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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

WIOSNA
poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   brakuje wykonawców – zostań fachowcem w swoim domu

•  bądźmy eko, czyli co to jest decluttering i ZERO waste

•    ogród na topie – modne rabaty i klimatyczne altany 

1. regał loft Kraft
płyta MDF, rama czarny metal; wym.: 34x32x148 cm - 119,90 zł, 
60x32x148 cm - 149,90 zł, 60x32x110 cm - 139,90 zł + 100°P PaYBaCK

2. BiurKo loft CoBi
wym.: 100x50x75 cm, pł. meblowa dąb, rama czarny metal - 179,90 zł

3. stoliK KawowY loft iKar
wym.: śr. 50 cm, wys. 45 cm, płyta MDF dąb, nóżki czarny metal - 69,90 zł

4. Pufa lofer
kolor: granat, beż, jasnoszary; tapicerowana tkaniną velvet - 74,90 zł

1. ButelKa Z DoZowNiKieM
do napojów, 3,9 l - 45 zł/szt.

2. ButelKa Z DoZowNiKieM
do napojów, 1,2 l - 32 zł/szt.

lustra 

DYwaN Mila
wym. 50x75 cm,  
dostępny w różnych wzorach

ZasłoNKa JeDNoKolorowa  
REBECCA
wymiar: 350x160 cm - 45 zł/szt.

ZasłoNKa Kolorowa 
rower
wymiar: 140x250 cm - 32 zł/szt.

roleta MiNi frutti
szer. 35-68 cm, dł. 150-215 cm;  

dostępna w różnych kolorach
- od 26,50 zł/szt. 

ZasłoNKa Ze sreBNYM  
NaDruKieM CeCilY2
wymiar: 140x250 cm - 59 zł/szt.

M JaK  
MrówKa
porady i pomysły  
dla Twojego domu - 2,49 zł/szt.

PorCelaNa urBaN
kubek 320 ml - 7,99 zł, miska 520 ml - 10,90 zł,  
filiżanka ze spodkiem 240 ml - 16,90 zł
dostępne w kolorach: sand, grafit
KuBeK MoDerN 
320 ml - 12,90 zł/szt.

MoP sPraY & CleaN
obrotowa głowica, spryskiwacz, łatwe uzupełnianie 
płynu, nakładka 40x15 cm, można prać w pralce 
- wkład do mopa Spray&Clean - 29,90 zł/szt.

od 6990
zł/szt.

2190
zł/szt.

1.

1. 2.

1.

2.

3.
4.

od 799
zł/szt.

87 
zł/szt.

od 41 
zł/szt.

www.mrowka.com.pl
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+300 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 90 zł

Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 06-21.03.2020 r.

PsB MrówKa wĄgrowieC

Oferta ważna  
od 06.03 do 28.03

lub do wyczerpania zapasów.

odświeżamy wnętrza 

na wiosnę

marzec z pomysłem:

+500°P+100°P

+500°P+100°P



taPeta
winylowa, flizelinowa, różne wzory,  
szer. 53 cm, dł. 10,05 m.b. 

Pastelowe KoCe Kleo
różne kolory

raMKa 
DrewNiaNa
różne rozmiary

PatelNia MaJa
śr. 28 cm

KołDrY, PoDusZKi
- poduszka Blommenslyst, wym.: 

40x40 cm - 12,90 zł,  
50x60 cm - 18,90 zł, 
70x80 cm - 27,90 zł

- kołdra Blommenslyst, wym.: 
155x200 cm - 54,90 zł,  
220x200 cm - 69,90 zł

słoiK Do PrZeChowYwaNia
poj. 900-2250 ml 

CheMia gosPoDarCZa
1. E-proszek do prania, 5,85 kg/90 prań, COLOR/WHITE - 29,99 zł 

 (5,12 zł/kg; 0,33 zł/pranie) + 50°P PaYBaCK
2. DR.PRakTI kapsułki proszkowe do prania COLOR/UNIVERSaL, 

 45 szt. - 19,99 zł (0,44 zł/kapsułka)
3. COCCOLINO koncentrat do płukania, 1,45 l (58 płukania), różne rodzaje 

 - 10,99 zł (7,60 zł/l; 0,19 zł/płukanie)
4. COCCOLINO płyn do płukania, 1,8 l (72 płukania), różne rodzaje 

 - 10,99 zł (6,11 zł/l; 0,15 zł/płukanie) 

