
JAWOR
UL. KUZIENNICZA 10A

HIT CENOWY

549
zł/szt.

HIT CENOWY

349
zł/szt.

HIT CENOWY

od 549 
zł/kpl.

HIT CENOWY

od 249 
zł/szt.

PELARGONIA ZONALE MIX
PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA

GOŹDZIK MIX

FOTEL WISZĄCY
kolory: szary, brązowy, poduszki różne kolory w komplecie
- jednoosobowy - 549 zł
- dwuosobowy - 849 zł

HUŚTAWKA OGRODOWA
- 3 osobowa, maks. obciążenie 220 kg; metalowa konstrukcja
- LIVIA, kolor zielony/biały - 249 zł
- EVE, kolor antracytowy - 309 zł

Maj  
2021

Oferta ważna  
od 30.04 do 15.05

lub do wyczerpania zapasów.

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz ją i zyskuj więcej!

Dowiedz się więcej o PAYBACK GO na:
PAYBACK.pl/GO

Otwórz aplikację PAYBACK w czasie zakupów w sklepie.
Aktywuj PAYBACK GO i złAPP kupony, aktualne promocje i oferty!

POZNAJ !

HIT CENOWY

599
zł/szt.



HIT CENOWY

od 549 
zł/szt.

DRZEWKA/KRZEWY OWOCOWE*
Borówka amerykańska, odmiany: Blugold, Brigitta, Chandler, Elliot - od 13,99 zł, czereśnia - 28,99 zł, 
grusza - 28,99 zł, jabłoń - 28,99 zł,  
śliwa - 28,99 zł, brzoskwinia - 28,99 zł, pigwa - 28,99 zł +50 pkt. PAYBACK, wiśnia - 28,99 zł,  
truskawka, różne odmiany - 11,59 zł, porzeczka czerwona na pniu - 24,99 zł, porzeczka  
czarna na pniu - 24,99 zł, agrest czerwony na pniu - 24,99 zł, agrest zielony na pniu - 24,99 zł,  
porzeczkoagrest na pniu - 24,99 zł
*dostępność towaru po weekendzie majowym

ROŚLINY PNĄCE, KRZEWY
aktinidia ostrolistna (mini kiwi) - 19,99 zł, aktinidia pstrolistna  
(mini kiwi) - 19,99 zł, jagoda Goji - 16,99 zł, pigwowiec 
- 15,99 zł, winorośl owocowa - 14,99 zł, akebia - 14,99 zł,  
clematis botaniczny- 20,99 zł, clematis bylinowy- 20,99 zł, 
clematis wielkokwiatowy - 20,99 zł, milin - 21,99 zł,  
winorośl pachnąca - 14,99 zł,  
wiśnia kosmata/karłowa - 22,99 zł

DONICZKA BARREL
różne kolory i rozmiary

NAWÓZ DO TRAWNIKÓW
wieloskładnikowy, zalecany również do traw ozdobnych
- 3 kg - 19,99 zł ( 6,66 zł/kg)
-10 kg - 49,99 zł (4,99 zł/kg)
-20 kg - 89,99 zł (4,49 zł/kg)

AKSAMITKA
różne kolory

PETUNIA
różne kolory

DONICZKA BALKONOWA 
RATTAN
różne kolory i rozmiary

DONICZKA BALKONOWA
różne kolory i rozmiary

od 1499
zł/szt.

od 1159
zł/szt.

od 599
zł/szt.od 799

zł/szt.

6599
zł/szt.

799
zł/szt.

3299
zł/szt.

899
zł/szt.

899
zł/szt.
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NAWÓZ DO RÓŻ 1 kg
wieloskładnikowy, wysoka zawartoć składników 
pokarmowych, do wszystkich gatunków róż

NAWÓZ DO PELARGONII
wieloskładnikowy, mineralny do wszystkich odmian 
pelargonii

NAWÓZ DO HORTENSJI
wieloskładnikowy, mineralny do hortensji, stymuluje 
powstawanie pąków oraz wydłuża okres kwitnienia

HIT CENOWY

od 1999 
zł/szt.

HIT CENOWY

249
zł/szt.



