
hit cenowy

125 
zł/szt.

hit cenowy

6999 
zł/szt.

hit cenowy

159 
zł/szt.

hit cenowy

3499 
zł/szt.

teRMowentyLAtoR
2 poziomy mocy: 1000 W/2000 W, nawiew

chłodny/ciepły/gorący, zabezpieczenie przed przegrzaniem

GRZeJniK KonweKtoRowy
3 poziomy mocy: 650 W/850 W/1500 W, wolnostojący 
lub montowany na ścianie, zabezpieczenie przed przegrzaniem

GRZeJniK oLeJowy
9 żeberek, moc 2000 W,
trzy opcje grzania,
regulowany termostat, 
uchwyt do przechowywania 
przewodu

odKuRZAcZ KoMinKowy
moc silnika 800 W, bezworkowy, poj. 15 l, filtr 
wielokrotnego użytku, wzmocniony wąż, metalowa ssawka

2000 
W

800 
W

1500 
W

2000 
W

Październik  
2021

Oferta ważna  
od 8.10 do 23.10

lub do wyczerpania zapasów.

• JAWOR • WAŁBRZYCH • KAMIENNA GÓRA •  
• LUBAWKA • KRZESZÓW •

OGRZEJEMY
TWÓJ dom



hit cenowy

2799
zł/opak.

hit cenowy

2699
zł/opak.

hit cenowy

2599
zł/opak.

hit cenowy

1599
zł/opak.

WĘGIEL EKOGROSZEK 
PReMiuM PAGAZ
wykorzystywany do kotłów z podajnikiem; 
wartość opałowa 28 MJ/kg; granulacja 
5-25 mm; opakowanie 25 kg (1,04 zł/kg)

EKOGROSZEK PREMIUM PLUS
wykorzystywany do kotłów z podajnikiem; 
wartość opałowa 29 MJ/kg; granulacja 
5-25 mm; opakowanie 25 kg (1,12 zł/kg)

PELLET DRZEWNY MASTER
śr. 6 mm, wysokokaloryczny, ekologiczny
materiał opałowy o niskiej zawartości
popiołu, wykonany z trocin iglastych,
certyfikat EN Plus A1, opak. 15 kg (1,07 zł/kg)

WĘGIEL ORZECH
wykorzystywany głównie do kotłów  
tradycyjnych; wartość opałowa  
26 MJ/kg; granulacja 25-80 mm; 
opakowanie 25 kg (1,08 zł/kg)

PIEC STALOWY BEATA
wym. 46,5x39x97 cm

cZuJniK 
TLENKU WĘGLA
zasilanie: 2x1,5 V AA (w zestawie), 
montaż na ścianę lub wolnostojący,
typ sygnalizacji: akustyczna i optyczna

cZuJniK dyMu
zasilanie: 1x9 V (w zestawie), 
montaż na ścianę lub 
wolnostojący, typ sygnalizacji: 
akustyczna i optyczna

deteKtoR GAZu
zasilanie: 230 V, montaż 

na ścianę lub wolnostojący, 
typ sygnalizacji: 

akustyczna i optyczna

*cena dotyczy klienta indywidualnego

nAGRZewnicA
 - moc 2000 W - 169 zł
 - moc 3000 W - 219 zł

nAGRZewnicA 
Ptc
 - moc 2000 W - 115 zł
 - moc 3000 W - 199 zł

PIEC STALOWY LUIZA
wym. 33x36x93 cm

PiecyK 
GAZowy
moc 4,2 kW

10,7 
kW

4,2 
kW

7 
kW

699 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

339 
zł/szt.

od 115 
zł/szt.

339 
zł/szt.

8999
zł/szt.

2399
zł/szt.

139 
zł/szt.

Październik 20212

BEZPIECZNY

dom

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

SZYBCIEJ
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NARZĘDZIA NA TRZONEK 
SYSTEM KLIK
 - grabie, różne rodzaje - od 4,99 zł
 - szczotki, różne rodzaje - od 9,99 zł
 - pazurki, motyczka, grabie - 17,99 zł
 - kij aluminiowy, dł. 38 cm - 14,99 zł, dł. 140 cm - 29,99 zł

odKuRZAcZ 
ELEKTRYCZNY DO LIśCI

moc 3200 W, regulowana prędkość powietrza 
160-250 km/h, maks. wydajność 10,7 m3/min, wbudowany 

rozdrabniacz liści, mielenie 10:1, pojemność worka 40 l, 
3 funkcje (dmuchawa, odkurzacz, mielenie)

