
Huśtawka BaHama
rozkładana na stelażu stalowym, siedzisko - sprężyny, 
w komplecie poduszka 2-częściowa; dwa podłokietniki  

+ moskitiera uniwersalna + dach;  
obciążenie maks. 300 kg

PRODUKT
POLSKIkosa spalinowa  

naC 3 km
szerokość koszenia 42/25 cm

silnik dwusuwowy 54cc, maks. 
moc 2,2 kW/3 KM, szerokość  

robocza: żyłka 420 mm, tarcza 
stalowa 255 mm; dzielony wał, 

zbiornik paliwa 1 litr

szlifierka  
kątowa 900 w*
moc 900 W; śr. tarczy 125 mm, regulacja obrotów, 
prędkość obr. bez obciążenia 2800-11000 min-1

*cena nie obejmuje tarczy

myjka  
Ciśnieniowa k3  
power Control

ciśnienie robocze 20-120 bar; wydajność tłoczenia 
maks. 380 l/h, moc przyłącza 1600 W, urządzenie 

przeznaczone do lekkich i średnich zabrudzeń, 
ustawienia poziomu ciśnienia bezpośrednio na lancy 
spryskującej z kontrolą na wskaźniku pistoletu spry-

skującego, zintegrowany zbiornik na detergent;  
na wyposażeniu pistolet spryskujący, dysza  

rotacyjna, lanca spryskująca Vario

magnat  
CeramiC
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, 
wyprodukowana w technologii CERAMIC SYSTEM na 
ceramicznych komponentach oraz najwyższej jakości 
żywicach i pigmentach, 2,5 l (29,56 zł/l)

1299 zł

kpl.

2,5
litra

299 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

7390 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

499 zł

kpl.

Hit UroDzinowy!

459 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

Kwiecień/Maj 
2022

Oferta ważna  
od 29.04 do 14.05

lub do wyczerpania zapasów.

Kupon ważny 29.04-31.05.22 r.

Zyskaj +500 punktów za zakupy
w Mrówce za min. 100 zł z kuponem
w aplikacji PAYBACK.

Punktuj urodzinowo z Mrówką!



Nawadnianie
Twojego

ogrodu

zestaw z wężem 
rozCiągliwym BasiC
podczas przepływu wody pod ciśnieniem zwiększa 
swoją długość trzykrotnie, bez załamań i splątań; 
dł. węża 2,5 m - dł. robocza 7,5 m

wąż 
ogrodowy 
orange
5-warstwowy, lekki i wytrzymały, 3/4”, 15 m.b.

wąż ogrodowy BasiC
3-warstwowy, wytrzymały i elastyczny, 3/4”, 20 m.b.

zraszaCz waHadłowy 
swing ideal
15 dysz wylotowych, pow. zraszania do 279 m2

karate zeon 
050 Cs - owoCe, 
warzywa 5 ml

zwalcza stonkę i mszyce, 
szybki efekt działania, 

wysoka wydajność pre-
paratu (15,98 zł/10 ml)

nawozy
 - zdrowe rośliny dom i balkon, 1 l - 7,99 zł
 - do trawników z mikroskładnikami, 
4 kg - 24,90 zł (6,22 zł/kg) +50 pkt. payBaCk

organiCzny nawÓz innBio
 - Kwiaty Domowe i Balkonowe, 1 l - 13,99 zł
 - Naturalny Trawnik, 1 l - 13,99 zł
 - Iglaki i Krzewy Ozdobne, 
2,5 kg / 2,9 l - 49,90 zł (19,96 zł/kg / 17,21 zł/l)
 - Naturalny Trawnik 
7,3 kg / 8,5 l - 99 zł (13,56 zł/kg / 11,65 zł/l)

sprinter 350 sl 
- zwalCza CHwasty
likwiduje chwasty jednoliścienne 
i dwuliścienne, zwalcza perz i skrzyp;
 - 250 ml - 24,90 zł (99,60 zł/l)
 - 1 l - 69,90 zł +50 pkt. payBaCk

fotel 
aruBa plus

z podnóżkiem; 
rozkładany- 

28 pozycji; maks. 
obciążenie 110 kg; 

poduszka pikowana 
- 159 zł/kpl.

PRODUKT
POLSKI

krzesełko
turystyczne, 
reżyserskie, 
składane 
- 53,90 zł

Huśtawka ogrodowa Viktoria
wym.: 194x119x170 cm, 3-osobowa; materiał siedziska 
siatka Teslin 2x1; maks. obciążenie 350 kg

Huśtawka ogrodowa megi
z funkcją rozkładania; stalowa konstrukcja; 
maks. obciążenie 300 kg; kolor brązowy

wielofunkCyjna 
kosa spalinowa 

Handy prime 
tmk521-4w1

silnik 2-suwowy, poj. 52 cm3; 
szer. robocza 42 cm; 

w komplecie: podkrzesywarka 
i nożyce do żywopłotu, szelki, 

klucz do świecy, pojemnik 
do mieszanki, głowica żyłkowa, 

tarcza tnąca +50 pkt. payBaCk

mCCulloCH 
podkaszarka 

trimmaC
0,6 kW, poj. 25 cm3, 
szer. robocza 56 cm 

4990 zł

zest.

