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dostępne kolory:

3.

OŚWIETLENIE BOŻONARODZENIOWE
różne rodzaje

pROjEkTORy LED
 - ogrodowy RGB, 4 W, LED, kolorowe płatki - 99,90 zł
 - ogrodowy RGB, 3,6 W, LED, kolorowe kule - 89,90 zł
 - ogrodowy RGB, 4 W, z 12 slajdami - 129,90 zł
 - ogrodowy z pilotem, 8 efektów świetlnych - 129,90 zł
 - choinkowy, złota gwiazda z ruchomą iluminacją - 129,90 zł
 - laserowy LED, wzór IH, wodoodporny - 129,90 zł

pRZEDłuŻAcZE DOmOWE
różne rodzaje

ELIZA Lux
wym. 40x46x90 cm, 
kolor beżowy

EWA mAx
wym. 33x46x90 cm, 
górna płyta grzewcza 
z fajerką, przeszklenie 
w drzwiczkach

BEATA
wym. 46,5x39x97 cm

płyTA 
gRZEWcZA

STOjAk pOD cHOINkĘ
1. kuty, otwór na pień: śr. 8,2 cm - 75,90 zł + 50 punktów pAyBAck,  

śr. 10 cm - 82,99 zł + 50 punktów pAyBAck, śr. 12,5 cm - 101,99 zł 
2. metalowy, z pojemnikiem, kolor: srebro antyczne, zielony - 79,99 zł
3. plastikowy, różne wzory i rozmiary - od 35,49 zł

od 4490
zł/opak.

od 8990
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

8,6 
kW

699 
zł/szt.8,6 

kW

499 
zł/szt.

10,7 
kW

699 
zł/szt.

od 3549
zł/szt.
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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

zima
poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   prąd w górę, 
a rachunki bez zmian

•  korzystne renowacje – sposoby na odmianę wnętrz

•  zadanie na zimę – inwestycja mieszkaniowa

m jAk 
mRóWkA
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

Rozświetlimy twój dom
na święta

PIECE STALOWE



U nas narzędzia
dla każdego
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ODkuRZAcZ kOmINkOWy
do popiołu, z silnikiem, 1000 W

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, ssawki (podłogowa na mokro/
sucho, szczelinowa), filtr kartridżowy, papierowa torebka 
filtracyjna 1 szt. 

WIERTARkA uDAROWA 720 W
moc 720 W, uchwyt kluczykowy 13 mm,  
pręd. 0-3000 obr./min, schowek na wiertła  
ulokowany w dodatkowej rękojeści, walizka

SZLIfIERkA kąTOWA 900 W  
+ ZESTAW TARcZ
moc 900 W, śr. tarczy 125 mm; regulacja obrotów 
w zakresie 3000-12000 obr./min, w komplecie 10 tarcz 
tnących do metalu 125x1x22,2 mm

SZLIfIERkA kąTOWA 1200 W
moc 1200 W; śr. tarczy 125 mm;  
reg. obrotów w zakresie 4000-12 000 obr./min; 
bezkluczykowy montaż osłony

mIESZADłO 
ELEkTRycZNE 
1200 W

kLEj mAmuT
290 ml (103,10 zł/l)

fOLIA pSB STANDARD 
pAROIZOLAcyjNA
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m

NEO kLucZE NASADOWE
1. zestaw 219 szt.: 1/2”, 3/8”, 1/4”, CrV - 629,90 zł
2. zestaw 110 szt.: 1/4”, 1/2”, CrV - 349,90 zł
3. zestaw 86 szt.: 1/4”, 1/2”, CrV - 255,90 zł
- zestaw 82 szt.: 1/2”, 1/4” , CrV - 329,90 zł
- zestaw wkrętaków, 6 szt. - 45,90 zł
- zestaw wkrętaków, 9 szt. - 69,90 zł

BLuZA  
Z kApTuREm 

czarna/szara/granatowa

BuTy  
ROBOcZE
ocieplane

cZApkA 
1. zimowa - 12,90 zł
2. uszatka, ocieplana - 24,90 zł

pOLAR  
ROBOcZy 
czerwony

129 
zł/szt.

poj.

