
rabat*  

10% 
   

  
  
  
   

na cały
asortyment12 czerwca  2021 r.(sobota)

*Rabat nie łączy się z produktami objętymi promocją. 

Czerwiec  
2021

Oferta ważna  
od 4.06 do 19.06

lub do wyczerpania zapasów.

m jak 
mrówka

porady i pomysły  
dla Twojego domu 

- 2,49 zł/szt.

psb mrówka msZaNa DOLNa

Urodziny
mrówki 
mszana dolna 

Zapraszamy na zakupy w naszym sklepie online:
www.mrówkasklep.com



Lato za oknem

Leżanka 
OgrODOwa 
4-pOZycyjNa
grafitowy lub zieleń leśna

Leżak 
DrewNiaNy 
bez podłokietnika
dł. 92 cm, szer. 58 cm,  
wys. 68/84/95 cm

Leżak poLY 
z podnóżkiem
kolor grafitowy

pawiLON 
pOLy

wym. 3x3 m, 
kolor: bordo, 

zieleń, granat
Zestaw 8-OsObOwy FamiLy
stół, 8 krzeseł z poduszkami gr. 5 cm; 
stół, wym. 190x90x25 cm

FOteL 
NeapOL 
pLUs

HUŚtaWka CYpR pLUS
4-osobowa z moskitierą i dwoma  
jaśkami; rozkładana do pozycji  
leżącej; siedzisko,  
wym. 170x50x55 cm

Zestaw mebLi 
naRożnYCH Siena 

sofa lewa, wym. 
160x75x74 cm; sofa prawa, 

wym. 180x75x74 cm;  
stół, wym. 146x74x66 cm; 
pufa, wym. 38x38x41 cm

219 
zł/szt.

129 
zł/szt.

109 
zł/szt.

139 
zł/szt.1999 

zł/zest.

139 
zł/szt.

1299 
zł/szt.

wytrzymałość 

300 kg

2299 
zł/zest.
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RęCznik WeLURoWY
wym. 75x150 cm, gramatura 400 g, 4 wzory

RęCznik 
kąpieLoWY
wym. 71x148 cm, 
100% bawełna,  
4 wzory

aUta bUDOwLaNe
3 modele: ciężarówka, walec, 
spychacz; dł. 27 cm - 19,90 zł/szt.

zWieRzątka, 
Zestaw DO piaskU
wym. 17x29 cm - 20,90 zł/zest.

Frisbee 
NeOpreNOwe
śr. 23,5 cm - 15,90 zł/szt.

piłka neopRenoWa
do gry w nogę, w siatkę; wymaga 
napompowania - 20,90 zł/szt.

Zestaw OLbrZym
do gry w tenisa i badmintona, zawiera: 
dwie rakietki 67 cm, 1 piłeczkę do tenisa 
śr. 8,5 cm, 1 lotkę 7,5 cm - 43,90 zł/zest.

zjeżdżaLnia 
OgrODOwa

dł. zjazdu 180 cm, możliwość 
podłączenia węża z wodą, 

maks. obciążenie 50 kg

kOsiarka 
z teRkotką
miks kolorów 
- 44,90 zł/szt.

kRęgLe maxi
z dwiema piłkami 
- 44,90 zł/szt.

armata 
dUża
z piłeczkami 
- 64,90 zł/zest.

HUŚtaWka 
kUbełkoWa
miks kolorów, maks. 
obciążenie 20 kg 
- 49,90 zł/szt.

bOciaNie gNiaZDO 
pODUcHa

może być używane  
w pozycji siedzącej lub leżącej

sieDZiskO 
kONicZyNa 
cZerwONa

wygodna, bezpieczna 
i niezwykle oryginalna huśtawka

trampOLiNa 
OgrODOwa

śr.:  244 cm - 399 zł, 
305 cm - 589 zł, 
366 cm - 739 zł, 

2490
zł/szt.

1990
zł/szt.