7990 zł

szt.

4990 zł

szt.

od 799 zł

szt.799 zł

opak.

od 2490 zł

szt.

od 1399 zł

opak.

od 5390 zł

szt.

919 zł

szt. 1299 zł

szt.

599 zł

szt. 699 zł

kpl.

0,6
kW

52
cm3

56
cm

42
cm

6490 zł

zest.

Hit UroDzinowy!
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rabatkiKwietne

1.

1. 2.

3.

4.

6.
5.

2.

2.

1.

podkaszarka 
elektryCzna 
Handy dp300
głowica półautomat

podkaszarka 
elektryCzna

rośliny pnąCe, krzewy
 - clematis wielkokwiatowy - 16,49 zł
 - glicynia - 33,99 zł +50 pkt. payBaCk

rośliny owoCowe
 - borówka amerykańska w doniczce, 
różne odmiany - 22,99 zł/szt.
 - truskawka, różne odmiany, sześciopak - 31,99 zł/opak.

doniCzka
1. MIRA ECO, biała, śr. 19 cm - 11,49 zł; 2. MIRA ECO, antracyt, śr. 25 cm - 21,99 zł; 
3. MIRA musztardowa, śr. 30 cm - 31,99 zł; 4. MIRA ECO COffE, śr. 30 cm - 33,99 zł; 
5. MAGNOLIA JERSEY, biała, śr. 19 cm - 6,99 zł; 
6. MAGNOLIA JuMpER, musztardowa, śr. 14 cm - 3,49 zł

krzewy ozdoBne
 - Cotoneaster lucidus - 10,99 zł
 - Hydrangea paniculata 
VANILLE-fRAISE „Renhy” - 22,99 zł

kosze, osłonki
różne rozmiary
1. kosz wiszący półokrągły 

na kwiaty - 22,99 zł
2. osłonka wiklinowa 

na kwiaty - od 22,99 zł

kosz 
moroCCan, 
naturalny
z trawy morskiej, 
wnętrze zabezpieczone 
folią ochronną, 
dostępne różne rozmiary

doniCa BriCk
donica ceramiczna wykonana 
z wytrzymałego tworzywa ceramicznego; 
odporna na uszkodzenia oraz warunki 
atmosferyczne; na taras, balkon i do 
wewnątrz domu; dostępna w 2 rozmiarach

kosz
pleCiony 
z uszami

z trawy morskiej, 
wym. 27x28 cm;

dostępne 
różne rozmiary

rośliny
różne odmiany

doniCzka
różne kolory i rozmiary
1. BALKONOWA rattan 

- od 10,99 zł
2. BARREL - od 46,99 zł

6990 zł

szt. 159 zł

szt.

500
W

300
W

32
cm

22
cm

od 349 zł

szt.

od 1099 zł

szt.

od 1649 zł

szt.

od 1099 zł

szt.

od 2299 zł

szt.

od 2299 zł

szt.

od 1799 zł

szt.

od 9999 zł

szt.

od 549 zł

szt.

4099 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!
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wypoczynek

i zabawa

pawilon 
z 4  śCiankami moskitiera luX
wym. 300x300x250 cm

altana
grillowa
wym. 288x288x210 cm

domek jakoB
wym.: podstawa z domkiem - 150x243x299 cm; 
domek - 150x243x160 cm; podstawa - 126x207x219 cm

Huśtawka
gniazdo
śr. 100 cm

Huśtawka mini
wym.160x220x225 cm

metalowa Huśtawka mila
antypoślizgowe siedziska + 2-osobowa huśtawka; 
dla dzieci powyżej 3 lat

ślizg
 - TSuRI - dł. 3 m, kolor czerwony - 339 zł
 - YuLVO - dł. 2,2 m, kolor niebieski - 219 zł

domek pretty 
z kuCHnią

wym. 145x110x127 cm; 2 okna, 
żaluzje po obu stronach; 

odporna i stabilna konstrukcja; 
powłoka ANTI-uV chroniąca 

przed blaknięciem; 
dla dzieci powyżej 2 lat

zjeżdżalnia Xl
ślizg 230 cm, wym. 237x112x142 cm; 

