
Relaks
w ogrodzie

Materac 
nadMuchiwany 

welurowy SinGle
wym. 191x73x22 cm - 42,90 zł

BaSeny
różne rodzaje  
- od 24,90 zł

Materace 
do pływania
różne rodzaje - od 14,90 zł

ParaSole
różne rozmiary i wzory

MuSzla 
plażowa pop Up

Sofa lazy BaG
pompowana powietrzem, 
kolory: szary, zielony 

lodówka 
turyStyczna

zeStaw Piwny
zestaw zawiera:
2 ławki i stół

BaSeny  
oGrodowe
rozPorowe*
 - wym. 240x63 cm - 109 zł
 - wym. 300x76 cm - 149 zł
 - wym. 360x76 cm z pompą filtrującą - 299 zł
 - wym. 420x84 cm z pompą filtrującą - 449 zł

*dostępne również przykrycia basenowe

BaSeny 
ogrodowe stelażowe*

 - wym. 300x76 cm - 399 zł;  
wym. 360x76 cm - 499 zł

 - prostokątny, wym. 4x2,07x1,22 m - 1599 zł
*dostępne również przykrycia basenowe

od 399 
zł/szt.

zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

6990
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

3990
zł/szt.

299 
zł/zest.

Lipiec  
2021

Oferta ważna  
od 2.07 do 17.07

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka  
ostrów Mazowiecka

z aplikacją PAYBACK!

(=20 zł)

ODBIERZ 

Remontujesz? Planujesz duże zakupy? Aktywuj kupon
w aplikacji i sprawdź swój cel zakupowy na lipiec. 

Zsumujemy wszystkie
Twoje zakupy w lipcu
z kartą PAYBACK.

CEL OSIĄGNIĘTY?
+2 000 PUNKTÓW
JEST TWOJE!

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz z PAYBACK.pl/aplikacja



 * 10 lat gwarancji po rejestracji 
na stronie: www.polbram.eu

SySteM oGrodzeniowy Bona*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m + 50 pkt. PayBack; 
ocynk+RAL 7016 struktura

Kamień deKoracyjny incana colio arctic
do wewnątrz, opak 0,41 m2 (60,95 zł/m2)

nożyce eleKtryczne  
do żywopłotU lider ern 600
moc silnika 600 W, długość robocza 49 cm, 
maks. średnica gałęzi 16 mm

PoMPa 
inox

1000 w
z pływakiem 

do wody brudnej

zraszacz wahadłowy
17 mosiężnych dysz,

maks. obszar zraszania 380 m2

PoMPa 
MeMBranowa 300 w
do wody czystej, wydajnośc 1020 l/h

nożyce aKUmUlatorowe  
do żywopłotU 
w zestawie z akumulatorem i ładowarką, silnik 20 V, 
bateria 2 Ah, szerokość robocza 51 cm, maks.
średnica cięcia 14 mm, maks. czas pracy 50 min

koSiarka 
SPalinowa 
z napędem 

GraPhite 52G673
funkcja mulczowania i wyrzut boczny,

kosz 60 l, szerokość koszenia 53 cm

Przycinarka 
do trawy handy
silnik 300 W; napięcie 
230 V~50 Hz; szerokość 
robocza 22 cm;  
głowica półautomat

płytKa deKoracyjna incana malaga cinnamon
mrozoodporna, opak 0,32 m2 (87,47 zł/m2)

liStwa l 
wyKończeniowa wpc
- 21,99 zł

deSka ryflowana wPc
wym. 110x21x2400 mm,
kolor: antracyt, złoty dąb, 
ciemny brąz - 22,99 zł zeStaw 

do nawadniania
balkonowych koszy wiszących 
i roślin doniczkowych - 99 zł

cyfrowy 
reGulator 

czaSowy 
przepływU wody
możliwość ustawienia cykli 

nawadniania - 85 zł

zł/przęsło

2499
zł/opak.

2799
zł/opak.

od 2199
zł/szt.

119 
zł/szt.

249 
zł/zest.

319 
zł/szt.

4599
zł/szt.

169 
zł/szt.

1399 
zł/szt.

59 
zł/szt.

300 
W

600 
W

2,0 
Ah

od 85 
zł/szt.