18 l

249 
zł/zest.

1000
W

17 
litrów

179 
zł/kpl.

WALIZkA 
W kompLECIE

720 
W

179 
zł/kpl.

900 
W

139 
zł/szt.

349 
zł/szt.

1200 
W

1200 
W

2990
zł/szt. 6899

zł/rolka

4990
zł/szt.

3990
zł/szt.

9990
zł/para

od 1290
zł/szt.

od 4590
zł/zest.
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mAgNAT cREATIvE
farba lateksowa o głębokim stopniu 
matowości i antyrefleksyjna, szczególnie 
polecana do malowania dużych po-
wierzchni, 2,5 l - 52,99 zł (21,20 zł/l), 
5 l - 99 zł (19,80 zł/l)

ŚNIEŻkA pLAmOODpORNA
matowa lateksowa farba do wnętrz 
charakteryzuje się dużą odpornością 
na plamy, nie chlapie w czasie malo-
wania, 2,5 l - 43,99 zł (17,60 zł/l), 
5 l - 79 zł (15,80 zł/l)

gRuNT uNIWERSALNy 
ŚNIEŻkA 
lateksowa emulsja podkładowa, 
10 l (6,59 zł/l)

LASER kRZyŻOWy 
1. pRo SmART 1.1 + Statyw TR-420F, 

czerwona wiązka - 259 zł
2. pRo SmART 1.1G + Statyw TR-420F, 

zielona wiązka - 339 zł

TEkTuRA fALISTA 
2-warstwowa, 200-210 g/m2, 
1x20 m2

ŚNIEŻkA BARWy NATuRy
matowa farba lateksowa, 5 l (13,20 zł/l)

fARBA ODpORNA  
NA SZOROWANIE
śnieżnobiała, lateksowa,  
10 l + 10% (6,82 zł/l)

gRuNT pSB 
uNIWERSALNy 
5 l (2 zł/l)

SóL DROgOWA 
Z ANTyZBRyLAcZEm pSB

20 kg (0,65 zł/kg)

ucHWyT WAłkA 
mALARSkIEgO 
DOLpHINROLLER 
mINISySTEm 10

kIj mALARSkI 
DOLpHNxTENDER

100-180 cm

WAłEk kILLER 
SERIA 330 
półgładkie powierzchnie

WAłEk HEkTOR 
H25W13 SERIA 330 
półgładkie powierzchnie 

WAłEk kILLER 9 mm 
wszystkie gładkie powierzchnie, 
akryle, lateks, olejne

ucHWyT mALARSkI  
Z SySTEmEm ROTAcyjNym 
ROTATINg DOLpHINROLLER 25 cm 
SERII 330

pIANA SOuDAL yELLOW
karton 12 szt., w zestawie pistolet 
(25,90 zł/szt.)

od 2,5
litra

od 2,5
litra

od 259 
zł/zest.

od 5299
zł/szt.

od 4399
zł/szt.

10
litrów

11
litrów

6590
zł/szt.

1890
zł/szt.

5
litrów

6599
zł/szt.

7499
zł/szt.

999
zł/szt.

1299
zł/opak.

1290
zł/szt.

6990
zł/szt.

2190
zł/szt.

1990
zł/szt.

990
zł/szt.

4590
zł/szt.

31080
zł/zest.

Grudzień 2021 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50

+50



1.

1.

2.

2.

1.

2.

2.

3.

1.

1.

2. 3.

4.

5.