możliwość podłączenia węża 
ogrodowego w celu 

zraszania ślizgu; 
dla dzieci powyżej 3 lat

meBle 
gaBi i lolek

dla dzieci, kolor czerwony
 - fotelik Gabi - 20,90 zł
 - stolik Lolek - 33,90 zł

Huśtawka luna
wym. 220x189x198 cm

trampolina 
pro fiBer
siatka bezpieczeństwa 
wys. 180 cm; w zestawie drabinka;
 - śr. 305 cm, wys. 76 cm, maks. obciążenie 100 kg - 899 zł
 - śr. 366 cm, wys. 80 cm, maks. obciążenie 150 kg - 1099 zł

parasol ogrodowy kazuar
śr. 3 m, aluminiowy parasol ogrodowy; 
mechanizm korbowy; system 
regulacji kąta nachylenia czaszy

parasole
różne wzory i kolory

krzesło roma
kolor szary - 94,90 zł

stÓł ogrodowy
wym. 80x80 cm, deska, kolor szary - 189 zł

519 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

559 zł

szt.

1799 zł

zest.

1999 zł

szt.

119 zł

szt.

od 219 zł

szt.

379 zł

kpl.

599 zł

szt.

519 zł

szt.

od 2090 zł

szt.

699 zł

szt.

od 899 zł

zest.

619 zł

szt.

od 2290 zł

szt.

od 9490 zł

szt.
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RALAkS

w ogrodzie
okulary  
oCHronne  
“greeny” 
- 9,99 zł/szt.

koszulka polo
100% bawełna; klasyczny 
krój polo; dzianina o splo-
cie “pique”; kolor granat; 
dostępne rozmiary M-XXL 
- 29,90 zł/szt.

Bluza  
z kapturem
70% bawełna, 30% 
poliester; duże naszy-
wane kieszenie na 
przodzie; ściągacze 
wzmocnione lycrą; 
dostępne rozmiary 
M-XXL  
- 59,90 zł/szt.

rękawiCe 
nitrile fleX 

foam 
- 9,99 zł/para

pÓłBut  
roBoCzy tomas s1

wykonane z przewiewnego mate-
riału; nosek wzmocniony stalową 
wkładką; miękka wyściółka; 
system antishock; właściwości: 

antystatyczne, antypoślizgo-
we, olejoodporne; dostępne 
rozmiary 40-46  
- 99,90 zł/para

kosiarka spalinowa 
z napędem Handy sHe51n196l 4w1
silnik Loncin, poj. 196 cm3; moc 3,7 kW;  
szer. robocza 51 cm, 8-stopniowa wys. regulacji  
koszenia 25-75 mm, kosz poj. 62 l, funkcja mielenia, 
funkcja mycia obudowy, boczny wyrzut

kosiarka spalinowa z napędem 
Handy sHa51Bs750n 4w1
silnik Briggs&Stratton, poj. 161 cm3, szer. robocza 51 cm; 
regulacja wys. koszenia 8-stopniowa, kosz poj. 60 l, funkcja 
mielenia, funkcja mycia obudowy, boczny wyrzut

roBot kosząCy naC
szerokość koszenia 18 cm, wysokość koszenia 20-60 mm, czujnik deszczu
 - napięcie znamionowe 28 V, 2 Ah, czujnik podniesienia, czujnik przeszkody - 1899 zł
 - napięcie znamionowe 20 V, 2.5 Ah, ultrasoniczny czujnik wykrywania przeszkód, czujnik podniesienia, 
czujnik zderzeniowy, czujnik podnoszenia - 2099 zł
 - napięcie znamionowe 20 V, 5 Ah, ultrasoniczny czujnik wykrywania przeszkód, 
czujnik podniesienia, czujnik zderzeniowy, czujnik podnoszenia - 2699 zł

kosiarka spalinowa z napędem
silnik 146 cc, moc znamionowa 2,6 kW NAC pOWER 
OHV; szerokość robocza 42 cm, kosz 40 l, centralna 
regulacja wysokości koszenia - 7-stopniowa, obudowa 
stalowa; 3w1 - wyrzut tylny, kosz, mielenie

kosiarka elektryCzna naC
moc 1800 W, szerokość koszenia 40 cm, poj. kosza 
na trawę 40 litrów, 5-stopniowa regulacja wysokości

nożyCe 
elektryCzne 

do żywopłotu easyCut
moc 420 W, długość robocza 45 cm, maks. średnica 

gałęzi 18 mm, waga 2,6 kg

nożyCe elektryCzne  
do żywopłotu Handy

moc 500 W, napięcie 230 V, długość robocza 41 cm, 
maks. średnica gałęzi 16 mm, waga 2,2 kg

trampolina
śr. 244 cm - 599 zł; śr. 305 cm, z drabinką - 799 zł;
śr. 366 cm, z drabinką - 999 zł

zestaw emily z poduszkami
kolor grafit, poduszka - jasny szary

zestaw rimini
sofa, 2 fotele, stół, kolor czarny

1599 zł

szt.