PiLARKA eLeKtRycZnA nAc
moc 1800 W, prowadnica 35 cm, 

automatyczne smarowanie

PiLARKA 
SPALINOWA NAC

silnik 2-suwowy o poj. 49 cm3, moc 3 KM, 
dł. prowadnicy 45 cm

PLAndeKA
różne rozmiary, dwuwarstwowa, 
obustronnie laminowana, pleśnioodporna, 
wzmocnione krawędzie, aluminiowe oczka

wAPno do tRAwniKÓw
ekologiczny i naturalny nawóz wapniowy przeznaczony 
do odkwaszania gleb i zaopatrzenia roślin w wapń,  
10 kg (1,69 zł/kg)

PRPARATY DO PIELĘGNACJI DRZEW
 - maść ogrodnicza, 250 ml - 12,99 zł (51,96 zł/l)
 - HANTUS do malowania drzewek, 250 ml - 14,99 zł (59,96zł/l)

BROS GRANULAT 
NA MYSZY I SZCZURY 
trutka mumifikująca,
opak. 140 g (42,79 zł/kg)

MIOTłOGRABIE
stalowe, regulacja 
rozstawu zębów

tAcZKA  
oGRodowA
misa ocynkowana, 100 l 

SIEKIERA 
Z tRZonKieM 
dRewniAnyM
waga 600 g

SIEKIERA 
Z tRZonKieM 
Z WłÓKNA 
SZKLANEGO
waga 1 kg

od 499
zł/szt. 3499

zł/szt.

4799
zł/szt.

149 
zł/szt.

229 
zł/szt.

399 
zł/szt.

3 
KM

1800 
W

40 
litrów

od 799
zł/szt.

1699
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

599
zł/opak.

1499
zł/szt.

199 
zł/szt.
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Jesienne
porządki w ogrodzie

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

hit cenowy

od 99 
zł/szt.

hit cenowy

109 
zł/para

SZLIfIERKA KąTOWA*
moc nominalna 900 W, śr. tarczy 125 mm, regulacja 

obrotów, prędkość obr. bez obciążenia 2800-11000 min-1

*cena nie obejmuje tarczy

WIERTARKO-WKRĘTARKA
AKuMuLAtoRowA 12 V
GSR 120-LI, 2x2,0 Ah, 
obr.: 0-400/0-1500 obr./min,
śr. uchwytu: do 20 mm, 
w zestawie: ładowarka, walizka transportowa

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

KOSZULA 
fLANELOWA
materiał: 100% 
bawełna, zapinana 
na guziki, posiada 
kieszonkę z lewej 
strony, różne kolory

PÓłBUTY 
ochRonne
materiał: skóra 
zamszowa/dzianina siatkowa, 
ochronny podnosek, 
podeszwa antyelektrostatyczna, 
antypoślizgowa, odporna na 
przebicie, wymienna wyściółka, 
kolor: szary/czarny

tRZewiKi 
NUBUKOWE
materiał: skóra nubukowa/dzianina 
siatkowa, wymienna wkładka, gumowa 
podeszwa z głębokim protektorem, część przednia 
i tylna wzmocniona gumą termoplastyczną, kolor: beż

SPODNIE JEANSOWE SLIM fIT
materiał: 70% bawełna, 28% poliester, 2% elastan; gramatura 
340g/m2; 12 kieszeni, oczko na klucze, szlufka na młotek, kieszeń 
na telefon komórkowy zabezpieczona tkaniną odbijąjącą 
promieniowanie elektromagnetyczne, podwójne szwy, 
wzmocnione kieszenie oraz kieszenie na ochraniacze kolan; 
dostępne również z tkaniny o gramaturze 270 g/m2;
 - gramatura 270 g/m2 - 99 zł
 - gramatura 340 g/m2 - 175 zł

BLUZA 
ociePLAnA PiKowAnA
materiał: 100% poliester, dwie kieszenie z boku 
zapinane na suwak, wiatroszczelny zamek 
błyskawiczny, elastyczne mankiety z otworami 
na kciuk, kolor: szary/czarny, zielony/czarny

MASTER DRABINA 
doMowA ALuMiniowA
maks. obciążenie 125 kg;
4-stopniowa - 69,99 zł
5-stopniowa - 89,99 zł

279 
zł/szt.

399 
zł/zest.

107 
zł/szt.

125 
mm

900 
W

12 
V

od 6999
zł/szt.

119 
zł/szt.

3599
zł/szt.

169 
zł/para

wALiZKA 
W KoMPLEcIE

Październik 20214

Odzież
RoBoCZA

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

SZYBCIEJ



hit cenowy

4799 
zł/szt.

hit cenowy

3999 
zł/szt.

hit cenowy

3999 
zł/szt.

hit cenowy

od 1599
zł/szt.

hit cenowy

4499 
zł/opak.

