
SZKOŁO!

lampki biurkowe kaja
1. LED KB-L 1063 - 189 zł, 2. LED KB-L 1066 - 109 zł. 3. LED KB-L 1207 - 169 zł, 4. LED KB-L 1072 - 119 zł, 5. LED KB-L 1027 - 99,90 zł, 6. LED KM-T202 - 69,90 zł

Fotel  
młodzieżowy LUPUS
tapicerowany imitacją skóry; regulacja wysokości siedzi-
ska za pomocą podnośnika pneumatycznego; podstawa 
metalowa, chromowana; z kółkami do powierzchni 
miękkich; dostępne  kolory: szary, biały, czarny

FoteL gamingowy FaStLine
tapicerowany imitacją skóry oraz w środkowej części tkani-
ną membranową 3D; podłokietniki z tworzywa z miękkimi, 
tapicerowanymi nakładkami; podstawa nylonowa, mecha-
nizm kołysania się TILT pozwalający na blokadę w pozycji 
do pisania, regulację siły wychylenia oparcia; kółka do po-
wierzchni twardych z oponkami; dostępne kolory: czerwony, 
szary, czarny

Fotel  
gamingowy maXima 
tapicerowany ekoskórą; wyposażony  
w mechanizm kołysania się, 2-dźwigniowy, 
pozwalający na blokadę fotela w pozycji 
do pracy i wychylenie do 130 stopni; kółka 
z oponką do twardych powierzchni, nierysu-
jące podłogi; podłokietniki z tapicerowanymi 
nakładkami; podstawa racingowa; poduszki 
zdejmowane, podpierające lędźwie oraz 
odcinek szyjny kręgosłupa; dostępne kolory: 
czerwony, szary, biały, niebieski

7. LED K-BL 1033 - 119 zł, 8. LED K-BL 1391- 119 zł, 9-LED K-MT 204 - 69,90 zł, 10. LED KM-T 205 - 49,90 zł, 11. E27 K-MT200 - 49,90 zł, 12. E27 K-MT 203 - 29,90 zł

od 2990
zł/szt.

1.

11. 12.
7. 8. 9. 10.

2.
3. 4. 5. 6.

219 
zł/szt.

369 
zł/szt.

429 
zł/szt.

Wrzesień  
2021

Oferta ważna  
od 10.09 do 25.09

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka parczew
PSB MRÓWKA WŁODAWA

Witaj



stylowo
modnie i tanio

roLety mini tone
różne wymiary i kolory

karniSze karoLL
19 mm, pojedyncze i podwójne czarne, białe 

oPrawy oświetLeniowe edkam
Astra II - 169 zł
Astra III - 219 zł

oPrawy oświetLeniowe eLem
1. 8803/2 - 169 zł
2. 8727/2 - 119 zł
3. 6893/2 - 89,90 zł

PLaFony Led kanLUX VarSo 
- 18 W, okrągły - 84,90 zł
- 18 W, kwadratowy - 89,90 zł
- 36 W, okrągły - 149 zł
- 36 W, kwadrat - 169 zł

żarÓwki Led 
- 9 W 806 LM E27  

barwa ciepła zimna 
i neutralna - 6,99 zł

- 4,5 W GU10  
barwa ciepła, zimna 
i neutralna - 4,99 zł

emoS naświetLacze tamBo 
10 W - 23,90 zł; 20 W - 32,90 zł; 
30 W - 57,90 zł; 50 W - 92,90 zł; 
10 W PIR - 54,90 zł; 20 W PIR - 66,90 zł; 
30 W PIR - 92,90 zł; 50 W PIR - 129 zł

naświetLacze emoS iLio
10 W - 29,90 zł;  20 W - 41,90 zł; 
30 W - 72,90 zł; 50 W - 97,90 zł
naświetLacze iLio z czUJnikiem
10 W PIR - 54,90 zł; 20 W PIR - 62,90 zł
30 W PIR - 85,90 zł; 50 W PIR - 119 zł

PrzedłUżacze 
BęBnowe eLHUrt
- 20 m, 3x1 - 84,90 zł
- 30 m, 3x1 - 125 zł
- 25 m, 3x1,5 - 169 zł

Navarra  
- od 61,90 zł

Andora  
- od 67,90 zł 

Diament II - 159 zł
Diament III - 199 zł

Alex III - 199 zł
Alex V - 309 zł

PrzedłUżacze 
BęBnowe 
w gumie
- 25 m, 3x1,5 - 179 zł
- 50 m, 3x1,5 - 299 zł

od 2990 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 2390
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 8490
zł/szt.

od 8490
zł/szt.

od 6190 
zł/szt.