899 zł

szt.489 zł

szt.

od 1899 zł

szt.

3,7
kW 2,6

kW
1800

W

40
cm

42
cm

51
cm

51
cm

2,68
kW

149 zł

szt. 339 zł

szt.
420
W

500
W

45
cm

41
cm

899 zł

zest.

od 599 zł

szt.

619 zł

zest.

1249 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!
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Wiosenny
wypoczynek

zestaw stolikÓw tora
praktyczny zestaw stolików kawowych w stylu LOfT, 
blaty w kolorze dąb; stoliki wchodzą jeden pod drugi; 
wym. stolików: średni 45x45x45 cm, duży 50x50x50 cm

BetCom stolik kawowy
rama metalowa, lakierowana na kolor czarny, do samo-
dzielnego montażu; blat z płyty MDf, wym.: 40x40x40 cm 
- 93,99 zł lub 46x40x80 cm - 139 zł

krzesło 
skandynawskie osaka

nogi naturalne, dostępne kolory: 
białe, czarne, szare - 69,99 zł

stÓł skandynawski 
todi
okrągły, śr. 80 cm, 
kolor biały - 299 zł

stÓł skandynawski 
adria

120x80 cm, kolor biały

Bujak 
ogrodowy 
syCylia
czarna rama, czarny 
rattan, szara podusz-
ka; maks. obciążenie 
150 kg

ławka ogrodowa
wym. 125x60 cm; stalowa 

konstrukcja, listwy z kompozytu

stolik 
ogrodowy 

jupiter
szklany blat, stalowa konstrukcja, 
wym.: 40x40x43 cm - 64,90 zł, 

90x90x72 cm - 239 zł

krzesło 
ogrodowe 
Herkules
stal 22 mm, czarna 
rama, czarny 
rattan - 89,90 zł

zestaw 
delano
ze stołem Lima 
160 cm, grafit jasny

zestaw ratanowy 4-CzęśCiowy
w zestawie: sofa, stolik, 2 fotele

przęsło ogrodzeniowe Bona*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 struktura
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

przęsło ogrodzeniowe inga*
szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, RAL 9005
*wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

zestaw meBli mozaika
krzesło wym. 38x38x92 cm, 
rama stalowa 13 mm kolor czarny, stół wym. 
śr. 60x71 cm, rama stalowa 19 mm kolor czarny

199 zł

zest.

od 9399 zł

szt.

od 6999 zł

szt. 439 zł

szt.

799 zł

szt.

599 zł

szt.

od 6490 zł

szt.

1799 zł

zest.

1090 zł

zest.

559 zł

przęsło 179 zł

przęsło

429 zł

zest.

Kwiecień/Maj 20226 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE
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dostępne  
kolory:

kompakt mito
odpływ poziomy, 

możliwość regulacji 
spłukiwania EKO 

2/4 litra lub 3/6 litra, 
deska polipropylenowa

kuCHenka 
gazowa
 - 2-palnikowa - 139 zł 
+100 pkt. payBaCk
 - 4-palnikowa - 199 zł 

deska sedesowa 
formiC super slim
duroplastowa, wolnoopadająca - 89 zł

deska sedesowa
new formiC
duroplastowa, 
wolnoopadająca - 79,99 zł

pojemnik 
na wodę

1000 litrów 
z systemem 

pozyskiwania 
wody z rynny, 

z pVC 
odpornego 
na warunki 

atmosferyczne

szalona stokrotka
opryskiwacz ogrodowy - 14,99 zł/szt.

iBo pompa powierzCHniowa 
multi 1300 inoX
wydajność maks. 80 l/min, maks. wys. 
podnoszenia 48 m, ciśnienie maks. 4,8 bar

iBo pompa 
zatapialna ipC
płytkossąca - baseny, pod-
topienia, zalania, piwnice

Cyfrowy 
regulator 
Czasowy 
przepływu 
wody

system kontroli 
irygaCji app

wersja Wi-fi, 
system zarządzany 

aplikacją na Android 
i iOS Control Master

zestaw zlewozmywak granitowy 
1-komorowy z długim oCiekaCzem,
Bateria  z wylewką „u”
wymiar 65x44x17,6 cm, kolor: grafitowy, szary, piaskowy

kaBina 
z Hydromasażem deluX
elektroniczny panel sterowania z funkcjami: radia, 
oświetlenia górnego i wentylatora, półka szklana, zestaw 
prysznicowy ze słuchawką prysznicową, deszczownicą, 
wym.: 80x80 cm - 999 zł, 90x90 cm - 1199 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

zestaw 
opryskiwaCz 
orion super 9 l 
+ osłona 
HerBiCydowa
ciśnieniowy, do aplikacji 
środków ochrony roślin, 
lanca dł. od 0,6 m do 1,2 m; 
w zestawie osłona herbicy-
dowa, która umożliwia pre-
cyzyjny oprysk na chwasty

aQua zraszaCz 
osCylaCyjny
z rurką aluminiową

ClassiC pistolet 
zraszająCy 
z szyBkozłąCzem

299 zł

zest.

od 7999 zł

szt.

od 139 zł

szt.