KOSIARKA  
SPALINOWA  
Z NAPĘDEM LIDER
silnik Briggs & Stratton DOV 750EX; poj. 
161 cm3;  
moc 2,68 kW (2800 obr./min); szer. 
robocza: 53 cm;  
reg. wys. koszenia: centralna 8-stop. 
25-75 mm; kosz 62 l ze wskaźnikiem na-
pełnienia; koła łożyskowane 20/27,5 cm; 
regulowana wys. uchwytu 3 poziomy; 
funkcja mielenia; boczny wyrzut; funkcja 
mycia obudowy; Ready Start

KOSIARKA  
SPALINOWA  
Z NAPĘDEM HANDY
silnik Loncin (żeliwna tuleja); poj. 
196 cm3; moc 3,5 kW; szer. robocza 
51 cm; regulacja wys. koszenia 
centralna  
8-stop. 20-80 mm; kosz 62 l ze wskaź-
nikiem napełnienia; koła łożyskowane 
20/27,5 cm; regulowana wys. uchwytu 
3 poziomy; funkcja mielenia; boczny 
wyrzut; funkcja mycia obudowy

AKUMULATOROWE 
NOŻYCE DO TRAWY 
I ŻYWOPŁOTU 18 V

akum. 2,5 Ah, szybka ładowarka 
50 min - 100%, w zest. głowice 

do cięcia: trawy 10 cm, krzewów 
20 cm; czas pracy do 300 min

PRZYCINARKA DO TRAWY HANDY
silnik 300 W; napięcie 230 V~50 Hz; 

szerokość robocza 22 cm; głowica półautomat

NOŻYCE AKUMULATOROWE  
DO TRAWY I ŻYWOPŁOTU GRIZZLY
silnik: 3,6 V; długość robocza trawa: 8 cm; długość robocza żywopłot: 12 cm; maks. średnica ga-
łęzi: 8 mm; maks. czas pracy: 40 min; regulowany uchwyt; akumulator wbudowany w urządzenie

WĄŻ OGRODOWY 
½’’, 25 m.b., 5-warstwowy,  
nieskręcający się, podwójny oplot krzyżowo-trykotowy,  
warstwa wewnętrzna nadająca się do kontaktu
z żywnością, odporny na promienie UV, ciśnienie rozry-
wające 30 bar, temp. rob. −20/+60°

WĄŻ OGRODOWY
½ ’’, 20 m.b., 3-warstwowy, wytrzymały  
i elastyczny, odporny na promienie UV,  
ciśnienie rozrywające 25 bar, temp. rob. −20/+60°C

WĄŻ OGRODOWY 
½ ‘’, 25 m.b., wąż 3-warstwowy, 
nieskręcający się, oplot trykotowy, 
odporny na promienie UV, temp. 
rob. -20/+60°C

KOSTKA BETONOWA COMMIX
grubość: 6 cm, kolor: boho

OPRYSKIWACZ
pojemność: 5 l 

1349 
zł/szt. 1199 

zł/szt.

249 
zł/zest.

69 
zł/szt.

300 
W

18 
V

2,68
kW

161
cm3

3,5
kW

196
cm3

89 
zł/szt.

6599
zł/szt.

2999
zł/szt.

3599
zł/szt.

5599
zł/szt.
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HIT CENOWY

4599 
zł/m2



2.

1.

TRAMPOLINA  
OGRODOWA
z siatką  
zabezpieczającą; 
śr.: 244 cm - 479 zł;  
z drabinką:  
305 cm - 625 zł,  
366 cm - 769 zł 

HUŚTAWKA 
BOCIANIE GNIAZDO   
miks kolorów,  średnica 95 cm

FOTEL WISZĄCY 
z drewnianymi podłokietnikami,  
ok. 100x50 cm,   
obciążenie 100 kg

HAMAK Z FRĘDZLAMI  
wym. 200x100 cm (z frędzlami: 160 cm),
maksymalne obciążenie 100 kg

LEŻAK GRAWITACYJNY DELUX  
kolor: beż, grafit, czarny1. FOTELIK TOLA  

różne kolory - 11,90 zł

2. STOLIK LOLEK  
różne kolory - 27,90 zł

PARASOL 
OGRODOWY 
średnica 3 m, kolor zielony

GRILL WĘGLOWY 
KULISTY Z POKRYWĄ
średnica rusztu 38,5 cm

GRILL GAZOWY
z 3 palnikami,
3 x 2,63 kW, elektryczny zapłon,  boczne 
półki, reduktor i wąż w zestawie; zasila-
nie: LPG, 37 bar

GRILL PROSTOKĄTNY  
Z BOCZNĄ PÓŁKĄ
konstrukcja stalowa,  
wym. 53x27 cm, wys. 83 cm

od od 479 479 
zł/szt.