5. DOMESTOS płyn do toalet CITRUS/PINE, 1250 ml - 9,99 zł (7,99 zł/l)
6. LUDWIk płyn do naczyń, różne rodzaje, 1000 g - 5,49 zł
7. CaSHMIR RUMIaNkOWY papier toaletowy, biały, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)
8. REGINa BLITZ ręcznik papierowy 3-warstwowy - 7,99 zł
9. ONE SHOT neutralizator/odświeżacz zapachów, różne rodzaje, 600 ml 

 - 15,99 zł (26,65 zł/l)
10. BUWI pasta do butów: puszka, 40 ml - 3,49 zł (8,72 zł/100 ml), PREMIERE, 

 60 ml - 5,99 zł (9,98 zł/100 ml); różne rodzaje

MoP  
rotaCYJNY 

saMBa

BlaCK liNe 
susZarKi 
Do BieliZNY
1. SUSSI, pow. suszenia 18 m2 - 49,90 zł
2. COMPaCT, pow. suszenia 

 5,5 m2 - 29,90 zł

BlaCK liNe 
DesKi Do PrasowaNia
1. TERMO, wym. 30x85 cm - 64,90 zł
2. NEXT, wym. 32x112 cm - 89,90 zł
3. EXCLUSIVE, wym. 38x120 cm - 99,90 zł;

w ofercie dostępne również pokrowce - od 12,90 zł/szt.

worKi 
Na śMieCi

poj. 35-240 l 
- od 2,99 zł

susZarKa 
Do BieliZNY 

iNfiNitY vileDa
powierzchnia susze-

nia 27 m, stalowa 
konstrukcja, szerokość 
suszarki dostosowuje 

się do rozmiaru prania, 
wyposażona w kółka, 

dodatkowy wieszak na 
drobną bieliznę

CZaJNiK eleKtrYCZNY Botti
poj. 1,7 l - 44 zł/szt. 
CZaJNiK vitto 1,5 l  
+ oPieKaCZ saNDwiCh iNoX
- 75 zł/szt.

PółKa DeKoraCYJNa
dostępne różne rodzaje

PoJeMNiK forMiCa 
Do PrZeChowYwaNia
kolory: różowy, zielony, niebieski

oBrus PoliestrowY
- DOTS, wym. 130x180 cm - 27,90 zł
- STaRk, wym. 110x160 cm - 19,90 zł
- GREY, wym. 145x220 cm - 45,90 zł

od 450
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 599
zł/szt.

1.
2.

3.

1.

2.

1.
2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9.

10.

od 349
zł/szt.

4990
zł/szt.

1990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 6490
zł/szt.

49 
zł/szt.

15990
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 24 
zł/rol.

od 6490
zł/szt.

3290
zł/szt.

od 1990
zł/szt.
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hit CeNowY

od 399 
zł/zest.

hit CeNowY

2290
zł/opak.

MoP  
rotaCYJNY 

saMBa

Zestaw  
silves/ 
PaPaJa/ 
Maro*
szafka z umywalką 
+ lustro z szafką 
i oświetleniem; 
kolor biały; wym.: 
- 65 cm - 399 zł 
- 75 cm - 419 zł 
- 85 cm - 459 zł
*cena nie zawiera 
 armatury

Zestaw MeBli 
forMiC*
boki Venge Luizjana, front 
biały,
1. szafka wisząca - 79 zł, 
2. komoda - 89 zł,  
3. szafka z umywalką,  
wym. 50 cm - 129 zł, 
4. słupek wysoki - 149 zł
*cena nie zawiera armatury

KoluMNa 
NatrYsKowa 
a-18 DeX
chromowany drążek 
wys. 96 cm i śr. 22 mm, 
deszczownica, słuchawka 
prysznicowa, mydelniczka, 
przewód natryskowy

taBletKi solNe  
Do sYsteMów 

uZDatNiaNia woDY
również jako dodatek 

 do zmywarek, 25 kg (0,92 zł/kg)

Zestaw ZeN grafit
grafit połysk; 
- szafka z umywalką, wym. 60 cm - 449 zł/kpl.*
- słupek, wym. 30 cm - 249 zł/szt. 
*cena nie zawiera armatury

sZafKa KuCheNNa
kolory: dąb sonoma, biały;
1. pod zlewozmywak, 

 wym. 80x50 cm - 109 zł
2. zlewozmywak: jedwab 

- 99 zł, len - 129 zł

KuCheNKa 
gaZowa Master
- 2-palnikowa - 89 zł 
+ 100°P PaYBaCK

- 4-palnikowa - 149 zł

PoJeMNośCiowY  
ogrZewaCZ woDY 
elProM
30 l - 279 zł,  50 l - 279 zł, 
80 l - 349 zł, 100 l - 425 zł

KaBiNa luNa 
Z hYDroMasażeM
hydromasaż 3 dysze, deszczownica 
z rurką, słuchawka prysznicowa, 
przełącznik funkcyjny, wys. brodzika 
15 cm, gł. brodzika 5 cm, kabina 
bez syfonu, wym.: 80x80 cm - 799 zł, 
90x90 cm - 899 zł

1.