89 zł

szt.

259 zł

szt. 379 zł

szt.

419 zł

szt.

299 zł

szt.

4990 zł

szt.

6490 zł

szt.

od 999 zł

zest.

Hit UroDzinowy!
279 zł

zest.

Hit UroDzinowy!

151 zł

zest.

Hit UroDzinowy!
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FUnkcJonALnA

łazienka
4.

1.
3.

2.

1.

2.

3.

4.

seria Baterii  
elBa
głowica 40 mm

*c
en

a 
ni

e 
za

w
ie

ra
 a

rm
at

ur
y 

i a
kc

es
or

ió
w

toaletka kosmetyCzna kasia
lustro z oświetleniem 12 x LED,  
zestaw zawiera 3 elementy, wym. 140x94x43 cm

zestaw praXis*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 169 zł; 2. słupek wysoki, szer. 35 cm - 189 zł;  
3. komoda, szer. 35 cm - 109 zł; 4. szafka wisząca, szer. 35 cm - 99 zł;  
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

zestaw meBli formiC*
boki Venge Luizjana, front biały,
1. szafka wisząca - 109 zł, 2. komoda - 119 zł, 3. szafka z umywalką 50 cm - 159 zł, 4. słupek wysoki - 179 zł

wannowa natryskowa 

zlewozmywakowa
ścienna 

umywalkowa
stojąca

umywalkowa  
stojąca z ruchomą 

wylewką

zlewozmywakowa 
z wyciąganą  

wylewką 

zlewozmywakowa 
stojąca

umywalkowa
ścienna 

zlewozmywakowa  
z wylewką C 

zestaw Vento*
szafka z umywalką 50 cm, kolor biały
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

zestaw small*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolory: wenge luizjana, biały połysk 

*z
es

ta
w

y 
be

z 
ar

m
at

ur
y

zestaw mea*
nóżki, Dąb Craft złoty, uchwyty czarne;
szafka z umywalką 50 cm - 289 zł, szafka z umywalką 
55 cm - 319 zł, słupek - 299 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

od 99 zł

szt.

od 109 zł

szt.

od 289 zł

szt.

219 zł

zest.

149 zł

szt.

139 zł

szt.

129 zł

szt. 129 zł

szt.

129 zł

szt.99 zł

szt.

99 zł

szt.

99 zł

szt.

125 zł

szt.

549 zł

zest.

269 zł

zest.

Hit UroDzinowy!
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wnętrza
Piękne

8 mm

8 mm

1.

2.

2.

3.

4.

8 mm

7 mm

panele podłogowe
1. Dąb parkietowy/Zorba, AC4, 7 mm - 28,99 zł
2. Dąb Aldabra, AC4, 8 mm - 32,99 zł

3. Dąb Malay/Holenderski, AC4, 8 mm, V-fuga - 36,99 zł
4. Dąb Costa, AC5, 8 mm, V-fuga - 42,99 zł

płytki maroko 1
płytka dekoracyjna gipsowa do wewnątrz, 
0,45 m2/opak. (46,64 zł/m2)

płytki tasos 1
płytka dekoracyjna gipsowa 
do wewnątrz, 0,40 m2/opak. (57,48 zł/m2)

skrzydło ramowe 
VinCi okleina 3d*
dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90 cm, szyba har-
towana, dostępna kolorystyka: orzech włoski, kolor 
biały - dostępny pod zamówienie sklepu
*ceny bez klamki i ościeżnicy

drzwi zewnętrzne kair
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akce-
soriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
szyba hartowana, ramka INOX, blacha ocynkowana; 
uszczelka na całym obwodzie; zastosowanie domy 
jednorodzinne

PRODUKT
POLSKI

drzwi zewnętrzne orlando
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akce-
soriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
blacha ocynkowana; uszczelka na całym obwodzie; 
zastosowanie: domy jednorodzinne; drzwi spełniają 
wymogi programu „Czyste powietrze”

regał Veris
styl LOfT idealny do pokoju, salonu; na książki, 
elementy dekoracyjne; nada wnętrzu nowoczesnego, 
industrialnego charakteru; stelaż metalowy, lakierowany 
na kolor czarny lub biały, półki z MDf pokryte melami-
ną o strukturze drewna, 
wym.:  60x27,6x93 cm - 169 zł 

60x27,6x126 cm - 209 zł 
60x27,6x160 cm - 259 zł

od 329 zł

szt.1499 zł

kpl.

od 169 zł

szt.