1.

3.
2.
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kolumna 
nartySkowa 
maX 
wykończenie chrom

deSka wc 
woLnooPadaJĄca Formic 
- deska formic polipropylenowa - 48,90 zł
- deska formic duroplastowa - 89,90 zł

kaBina PrySznicowa rUBi
- 80 cm - 1149 zł, 90 - 1159 zł
- kabina  pięciokątna, brodzik w komplecie

zeStaw meBLi łazienkowycH SPek
umywalka 60 cm - 345 zł; szafka pod umywalkę 60 cm - 379 zł
słupek 35 cm - 579 zł

kompakt mito 
- deska Wc w komplecie
- odpływ poziomy
- spłukiwanie 3/5 l

komPakt merida 
- deska Wc w komplecie
- odpływ poziomy
- spłukiwanie 3/6 l

zLewozmywak  
granitowy neXt 
dostępny w kolorze karbon oraz beżowym; 
wymiar 76x44 cm; syfon w komplecie

domowe
spa

mata łazienkowa 
szerokość 65 cm; różne wzory

termowentyLator 
VoLteno 

cHemiFarB 
wykładziny

od 4990 
zł/szt.

od 345 
zł/szt.

119 
zł/szt.

299 
zł/szt.

2490
zł/szt.

1290
zł/mb.

od 1149 
zł/szt.

289 
zł/kpl.

319 
zł/kpl.

4890
zł/szt.
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środki ocHrony rośLin

JeSienne nawozy inco 
- FLoRoVIT jesienno-zimowy do 
roślin domowych, 1 kg - 11,90 zł
- FLoRoVIT nawóz jesienny do igla-
ków granulowany, 4 kg - 33,90 zł 
(8,47 zł/kg)
- FLoRoVIT nawóz jesienny uniwer-
salny w  płynie, 1 kg - 11,90 zł
- FLoRoVIT nawóz jesienny do igla-
ków  granulowany, 1 kg - 10,90 zł
- FLoRoVIT nawóz jesienny uniwer-
salny granulowany, 1 kg - 11,90 zł 
- FLoRoVIT nawóz uniwersalny je-
sienny, 4 kg - 33,90 zł (8,47 zł/kg)

ogrodzie

waPno do 
trawnikÓw
wiadro 5 kg - 11,90 zł 
(2,38 zł/kg)

koStka na mySzy i SzczUry
1 kg - 45,90 zł
100 g - 6,99 zł (69,90 zł/kg)

donice
- kula basalt - 41,90 zł/szt.
- Xl basalt - 59,90 zł/szt.
- Terakota - 58,90 zł/szt.
- I misa - 19,90 zł/szt. 

LeP na mySzy i SzczUry
- 8,99 zł
- łapka plastikowa - 3,99 zł

PaSta na mySzy i SzczUry
- 2 kg - 69,90 zł (34,95 zł/kg)
- 150 g - 8,99 zł (59,93 zł/100 g)

ceBULki 
kwiatÓw

oSłonki na 
ceBULki
różne rodzaje

komPoSt 
actiVe 
do kompostowników, 
500 g - 45,90 zł 
(91,80 zł/kg)

oPaSka na 
Pnie drzew 
ochrona przed 
szkodnikami 
- 6,99 zł 

obornik 
granULowany
5 l - 17,90 zł (3,58 zł/l)

ScorPion
50 ml - 37,90 zł 
(75,80 zł/100 ml)

SignUm
20 g - 23,90 zł 
(119,50 zł/100 g)

moSPiLan
zwalcza szkodniki,  
12 g - 24,90 zł (207,50 zł/100 g)
20 g - 29,90 zł (149,50 zł/100 g)

koSze i koSzyki
- biały koszyk z folią do obsadzania, wym. 15x15x12 cm - 11,90 zł
- biały, okrągły koszyk na kwiaty, wym. 15x15x12 cm - 12,90 zł
- koszyk do obsadzania - 9,99 zł