DULUx EASYCARE KUCHNIA 
I łAZIENKA
hydrofobowa, plamoodporna farba do 
malowania kuchni lub łazienki z unikalną 
technologią PRoTEcT;
 - biała mat, 2,5 l - 69,99 zł (28 zł/l)
 - kolor, 2,5 l - 69,99 zł (28 zł/l)

śNIEżKA BARWY NATURY
matowa farba lateksowa, 2,5 l (14 zł/l)

DULUx SUPER BIAłY MAT
farba emulsyjna, wysokiej 
jakości, do dekoracyjnego 
i ochronnego malowania ścian 
i sufitów wewnątrz pomieszczeń,  
9 l (5,33 zł/l)

BECKERS DESIGNER WHITE
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała  
farba lateksowa do malowania ścian 
i sufitów, pomalowana powierzchnia zyskuje 
matowe wykończenie, 10 l (11,90 zł/l)

ACRYL PUTZ fINISZ
gładź szpachlowa wykończeniowa, 
17 kg (2 zł/kg)

śNIEżKA EKO
biała emulsja akrylowa 
do ścian i sufitów, 10 l (5 zł/l)

BETON ARCHITEKTONICZNY
wym. 37,5x64x1,5 cm, z surowego betonu, 
mrozoodporna, do wnętrz i na zewnątrz, 
opak. 0,46 m2 (97,80 zł/m2)

PIANA MONTAżOWA
wysoka gęstość i wytrzymałość mechaniczna 
-  wężykowa, 750 ml - 15,99 zł (21,32 zł/l)
-  pistoletowa, temp. aplikacji od -10ºc 

do +30ºc, 700 ml - 18,99 zł (27,13 zł/l)

żELOWY KLEJ DO PłYTEK
elastyczny żelowy klej z włóknami do płytek klasy c2 TE, 
o zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, do małych, 
dużych formatów płytek ściennych i podłogowych, na typowe 
oraz wymagające podłoże, również na zewnątrz, 25 kg (1,60 zł/kg)

LEPIK BITUMICZNY 
nA ZiMno 18 kg
do przyklejania pap asfaltowych oraz 
wykonywania lekkich izolacji wodochronnych 
(5 zł/kg)

DISPROBIT TYTAN 20 kg
masa dyspersyjna Disprobit do 
izolacji przeciwwilgociowych 
podziemnych części budynku, 
izolacji piwnic, tarasów, garaży, 
balkonów, do renowacji i konserwacji 
pokryć dachowych z papy, blachy 
i dachówek, 20 kg (2 zł/kg)

fARBA AKRYLOWA 
PSB MRÓWKA
wewnętrzna, biała, 10 l (3,20 zł/l)

KLEJ TYTAN 60 SEKUND
klej poliuretanowy uniwersalnego 
zastosowania, chwyt początkowy 
po 60 s, do płyt G-K, oSB, 
styropianowych i XPS, do murowania, 
poj. 750 ml (50,65 zł/l)

DULUx KOLORY śWIATA
lateksowa farba do ścian 
i sufitów, 2,5 l zł (18 zł/l)

2,5
litra

6999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

3499
zł/szt.

3199
zł/szt.

9
litrów

10
litrów

10
litrów

119 
zł/szt.

10
litrów

17
kg

20
kg

18
kg

4999
zł/szt.

4499
zł/szt.

3399
zł/szt.

 8999
zł/szt.

3799
zł/szt.
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4. 7.
2.

1.

3.

5.

6.
8.

9.

hit cenowy

1399 
zł/kpl.

KABINA 
TINA BLACK*
szkło grafitowe 5 mm, profile chrom 
aluminiowy, rolki górne podwójne, rolki dolne 
pojedyncze, PoLSKI BRoDZIK o wys. 16 cm i gł. 5 cm; 
wym.: 80x80 cm, 90x90 cm
*kabina jest bez syfonu

ZESTAW NICE*
szafka z umywalką, 
szer. 50 cm, lakierowany 
front, boki płyta MDF - 159 zł

ZESTAW KREDO*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolor biały 
- 169 zł

ZESTAW SMALL*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolory: wenge 
luizjana, biały połysk - 189 zł *z

es
ta

w
y 

be
z 

ar
m

at
ur

y

MOP JAZZ Z WYCISKACZEM
w ofercie dostępny 
wkład do mopa - 7,99 zł/szt.