1089 zł

kpl.

od 2899 zł

m2

2099 zł

opak. 2299 zł

opak.
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Nasz
wARSzTAT

lampa lutowniCza gazowa  
na naBoje + 6 naBoi 
moc 1,9 kW; naboje propan-butan 190 g, temp. grzania 
1350°C, regulacja wielkości płomienia, zużycie gazu 
180 g/h, zastosowanie: lutowanie, kształtowanie lub gięcie 
rur, płyt, usuwanie lakieru, rozpalanie grilla, luzowanie śrub, 
odmrażanie rur, 6 naboi z gazem butan o uniwersalnym 
zastosowaniu np. w lampach lutowniczych lub kuchenkach 
turystycznych

opalarka  
z dyszą do rozpalania grilla 2w1
moc grzewcza: I bieg 1000W, II bieg 2000 W;  
temperatura gorącego powietrza: I bieg 350°C, II bieg 
550 °C; przepływ powietrza: I bieg 300 l/min, II bieg 
500 l/min; dodatkowa dysza do rozpalania  
grilla - zdrowa alternatywa dla rozpałek

szlifierka kątowa 1010 w
moc 1010 W, średnica tarczy 125 mm,  
regulacja oraz stabilizacja obrotów

szlifierka kątowa 500 w
moc znamionowa 500 W; pręd. obr. 11000 min-1;  
śr. tarczy 115 mm; beznarzędziowa wymiana tarczy

wiertarka udarowa 850 w
moc 850 W; uchwyt wiertarski 1,5-13 mm, 
regulacja obrotów, aluminiowy korpus, 
metalowa rękojeść boczna

elektryCzny pistolet  
do malowania 400 w
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

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 (Electronic Cell  
protection) zapewnia długą żywotność i dłuższy czas pracy 
akumulatora; walizka

mikser do zapraw 1300 w
moc 1300 W; 2 biegi: I - 180-430 obr., II - 300-680 obr.;  
regulacja prędkości, połączenie narzędzia M14

przeCinarka stołowa  
do drewna 1800 w
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 

myjka  
Ciśnieniowa  
predator 160
ciśnienie maks. 160 bar; moc maks. 2500 W; maks. 
przepływ wody 510 l/h;  w zestawie: pistolet, lanca  
na wymienne dysze, dysza do detergentu, dysza  
regulowana, dysza turbo, szczotka płaska, szczotka 
rotacyjna, szczotka tarasowa, wąż 8 m.b.

odkurzaCz uniwersalny
moc 1000 W, przystosowany  do pracy na mokro i sucho, 

funkcja wydmuchu, zbiornik 15 litrów; wyposażenie 
standardowe: wąż ssący długości 2 m o średnicy 35 mm, 

ssawka podłogowa na mokro/sucho, ssawka szczelinowa, 
filtr kartridżowy, fizelinowa torebka filtracyjna 1 sztuka

129 zł

szt.

397 zł

kpl.

149 zł

szt.

189 zł

szt.

89 zł

szt.

599 zł

szt.

69 zł

szt.

179 zł

szt.

walizka 
W KOMpLECIE

239 zł

szt.

649 zł

szt.

247 zł

szt.
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ocHRonAna medal

sadolin eXtra
lakierobejca dekoracyjno-ochronna,  

różne kolory, 2,5 l (51,60 zł/l)

noBiles pory roku
farba lateksowa, 2,5 l (12 zł/l)

Hammerite
jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego,  
dekoracyjnego malowania metali, połysk lub półmat, 
0,7 l (52,84 zł/l)

dekoral moC koloru
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l (16 zł/l)

śnieżka eko
biała emulsja akrylowa 
do ścian i sufitów, 10 l (6 zł/l)

śnieżka supermal
emalia olejno-ftalowa, różne kolory, 800 ml (24,99 zł/l)

BeCkers designer uniVersal
wodorozcieńczalna emalia przeznaczona do 
dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni 
drewnianych i drewnopochodnych, najlepszy wybór 
dla alergików oraz do malowania elementów w po-
kojach dziecięcych, posiada rekomendacje pTA,
0,5 l (45,98 zł/l)

jedynka śnieżnoBiała
farba do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów  
wewnątrz pomieszczeń, 10 l + 10% GRATIS (4,09 zł/l)

Cm16 elastyCzna 
zaprawa klejąCa fleXiBle
z włóknami, 25 kg (1,60 zł/kg)

drewnoCHron 
impregnat eXtra
do ochronnego i dekoracyjnego 
malowania drewna,
4,5 l + 11% (16 zł/l)

2999 zł

szt.

3699 zł

szt. 1999 zł

szt.

3999 zł

szt.

5999 zł

szt.

2299 zł

szt.

129 zł

szt.

7999 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

3999 zł
opak.

Hit  UroDzinowy!