- wiklinowy kosz z uchwytem - 44,90 zł
kosz grzybowy - 24,90 zł

od 699
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

od 099
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 2390
zł/szt.

od 1990
zł/szt.
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graBie dUże do Liści ideaL Pro

rękawice 
ogrodowe 
dLa dzieci

 akceSoria ogrodowe dLa dzieci
- konewka dla dzieci, różne kolory - 21,90 zł
- wiaderko dla dzieci, mix kolorów - 12,90 zł

narzędzia ogrodowe 
dLa dzieci
- miotłograbie - 13,90 zł
- łopatka metalowa - 14,90 zł
- miotełka - 19,90 zł

SzPadeL ideaL Pro 
prosty - 59,90 zł
ostry - 59,90 zł

Verke PomPa  
do wody BrUdneJ 
55 kW - 279 zł

pompa  
głęBinowa  
VmP 60  
tyP nurek 
- 123 zł

wĄż do wody deged
1”X20 m - 55,90 zł
1”x20 m ze złączkami - 73,90 zł
2”x20 m - 62,90 zł
2”x20 m ze złączkami  - 85,92 zł

gryS 
EXTRA bIAły, 16-32, 2 kg - 6,99 zł (3,50 zł/kg)
oToczAK szKLAny, różne kolory - 11,90 zł/opak.

wyPaLacz Sadzy nitroLen
25 szt. - 14,90 zł (0,60 zł/szt.)
40 szt. - 19,90 zł (0,50 zł/szt.)
 - sADPoL II, 10x50 g - 14,90 zł (29,80 zł/kg)

Siekiera rozłUPUJĄca 

od 123 
zł/szt.

od 5590
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

5990
zł/szt.

899
zł/para

od 1390
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

169 
zł/szt.

5590
zł/szt.
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 rUSztowanie warSzawSkie
1 m - 49,90 zł
1,6 m - 74,90 zł

PaneL ogrodzeniowy PoLBram 
fi 3,2, 1,5x2,5 m, ocynK+RAL 7016 - 56,90 zł

panel 
Podłogowy 
Dąb sutter, 
Ac3, 6 mm 
- 14,90 zł/m2

PodStawa SłUPa  
PSg 45-70-90 
- od 15,90 zł

noBiLeS Pory rokU
różne kolory
2,5 l - 31,90 zł (12,75/zł/l)
5 l - 69,90 zł (13,98 zł/l)

dekoraL remonty
biała farba akrylowa
10 l - 59,90 zł, (5,99 zł/l)

kLeJ montażowy  
t-reX goLd

SoUdaL Piana montażowa 
770 ml, z wężykiem, pianka montażowa wielorazowego użytku 
z opatentowanym aplikatorem Genius Gun (33,64 zł/l)

zeStaw wiertarka 900 w+ 
SzLiFierka 125 mm, 950 w dedra 

eLektronarzędzia akUmULatorowe dedra SaS +aLL
dzięki jednej systemowej baterii do dyspozycji użytkownika jest cała gama elektronarzędzi;
bateria i ładowarka są sprzedawane oddzielnie

gwarancja 2 lata

Płytki Podłogowe  
PoLerowane moreLLa crema
beżowe, wym. 60x60 cm, gat. I, ścieralność IV, grubość 
8 mm, płytka gresowa rektyfikowana, 1,44 m2/op. 
- 55,90 zł/m2

od 3190
zł/szt.

2590
zł/szt.

329 
zł/zest.

od 4990
zł/szt.

5690
zł/szt.

5590
zł/m2

od 115 
zł/szt.

5990
zł/szt.

2990
zł/szt.
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kołdry i PodUSzki dream Line 
- kołdra: 140x200 - 55,90 zł; 155x200 cm, cienka 

- 54,90 zł; 155x200 cm, gruba - 69,90 zł;  
220x200 - 82,90 zł

- poduszka: 70x80 cm - 26,90 zł; 50x60 cm - 13,90 zł; 
45x45 cm - 9,99 zł; 40x40 cm - 6,99 zł, 50x50 cm 
- 12,90 zł

- prześcieradła bawełniane: 160x200 cm - 23,90 zł; 
220x200 cm - 34,90 zł

deSka kUcHenna 
- bambusowa: 22x32 cm - 22,90 zł; 26x36 cm - 28,90 zł; 