OpRAWy  
OgRODOWE mARINA
1. kinkiet, wisząca - 75,90 zł
2. słupek 30 cm - 75,90 zł 

słupek 100 cm - 99,90 zł

OpRAWA 
OgRODOWA  
mARmO
 - 25 cm - 119 zł
 - 28 cm - 179 zł 
 - 38 cm - 199 zł

OpRAWy ZEWNĘTRZNE LED 
Z cZujNIkIEm RucHu
kolor: biała, czarna, szara, barwa światła neutralna
1. RIoLIT, 15 W, 1100 lm, Ip65 - 75,90 zł 
2. HoWLIT, 20 W, 1800 lm, Ip65 - 84,90 zł 
3. FRENIT, 20 W, 1800 lm, Ip65,  

funkcja przyciemnienia - 84,90 zł

pLAfONIERA/LAmpA
1. LED kARoL, plafoniera, 24 W - 69,90 zł
2. SoLA LED D SLIm mVS, plafoniera z czujnikiem ruchu, 28 W, 4000 k - 119,90 zł
3. SoLA LED D SLIm, plafoniera SmD LED, 20 W, 4000 k - 65,90 zł
4. pEDRo LED SL, plafoniera z czujnikiem ruchu, 15 W, 4000 k WHITE - 69,90 zł
5. RoBIN LED C, lampa sufitowa SmD LED, 18 W - 55,90 zł

NAŚWIETLAcZE NA STATyWIE
1. 2x30 W, wysoki statyw - 169,90 zł 
2. 30 W, niski statyw - 59,90 zł

NAŚWIETLAcZ  
Z WBuDOWANą BATERIą
1. 10 W - 69,90 zł
2. 30 W - 115,90 zł

LAmpA WARSZTATOWA
różne rodzaje

od 5590
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 7590
zł/szt.

od 7590
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 3290
zł/szt.
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Zajmiemy się

Twojego ogroduoświetleniem
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DEkORAcjE SZkLANE,  
ŚWIEcE kLuBOWE
różne rodzaje; wazon SIGNE,  
wys. 20 cm - 12,99 zł + 50 pkt. pAyBAck

LAmpION 
kOmINEk LED 
tworzywo sztucz-
ne, wymiary: 
30x24x12,5 cm

vILEDA mOp  
OBROTOWy TuRBO 3w1
 - wkład do mopa obrotowego - 34,90 zł/szt.

vILEDA  
ŚcIągAcZkA 
ELEkTRycZNA DO SZyB 
WINDOmATIc pOWER

DZBANEk fILTRujący  
DAfI LuNA cLASSIc 3,3 l
w zestawie: dzbanek, 1 filtr 
Standard Classic, bidon 0,6 l, 
manualny wskaźnik wymiany filtra

ZESTAW fILTRóW 
DO WODy
1. 2+1 Standard Classic 

- 24,99 zł/zest.
2. 2+1 Standard Uni-

max - 29,99 zł/zest.

pOjEmNIk  
DO pRZEcHOWyWANIA
1. FoRmICA - 42,90 zł
2. LARGo - od 16,90 zł

WycIERAcZkA  
kOkOS fORmIcA
wymiar 60x40 cm

cZySTA LAZIENkA
1. poTRójNA moC, pianka w sprayu, 500 ml - 27,90 zł
2. BĘkITNY śRoDEk do usuw. kamiennego osadu,  

250 ml - 13,90 zł; 500 ml - 25,90 zł (51,80 zł/l)
3. pianka w sprayu, 500 ml - 27,90 zł (55,80 zł/l)
4. żel czyszczcy, 500 ml - 22,90 zł (45,80 zł/l)
5. eliminator zapachów, 500 ml - 26,90 zł (53,80 zł/l)
6. środek do białego czyszczenia toalet,  

500 ml - 19,99 zł (39,80 zł/l)

cZySTA kucHNIA
1. higieniczny środek do czyszczenia lodówek,  

500 ml - 19,90 zł (39,80 zł/l)
2. intensywny środek czyszczący płyty kuchenne,  

250 ml - 18,90 zł (75,60 zł/l)
3. odkamieniacz do ekspresów, 500 ml - 15,90 zł (31,80 zł/l)
4. środek do usuwania tluszczu, 500 ml - 21,90 zł (43,80 zł/l)
5. czysty grill, rożen i piekarnik, 500 ml - 26,90 zł (53,80 zł/l)

Hg uRZADZENIA DOmOWE
1. pomoc serwisanta pralek  

i zmywarek - 35,90 zł
2. tabletki do czyszczenia ekspresów  

do kawy, opak. 10 szt. - 21,90 zł

99 
zł/szt.

od 699
zł/szt.