359 
zł/szt.

139 
zł/szt.

2290
zł/szt.

od 399 
zł/szt.

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

+100°P



1.

2.

pRomiennik Ciepła 2000 W
1. pow. grzania 12-20 m2, promieniowanie IR-B, IR-C, radiator kwarcowy - 199 zł
2. pow. grzania 12-24 m2, promieniowanie IR-B, IR-B, radiator rubinowy - 289 zł

griLL OgrODOwy 
WęgLoWY xxL + 
akcesOria Zestaw
blacha walcowana o grubości 
0,8 mm, rozmiar produktu po rozło-
żeniu 115x66x106 cm, rozmiar pa-
leniska (duży): 62x46x51 cm, kratka 
drut stalowy chromowany 28x43 cm 
+ 54x25 cm

Lampka 
sOLarOwa 
WiSząCa joY 
rgb
 - czarna
 - satynowa Lampa 

sOLarOwa
 - plastik - 3,90 zł

 - stal - 4,50 zł

pOcHODNie
 - bambusowa, 
120 cm - 6,99 zł, 
150 cm - 9,99 zł
 - KNOTY do pochodni, 
4 szt. - 1,79 zł/opak. 
(0,45 zł/szt.)

od 199 
zł/szt.

499 
zł/zest.

od 390
zł/szt.

890
zł/szt.

od 179
zł/szt.

Czerwiec 20214

altana, balkon, tarasPromienniki elektrycz
ne

pOraDa mrówki
Elektryczny promiennik na podczerwień emituje 

ukierunkowany promień ciepła, który jest natych-

miast odczuwalny przez osoby znajdujące się 

w jego zasięgu. Ogrzewanie takim urządzeniem 

jest wydajniejsze, bardziej ekonomiczne oraz bez-

pieczniejsze od ogrzewania gazowego. Sprawdzi 

się szczególnie w bardzo chłodne dni i wieczory.

promiennik znajdzie zastosowanie w:

• domkach letniskowych

• altanach, tarasach, patio, balkonach

• ogrzewaniu zwierząt i gadów

• saunach IR, łazienkach, salonach SPA 

i kosmetycznych

• suszeniu lakieru

• obiektach sakralnych, biurowych 

i halach przemysłowych

• restauracjach, pubach, 

ogródkach piwnych, 

kawiarniach, hotelach

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

SZYBCIEJ



w DOmOwymwarsztacie

1.
2.

4.

3.

weNtyLatOr
1. stołowy - od 55,90 zł

2. podłogowy - od 85,90 zł
3. cyrkulator podłogowy, 50 W - 115,90 zł

4. kolumnowy z pilotem - od 165,90 zł

weNtyLatOry 
cHrOmOwaNe

WieRtaRko-WkRętaRka UdaRoWa
zestaw: wiertarko-wkrętarka, adapter USB-latarka LED, ładowarka, akumulator Li-Ion 
ENERGY+ 18 V, 2 Ah; dane techniczne: obroty: I - 0-350 min-1, II - 0-1250 min-1, udar: 
I - 0-5250 min-1, II - 0-18750 min-1, pozycje pierścienia sprzęgła 1-16 (oraz dodatkowy 
przełącznik wkręcania, wiercenia i wiercenia z udarem), moment obr. (miękki/twardy) 
35/55 Nm, kompatybilna z akumulatorami ENERGY+; adapter USB/latarka LED o mocy 
1 W, liczba diod 1, wyjścia zewnętrzne USB 5 V DC 1,5 A

SzLifieRka kątoWa 
grapHite 2350 w, 230 mm

wiertarka UDarOwa 500 w
moc 500 W, prędkość obrotowa od 0 do 
2900 obr./min.; uchwyt wiertarski kluczykowy 
1,5 - 13 mm, maks. śr. wiercenia w metalu 
10 mm, maks. śr. wiercenia w betonie 13 mm, 
maks. śr. wiercenia w drewnie 20 mm, dł. 
przewodu zasilającego 2 m

SzLifieRka kątoWa 
grapHite 900 w,  
125 mm

289 
zł/szt.

od 13590
zł/szt.

od 5590
zł/szt.