 129 
zł/szt.95 

zł/szt.

55 
zł/szt.

od 1190
zł/szt.249 

zł/szt.

179 
zł/szt.

95959999  
zł/szt.zł/szt.

119 119 
zł/szt.zł/szt.

559 559 
zł/zest.zł/zest.
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1.
2.

3.
4. 5.

6.

7. 8.

ZESTAW NICE*
szafka z umywalką, 
szer. 50 cm, lakierowany front, 
boki płyta MDF

deska
wolnoopadająca

KOMPAKT  
WC MERIDA
odpływ poziomy,  
deska PP wolnoopadająca

ŚCIERKA VILEDA 
ACTIFIBRE

do wszystkich powierzchni 
- 6,49 zł,

do okien - 9,49 zł

DESKA  
DO PRASOWANIA 
VILEDA VIVA 
EXPRESS SMART
pow. prasowania
114x34 cm

CHEMIA GOSPODARCZA
1. E proszek do prania color/white, 90 prań, 5,85 kg - 29,99 zł (5,13 zł/kg)
2. WOOLITE PERŁA płyn do prania color/dark, 4,5 l - 29,99 zł (6,66 zł/l))
3. LUDWIK PREMIUM płyn do naczyń cytrynowy/granat z werbeną, 750 g - 5,49 zł 

(7,32 zł/kg)
4. LUDWIK uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1 l - 5,49 zł

5. DIX SPRAY, różne powierzchnie, 0,5 l - 7,49 zł (14,98 zł/l)
6. BREF kostka do WC barwiąca wodę 3x50 g, różne rodzaje - 13,99 zł (9,30 zł/100 g)
7. KRET do WC, różne rodzaje, 750 g - 4,49 zł (5,98 zł/kg)
8. REGINA rumiankowy papier toaletowy, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)

ZESTAW RONDA*
kolor: biały/buk truflowy; słupek, podwieszany - 249 zł; 
szafka z umywalką 60 cm, podwieszana - 419 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

KABINA 
Z HYDROMASAŻEM 
LUNA
hydromasaż 3 dysze, desz-
czownica z rurką, słuchawka 
prysznicowa, przełącznik 
funkcyjny, wys. brodzika 15 cm, 
gł. brodzika 5 cm, kabina bez 
syfonu,  
wym.: 80x80 cm - 899 zł, 
90x90 cm - 959 zł

MOP VILEDA EASY 
WRING & CLEAN TURBO
w ofercie również wkład do mopa 
- 24,90 zł/szt.

159 
zł/zest.

279 
zł/szt.

117 
zł/szt.

od 649
zł/kpl.

od 449
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

od od 899 899 
zł/szt.

117 
zł/zest.
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HIT CENOWY

999
zł/szt.

DEKORAL MOC KOLORU
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l (14 zł/l)

ŚNIEŻKA EKO 
biała emulsja akrylowa do 
ścian i sufitów, 11,5 l (4,96 zł/l)

DULUX SUPER BIAŁY MAT
farba emulsyjna, wysokiej jakości, 
do dekoracyjnego i ochronnego 
malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 9 l (5,89 zł/l)

GRUNT PSB 5 l
(2 zł/l)

SADOLIN GARDEN
IMPREGNAT 5 l

głęboko penetrujący preparat do stosowa-
nia na zewnątrz, dostępne różne kolory,

5 l (11,60 zł/l)

SADOLIN CLASSIC 
IMPREGNAT HYBRYDOWY
powłokotwórczy, przeznaczony 
do ochronno-dekoracyjnego 
malowania drewna na zewnątrz, 
 - 0,75 l - 26,65 zł (35,98 zł/l)
 - 4,5 l - 89,99 zł (20 zł/l)

VIDARON LAKIEROBEJCA 
ochronno-dekoracyjna do drewna, 
różne kolory
 - 0,75 l - 37,99 zł (24 zł/l)
 - -4,5l - 129 zł (28,67)

ACRYL PUTZ FINISZ
gładź szpachlowa wykończe-
niowa, 17 kg (2 zł/kg)

DRZWI 
ZEWNĘTRZNE 
EGIPT
kolor: winchester
wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica stalowa, dwa 
zamki, klamka, dwie 
wkładki, próg aluminiowy; 
wypełnienie: polistyren, 
powłoka zewnętrzna 
odporna na lakier UV 
oraz zarysowania, blacha 
ocynkowana

PRODUKT
POLSKI

DRZWI ZEWNĘTRZNE KAIR
kolory: orzech, złoty dąb, antracyt; wym. 
90 cm; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, 
dwa zamki, klamka, dwie wkładki, próg; 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykoń-
czenie: nano advance, szyba hartowana, 
ramka Inox, blacha ocynkowana, światło 
przejścia 200x90 cm; zgodnie z normą 
europejską

PRODUKT
POLSKI

PANELE PODŁOGOWE
Dąb Aspen, wym. 1380x193 mm, AC3, 7 mm 

PANELE PODŁOGOWE WODOODPORNE
Dąb Tanganika, wym. 13285x192 mm, AC5, V-fuga, 8 mm 

HIT CENOWY

1899 
zł/m2

2,5
litra

3499
zł/szt.

5299
zł/szt.

9
litrów 15% GRATIS

11,5
litrów

5699
zł/szt.

4,5
litra

od 2665
zł/szt.

od 3799
zł/szt.

3399
zł/szt.

4799
zł/m2

999 
zł/zest.

1299 
zł/zest.

PODŁOGA
WODOODPORNA
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HIT CENOWY

5799
zł/szt.



HIT CENOWY

7499
zł/szt.

SPODNIE BO-
JÓWKI SLIM FIT
35% bawełna, 65% 
poliester
wytrzymała tkanina 
typu rip-stop
8 kieszeni, w tym 
4 na rzep
podwójne szwy, 
regulacja szerokości 
w pasie, oczko na 
klucze

WYRZYNARKA 500 W
zakres kąta cięcia 90°-45°; maks. gł. cięcia: 
drewno 90° - 55 mm, stal 90° - 6 mm,  
drewno 45° - 50 mm, stal 45° - 6 mm

KOMPLET AKCESORIÓW 
PNEUMATYCZNYCH
kpl. 5 sztuk: pistolet lakierniczy 1 l, do ropowania,  
do przedmuchiwania, do pompowania kół  
z manometrem, wąż spiralny dł. 5 m

WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V LI-ION
2 akumulatory 12 V, Li-Ion, 2.0 Ah; dwa biegi; pręd.  
obr. bez obciążenia (1./2 bieg): 0-400/0-1.500 min-1; 
maks. moment obr. 30 Nm; maks. śr. wiercenia: w drewnie 
20 mm, w stali 10 mm; system ECP zapewnia długą  
żywotność i dłuższy czas pracy akumulatora; walizka

SZLIFIERKA KĄTOWA 20 V  
LI-ION BEZSZCZOTKOWA
śr. tarczy 125 mm; akumulator 20 V Li-Ion, 4 Ah; 
szybka 1-godzinna ładowarka; silnik bezszczot-
kowy; prędkość obr.: 10000 obr./min;  
w komplecie: 5 tarcz, walizka

PÓŁBUTY ROBOCZE
materiał: skóra zamszowa, stalowy 
podnosek, wymienna wyściółka, 
antypoślizgowa podeszwa

NERKA BIODRÓWKA
100% poliester, materiał wodoodporny 

zamykana na suwak, regulowany 
pasek.