20x33 cm - 19,90 zł; 28x38 cm - 28,90 zł
- drewniana: 12 cm - 5,99 zł; 14 cm - 7,99 zł; 16 cm 

- 9,99 zł; 18 cm - 11,90 zł
- plastikowa: 18x28 cm - 8,99 zł; 20x31 - 11,90 zł; 

22x34 cm - 12,90 zł

PorceLana regULar
kubek kwadratowy 400 ml - 7,99 zł; filiżanka 200 ml 
- 13,90 zł; talerz deserowy 19 cm - 10,90 zł; mlecznik 
280 ml - 9,99 zł; cukiernica 300 ml - 14,90 zł Linia zwierzaki 

kubek 250 ml - 6,99 zł; miska 400 ml - 9,99 zł; termos 
nierdzewny 320 ml - 25,90 zł; butelka na wodę 500 ml 
- 8,99 zł; pojemnik śniadaniowy - 6,99 zł; mata stołowa 
- 1,99 zł; butelka silikonowa składana - 26,90 zł; butelka 
szklana 350 ml - 19,90 zł; dziecięca butelka w etui 
- 12,90 zł; bidon z wyciskaczem do cytrusów - 19,90 zł

PoJemnik FreSco 
0,5 l - 5,49 zł; 0,9 l - 6,99 zł; 1,5 l - 8,99 zł; 2,4 l 
- 9,99 zł; 1,1 l - 7,99 zł; 1,95 l - 9,99 zł; 1,4 l - 7,49 zł; 
0,4 l - 5,99 zł; 0,8 l - 6,99 zł; 1,4 l - 8,99 zł; 0,58 l 
- 5,99 zł; 2,3 l - 10,90 zł; 1,0 l - 7,49 zł; 1,85 l - 9,99 zł; 
3,1 l - 12,90 zł; 
- kubek termiczny VIncEnT - 29,90 zł; Termos Martin: 0,5 l 
- 19,90 zł; 0,35 l - 18,90 zł; 0,75 l - 27,90 zł;  
1 l - 31,90 zł
- pojemnik JAsMInE, 210 ml - 2,99 zł; 1600 ml - 12,90 zł; 
700 ml - 8,99 zł
- czajnik ELIoT 2,3 l - 42,90 zł
- dzbanek żaroodporny: sara 1,95 l - 15,90 zł;  
Liza, 1,25 l - 13,90 zł

linia greno 
- pojemnik szklany: 1000 ml - 13,90 zł; 750 ml - 10,90 zł;
- przyprawnik, 150 ml - 5,99 zł
- dozownik oil/Vinegar 320 ml - 8,99 zł;
- pojemnik na pieczywo - 55,90 zł; 
- miska nierdzewna sATIn: 15 cm - 5,99 zł; 20 cm 
- 8,99 zł; 24 cm - 12,90 zł
- szklanka DUo 2 szt: 250 ml - 25,90 zł; 380 ml 
- 32,90 zł, 280 ml - 29,90 zł

komPLet PościeLi
- bawełna 160x200 - 61,90 zł;
- satyna 160x200 - 85,90 zł

woreczki StrUnowe: 
1 l - 2,99 zł; 2 l - 3,99 zł; 3 l - 3,99 zł
- torebki z suwakiem: 1,5 l - 4,99 zł; 2,5 l - 5,49 zł;  
3,5 l - 4,99 złSUSzarka do naczyń SaLLy

tekStyLia kUcHenne
- fartuch GREcJA - 25,90 zł; rękawica GREcJA 
- 12,90 zł; 
- ścierka Grecja - 6,99 zł
- haftowany woreczek zapachowy - 5,99 zł; 
- obrus plamoodporny GALA - od 28,90 zł

PLaStikowa taca 
- mała - 9,99 zł; 
- duża - 12,90 zł

komPLet SztUćcÓw 
- nestor - 77,90 zł;  
- Perla - 87,90 zł

kUBek termiczny 
400 ml - 33,90 zł
- kubek baryłka, 300 ml - 8,99 zł
- lunch box z uchem, 680 ml - 13,90 zł

wieSzak 
StoJĄcy 

koSz na śmieci 
cLiP 
- 4 l/5 l - 11,90 zł; 
- 8 l/10 l - 17,90 zł; 
- 16 l/18 l - 22,90 zł; 
- 31 l/35 l - 41,90 zł; 
- 50 l - 73,90 zł

kUBek oLymPia 
- 340 ml - 7,49 zł
- miseczka oLyMPIA - 8,49 zł

pojemnik 
SzkLany dotS
- 800 ml - 6,99 zł;  
- 1200 ml - 8,99 zł

od 699
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 6190
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 749
zł/szt.