2.

3.

4.

129 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

dostępne kolory:

2.

1.

od 89 
zł/szt.

od 279 
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

od 24 
zł/rol.

od 799 
zł/szt.
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DrZwi ZewNętrZNe Boliwia*
wymiar: 90 cm; kolor: orzech szlachetny i złoty dąb; 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie:  
Nano advance, szyba hartowana, ramka kolor czarny
*komplet akcesoriów w cenie

ProDuKt

PolsKi

sKrZYDło ZewNętrZNe MaJorKa
szer. 90 cm, L/P, wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, klamka, kpl. 
zamków i wkładek, próg stalowy nierdzewny; wypełnienie: pianka 
poliuretanowa; wykończenie: okleinowane PVC, okleina drewnopo-
dobna, bolce antywyważeniowe, kolory: orzech, złoty dąb

oPrawY  
ogroDowe  
MariNa
- od 49,90 zł

oPrawY  
ogroDowe veNtaNa

wisząca, kinkiet,  
kolor: czarny - od 64,90 zł

oPrawa 
Paris leD
z czujnikiem ruchu, kolor: 
biały, czarny - 64,90 zł

oPrawa PuNKtowa  
Porto iP20 Koło
czarny chrom - 6,99 zł/szt.

PoluX laMPKa  
NoCNa leD KróliK
rożne rozmiary i kolory

laMPKi solarNe
1. kierunkowa - 13,90 zł 
2. kula zmieniająca kolory z pilotem:  

15 cm - 39,90 zł, 20 cm - 45,90 zł,  
30 cm - 65,90 zł

3. kula naziemna z pilotem:  
17 cm - 59 zł, 20 cm - 69 zł, 30 cm - 99 zł

PrZewóD 
hDMi 21 PiN
- dł. 1,5 m, 3 m 

uChwYt tv
1. 26-55”, 45 kg - 29,90 zł
2. regulowany 26-55”, 

 35 kg - 79,90 zł

1299 
zł/kpl.

od 4990
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

od 6590
zł/szt.

1.

3.

2.

699 
zł/kpl.

od 1799
zł/m2990

zł/szt.

od 2990
zł/szt.

1. 2.
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DraBiNa 
aluMiNiowa 
PrZeMYsłowa
składana, 
trzyelementowa; 
- 3x9 szczebli - 299 zł, 
- 3x11 szczebli - 499 zł

BetoNiarKa 
B-1510fK

wieniec żeliwny, 
155/120, 1000 W

haMMerite 
PołYsK
jednoskładnikowa farba 
do antykorozyjnego, 
dekoracyjnego malowania 
metali 0,7 l (52,84 zł/l)

viDaroN  
iMPregNat 
oChroNNo-
DeKoraCYJNY
powłokotwórczy 9 l 
- różne kolory (17 zł/l)

DuluX BiałY Mat
biała farba emulsyjna, wyso-
kiej jakości, do dekoracyjnego 
i ochronnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)

śNieżKa BarwY NaturY
matowa farba lateksowa, 2,5 l (13,20 zł/l)

farBa aKrYlowa 
PsB MrówKa

wewnętrzna, 
biała, 10 l (3 zł/l)

DeKoral CleaN & Color
lateksowa farba satynowa, 2,5 l (24 zł/l)

BeCKers DesigNer Colour
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, la-
teksowa farba do ścian i sufitów, tworzy 
piękne matowe, zmywalne wykończenie, 
wydajność do 16 m2/l, 5 l (22 zł/l)

BeCKers DesigNer white
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała 
farba lateksowa do malowania ścian i su-
fitów, pomalowana powierzchnia zyskuje 
matowe wykończenie, 10 l (11 zł/l)

DeKoral 
eMaKol 
stroNg 0,9 l
emalia ftalowa 
do ogólnego stosowa-
nia, dostępne różne 
kolory (od 19,99 zł/l)

PaNele 
PoDłogowe

Dąb apolonia, aC4, 
8 mm, V-fuga 
- 29,99 zł/m2

4.

Dąb Colorado, 
aC4, 8 mm 
- 24,99 zł/m2

3.