229 
zł/zest.

69 
zł/szt.

169 
zł/szt.

18 
V

230 
mm

500 
W
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SadoLin extRa
lakierobejca dekoracyjno-ochronna, 
różne kolory, 2,5 l (47,60 zł/l)

beckers DesigNer cOLOUr
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa 
farba do ścian i sufitów, tworzy piękne matowe, 
zmywalne wykończenie, wydajność do 16 m2/l; 
2,5 l - 59,99 zł (24 zł/l); 5 l - 109 zł (21,80 zł/l)

Śnieżka 
barwy NatUry
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (14 zł/l)

ViDarON impregNat 
OgrODOwy
chroni i dekoruje drewno, zapewnia trwały 
kolor i efekt dekoracyjny, 4,5 l (12,22 zł/l)

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

beckers DesigNer 
pRimeR faRba gRUntUjąCa
10 l (6 zł/l)

beckers DesigNer wHite
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała farba 
lateksowa do malowania ścian i sufitów, pomalowa-
na powierzchnia zyskuje matowe wykończenie, 10 l 
(11,40 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)

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

aLtax impRegnat żYWiCznY
bardzo trwały i odporny na czynniki 
atmosferyczne, zawiera wysokogatunkowe 
żywice, różne kolory, 4,5 l (20 zł/l)

master DrabiNa 
DOmOwa aLUmiNiOwa
maks. obciążenie 125 kg;
 - 4-stopniowa - 64,99 zł
 - 5-stopniowa - 84,99 zł

FOLia psb 
bUDOwLaNa 
cZarNa 
staNDarD
gr. 0,2 mm, wym. 
4x25 m

FOLia psb 
staNDarD 

parOiZOLacyjNa
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

4,5
litra

119 
zł/szt.

3499
zł/szt.

5499
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

5899
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

5999
zł/szt.

10
litrów

114 
zł/szt.

11,5
litra

7499
zł/szt.

15% gratis

4,5
litra

8999
zł/szt.

1899
zł/szt.

0,8
litra

od 6499
zł/szt.4699

zł/rolka

6499
zł/rolka
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1.

2.

3.

4.

SzkLanki, dzbanki, kUbki, fiLiżanki…
dzbanek, poj. 1,2 l - 8,99 zł; szklanki, różne pojemności - od 15,90 zł/kpl.; filiżanka 
- 18,90 zł; kubek, poj. 310-450 ml - od 3,99 zł; w ofercie również słomki szklane z czyści-
kiem - 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; w ofercie również pojemnik 
lunchbox, poj. 680 ml - 15,90 zł

NiLO Zestaw ObiaDOwy 6/18
WoReCzki, toRebki na mRożonki

pRzetWoRY - Słoiki, bUteLki…
słoiki, różne rodzaje - od 6,49 zł/kpl.; zakrętki, wieczka - od 2,29 zł/opak.; butelki z zakrętką - od 6,69 zł/opak.

WiadRo SpożYWCze
poj. 5-10 l, różne kolory

Zestaw pOjemNików pOLar

akcesOria  
DO Deserów
1. salaterka szklana, 

17 cm - 4,49 zł
2. pucharek Malmo,  

poj. 270 ml - 4,99 zł
3. pokal Angel,  

poj. 570 ml - 5,99 zł
4. krajacz uniwersalny 

Practico, szary  
i zielony - 17,90 zł

od 749
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

8490
zł/zest. od 369

zł/szt.

od 229
zł/opak.

od 999
zł/szt.

od 999
zł/zest.

od 449
zł/szt.
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ViLeDa  
ŚCiągaCzka do SzYb 
wiNDOmatic pOwer

ViLeDa mOp 
ObrOtOwy  
płaSki ULtRamax 
xL box 
komplet wiadro + mop; 
dodatkowo w ofercie wkład 
do mopa - 34,90 zł/szt.

