
07.10-09.10.2021
NA CAŁY 

ASORTYMENT 10x0%RATY
Szczegóły w Punkcie Obsługi Klienta

hiT CENOwY

99 
zł/szt.

hiT CENOwY

2590
zł/szt.

PiEC STAlOwY 
lUiZA
wym. 33x36x93 cm

TERMOwENTYlATOR 
FH-04

BATERYjNY 
CZUjNik dYMU

9 V, DC, BSI

OdkURZACZ 
kOMiNkOwY
moc 800 W, pojemnik na popiół 15 l, 
wąż ssący, aluminiowa końcówka,  
filtr materiałowy wielokrotnego  
użytku349 

zł/szt.

8,6 
kW

hiT CENOwY

3499
zł/szt.

OChRONA PRZEd 

PRZEgRZANiEM

Październik  
2021

Oferta ważna  
od 7.10 do 21.10

lub do wyczerpania zapasów.

OGRZEJEMY TWÓJ dom

Oferta obowiązuje 07-13.10.2021 lub do wyczerpania zapasów Szczegóły w Punkcie Obsługi Klienta

20 zł
Za kAŻdEwydane

200 zł

+100



szer. x wys. moc cena
55x48 cm 315 W 119 zł
55x68 cm 460 W 189 zł
55x93 cm 610 W 239 zł
55x118 cm 760 W 279 zł
55x138 cm 920 W 299 zł

gRZEjNik 
ŁAZiENkOwY 
PSB SUN
kolor biały

R

gRZEjNik 
kwARCOwY
dwie opcje grzania

gRZEjNik kONwEkTOROwY
2000 W, bez nawiewu

gRZEjNik 
AlUMiNiOwY POwER 70
wym. żeberka: wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, moc 769 W

gRZEjNik  
OlEjOwY

trzy opcje grzania, 
regulowany termostat, 

uchwyt do przechowywania przewodu;
 - 7 żeberek, 1500 W - 139 zł
 - 9 żeberek, 2000 W - 159 zł

 - 11 żeberek, 2500 W - 179 zł

PiECYk 
gAZOwY

4,2 kW

ŻARówki lEd
gwinty E27, różne rodzaje

CZUjNik gAZU 
ZiEMNEgO

BATERYjNY CZUjNik 
TlENkU węglA 
(CZAdU)
3xAA, TEST/DC-1-TEST

od 119 
zł/szt.

3299
zł/szt.

7999
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

199 
zł/szt.

769 
W

299 
zł/szt.

4,2 
kW

7390
zł/szt.

hiT CENOwY

od 299
zł/szt.

hiT CENOwY

5999
zł/szt.

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

SZYBCIEJ

+500



hiT CENOwY

2499
zł/szt.

3.

1.

2.

4.

hiT CENOwY

od 499 
zł/kpl.

ZESTAw NiCE*
szafka z umywalką, szer. 50 cm, lakierowany front, 
boki płyta MDF
*zestaw bez armatury

dESkA SEdESOwA NEw fORMiC
wolnoopadająca, duroplast

PRODUKT
POLSKI

kOMPAkT MiTO
odpływ poziomy, możliwość 

regulacji spłukiwania eko 2/4 litra 
lub 3/6 litra, deska polipropylenowa

ZlEwOZMYwAk gRANiTOwY PSB BRAVO
2-komorowy bez ociekacza, wym. 76x44x17 cm, kolory: szary, grafitowy, piaskowy

dostępne kolory:

ChEMiA gOSPOdARCZA
1. DIX spray, różne powierzchnie, poj. 0,5 l - 7,99 zł (15,98 zł/l)
2. REGINA NAJDŁUŻSZY RęCZNIK, kuchenny, papierowy, a'2 - 5,99 zł (3 zł/rolka)
3. LUDWIK, płyn do naczyń, różne rodzaje, poj. 900 ml - 5,49 zł (6,10 zł/l)
4. CASHMIR RUMIANKOWY papier toaletowy, a'12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)

POChŁANiACZ wilgOCi 
różne kolory

kABiNA EliO 
z brodzikiem bez syfonu, szkło 4 mm, wym.: 80x80 cm- 499 zł; 90x90 cm - 549 zł

75 
zł/szt.

249 
zł/zest.

159 
zł/zest.