WIESZAKI łAZIENKOWE
samoprzylepne, utrzymują w zależności 
od rodzaju 1 kg - 2,5 kg; kolor: czarny

CHEMIA GOSPODARCZA
1. E proszek do prania, coLoR/WHITE, 90 prań, 

5,85 kg - 29,99 zł (0,33 zł/pranie), (5,13 zł/kg)
2. WooLITE PERŁA, płyn do prania coLoR/DARK, poj. 4,5 l - 29,99 zł (6,66 zł/l)
3. SILAN, płyn do płukania, różne rodzaje, poj. 2,77 l - 16,99 zł (6,13 zł/l)
4. LUDWIK, płyn do mycia PANELI/DREWNA, poj. 1 l - 5,49 zł

5. BREF PoWER AcTIV, kostka do Wc, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (7,33 zł/100g)
6. DIX spray, różne powierzchnie, poj. 0,5 l - 7,99 zł (15,98 zł/l)
7. LUDWIK, płyn do naczyń, różne rodzaje, poj. 900 ml - 5,49 zł (6,10 zł/l)
8. REGINA NAJDŁUŻSZY RęcZNIK, kuchenny, papierowy, a'2 - 5,99 zł (3 zł/rolka)
9. cASHMIR RUMIANKoWY, papier toaletowy, a'12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)

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 - 319 zł

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

649 
zł/zest.

od 1099
zł/szt.

od 159 
zł/zest.

7899
zł/szt.

od 549
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

dostępne kolory:

dostępne kolory:

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

SZYBCIEJ

+100



3.

hit cenowy

od 1999
zł/szt.

hit cenowy

od 3499
zł/szt.

1.

2.

1.

2. 3.

1.

2.

3.

hit cenowy

od 149 
zł/szt.

PLAfON LED
Z cZuJniKieM Ruchu
moc 18 W, śr. 24 cm,
barwa światła neutralna biała

oPRAwA
SUfITOWA PIRAMIDA
maks. moc 60 W, kolor czarny, 
materiał: metal/sznur
1. 1xE27 - 139 zł
2. 2xE27 - 199 zł
3. 3xE27 - 279 zł

oPRAwA 
SUfITOWA SIATKA
maks. moc 60 W, kolor czarny, 
materiał: metal/tworzywo
1. 1xE27 - 139 zł
2. 2xE27 - 169 zł
3. 3xE27 - 229 zł

OPRAWA SUfITOWA ESTELLA
3xE27, maks. moc 60 W,
śr. 43 cm, kolor chrom/biały

OPRAWA SUfITOWA BOLD
3xE27, maks. moc 60 W, śr. 58 cm,
kolor chrom/czarny

PLAfON LED ADIS
barwa światła neutralna, materiał: 
stal/tworzywo, kolor biały, zasilacz w komplecie
 - moc 20 W - 73,99 zł
 - moc 28 W - 99 zł

NAśWIETLACZ LED BEZRAMKOWY
dostępna moc 10 W, 20 W, 30 W i 50 W, 
z czujnikiem ruchu lub bez,  IP54
 - 10 W bez czujnika ruchu - 19,99 zł
 - 10 W z czujnikiem ruchu - 49,99 zł

SPOT MILANO
moc maks. 60 W, 
materiał: metal, kolor czarny
1. 1xE14 - 54,99 zł
2. 2xE14 - 105 zł
3. 3xE14 - 139 zł

PLAfON LED URAN
- 12 W, 900 lm - 34,99 zł
- 18 W, 1350 lm - 52,99 zł
- 24 W, 1800 lm - 66,99 zł

6999
zł/kpl.

od 7399
zł/kpl.

od 139 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

od 5499
zł/szt.

199 
zł/szt.
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Oświetlenie
w dobrej cenie

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



1 LISTOPADA
PAMIĘć I ZADUMA

hit cenowy

14 99 
zł/opak.

hit cenowy

1799
zł/szt.

hit cenowy

899
zł/szt.

hit cenowy

115 
zł/szt.

GRYS BIAłY 20 kg
opak. 20 kg (0,75 zł/kg)
 - grys BIAŁA MARIANNA, 4-10 mm,
 - grys biały, 10-16 mm

łAWKA CMENTARNA
metalowa, składana

CHRYZANTEMA*
różne kolory, 
cHRYZANTEMA DRoBNoKWIAToWA, 19 cm

ZNICZ Z WKłADEM
wys. 36 cm, czas palenia 45 h

ZNICZ Z WKłADEM
wys. 38 cm, czas palenia 45 h

*dostępne od 21 października 2021 r.

hit cenowy

7 99 
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



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