Lipiec 20212

Produkt
PolSki

*Nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka

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

SZYBCIEJ



dulux 
eaSy care
farba plamoodporna, 
różne kolory, 2,5 l (24 zł/l)

noBileS Pory roku
farba lateksowa,  
2,5 l - 29,99 zł (12 zł/l)
5 l - 56,99 zł (11,40 zł/l)

Sadolin claSSic 
iMPreGnat hyBrydowy
powłokotwórczy, przeznaczony do 
ochronno-dekoracyjnego malowania drewna 
na zewnątrz, 2,5 l (24 zł/l)

drewnochron 
iMPreGnat extra
powłokotwórczy, różne kolory, 
4,5 l + 11% (17,40 zł/l)

MaGnat ceraMic
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej 
generacji, wyprodukowana przy wykorzy-
staniu innowacyjnej technologii CERAMIC 
SYSTEM bazującej na ceramicznych 
komponentach oraz najwyższej jakości 
żywicach i pigmentach, 2,5 l (28 zł/l)

akzo  
SuPer akryl 
biała, 10 l (8 zł/l)

Grunt PSB 
uniwerSalny 
5 l (1,80 zł/l)

Grunt 
podKładowy dUlUX
zwiększa przyczepność 
i krycie farb oraz zapewnia 
oddychanie ścian, 8 l (6,87 zł/l)

MaGnat  
creative white
10 l (11,40 zł/l)

dekoral akrylit w
farba lateksowa,  
odporna na szorowanie,  
10 l + 10% GRATIS (6,82 zł/l)

draBina aluMiniowa,  
doMowa dwuStronna

liczba stopni: 11, nośność maksymalna  
150 kg, stopnie i stopki antypoślizgowe

rafil farBa 
do BraM 
i ogrodzeń 
0,9 l (39,99 zł/l)

drzwi zewnętrzne pasadena 
szerokość: 90 cm, L/P, kolor: orzech, złoty dąb, antracyt, 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: blacha  
ocynkowana, Nano Advance, komplet akcesoriów w cenie

sKrzydło  
ramowe wewnętrzne iBiza*
szerokość od 60 do 90 cm, szyba hartowana,  
kolor Dąb Montana - folia 3D
*ceny bez klamki i ościeżnicy

5999
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

5999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

8699
zł/szt.

2,5
litra

5
litrów

5
litrów

0,9
litra

10
litrów

899
zł/szt. 3599

zł/szt.

399 
zł/szt.

8
litrów

5499
zł/szt.

114 
zł/szt.

10
litrów

11
litrów

7999
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.
1399 

zł/kpl.

od 329 
zł/szt.
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1.

2.

2.

1.

1.

2.

Seria loGi 
kolor biały
 - ramki - od 1,59 zł
 - łączniki - od 4,99 zł
 - gniazda - od 5,99 zł

oPrawa 
oŚwietleniowa elnis l c/w
moc maks. 35 W; kolory: biały, czarny, złoty; 
materiał obudowy: stop aluminium

zwiS alvaro
wym.: 120x30x30 cm;
gwint 1xE27; 
maks. moc 40 W;
kolor czarny

oPrawa 
podłogowa Una

wys. 176 cm,  gwint E27

rozdzielnice 
8 modułów

detektory 
1. do wykrywania przewodów - 22,90 zł
2. do wykrywania przewodów,  

drewna, metalu - 79,90 zł
Mierniki cyfrowe
różne rodzaje

wyłączniK nadprądowy
 - 1-fazowy B10, B16, B20 - 5,99 zł
 - 3-fazowy B20, B25 - 17,90 zł

oPrawa 
podłogowa Kama
wys. 176 cm, gwint E27, E14

oPrawa 
Sufitowa 
Punktowa Soren
w wersji okrągłej lub kwadratowej

oPrawa
deKoracyjna 
erinuS
kolor biały, czarny, szary

oPrawa
oŚwietleniowa 
ProGreS tekSaS

kolor czarny, gwint 3xE27

eleM oPrawa 
oŚwietleniowa 8821/2 8c

gwint 2xE27, chrom, klasyczna lampa w kolorze chromu, ozdobne 
przezroczyste klosze, z wtopionymi od wewnątrz drobinkami szkła, 

doskonale sprawdzi się zarówno w klasycznym jak i nowoczesnym wnętrzu

laMPa 
GloBo odin
lampa wisząca, kolor: 
stare złoto, szkło satynowe, 
moc maks. 60 W
1. 1xE27 - 129 zł
2. 5xE27 - 319 zł

adaptery podróżne
różne rodzaje:  
EUROPA/UK/USA

przedłUżacze 1g
bez uziemienia,
dostępne długości: 10, 20, 30 m

latarKa czołowa led 
1. - 10,90 zł
2. - 19,90 zł

od 159
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

239 
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

5990
zł/szt.

2590
zł/szt.

od 2290
zł/szt.od 1390

zł/szt.

od 599
zł/szt.