333 
zł/szt.

od 549
zł/szt.

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

REMONTUJ

z nami

dUlUx SUPER BiAŁY MAT
farba emulsyjna, wysokiej jakości, do dekoracyjnego i ochronnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)

dEkORAl ClEAN & COlOR
lateksowa farba satynowa, 
2,5 l (22 zł/l)

śNiEŻkA BARwY NATURY
matowa farba lateksowa, 2,5 l (14 zł/l)

jEdYNkA gRUNT
farba podkładowa 
do wnętrz, 10 l (4,50 zł/l)

śNiEŻkA EkO
biała emulsja akrylowa 
do ścian i sufitów, 10 l (5 zł/l)

PŁYTki PARMA 1
biała cegła, idealnie sprawdza się zarówno w tradycyjnych, 
jak i nowoczesnych aranżacjach; płytka z gotową fugą  
gwarantuje szybki i łatwy montaż, opak. 0,5 m2 (57,98 zł/m2)

dUlUx EASYCARE kUChNiA i ŁAZiENkA
hydrofobowa, plamoodporna farba do malowania 
kuchni lub łazienki z unikalną technologią PROTECT;
 - biała mat: 1 l - 29,99 zł, 2,5 l - 69,99 zł (28 zł/l), 5 l - 129 zł (25,80 zł/l)
 - kolor, 2,5 l - 69,99 zł (28 zł/l)

5999
zł/szt.

9
litrów

2,5
litra

2,5
litra

5499
zł/szt.

3499
zł/szt.

10
litrów

4999
zł/szt.

4499
zł/szt.

10
litrów

2899
zł/opak.

od 2999
zł/szt.

od 1
litra

Październik 20214

PALETA BARW

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

SZYBCIEJ



dRZwi ZEwNęTRZNE fOlk
szer.: 80, 90 cm, kolor orzech; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, zamki, klamka, 
wkładki, próg, powłoka odporna na UV oraz zarysowania, blacha ocynkowana, 
system Frame Click, ościeżnica symetryczna

PRODUKT
POLSKI

PANEl POdŁOgOwY dąB wENER
AC5, 8 mm

dASZEk MOdUŁOwY ARCO PRO 
wym. 108x80 cm, konstrukcja - profile aluminiowe malowane proszkowo, kolory: antracytowy, 

brązowy - 169 zł
dASZEk NAd dRZwi ARCO

wym. 150x90x25 cm, konstrukcja - profile aluminiowe malowane proszkowo, wypełnienie płyta 
z poliwęglanu;  

kolory: antracytowy, brązowy, biały - 319 zł

 PŁYTkA gRESOwA SVERigO gOld 
wym. 31x62 cm, gat. 1, naturalna struktura drewna

AC5

hiT CENOwY

849 
zł/zest.

od 169 
zł/szt.

dostępne kolory:

dostępne kolory:

4999
zł/m2

hiT CENOwY

3299
zł/m2

podłoga 
wodoodporna

Październik 2021 5  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.
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SZlifiERkA kąTOwA*
moc nominalna 900 W, śr. tarczy 125 mm, 
regulacja obrotów, prędkość obr. bez obcią-
żenia 2800-11000 min-1

*cena nie obejmuje tarczy

SZlifiERkA kąTOwA*
moc 750 W, śr. tarczy 115 mm, pręd. obr. 11000 min-1, 
łagodny start, gł. cięcia pod kątem 90° 28 mm
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producen-
ta w ciągu 30 dni od zakupu, cena nie obejmuje tarczy

PiŁA 
UkOśNA*

moc 1600 W, wylot 
na pył, śr. tarczy 

210 mm, maks. 
kąt cięcia 45°, 

maks. przekrój cięcia: 
dla 90x90° 120x55 mm, 90x45° 

80x55 mm, 45x90° 120x32 mm, 45x45° 
80x32 mm

*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta 
w ciągu 30 dni od zakupu

wiERTARkO-wkRęTARkA 12 V 
li-iON 2 AkUMUlATORY*
2 akumulatory 2 Ah 12 V Li-Ion, czas ładowania 45 min, 
pręd. obr.: 1 bieg 0-400 min-1, 2 bieg 0-1400 min-1; elektro-
niczna kontrola prędkości, maks. moment obr. 30 Nm
*3 lata gwarancji na urządzenie po zarejestrowaniu urządzenia na stronie 
producenta w ciągu 30 dni od zakupu; nie dotyczy akumulatora

VUlCAN wiERTARkA  
UdAROwA 500 w
moc 500 W; obroty: 
0-2900 obr./min, zmiana 
kierunków lewe/prawe, blo-
kada włącznika,łożyskowanie 
toczne, uchwyt wiertarski klu-
czykowy 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, długość 
przewodu zasilającego 2 m

279 
zł/szt.