Jesion kalimera, 
aC4, 7 mm 
- 22,99 zł/m2

2.

Dąb Podlaski, 
aC3, 7 mm 
- 17,99 zł/m2

1.

gres sZKliwioNY 
ashville
wym. 29,7x59,8 cm, kolory: 
beige, brown, light grey, grey; 
gat. I

gres teChNiCZNY
wym. 29,7x29,7 cm, 
mrozoodporny, antypośli-
zgowy, idealny na garaż, 
taras, balkon, opak. 
1,5 m2, gat. I

BeCKers DesigNer 
PriMer farBa 
gruNtuJĄCa
10 l (6 zł/l)

3699
zł/szt.

10999
zł/szt. 

od 1799
zł/szt.

3299
zł/szt.

2999
zł/szt.

5999
zł/szt.

10999
zł/szt.

5999
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

899 
zł/szt.

od 1799
zł/m2

7 mm 7 mm 8 mm 8 mm

1699
zł/m2

2599
zł/m2

153 
zł/szt.

5999
zł/szt.
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sZlifierKa KĄtowa graPhite 
59g087
900 W, tarcza 125x22,2 mm, obroty 12000 min-

900 
W

Piła stołowa 
uKosowa 
Z PosuweM
moc maks. 2000 W, prędkość 
bez obciążenia 4200 min-1, 
śr. tarczy 305 mm, pochył 
poziomy i pionowy ± 45°, 
zakres/głębokość cięcia 
90 mm, w zestawie 
podstawa pod maszynę 
i druga tarcza

2000 
W

sPawarKa 
iNwertorowa 

zasilanie 230 V

300 
a

MoDularNY 
sYsteM sKrZYNeK 
NarZęDZiowYCh
do budowy indywidualnych 
zestawów transportowych
1. ORGaNIZER 

Z 9 kUBEŁkaMI
wym. zew.: dł. 530 mm, 
szer. 310 mm, 
wys. 130 mm - 79 zł

2. SkRZYNka NaRZĘDZIOWa
poj. 26 l; 2 regulowane 
przegrody; wymiary zew.: 
dł. 530 mm, szer. 313 mm, 
wys. 223 mm - 69 zł

3. SkRZYNka Na kÓŁkaCH
poj. 38 l; wym. zew.: 
dł. 530 mm, szer. 385 mm, 
wys. 690 mm - 159 zł

*możliwość zakupu na sztuki 
lub w komplecie

urZĄDZeNie  
wielofuNKCYJNe  
graPhite 59g020 
moc 180 W, posiada ogromną ilość  
zastosowań, głowica urządzenia  
wykonuje do 20000 oscylacji w ciągu minuty, kąt 
oscylacji to 2.8°, niewielkie i poręczne narzędzie 
wyposażono w specjalną nakładkę z adapterem 
do odprowadzania pyłu

Młot uDarowY 
(MłotowiertarKa) graPhite 
58g858 wiertarKa sDs+
900 W

900 
W
900 
W

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

waPNo DoloMitowe
opak. 5 l - od 4,49 zł/opak. 
(0,90 zł/l)  
oBorNiK BYDlęCY
opak. 5 l - od 10,90 zł/opak. 
(2,18 zł/l)

wiertarKo-wKrętarKa 
aKuMulatorowa 2.0Ah Z latarKĄ 
i torBĄ graPhite eNergY+ 
zestaw elektronarzędzi 18 V Li-Ion GRaPHITE 
Energy+, w skład zestawu wchodzą: wiertarko-
wkrętarka (58G000), latarka (58G007), akumulator 
2.0 ah (58G002), ładowarka (58G001) oraz torba 
na elektronarzędzia (58G015), zestaw stanowi 
atrakcyjny punkt wyjściowy dla osób rozpoczynających 
kompletację elektronarzędzi w systemie Energy+

waliZKa 
W kOMPLECIE

1.

2.

3.

729 
zł/zest.

279 
zł/zest.

179 
zł/zest.

369 
zł/kpl.

289 
zł/kpl.

od 69*
zł/szt.

125 
zł/szt.

199
zł/szt.

145 
zł/szt.
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+

NawoZY
- od 5,20 zł/opak.