6990
zł/szt.

2999
zł/szt.

od 2499
zł/szt.

169 
zł/szt.

149 
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

Lipiec 20214

nowoŚć

zajmiemy się twoim

oświetleniem
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ton: piasek

ton: szary
ton: grafit

2.

1.

3.

4.

SPodnie cereSit
przy zakupie 

6 worków

SPodnie
za 1 zł 

7 mm 2.

8 mm 1.

zlewozMywak 
Granitowy huGo
1-komorowy krótki, 
ociekacz, wym. 62x44x19,5 cm, 
w zestawie: bateria „U”, deska drewniana, 
dostępne tony: grafit, szary, piasek

zeStaw MeBli Mea*
1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk, 

wym.: 50, 55, 60, 75 cm - od 229 zł;
2. szafka stojąca, nóżki, biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 169 zł;

3. szafka wisząca, biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 119 zł;
4. słupek, wym. 170 cm - 279 zł

*cena nie zawiera armatury, akcesoriów
Kosz na Bieliznę 
50 l, różne kolory 

koMPakt 
574 colour  

new clean on 
3/5 l, deska Duro WO 
ŁW - odpływ poziomy

zeStaw 
Podtynkowy 

cerSanit
miska CITY OVAL, 

deska Duro WO ŁW, przycisk

ceresit zaprawa Klejowa 
cM 16 Pro aero 22,5

2. Jesion Kalimera, 
AC4, 7 mm 
- 22,99 zł

1. Dąb Artemida, 
AC4, 8 mm,  
V-fuga - 32,99 zł

Kleje 
montażowe patteX
różne rodzaje, opak. 290 g 
(od  75,83 zł/kg)

Piana
montażowa

henkel 
whiteteQ t&S

pistolet,
opak. 750 ml 

(31,99 zł/l)

4699
zł/szt.

349 
zł/zest.

od 119 
zł/szt.

55 
zł/szt.

449 
zł/zest.

999 
zł/zest.

2399
zł/opak.

od 2299
zł/m2 

od 2199
zł/opak.

Lipiec 2021 5 

panele podłogowe

zajmiemy się twoją

łazienką

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.
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1. 2.

3.

4.

5.

8.

6. 7.

9.

10.

hit cenowy

39 
zł/szt.

Garnki, rondle eMaliowane 
 - garnki poj. 1,5-7 l - od 17,90 zł; 
 - rondle poj. 0,6-3 l - od 17,90 zł

Butelki
poj. 0,55-0,73 l

dzBanek fieSta
poj. 1,5 l, z dodatkowym 
koszykiem na owoce

MiSki
 - miska z sitkiem
 - miska do sałaty,  
5 l ze sztućcami

szKło UżytKowe
 - salaterka KLARA 21,7 cm - 6,99 zł, 
 - pucharek ELSA 12 cm - 4,49 zł, 
 - szklanka SOFIA 590 ml - 2,79 zł

dywan zewnętrzno- 
-wewnętrzny maestro
wym.: 80x200 cm - 95 zł;  67x120 cm - 47 zł, 
120x160 cm - 115 zł, 160x220 cm - 207 zł 
dostępny w różnych wzorach

panel deKoracyjny pVc
wym. 96x48,5 cm, dostępne różne wzory

SuSzarka 
Balkonowa
 - nierdzewna, powierzchnia  
suszenia 18 m - 94,90 zł, 
 - aluminiowa, powierzchnia  
suszenia 18 m - 84,90 zł

vileda MoP 
SuPerMocio Soft

 - wiadro - 29,90 zł/szt.,
 - wkład do mopa - 12,90 zł/szt.

Vileda ŚcierKi, 
gąBKi…
dostępne różne rodzaje; 
 - ścierki - od 5,99 zł/kpl., 
 - zmywaki - od 3,49 zł/kpl.

vileda Szczotki, 
Szufelka 
 - szczotki od 24,60 zł/szt.,
 - szufelka - 16,90 zł/szt.

cheMia GoSPodarcza
1. VIZIR PROFESSIONAL, kolor, regular, 7,5 kg/100 prań - 64,99 zł (8,67 zł/kg, 0,65 zł/pranie)
2. E - KONCENTRAT, płyn do płukania, różne rodzaje, 1,65 l, 1,8 l - 7,99 zł (od  4,43 zł/l)
3. VANISH OxI ACTION odplamiacz; różne rodzaje, 1 l - 13,99 zł
4. AJAx uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
5. BREF POWER ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,27 zł/kg)
6. MEGLIO spray odtłuszczacz lemon, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
7. MEGLIO spray odkamieniacz ANTI-LIMESCALE, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
8. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
9. MATTES, mydło szare, 175 g - 2,99 zł (17,09 zł/kg)

10. SEPTISOAP HIGIENIC higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk, 5 l - 55 zł (11 zł/l)

toaletka koSMetyczna kaSia
lustro z oświetleniem 12xLED, wym. 140x94x43 cm

czajniK 
BezPrzewodowy

od 1790
zł/szt.

od 279
zł/szt.

od 899
zł/szt.