ViLeDa 
sUsZarka DO 
bieLiZNy kiNg
powierzchnia  
suszenia 20 m

sUsZarka baLkONOwa FOrmica
powierzchnia suszenia 18 m

aLVa waNNa OwaLNa
poj. 12-60 l, różne kolory

tiLL koSz pRoStokątnY
poj. 30-60 l, różne kolory

bea pOjemNik 
CLeaRbox
poj. 1,7-52 l

9990
zł/kpl.

177 
zł/szt.

117 
zł/szt.

4490
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

od 599
zł/szt.
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2.

1.

materac 
NaDmUcHiwaNy 

weLUrOwy 
siNgLe

wym. 191x73x22 cm  
- 42,90 zł/szt. 

pONtON FisHmeN 300 set
maks. obciążenie 265 kg,  

w zestawie pompka i plastikowe wiosła, 
wym. 252x125 cm - 219 zł/zest.

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

FiLtracja i cHemia baseNOwa
- od 6,99 zł

kamiZeLka 
NaDmUcHiwaNa 
do płYWania 
U-iON
- 15,90 zł/szt.

materace 
do płYWania
różne rodzaje - od 14,90 zł/szt.

pOmpki
do nadmuchiwania materacy, 
zabawek dmuchanych, różne 
rodzaje - od 10,90 zł/szt.

płYWak
- na małe tabletki chlorowe, 

składany - 9,99 zł
- na duże tabletki chlorowe 

- 17,90 zł

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.

parasOLe
różne rozmiary i wzory - 39,90 zł/szt.
pODstawa kapseL
- 69 zł/szt.

Hamak DOUbLe
wym. 200x140 cm; maks. 
obciążenie 120 kg - 79 zł/szt.

tOrba 
iZOtermicZNa 15 l
1. - 19,90 zł/szt.
2. wym. 54x17,5x31 cm; 

materiałowa - 34,90 zł/szt.

od 699
zł/szt.
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ogroduNawadnianie

aktywNa 
piaNa, 1 l

w zestawie

FONtaNNa 
sOLarNa LiLia
nadaje się do małego 

oczka wodnego

sZaLONa 
stOkrOtka
opryskiwacz ogrodowy

ibo Wąż pCV 2" 
50 m Niebieski
maks. ciśnienie 2 bary 
- 2,99 zł/m.b.

ibO pOmpa 
ZatapiaLNa
do ścieków, wirniki pompy 
wykonano z żeliwa, 
MAGNUM 2900, o mocy 
550 W 

NawaDNiaNie
szybkozłączki, dysze, trójniki, pistolety, zraszacze

OpryskiwacZ 
master 3000 
z LanCą 30 cm
ręczny ciśnieniowy opryskiwacz 
wyposażony w lancę 30 cm 
oraz dodatkową dyszę 
MR 1.0-90º, dysza okrągła

mYjka CiŚnienioWa  
k2 cOmpact car 
+ aktYWna piana 1 l
moc przyłącza 1,4 kW; ciśnienie maks. 110 bar; wydaj-
ność tłoczenia maks. 360 l/h; wydajność pow. 20 m²/h; 
podawanie środka czyszczącego przez zasysanie lub 
dyszę pianową; wbudowany filtr wody; wyposażenie: 
zestaw do mycia samochodu - szczotka, dysza pianowa; 
pistolet wysokociśnieniowy G 120 Q; 1-stopniowa lanca 
spryskująca; dysza rotacyjna; wąż wysokociśnieniowy 
4 m

4990
zł/szt.

1490
zł/szt.

od 159
zł/szt.

259 
zł/szt.

329 
zł/zest.