169 
zł/szt.

129 
zł/szt.

22 
zł/zest.

od 1690
zł/szt. 1990

zł/szt.

od 1390
zł/szt.

Grudzień 2021 5 

Zestaw filtrów do wody
2+1 Standard Classic

Zestaw filtrów do wody
2+1 Standard Unimax

Dzbanek filtrujący 
Dafi Luna Classic 3,3 l

 
w zestawie dzbanek,
1 filtr Standard Classic,
bidon 0,6 l 

manualny 
wskaźnik
wymiany filtra 

XXXX

XXXX

XXXX

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.
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DIREcT HOmE AND gARDEN  
LAS W SZkLE
słoiki i akcesoria

1. SToRCzYkI SzTUCzNE - od 30,99 zł
2. kLATkI DEkoRACYjNE - 29,99 zł
3. pUFY - od 109 zł
4. SkRzYNIE - 19,99 zł

1. blachy do pieczenia HoLLY, różne rodzaje - od 12,90 zł
2. stolnica; w ofercie również narzędzia: łopatka, pędzelek, ubijak, wałek - od 9,99 zł
3. pojemnik na ciasto; dostępne różne rodzaje - od 19,90 zł
4. pojemnik spożywczy FRESCo; poj. 0,4-2,4 l - od 6,49 zł
5. krajacz - 17,90 zł

gARNkI EmALIOWANE
garnek 14-20 cm - od 17,90 zł; w ofercie również słoiki  
do przechowywania 300-1250 ml - od 7,99 zł, komplet misek,  
5 szt. - 17,90 zł/kpl.

pORcELANA mySTERy I BELLA ZłOTO
w ofercie: miska - od 13,90 zł, talerz deserowy - 13,90 zł, talerz głęboki - 15,90 zł, 
talerz płytki - 19,90 zł, filiżanka 200-350 ml - od 20,90 zł, kubek - od 11,90 zł, imbryk 
900 ml - 52,90 zł, cukiernica - 26,90 zł, mlecznik - 20,90 zł; w ofercie również: AURoRA 
GoLD filiżanka - od 19,90 zł, AURoRA GoLD kubek - 19,90 zł, AURoRA GoLD - miska 
i talerz - od 24,90 zł; kubek z dekoracją bożonarodzeniową - od 18,90 zł, świecznik 
- od 12,90 zł, mata stołowa - od 2,99 zł, ozdoby bożonarodzeniowe od 11,90 zł, NoBLE 
pURE GoLD sztućce - od 7,99 zł, ANDREA szklanki i kubki termiczne - od 42,90 zł/kpl., 
mUSkAT zestaw do whisky (karafka + 4 szkl.) - 36,90 zł/zest., podkładka - 11,90 zł

kOLEkcjA ANTRAcyT
w ofercie programu: czajnik - 59,99 zł (cena reg. 119,98 zł), patelnia 20 cm - 44,99 zł 
(cena reg. 89,98 zł), patelnia 24 cm - 54,99 zł (cena reg. 109,98 zł), patelnia 28 cm 
- 64,99 zł (cena reg. 129,98 zł), patelnia grill 28 cm - 64,99 zł (cena reg. 129,98 zł) 
patelnia do naleśników 26 cm - 54,99 zł (cena reg. 109,98 zł), garnek wysoki 24 cm 
- 109,99 zł (cena reg. 219,98 zł), brytfanna 32x21 cm - 129,99 zł (cena reg. 259,98 zł), 
patelnia głęboka 28 cm z pokrywą żaroodporną - 129,99 zł (cena reg. 259,98 zł), kom-
plet 3 noży - 39,99 zł (cena reg. 79,98 zł)
* za każde wydane 20 zł otrzymasz naklejkę; za uzbieranie 5 naklejek i okazanie ich przy 
kasie, jesteś upoważniony do zakupów produktów z kolekcji ANTRACYT z rabatem 50%

50%
pRODukTy Z kOLEkcjI 
ANTRAcyT Z RABATEm*

od 690
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 649
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 3999
zł/szt.
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DEDRA  
NAgRZEWNIcE ELEkTRycZNE
1. DED9931B, moc 3000 W - 229,90 zł; 2. pTC 2,0 kW - 125,90 zł; 
3. 2,0 kW, okrągła - 179,90 zł; 4. DED9920, moc 2000 W - 169,90 zł

TERmOWENTyLATORy ELEkTRycZNE
1. DEDRA, ceramiczny z oscylacją, moc 1800 W - 119 zł; 2. DEDRA, ceramiczny,  
moc 1800 W - 89,90 zł; 3. DESCoN, pionowo-poziomy - 69,90 zł; 4. DESCoN,  
ceramiczny z oscylacją, moc 1500 W, biało-srebrny - 109,90 zł

pILARkA SpALINOWA NAc
silnik 45 cc, maks. moc 2,45 km,  
dł. prowadnicy 40 cm

OgRODZENIA BuDmAT

NIE mARNuj cZASu, OSZcZĘDZAj pIENIąDZE
NIE muSISZ cZEkAć TygODNIAmI NA ZAmóWIENIE,  

NASZE pRODukTy Są DOSTĘpNE „OD RĘkI”

pILARkA SpALINOWA LIDER Hp 5245
silnik 2-suwowy o poj. 51,5 cm3 i mocy 2,5 km, prowadnica dł. 45 cm, 
łańcuch 0,325" 1,5 mm 72E, hamulec bezpieczeństwa, automatyczne 

smarowanie łańcucha, system antywibracyjny

pILARkA SpALINOWA NAc
NAC-CST5

pOkARm DLA pTAkóW / kARmNIkI
- kula mała zimowa dla ptaków, 100 g - 1,50 zł
- blok energetyczny dla ptaków, 350 g/24 szt. - 6,90 zł
- serce orzechowe dla dzikich ptaków, 450 g - 14,90 zł
karmnik dla ptaków: kURzA STópkA - 25,90 zł, mały przyścienny - 25,90 zł;

AkcESORIA DO WyROBu WĘDLIN
1. wielofunkcyjny garnek z koszem, stal nierdzewna, 4 l  

+50 pkt. pAyBAck - 80,99 zł
2. zestaw szynkowar Słuszny kęs, 1,5 kg - 80,99 zł 
3. nadziewarka pozioma z silikonowym tłokiem, 1,5 kg - 105,99 zł
4. nici wędliniarskie, bawełniane, białe, do temp. 240°C, 100 g - 9,99 zł
5. nici wędliniarskie, biało-czerwone, bawełniane, do temp. 240°C, 100 g - 9,99 zł 

6. siatka wędliniarska, do temp. 220°C, szer. 15 cm, dł. 5 m - 13,99 zł
7. nastrzykiwarka 30 ml + 2 igły - 24,99 zł
8. nakłuwacz do mięsa - 24,99 zł
9. haki do wędzarni, kształt tradycyjny, 5 szt. - 15,99 zł 

10. haki do wędzenia ryb, potrójne, 5 szt. - 29,99 zł
11. mieszanka do szynkowaru ostre kąski, 30 g - 4,99 zł

od 12590
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

339 
zł/szt.

2,45 
km

51,5 
cm33 

km

od 259 
zł/szt.

379 
zł/szt.

349 
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 150
zł/szt.
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OfIcjALNy DySTRyBuTOR firmy kOSBuD

kOmpLEkSOWA OBSługA 

OcIEpLEń BuDyNku

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

Akceptujemy płatności:

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.  

Sklep Mrówka zastrzega sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

PSB Mrówka zielona góra
ul. Jędrzychowska 37, 65-385 zielona Góra, Tel. 509130386

Godziny oTwarcia: pn. - pT.: 700-1900,   sob.: 800-1600



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