NasioNa 
traw PsB
różne rodzaje 

stoJaK  
Do segregaCJi  
oDPaDów 
3 CZ. MiX

PoJeMNiKi
zielony, poj.: 120 l - 89 zł, 
240 l - 129 zł

PoMPa ZaNurZeNiowa  
Do woDY BruDNeJ

moc 400 W, wydajność 7500 l/h - 89,90 zł
moc 1100 W, wydajność 14 000 l/h - 149 zł

PoMPa aluMiNiowa 
ZataPialNa 
MagNuM 4500
Do PoMPowaNia 
śCieKów
moc 1500 W, maks. wydajność 
tłoczenia - 30000 l/h, maks. 
wys. tłoczenia - 20 m,
wyłącznik pływakowy, żeliwny 
wirnik, przyłącze 2”

PoMPa aluMiNiowa 
ZataPialNa 
MagNuM 2900
do pompowania ścieków,
moc 550 W, maks. wydajność 
tłoczenia - 18000 l/h, maks. 
wys. tłoczenia - 10 m,  
wyłącznik pływakowy, żeliwny 
wirnik, przyłącze 2” 

ZieMia PsB,  
torf ogroDNiCZY  
oraZ Kora PsB
różne rodzaje, zastosowania

ZręBKi
różne kolory, 50 l  

- 16,90 zł (0,34 zł/l)
Kora

różne rodzaje 
- od 4,90 zł

NarZęDZia fisKars
1. ZESTaW QF GRaBIE DO LIśCI  

 + SZCZOTka SZEROka + TRZONEk - 114,90 zł
2. SIEkIERa ROZŁUPUJąCa M X17 + OSTRZaŁka - 189 zł
3. SEkaTOR ONE - 31,90 zł
4. SZPaDEL OSTRY SOLID™+ RĘkaWICE MĘSkIE, rozmiar 10 - 49,90 zł
5. SZPaDEL PROSTY SOLID™ + RĘkaWICE MĘSkIE, rozmiar 10 - 49,90 zł
6. SZPaDEL OSTRY SOLID™ + SZCZOTka - 119 zł 

wĄż tłoCZoNY 
1” i 2”
opak. 50 m

waPNo DoloMitowe
opak. 5 l - od 4,49 zł/opak. 
(0,90 zł/l)  
oBorNiK BYDlęCY
opak. 5 l - od 10,90 zł/opak. 
(2,18 zł/l)

huNter  
KarBiD

- 0,5 kg - 7,99 zł/szt. (15,98 zł/kg)  
- 0,9 kg - 13,90 zł/szt. (15,44 zł/kg)

trawa 
uNiwersalNa 
0,9 kg

NawoZY 
do kwiatów domowych 
lub balkonowych  
oraz warzyw i ziół

6990
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

249 
zł/szt.

339 
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 3190
zł/szt.

od 199
zł/m.b.

od 359
zł/szt.

od 490
zł/szt.

1. 2.3.
4.

5.
6.

999
zł/szt.

od 520
zł/opak.

od 1090
zł/opak.

199
zł/szt.

Marzec 2020 7  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



oPrYsKiwaCZ 
PSB 
5 l

legutKo 
NasioNa

 - od 1,69 zł/szt.

ostrZałKa 
eleKtrYCZNa liDer 
silnik 220 W

220 
W

roZDraBNiaCZ 
freZowY faworYt 
gtr2800

PilarKa  
eleKtrYCZNa
moc 1800 W, łańcuch i prowadnica NaC 
35 cm, szybkość cięcia 13 m/s

1800 
W

PilarKa  
sPaliNowa NaC 

moc 2,4 kM, silnik dwusuwowy 45 cm3, 
łańcuch i prowadnica NaC 40 cm

agrowłóKNiNa 
różne wymiary - od 1 zł/m2

tuNel foliowY
- 200x300x200 cm - 259 zł  

+ 50°P PaYBaCK
- 250x400x200 cm - 379 zł

wertYKulator aerator 
faworYt KCw1634 
silnik: 1600 W, szer. robocza: 
34 cm, kosz: 40 l

1600 
W

gleBogrYZarKa 
tie150-s 
silnik: 1500 W, 
szer. robocza: 45 cm

1500 
W

PrZeDłużaCZe 
ogroDowe
różne rodzaje - od 19,90 zł/szt.

169 
zł/szt.

329 
zł/szt.

79 
zł/szt.

45 
zł/szt.

339 
zł/szt.

599 
zł/szt.

379 
zł/szt. od 259 

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

+500°P+50°P

PsB MrówKa wĄgrowieC
ul. Ks. wróBlewsKiego 2 (PrZY ul. 11 listoPaDa), tel. 67 256 79 81 

goDZiNY otwarCia: PN. - Pt.: 7:30-20:00, soB.: 8:00-19:00, ND. haNDlowa: 10:00-18:00
e-mail: wagrowiec@bimex.pl

akceptujemy karty kredytowe:


