
JAWOR
UL. KUZIENNICZA 10A

HIT CENOWY

 129 
zł/szt.

GRILL WĘGLOWY
ruszt: 55x42 cm, żeliwny, regulacja 
wysokości misy paleniskowej za 
pomocą korby, składana półka 
boczna + półka dolna, wskaźnik 
temp. w pokrywie

GRILL  
WISZĄCY NA TRÓJNOGU
śr. 45 cm, chromowany ruszt zawieszony 
na łańcuchu, stalowa misa i stelaż, łatwa 
regulacja wysokości rusztu

Czerwiec  
2021

Oferta ważna  
od 4.06 do 19.06

lub do wyczerpania zapasów.

HIT CENOWY

 449 
zł/szt.

WĄŻ  
OGRODOWY PSB
dł. 15 m, 25 m, śr.  ½ lub ¾’’, 
4- warstwowy, zbrojony

HIT CENOWY

 od  1699 
zł/szt.

HIT CENOWY

 1199 
zł/zest.

HUŚTAWKA INES
wym. 215x130x170 cm, z funkcją rozkładania, maks. waga 
użytkownika 300 kg, w zestawie: moskitiera, 2 półki,
2 dodatkowe poduszki



HIT CENOWY

5299 
zł/m2

HIT CENOWY

95 
zł/szt.

MATERAC 
NADMUCHIWANY 

WELUROWY SINGLE
wym. 191x73x22 cm  

- 42,90 zł/szt. 

BASENY
różne rodzaje  
- od 24,90 zł/szt.

KAMIZELKA 
NADMUCHIWANA 
DO PŁYWANIA 
U-ION
- 15,90 zł/szt.

MATERACE 
DO PŁYWANIA
różne rodzaje - od 14,90 zł/szt.

KOŁA DO PŁYWANIA
różne rodzaje - od 19,90 zł/szt.

FOTEL PLAŻOWY  
Z OPARCIEM
wym. 150x86 cm - 39,90 zł/szt.

ZWIERZĄTKA DMUCHANE
różne rodzaje - od 24,90 zł/szt.

NADMUCHIWANA 
DESKA 
DO PŁYWANIA
z uchwytami NEMO, 
wym. 100x50 cm 
- 19,90 zł/szt.

Basen
i wypoczynek

BASEN
ogrodowy stelażowy z pompą,  
- wym.: 3x0,76 m - 399 zł, 
- wym.: 3,6x0,76 m - 499 zł,

BASEN
prostokątny 2-pierścieniowy,  
wym.: 2,62x1,75x0,5 m

HIT CENOWY

od 399 
zł/szt.

HIT CENOWY

od 119 
zł/szt.

BASEN OGRODOWY
rozporowy, wym.: 240x63 cm - 119 zł,  
300x76 cm - 159 zł, 360x76 cm, z pompą 
filtrującą - 319 zł

BOCIANIE 
GNIAZDO 
PODUCHA

może być używane w pozycji 
siedzącej lub leżącej

SIEDZISKO 
KONICZYNA 
CZERWONA

wygodna, bezpieczna 
i niezwykle oryginalna 

huśtawka- 22,90 zł/szt.

TRAMPOLINA OGRODOWA
śr.:  244 cm - 479 zł, 305 cm - 629 zł,
Trampolina PRO FIBER 
śr.:  305 cm - 859 zł, 366 cm - 1049 zł

HUŚTAWKA MILA
metalowa, wym. 256x180x136 cm; 

odpowiednia dla dzieci powyżej 3 lat; 
w zestawie kotwy do bezpiecznego 

uziemienia

139 139 
zł/szt.zł/szt.

od od 479 479 
zł/szt.zł/szt.

499 499 
zł/zest.zł/zest.

Czerwiec 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

+100°P



BROS OCHRONA PRZED OWADAMI
 - SPIRALE na komary, opak. 10 szt. - 6,99 zł (0,70 zł/szt.)
 - ELEKTRO + płyn 3w1: na muchy, komary i mrówki - 22,90 zł
 - SIATKA na drzwi magnetyczna, kolor: biały, czarny;  
wym.: 100x220 cm - 27,90 zł, 160x220 cm - 35,90 zł
 - SPRAY na komary i kleszcze, 50% DEET,  
180 ml - 31,90 zł (17,72 zł/100 ml)
 - GAŚNICA na osy i szerszenie automatyczna, 
400 ml - 22,90 zł (57,25 zł/l)
 - MUCHOSPRAY, 750 ml - 15,90 zł (21,20 zł/l)

od 699
zł/szt.

KOSTKA NAPOLI PŁUKANA
gr. 6 cm, kolor: szary, grafit

HIT CENOWY

5299 
zł/m2

KOSIARKA 
ELEKTRYCZNA 
HANDY
1700 W, 230 V,  
szer. robocza 38 cm,  
kosz o pojemności 
50 l

1700 
W

NOŻYCE 
DO ŻYWOPŁOTU HANDY

silnik 710 W; napięcie 230 V, ~50 Hz; dł. ro-
bocza 52,5 cm; maks. śr. gałęzi 24 mm; listwa 

ostrzona laserowo

NOŻYCE AKUMULATOROWE 
DO TRAWY I ŻYWOPŁOTU GRIZZLY

akumulator 3,6 V, 1,5 Ah; dł. robocza: trawa 8 cm, ży-
wopłot 12 cm; maks. śr. gałęzi 8 mm; maks. czas pracy 

40 min; akumulator wbudowany w urządzenie

IBO POMPA 
GŁĘBINOWA 
SQIBO 0,55
pompa śrubowa o mocy 
550 W, wykonana ze stali 
nierdzewnej

POMPA 
ZATAPIALNA
moc 300W, maks.  
wysokość podnoszenia 
80m, przyłącza ¾’’,
 przeznaczona do 
wody czystej 

POMPA  
DO SZAMBA
wydajność 15,5 m3/h, 
wys. podnoszenia 12 m, 
maks. zanurzenie 5 m, 
maks. moc 550 W, 
z rozdrabniaczem 

KOSIARKA SPALINOWA 4w1
silnik 191cc, moc 2.8 kW OHV z tuleją żeliwną,  napęd, szer. robocza 51 cm, kosz 60 l 
centralna reg. wysokości koszenia 7 stopniowa 25-75 mm, koła łożyskowane, obudowa 
stalowa,  końcówka do mycia spodu; 4w1 -wyrzut boczny, tylny, do kosza, mielenie

KOSA SPALINOWA 3 KM
moc 3 KM, poj. silnika 54 cm3, szerokość roboczą 42 cm w ze-
stawie szelki podtrzymujące, głowice wraz z żyłką, tarcza tnąca, 
pojemnik do mieszania paliwa oraz narzędzia

339 
zł/szt.

179 
zł/szt.

89 
zł/szt.

359 
zł/szt.

159 
zł/szt.

249 
zł/szt.

HIT CENOWY

399 
zł/zest.

HIT CENOWY

1199 
zł/szt.
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HIT CENOWY

 2499
zł/szt.

HIT CENOWY

 5999
zł/szt.

FARBA BIAŁA 3 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

DULUX KOLORY 

ŚWIATA

DULUX EASYCARE 
KUCHNIA I ŁAZIENKA
hydrofobowa, plamoodporna farba do 
malowania kuchni lub łazienki z unikal-
ną technologią PROTECT, 2,5 l (26 zł/l)

DULUX KOLORY ŚWIATA
lateksowa farba do ścian 
i sufitów, 2,5 l (19,20 zł/l)

ŚNIEŻKA 
BARWY NATURY
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (14 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; 2,5 l (24 zł/l)

ŚNIEŻKA SUPERMAL
emalia olejno-ftalowa, różne 
kolory, 800 ml (23,74 zł/l)

PLAFON LED HERMETYCZNY
moc 12 W, barwa światła neutralna biała, herme-
tyczna obudowa, IP65, zasilacz w komplecie; kolor: 
czarny, biały

DEKORAL POLINAK PLUS
farba akrylowa, antyrefleksyjna przezna-
czona do dekoracyjnego malowania ścian 
i sufitów wewn. pomieszczeń, 10 l (5,90 zł/l)

ŚNIEŻKA EKO PLUS
odporna na szorowanie, zapewnia oddychanie 
ścian, polecana do dużych powierzchni, dosko-
nałe krycie 1-2 warstwy, optymalna wydajność 
do 14 m²/l, 11,5 l (6,52 zł/l)

BECKERS DESIGNER WHITE
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała 
farba lateksowa do malowania ścian i su-
fitów, pomalowana powierzchnia zyskuje 
matowe wykończenie, 10 l (11,40 zł/l)

WENTYLATOR
1. stołowy - od 49,99 zł

2. podłogowy - od 64,99 zł

OPRAWA OŚWIETLENIOWA INKA
E27, maks. moc 25 W, źródło światła: świetlówka/LED, 
dł. przewodu 100 cm, materiał: tworzywo sztuczne
 

PLAFON SMD LED Z PILOTEM
moc 48 W, śr. 49,5 cm; zasilacz w komplecie
regulacja jasności i barwy światła białego za pomocą pilota
 

PLAFON LED Z CZUJNIKIEM RUCHU
moc 15 W, kąt działania 140°, zasięg maks. 9 m, regula-
cja czasu świecenia od 10 s do 5 min, regulacja natęże-
nia oświetlenia przy którym urządzenie pracuje, IP 54

2,5
litra

6499
zł/szt.

2,5
litra

4799
zł/szt.

2,5
litra

3499
zł/szt.

2,5
litra

1899
zł/szt.

5899
zł/szt.

10
litrów

0,8
litra 11,5

litra

7499
zł/szt.

15% GRATIS
10

litrów

114 
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

239 
zł/kpl.

3599
zł/kpl.

od 6799
zł/szt.

1.2.

Czerwiec 20214  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

+50



HIT CENOWY

 1699
zł/szt.

VILEDA MOP OBROTOWY  
PŁASKI ULTRAMAX XL BOX 
komplet: wiadro + mop; dodatkowo  
w ofercie wkład do mopa - 34,90 zł/szt.

99999090
zł/kpl.zł/kpl.

+200

natryskowa 

wannowa 

umywalkowa stojąca zlewozmywakowa ścienna 

umywalkowa ścienna 

zlewozmywakowa stojąca

GŁOWICA 35 mm   SERIA BATERII PSB VIVO

POJEMNOŚCIOWY 
OGRZEWACZ WODY
30 l - 299 zł, 50 l - 289 zł,  
80 l - 369 zł

ZESTAW FILTRUJĄCY ENTRY
przepływ ok. 25 l/min i 5 l/min, łatwy montaż bezpo-
średnio na rurę, filtr piankowy zatrzymuje zanieczysz-
czenia mechaniczne, filtr węglowy poprawia smak 
i zapach wody, wykonane z bezpiecznych surowców 
bez BPA, trwałość filtracji do 6 miesięcy; 
zestaw 2-stopniowy - 129 zł, zestaw 3-stopniowy 
- 179 zł

POJEMNOŚCIOWY 
OGRZEWACZ WODY
dolny podumywalkowy;
10 l - 299 zł, 15 l - 329 zł

GRES SZKLIWIONY ASHVILLE
wym. 29,7x59,8 cm, kolory: beige, brown, light grey, grey; gat. I

69 
zł/szt.

65 
zł/szt.

65 
zł/szt.

65 
zł/szt.

49 
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 289 
zł/szt.

od 129 
zł/zest.

od 299 
zł/szt.

2. 3. 4.

5.1.

CHEMIA GOSPODARCZA
1. WASCH proszek do prania kolor/universal, 

7,5 kg - 29,99 zł (3,99 zł/kg)
2. CLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml 

- 5,99 zł (11,98 zł/l)
3. CIF MAX POWER mleczko do czyszczenia 

CITRUS/SPRING, 1001 g - 7,99 zł
4. LUDWIK płyn do naczyń, różne rodzaje, 900 g 

- 5,49 zł (6,10 zł/l)
5. REGINA BLITZ ręcznik papierowy, a’1 - 7,99 zł)

od 549
zł/szt.

ŻEL 
WASCHKONIG
do prania, kolor,  
uniwersalny, 3,3 l 
(5,15 zł/l)

HIT CENOWY

 2999
zł/m2 
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dostępne  
kolory:

DRZWI PASADENA
szer. 90 cm, kolor złoty dąb, antracyt, gr. 
skrzydła 72 mm,  klamka w komplecie

SKRZYDŁO  
DRZWIOWE SORA
różne wymiary i strony, szyba 
hartowana, okleinowane, 
kolor: dąb wiosenny, pokojowe 
- 239 zł, łazienkowe - 249 zł

SKRZYDŁO 
DRZWIOWE 
KWADRO
kolor sonoma, szer. 
70 i 80 cm, lewe i prawe; 
pokojowe - 229 zł,
łazienkowe - 239 zł

od 229 
zł/szt.

SKRZYDŁO 
DRZWIOWE ROSA 
szer. 80 cm, konstrukcja 
modułowa, folia dekor, kolor 
biały, pokojowe - 319 zł, 
łazienkowe - 339 zł

od 319 
zł/szt.

od 239 
zł/szt.

PANELE PODŁOGOWE
dąb North Cape, gr. 6 mm, klasa ścieralności AC3, 
wym. 192x1292 mm

3399
zł/m2 

PANELE PODŁOGOWE
dąb Montana, gr. 8 mm, klasa ścieralności AC5, V-fuga, 
wym. 194x1286 mm 

34349999
zł/mzł/m22

PANELE PODŁOGOWE
dąb Barry, gr. 8 mm, klasa ścieralności AC4,  
wym. 193x1383 mm

HIT CENOWY

 1349 
zł/kpl.

Czerwiec 20216  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

HIT CENOWY

 1899 
zł/m2 



MŁOTOWIERTARKA 
UDAROWA BEZSZCZOTKOWA
akumulator Li-Ion 20 V, 4 Ah; uchwyt SDS Plus; 
prędkość 0-1100 obr./min; współczynnik udaru 
0-4900 ud./min; siła uderzenia 1,8 J; maks. śr. wiercenia: 
w drewnie 30 mm, w betonie 26 mm, w metalu 13 mm; w ze-
stawie: akumulator 4 Ah + szybka, ładowarka; wiertła: 6, 8, 
10 mm; walizka

499 499 
zł/zest.zł/zest.

WALIZKA 
W ZESTAWIE

20 
V

+200

PILARKA TARCZOWA 
moc 1500 W, 5500 obr./min., śr. tarczy: 185mm
maks. głębokość cięcia przy 45°/90°, 43/65 mm,
zakres pochyleń: 0-45°

CHUSTA 
WIELOFUNKCYJNA
materiał: 100% poliester
mikrofibra, oddychający; 
bezszwowa konstrukcja, pasy 
odblaskowe zwiększające, 
elastyczność, ochrona przed 
wiatrem, słońcem, piaskiem, 
chłodem czy kurzem 

NAUSZNIKI 
PRZECIW 
HAŁASOWI
materiał: abs; wygłusze-
nie: SNR: 29dB, H: 32dB, 
M: 27dB, L: 19dB. Płynna 
regulacja wysokości na-
uszników, grube i miękkie 
poduszki

KOSZULKA BAWEŁNIANA
materiał: 100% bawełna, wytrzymała 
na wycieranie, wzmocnienie na karku, 
materiał nadający się do nadruków

SPODENKI 
ROBOCZE
materiał: bawełna 100%;  
6 kieszeni w tym 3 na 
rzep, oczko na klucze, 
kieszeń na telefon, po-
dwójne szwy, regulacja 
w pasie

SANDAŁY ROBOCZE
materiał: PU/dzianina siatkowa; podszewka: 
dzianina siatkowa, wymienna wyściółka 
gumowa podeszwa, głęboki protektor

HEŁM PRZEMYSŁOWY
materiał: HDPE, chroni przed urazami mechanicz-
nymi oraz krótkotrwałym kontaktem z przewodnika-
mi elektrycznymi (Kat. III); potnik, pasek podbródko-
wy, czteroramienna więźba z taśm włókienniczych 
oraz pas główny z polietylenu

RĘKAWICE  
OCHRONNE SKÓRZANE
materiał: skóra kozia, bawełna, elastan, wy-
konanie części chwytnej z jednego kawałka 
skóry zwiększa trwałość rękawicy

PIŁA UKOŚNA
moc maks. 1800 W; śr. tarczy 210x30 mm, 48 zębów; szer. cięcia 
90°x90° 310x62 mm, 90°x45° 210x62 mm, 45°x90° 310x36 mm, 45°x45° 
210x36 mm; laser; podstawa aluminiowa z regulacją kąta; zacisk do przy-
trzymywania przedmiotu obrabianego; prowadnica z możliwością blokady

WKRĘTARKO-WIERTARKA 18 V
moc 18 V, 2 x akumulatory 2,0 Ah, silnik bezszczotkowy, 
funkcja udaru, w komplecie z ładowarką i walizką

HIT CENOWY

499 
zł/kpl.

SANDAŁY ROBOCZE SKÓRZANE
materiał: skóra zamszowa, dzianina siatkowa, 
podnosek kompozytowy, gumowa, antypośli-
zgowa podeszwa, właściwości elektrostatyczne, 
certyfikat CE

159 
zł/para

25259999
zł/szt.zł/szt.

24249999
zł/szt.zł/szt.

69699999
zł/szt.zł/szt.

12129999
zł/szt.zł/szt.

19199999
zł/szt.zł/szt.

109 109 
zł/parazł/para

11119999
zł/parazł/para

499 
zł/szt.

229 
zł/szt.

1800 
W
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SZKLANKI, DZBANKI, KUBKI, FILIŻANKI…
dzbanek, poj. 1,2 l - 8,99 zł; szklanki, różne pojemno-
ści - od 15,90 zł/kpl.; filiżanka - 18,90 zł; kubek, poj. 
310-450 ml - od 3,99 zł; w ofercie również słomki szklane 
z czyścikiem - od 9,99 zł/kpl.; mata stołowa, różne 
rodzaje - od 4,99 zł

SŁOIKI, BUTELKI…
słoiki do przechowywania i na przetwory  
- od 7,49 zł; butelka, poj. 1 l - 7,49 zł

PATELNIE INTENSO
średnica 24-28 cm - od 59,90 zł; 

PANELE TAPICEROWANE
różne wzory, kolory różowy, szary, grafitowy i morski, 
prostokąt - 15x60 cm, prostokąt 30x60 cm,  
owal - 15x60 cm, trapez 30x35 cm, kwadrat 30x30 cm

od 749
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od od 59599090
zł/szt.

HIT CENOWY

od 499 
zł/szt.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y

FOTEL 
SKANDYNAWSKI
fotel typu uszak, tapicero-
wany tkaniną welurową,
pikowany, nogi z drewna 
bukowego, różne kolory;
- WINSTON wym. szer.: 
62 cm, wys.: 108 cm, gł. 
51,5 cm - 499 zł
- MILODR wym. szer.: 
73 cm, wys.: 99 cm,  
gł. 76 cm - 529 zł

od 2199
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

Mrówka Kamienna Góra ul. Spacerowa 1E, 58-400 Kamienna Góra 698-696-449 7:00 - 18:00 7:00 - 15:00 nieczynne

Mrówka Wałbrzych ul. Skarżyska 2, 58-300 Wałbrzych 698-696-454 7:00 - 19:00 7:00 - 16:00 nieczynne

LUBAWKA ul. Przyjaciół Żołnierza 4, 58-420 Lubawka 698-696-453 8:00 - 17:00 8:00 - 14:00 nieczynne

Mrówka KRZESZÓW ul. Św. Jadwigi Śląskiej 2, 58-405 Krzeszów 698-696-450 7:00 - 18:00 8:00 - 16:00 nieczynne

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

www.facebook.com/mrowkawalbrzych    /    www.facebook.com/mrowkajawor
www.facebook.com/mrowkakamienna    /    www.facebook.com/mrowkakrzeszow



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