KOMPRESOR OLEJOWY 50 l
moc 1,5 kW/2 KM, wydajność 180 l/min; 
poj. zbiornika 50 l; maks. ciśnienie 8 bar; 
czas pełnego naładowania butli 180 s

WIERTARKO-WKRĘTARKA 
18 V LI-ION
akumulator 1300 mAh, 18 V litowo-jonowy; 
szybka 1-godzinna ładowarka; 2 biegi; prędkość 
bez obciążenia: 0-350 / 0-1350 obr./min; 
ustawienia momentu obr. 18+1; 
maks. moment obr. 29 Nm

2 
biegi

ODKURZACZ  
UNIWERSALNY WD3

moc 1000 W, przystosowany  
do pracy na mokro i sucho, funkcja 

wydmuchu,  zbiornik 17 litrów; 
wyposażenie: wąż ssący  

dł. 2 m o śr. 35 mm, ssawka pod-
łogowa na mokro/sucho, ssawka 

szczelinowa, filtr kartridżowy, 
papierowa torebka filtracyjna 

1 szt. 

6490
zł/szt.

3799
zł/szt.

499 
zł/szt.

500 
W

7990
zł/kpl.

379 
zł/kpl.

12 
V

2,0 
Ah WALIZKA 

W KOMPLECIE

359 
zł/kpl.

20 
V

125 
mm

WALIZKA 
W KOMPLECIE

139 
zł/szt.

139 
zł/para

1000
W

17 
litrów
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249 
zł/szt.



FIRANY
przelotki, różne  
rozmiary - od 45,90 zł

PRZEŚCIERADŁA
z gumką, satyna 100% bawełna, 
różne rozmiary - od 48,90 zł

DYWAN JUST
wym.: 67 cm, koło - 26,90 zł; 60x100 cm - 34,90 zł,  
80x140 cm - 66,90 zł, 120x160 cm - 115 zł, 160x220 cm - 207 zł; 
różne kolory

BOTANICAL
porcelana: kubek, 300 ml - 8,99 zł, filiżanka ze spodkiem, 200 ml - 19,90 zł, 
filiżanka jumbo, 350 ml - 14,90 zł, deska ceramiczna - 13,90 zł, podkładki 
- od 12,90 zł, mata stołowa - od 2,49 zł, słoik z kranikiem, poj. 4 l - 27,90 zł, 
szklanka, 290 ml - 1,99 zł, dzbanek szklany z pokrywką, poj. 1,35 l - 13,90 zł, 
sztućce Natural - 74,90 zł/zest. 24 szt.

ROMANTIC KUBKI 
I FILIŻANKI
 - kubek baryłka, 300 ml - 8,99 zł
 - filiżanka jumbo na stopce, 
350 ml - 15,90 zł

VENUS NACZYNIA SZKLANE
 - pucharek, 280 ml - 3,49 zł,
 - szklanka, 310 ml - 3,49 zł,
 - salaterka - od 2,69 zł,
 - talerz - od 2,49 zł

RAMKA OSLO
różne formaty

OBRAZ ARTBOX
wym. 50x70 cm,  
różne motywy

OBRAZ CANVAS
wym. 60x80 cm,
różne motywy

OBRAZ GLASSPIK
wym. 50x70 cm,
różne motywy

od od 26269090
zł/szt.zł/szt.

od od 119999
zł/szt.zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 699
zł/szt.

5990
zł/szt.

6990
zł/szt.

109 
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.pagaz.com.pl

 
transport: dowóz zakupionego towaru do punktu przeznaczenia

 
montaż: możliwość zakupu z usługą montażu stolarki okiennej, 

 drzwiowej, podłóg i bram garażowych

 
sprzedaż ratalna: atrakcyjne i różnorodne oferty systemów ratalnych

 
płatność kartą: mogą Państwo dokonać płatności kartą kredytową

 zamówienie specjalne: realizujemy zamówienia z katalogów  
 producentów oraz towarów o nietypowych rozmiarach lub ilościach

 

mieszalnik farb i tynków: dysponujemy mieszalnikiem,  
 który pozwala uzyskać różne kolory farb i tynków

 

wycinanie otworów w zlewozmywakach: na życzenie  
 wycinamy otwory pod baterie w zlewozmywakach metalowych

Sklep Adres Telefon
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Mrówka Jawor ul. Kuziennicza 10A, 59-400 Jawor 75 712-52-93 
75 712-52-95 7:00 - 19:00 8:00 - 17:00 nieczynne

IDEALNE 
na prezent



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

