)

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

płyTka MonsanTo, opak. 0,42 m2

płytka betonowa, cegłopodobna z gotową szarą fugą,  
elegancki element wykończenia ściany lub elewacji (83,31zł/m2)

1890
zł/szt. 2490

zł/szt.

999
zł/m2

599
zł/m2

25
kg

20
kg

25
kg

20
kg

od 1690
zł/szt.

od 12190
zł/szt.

4290
zł/szt.

248 
zł/kpl.

2590
zł/szt. od 139 

zł/szt.

od 219 
zł/szt. 899 

zł/szt.

3499
zł/opak.
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farBa Biała 3 l

za 1 zł
do 5 l farby kolorowej

dUlUX Kolory 

świaTa

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)

dekoral do fasad 
śnieżnobiały, 
 - 3 l - 42,99 zł (14,33 zł/l)
 - 5 l - 64,99 zł (13 zł/l)
 - 10 l- 119 zł (11,90 zł/l)

zesTaw Malarski
skład: rolka Gepard 18 cm, rolka 11 mm; 
rolka Gepard 10 cm, rolka 7 mm; kuweta; 
folia 4x5 m; taśma 25x33 m, niebieska papierowa

BlUe dolphin  
TaśMa Malarska  
nieBiesKA
profesjonalna taśma malarska, może długo przebywać  
na powierzchni i łatwo usuwa się bez uszkodzenia podłoża,  
nie pozostawia śladów kleju
38 mm x 50 m - 14,89 zł; 48 mm x 50 m - 17,89 zł

grUnt psB 
UniwersAlny 
5 l (1,80 zł/l)

dUlUX kolory świaTa
lateksowa farba do ścian 
i sufitów, 2,5 l (18,79 zł/l)

MAgnAt CerAMiC
ceramiczna farba do wnętrz, 2,5 l (27,99 zł/l)

dUlUX eAsy CAre
farba plamoodporna, 
różne kolory, 2,5 l (24 zł/l)

dUlUX easy care kUcHnia i łazienka 
hydrofobowa, plamoodporna farba do malowania kuchni 
lub łazienki z unikalną technologią Protect, 2,5 l (25,59 zł/l)

7990
zł/szt.

9999
zł/szt.

5999
zł/szt.

od 4299
zł/szt.

10% grAtis 11
litrów

10
litrów

10
litrów

10
litrów

5
litrów

3
litry

2,5
litra

2299
zł/zest.

od 1489
zł/szt. 899

zł/szt. 

4699
zł/szt.

6999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

5999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

6399
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 Gniezno 
ul. RooseveltA 118, tel. 61 426 22 77
Godz. otWARciA: pn. - pt.: 800-2000,  sob.: 800-1800

psb MRÓWKA WRześniA 
ul. słoWAcKiego 68, tel. 61 101 95 90
Godz. otWARciA: pn. - pt.: 700-2000,  sob.: 800-2000

NIEDZIELE HANDLOWE: 28.03. i 25.04.2021.; GNIEZNO, godz.: 10-18; WrZEÂNIA, godz.: 10-18
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