349 
zł/szt.

9990
zł/szt.

259 
zł/szt.

hiT CENOwY

99 
zł/szt.

2 
Ah

500 
W 750 

W

115 
mm

125 
mm

900 
W

210 
mm

1600 
W

Październik 20216

Przydatne w

TWoIm WARSZTACIE

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

SZYBCIEJ

+100



hiT CENOwY

99 
zł/szt.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

hiT CENOwY

189 
zł/szt.

REgAŁ METAlOwY
wym. 180x90x45 cm; 5 półek, 
udźwig do 175 kg na każdą półkę; 
ocynkowany; półki z płyty MDF 
gr. 5 mm; montaż wciskany

ROZdRABNiACZ 
ElEkTRYCZNY lidER
silnik 2500 W, napięcie 
230 V ~50 Hz, maks. 
śr. gałęzi 4,5 cm, tarcza 
tnąca, worek na ścinki, 
zabezpieczenie 
przeciążeniowe, 
koła transportowe

PlANdEkA 
STANdARd, STRONg
różne rozmiary, standard 50 g, strong 120 g

iNgA
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, RAL 9005, dostępna 
brama i furtka, wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

TEBE*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,18 m, stal ocynk + ral 7016, brama przystosowana do automatu 
dostępna brama i furtka, nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI
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TACZkA  
80 l 

MASTER dRABiNA 
dOMOwA AlUMiNiOwA
maks. obciążenie 125 kg;
 - 4-stopniowa - 69,99 zł
 - 5-stopniowa - 89,99 zł

PilARkA ElEkTRYCZNA  
hANdY 1800 w

107 
zł/szt.

369 
zł/szt.

od 649
zł/szt.

hiT CENOwY

139 zł/przęsło

hiT CENOwY

599 zł/przęsło

2500 
W

od 6999
zł/szt.

1800 
W

Październik 2021 7 

SYSTEM
ogrodzeniowy

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



MARkER OlEjOwY
do renowacji napisów  
na nagrobkach; kolory: 
złoty, srebrny, czarny, biały

kwiATY ŻYwE  
ChRYZANTEMY

wkŁAdY
parafinowe, olejowe; różne pojemności

ŁAwkA CMENTARNA lAURA ZE SkRZYNką
wym. 79x23x80 cm, wykonana z plastiku

na wszystkie

dywany
10% rabatu

1199
zł/szt.

od 199
zł/szt.

hiT CENOwY

299
zł/szt.

139 
zł/zest.

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. Ze względu na powierzchnię handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. 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:

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

UL. ZBLEWSKA 9,  
TEL. 58 560 19 99

GODZINY OTWARCIA
PN.-SOB.: 8:00-20:00,  

ND.: 10:00-18:00
www.mrowka-starogard.pl

PSB MRÓWKA  
KOŚCIERZYNA

PSB MRÓWKA  
BYTÓW

PSB MRÓWKA 
STAROGARD 

GDAŃSKI
UL. WRZOSOWA 41,  
TEL. 58 680 09 10

GODZINY OTWARCIA
PN.-SOB.: 8:00-20:00,  

ND.: 10:00-17:00
www. mrowka-koscierzyna.pl

UL. GEN. WYBICKIEGO 5 A,  
TEL. 59 725 52 20

GODZINY OTWARCIA: 
PN. - SOB.: 8:00-20:00,  

ND.: 10:00-17:00
www.mrowka-bytow.pl

PSB MRÓWKA  
ŚwIECIE

UL. ARMII KRAjOWEj 5B,  
TEL. 525154051

GODZINY OTWARCIA: 
PN. - SOB.: 8:00-20:00,  

ND.: 10:00-18:00
www.mrowka-swiecie.pl

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU 

1 liSTOPAdA
PAMięć i ZAdUMA



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