1990
zł/szt.

1590
zł/szt.

od 47 
zł/szt.

1599
zł/szt.

od 8490
zł/szt.

od 299
zł/szt.

169 
zł/szt.

hit cenowy

529 
zł/szt.

Lipiec 20216

zapraszamy

do kuchni

proponujemy piękne

dywany
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2 akuMulatory 
W ZESTAWIE

walizka 
W KOMPLECIE

odkurzacz warSztatowy 1250 w
moc: 1250 W, pojemność zbiornika: 20 l, zbiornik ze stali szlachet-
nej, wyposażenie: wąż ssący, duża dysza ssąca, filtr piankowy, 
dysza szczelinowa, rury przedłużające (3 szt.), 1 przejściówka, 
worek na kurz, napięcie znamionowe: 230 V 50 Hz

celMa 
Pilarka tarczowa
z laSereM 1500 w
tarcza 190 mm, prowadnica do cięcia równoległego

celma szlifierKa Kątowa 750 w 
tarcza 125 mm

wiertarKo-wKrętarKa 18 V li-ion
2 akumulatory 18 V Li-Ion 1,5 Ah; prędkość obr. regulowana elektronicznie 

0-1450 obr./min, 2 biegi; ustawienia momentu obr. 18+1, maks. moment 
obr. 28 Nm; lampka LED, wskaźnik naładowania baterii, walizka

ręKawice  
ze sKóry Koziej
rozmiar 8, 9, 10, 11 

czaPka  
roBocza/
SPortowa

koSzulka 
czerwona, ciemnoszara 180 g/m2,  
M, L, xL, 2xL

koSzulka 
oStrzeGawcza
żółta, M, L, xL, 2xL

SPodenki krótkie
szaro-czarne, 100%  
bawełna, 245 g/m2,  
M, L, xL, 2xL

sandały
dzianina; kolor khaki-czarno-zielony,  
40, 41, 42, 43, 44, 45

zaMiatarka 
ręczna
szerokość 
robocza 65 cm

319 
zł/szt.

169 
zł/szt.

2990
zł/szt.

1699
zł/szt.

8990
zł/para

1299
zł/para

5990
zł/szt.

1499
zł/szt.

169 
zł/szt.

245 
zł/kpl.

1250 
W

750 
W

1500 
W

18 
V

1,5 
Ah

449 
zł/szt.
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zajmiemy się twoją

ochroną

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+100



1.

2.

3.

6.

5.

4.

dMuchawa 
do liŚci energy+ 

prędk. przepływu 
powietrza: 190 km/h

Nożyce do żywopłotu Energy+
szer. cięcia 510 mm, maks. grubość cięcia 15 mm

Pompka Energy+
3 końcówki w zestawie

Podkaszarka
ENErgy+ 
szerokość
koszenia 254 mm

oPalarka
ENErgy+ 
moc: 270 W,
maks. temp. 550° C

artyKUły militarne
1. wiatrówka Crosman Vital Shot 4,5 mm (17-CT7S) - 319,00 zł
2. wiatrówka Hatsan TG 1100x 4,5 mm (T011794) - 389,00 zł
3. repelent na owady Mugga Extra Strong spray 50 % DEET, 75 ml - 28,99 zł 

(38,65 zł/100 ml)
4. lornetka wojskowa Blackfire Magna Zoom 10-30x50 - 149,00 zł
5. gaz pieprzowy Policyjny, strumień, 50 ml - 28,99 zł (57,98 zł/100 ml)
6. wiatrówka CZ 75D Compact 4,5 mm (16086) - 249 zł

od 2899
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:

MrówKA OStrów MAZOwiECKA
Ul. lUBiEJEwSKA 94, tEl. 665 556 577

gODZ. OtwArCiA: PN. - Pt.: 700-2000,   SOB.: 800-1800,   ND.: 900-1700

169 zł 

149 zł 

189 zł 

129 zł 

117 zł 189 zł 

4990 zł 

129 zł

149 zł
6299

 zł159 zł

169 zł

+100



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