169 
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 199
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 7790
zł/kpl.

5990
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 299
zł/szt.
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Hit cenowy

799
zł/szt.

wiadro 
ProStokĄtne 14 l 
+ wyciSkacz

ProdUkty SidoLUX
sidolux Amber: do paneli i drewna, 750 ml - 9,99 zł (13,32 zł/l); uniwersalny 1 l - 5,49 zł;  
do szyb 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l); multifunkcyjny 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l); płyn do my-
cia 5 l - 22,90 zł (4,58 zł/l); ochrona i połysk 0,5 l - 10,90 zł (21,80 zł/l); do mebli - 9,99 zł;  
mleczko czyszczące - 5,99 zł; do silnych zabrudzeń, 0,5 l - 10,90 zł (21,80 zł/l) 

PocHłaniacz koStka 
400 g (24,97 zł/kg) ProdUkty marki york

ściereczka: gąbczasta EnERGy 3 szt. - 3,99 zł; mikrofibra AzUR - 1,59 zł; mikrofibra ocEAnIcznA 
- 4,49 zł; mikrofibra LonG FREsH - 5,49 zł; miotła GRAnD - 9,99 zł; miotła sonia z trzonkiem - 22,90 zł, 
zestaw do zamiatania Leń: bez gumy - 17,90 zł, z gumą - 19,90 zł; wiadro z wyciskaczem 12 l bAKTE-
RIA sToP - 19,90 zł; końcówka mop z mikrofibry WRAP - 11,90 zł; zapas do mopa AzUR - 9,99 zł; 
mop ze spryskiwaczem AzUR - 33,90 zł; ściągaczka prysznicowa bambus - 7,99 zł; trzonek teleskopowy 
- 15,90 zł; miotełka do kurzu sALsA - 16,90 zł; zestaw wc bambusowy - 18,90 zł

odkUrzacz 
mecHaniczny 
katie

ProSzki do Prania
proszek „E”: 5,265 kg - 36,90 zł; 4,095 kg - 29,90 zł; koncentrat do płukania „E”- 8,99 zł;  
żel do prania „E”, 3,5 l - 29,90 zł; kapsułki Persil - 29,90 zł; proszek „Persil” 2,925 kg 
- 29,90 zł; płyn do płukania silan, 2,7 l - 16,90 zł; płyn do mycia naczyń PUR - 6,99 zł

odświeżacze 
Lotus - 3,49 zł; Dune - 3,99 zł

mop 
dwUStronny 
FaLco
- 56,90 zł
zapas do mopa FALco 
2 szt. - 13,90 zł

aromaterapia
- podstawka na kadzidełko - 1,99 zł; kadzidełka 
- 0,99 zł; olejek zapachowy 10 ml - 3,99 zł; 
podgrzewacze: 30 szt. - 5,99 zł; Maxi, 4 szt. 
- 4,49 zł; świece pływające - 16,90 zł

nowość

nowość

999
zł/szt.

od 099
zł/szt.

od 349
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 549
zł/szt.7690

zł/szt.

od 1390
zł/szt.

od 159
zł/szt.

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

godziny otwarcia: Pn. - Pt.: 700-2000,    

SoB.: 800-1600,   nd.: 1000-1600

godziny otwarcia: Pn. - Pt.: 700-2000,    

SoB.: 800-1600,   nd.: 1000-1600

mrÓwka Parczew
UL. Jana Pawła ii 86 a, 21-200 Parczew

tel. 510 900 605
oBSłUga inweStycJi BUdowLanycH  

i wykończeniowycH 
tel. 510 900 568

mrÓwka włodawa
UL. LUBeLSka 64, 22-200 włodawa

tel. 510 900 903
oBSłUga inweStycJi BUdowLanycH  

i wykończeniowycH 
tel. 509 657 904



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