1,4 
kW
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kOsa spaLiNOwa HaNDy
2-suwowy silnik o poj. 42,7 cm3; szer. robocza 

tarczy 25,5 cm; szer. robocza żyłki 45 cm, 
w komplecie: szelki, klucz do świecy, pojemnik 

do mieszanki, głowica żyłkowa, 
tarcza tnąca

+ 50 pkt. paYbaCk

nożYCe 
do żYWopłotU HandY

silnik 710 W; napięcie 230 V, ~50 Hz; 
dł. robocza 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, 
żywopłot 12 cm; maks. śr. gałęzi 8 mm; maks. czas pracy 

40 min; akumulator wbudowany w urządzenie

kOsiarka eLektrycZNa HaNDy
1700 W, 230 V, szer. robocza 38 cm, kosz o pojemności 50 l

pRzedłUżaCz 
OgrODOwy prZewóD
2x1 mm, dł. 10-40 m

kOsiarka eLektrycZNa HaNDy yk 1333 
1300 W, 230 V, szer. koszenia 33 cm, regulacja wysokości koszenia 3 stopniowa, 
śr. kół 14 cm, pojemność kosza 30 l, waga 6,9 kg, wys. koszenia 2-6 cm

pRzedłUżaCze bębnoWe
4-gniazdowe z uziemieniem i przepięciem,

 - przewód 3x1 mm, dł.: 10-25 m - od 59,90 zł
 - przewód 3x1,5 mm, dł.: 25-50 m - od 105,90 zł

od 1990
zł/szt.

369 
zł/kpl.

179 
zł/szt.

89 
zł/szt.

339 
zł/szt.

199 
zł/szt.

1700 
W

1300 
W

od 5990
zł/szt.
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6.

4.

2.

1.

kamieNie OZDObNe
1. łupek Dark Stone 16-32 mm, 25 kg - 16,99 zł (0,68 zł/kg)
2. otoczak Kalcyt 20-40 mm, 25 kg - 25,99 zł (1,04 zł/kg)
3. grys Nero Venato, 25 kg - 16,99 zł (0,68 zł/kg)
4. grys Grafito (grafitowy) 8-16 mm, 25 kg - 16,99 zł (0,68 zł/kg)
5. grys Dolomit Biały Vanilia 8-16 mm, 25 kg - 16,99 zł (0,68 zł/kg)
6. grys Bianco 8-16 mm, 25 kg - 19,99 zł (0,8 zł/kg)

RoŚLinY ogRodoWe
wiele odmian

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)

agrecOL  
preparaty  

prZeciw OwaDOm 
i gryZONiOm (sZkODNikOm)

różne rodzaje

tamark NawOZy
 - nawóz, różne rodzaje, 1 l - 8,99 zł
 - LEPINOx PLUS, zwalcza ćmę bukszpanową 
i gąsienice motyli, 
10 g - 15,90 zł (1,59 zł/100 g)
 - nawóz morze kwiatów, 1 l - 9,99 zł
 - nawóz zadbany trawnik z mączką 
bazaltową, 8 kg - 45,90 zł (5,74 zł/kg)
 - MOSPILAN 20SP - bukszpan, 2,4 g - 7,99 zł 
(33,29 zł/10 g)

agrecOL NawOZy
 - do pelargonii, surfinii, 1 l - 13,90 zł
 - kapsułki nawozowe, różne rodzaje, 
opak. 18 szt. - od 5,99 zł (0,40 zł/szt.)

kOLce Na ptaki
wykonane ze stali 
nierdzewnej, dł. 53 cm

skrZyNka Na OwOce
wym. 60x40 cm; różne wysokości

od 799
zł/szt.

od 1699
zł/opak.

od 799
zł/szt.od 699

zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 599
zł/opak.

599
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

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

mrówka msZaNa DOLNa
UL. zakopiańSka 6 n, 34-730 mSzana doLna, teL. 18 549 10 88

godz. otWaRCia: pn.-pt.: 7.00-20.00, Sob.: 7.00-19.00, nd.: nieCzYnne

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



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