4499 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

2,5
litra

2,5
litra

0,7
litra 0,8

litra
25
kg

2,5
litra

0,5
litra

11
litrów

10
litrów

5
litrów
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światło
Piękne

1.

2.

2.

1.

oprawa sufitowa tuBa pamela 
kolory: czarny, biały; gwint E27;  
średnica: 10 cm - 15,90 zł, 13 cm - 19,90 zł

plafony ideus
1. SOLA; śr.: 26 cm - 59,90 zł, 32,5 cm - 79,90 zł,  

38 cm - 99,90 zł
2. ADIS; wym.: 28x28 cm - 79,90 zł, 33x33 cm - 99,90 zł

oprawa wisząCa tresos
3xGu10, aluminium, Ip20, kolory: czarny, biały

oprawa sufitowa ruBio
kolory: czarny, biały;
1. pojedyncza - 6,99 zł 
2. podwójna - 12,90 zł

oprawa 
podłogowa 
juna
wys. 176 cm,  
gwint E27

oprawa 
podłogowa 
kama

plafon ring
1. kwadrat/okrągły 40 cm, 24 W - 89 zł
2. kwadrat z pilotem 40 cm, 24 W - 165,90 zł 
3. kwadrat z pilotem 50 cm, 40 W - 245,90 zł

lampa 
podłogowa 
amaro

lampa 
wisząCa 

Heka

od 5990 zł

szt.od 89 zł

szt.

5990 zł

szt.

od 699 zł

szt.
6990 zł

szt.

6990 zł

szt.

219 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

129 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

od 1590 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!
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Kuchenne
akcesoria

1. 2.

3.

Vega pojemnik żaroodporny z pokrywką
prostokątny, z wentylem w pokrywce, różne rozmiary

kuBek termiCzny
400-550 ml - od 34,99 zł

termos 
konferenCyjny

1 l - 69,99 zł
szkło użytkowe
salaterka, szklanka 250 ml, szklanka Capri

dzBanek
1,3 l

disney
bidony, butelki, 
pojemniki dziecięce

CarBon patelnia 
do naleśnikÓw 24 cm

porCelana toledo
talerze, półmisek, salaterki

szkło użytkowe
pokal, karafka

pojemniki 
na żywność

poj. 0,5-1,4 l 
- od 5,50 zł

salaterka
3,5 l - 10,90 zł

kuBek
0,33 l - 2,50 złporCelana oro

filiżanki, kubki, miseczka, talerz deserowy, dzbanek

1. Butelka filtrująCa 0,5 l
1 filtr w zestawie - 19,99 zł

2. Butelka solid z wkładem 
filtrująCym multikolor
0,5 l - 34,99 zł, 0,7 l - 39,99 zł

3. 3-pak filtrÓw do Butelki
różne kolory (bez zakrętki) - 26,50 zł

nowość

komplet oBiadowy zelie
w komplecie 18 elementów: 6 talerzy obiadowych 25 cm; 
6 talerzy głębokich 20 cm; 6 talerzy deserowych 18 cm

od 3499 zł

szt.

od 530 zł

szt.

2090 zł

szt.

od 1299 zł

szt.

od 390 zł

szt.

od 599 zł

szt. 1299 zł

szt.

7599 zł

kpl.

od 299 zł

szt.

od 250 zł

szt.

od 990 zł

szt.

od 1999 zł

szt.
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wiosną

wnętrze
nowe

pojemnik
dual 
poj. 0,6 + 0,3 l

poduszki
welwetowe 
- 29,99 zł

zasłony
wym. 140x250 cm, 
przelotki, różne wzory
- od 49,99 zł

firany
różne wzory 
i rozmiary
- od 69,90 zł

dywan patio
wym.: 120x170; 160x230 cm

lodÓwki turystyCzne
poj.: 10 l - 39,90 zł, 25 l - 59 zł
dostępne również torby termiczne, 
wkłady chłodnicze

poduszki
 - na oparcie niska - 34,90 zł, 
wysoka - 44,90 zł
 - wodoodporna - od 54,90 zł; 
w paski na krzesło z zagłówkiem - 59,90 zł 
+50 pkt. payBaCk

krzesło marBela
krzesło o uniwersalnej stylistyce, jest doskonałym 
rozwiązaniem zarówno do wnętrz nowoczesnych, jak 
również bardziej klasycznych, siedzisko wykonane 
z tworzywa sztucznego, nogi z drewna bukowego, 
szer. 46 cm, gł. 53 cm, wys. 82 cm; 
dostępne w kolorach: biały, szary

krzesło gaston
w stylu skandynawskim, profilowane siedzisko, 
tapicerowane aksamitną tkaniną, nogi wykonane 
z drewna bukowego; wym.: wys. 70 cm, szer. 47 cm, 
gł. 48 cm; dostępne kolory: ciemnoszary, jasnoszary, 
czarny, beżowy

dywan Candida
wym.: 67x120 cm; 80x200 cm; 120x160 cm; 160x220 cm

od 135 zł

szt.

od 2999 zł

szt.

od 3190 zł

szt.

2399 zł

szt. od 3990 zł

szt.

od 3490 zł

szt.

134 zł

szt.

183 zł

szt.
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2.

1.

2.
1.

kosze
1. składany, poj. 32 l - od 17,99 zł
2. piknikowy/zakupowy - 21,99 zł

1. wiadra z uCHwytem metalowym
poj. 5-13 l - od 3,50 zł

2. miski z wylewką
poj. 1,5-13 l - od 3,20 zł

oBrus kuCHenny z podBiCiem
wym.: 90x130 cm - 12,90 zł, 180x130 cm - 17,99 zł 

Vileda  
mop oBrotowy turBo 3w1
wkład do mopa obrotowego TuRBO 3w1,  
mikrofibra - 29,90 zł/szt.

Vileda zewnętrzna sun lift
40 m - 209 zł, 50 m - 215 zł

zestaw smaCk 
pojemniki na żywność 

CHemia gospodarCza 
1. E - koncentrat do płukania; 1,65 l/1,8 l; różne rodzaje - 8,99 zł (5,38 zł/l)
2. LuDWIK uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1 l - 4,99 zł
3. MR. pROpER pROfESSIONAL, uniwersalny płyn czyszczący OCEAN/LEMON, poj. 5 l - 22,99 zł (4,60 zł/l)
4. DOMESTOS, różne rodzaje, 650 ml+100 ml (8,65 zł/l) - 6,49 zł
5. BREf pOWER ACTIV kostka do wc, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (7,33 zł/100g)

Bryza
proszek do prania 4w1 COLOR/WHITE, 
4,55 kg/70 prań (0,18 zł/kg / 0,36 zł/pranie)

fairy płyn do 
naCzyń mięta 
aromatiCs
850 ml (5,87 zł/l)

6. DIX SpRAY, różne powierzchnie, poj. 0,5 l - 6,99 zł (13,98 zł/l)
7. MEGLIO spray odkamieniacz/odtłuszczacz, 750 ml - 11,99 zł (15,99 zł/l)
8. SOfT&EASY ręcznik papierowy, a’2 - 3,49 zł (1,75 zł/rolka)
9. KATRIN pLuS M3, ręcznik wielofunkcyjny - 11,99 zł

1490 zł

zest

od 320 zł

szt.

od 1799 zł

szt. od 1290 zł

szt.

od 499 zł

szt.

od 349 zł

szt.

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10990 zł

szt.

Hit UroDzinowy!
od 209 zł

szt.

Hit  UroDzinowy!

499 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

2499 zł

opak.

Hit UroDzinowy!
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1.

2.

2.

3.

1.

4.

grill gazowy 
Brenner
moc pojedynczego palnika 2,63 kW, 
ruszt ze stali emaliowanej;
2-palnikowy - 749 zł, 3-palnikowy - 799 zł

koCiołek żeliwny 
emaliowany

8 l - 239 zł, 10 l - 279 zł

grill 
węglowy
z żeliwnym 
rusztem, wym. 
104,5x103x64,5 cm

grill 
węglowy 
okrągły

wym. 44,5x71 cm

grill węglowy
1. wym. 82,5x33x84 cm; 

- 129 zł
2. wym. 71,5x48,5x82,5 cm; 

- 189 zł

grill węglowy na trÓjnogu
stalowa misa i stelaż, łatwa regulacja wysokości rusztu

grill 
elektryCzny
moc 1650-1950 W; 
ruszt z odlewanego 
aluminium, wym. 43x27 cm

grill 
gazowy
5 palników, 
wym. 
132x55x109 cm

arCHitektura ogrodowa
1. płot pełny Multi z łukiem, wym. 180x180/160 cm, kolor brązowy - 119 zł
2. sztacheta ryflowana, kolor brązowy, wym.: 20x90x1200 cm - 9,49 zł, 

20x90x1500 cm - 12,99 zł, 20x90x1800 cm - 14,99 zł
3. piaskownica Tom, wym. 140x140 cm z ławeczką i przykryciem - 339 zł/kpl.
4. piasek do piaskownic, atest pZH, worek 20 kg - 9,99 zł/opak. (0,50 zł/kg)

od 749 zł

szt.

od 239 zł

szt.

619 zł

szt.

179 zł

szt.

od 129 zł

szt.199 zł

szt.

399 zł

szt.

od 949 zł

szt.

999 zł

zest.

Hit UroDzinowy!

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. Ze względu na powierzchnię handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. 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

W ofercie biorą udział sklepy pSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy płatności:

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele
Adres

Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele
Adres

Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele


