
2 lipca 2021 r. (piątek)
Start godz. 10.00

Nagrody dla 

klieNtów 

atrakcje koNkursy

MrówCE 
Grill w

toaletka 
kosmetyczNa kasia 
lustro z oświetleniem 12xLED, 
wym. 140x94x43 cm

Dąb Niasa PaNele woDooDPorNe
AC5, 8 mm, V-Fuga, wodoodporność 24 h

hit ceNowy

529 
zł/szt.

hit ceNowy

4999
zł/m2

paneli wodoodpornych
Największy wybór

wodoodporne

Lipiec  
2021

Oferta ważna  
od 1.07 do 15.07

lub do wyczerpania zapasów.

RATY
NA CAŁY ASORTYMENT  %10 x0

RRSO 0%  
  01.07 - 04.07

*szczegóły w Punkcie Obsługi Klienta

+500



2.1.

3.

4.

ton: piasek

ton: szary

ton: grafit

KoMPaKT  
698 cersaNia ii 
3/6 l, deska Duro WO  
ŁW - odpływ poziomy

zestaw 
PoDTYNKowY 
cersaNit
miska CITY OVAL, 
deska Duro WO ŁW, 
przycisk

zestaw veNto
szafka z umywalką 50 cm, kolor: biały

seria baTerii lUNa

natryskowa 
- 69 zł/szt. 

wannowa 
- 107 zł/szt.

umywalkowa 
sztorcowa 
- 69 zł/szt.

zlewozmywakowa 
sztorcowa 
- 69 zł/szt.

zlewozmywakowa 
ścienna - 69 zł/szt.

umywalkowa  
ścienna - 69 zł/szt.

seria baTerii 
Psb lUNa
dwuuchwytowe 
+50 pkt. PaYbaCK

ZesTaw Mebli Mea*
1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk, wym. 55 cm- 259 zł;  
2. szafka stojąca, nóżki, biały połysk, wym. 50 cm - 219 zł; 3. szafka wisząca, biały 
połysk, wym. 50 cm - 149 zł; 4. słupek, wym. 170 cm - 279 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

grzejNik 
łaZieNKowY  
Psb lUPo

R

grzejNik  
Psb sTalowY

typ C22, różne wymiary - od 149 zł
typ V22, różne wymiary - od 249 zł

grzejNik  
alUMiNiowY Power 70 

zestaw 
termostatyczNy 
CoMforT PlUs
zawór termostatyczny, głowica, 
zawór powrotny kątowy lub prosty 
- 39,99 zł/zest.

PoMPa  
obiegowa  

aNalogowa ibo
+200 pkt. PaYbaCK

- wys. podnoszenia 4 m - 89,99 zł/szt.
- wys. podnoszenia 6 m - 99,99 zł/szt.

wym. (mm) moc biały grafit
415x530 240 W 179 zł 189 zł
715x530 395 W 249 zł 249 zł
850x530 490 W 279 zł 289 zł
1060x530 570 W 309 zł 333 zł
1240x530 700 W 369 zł -

sól  
TableTKowa 
Psb
do uzdatniania 
wody, worek 25 kg 
(0,99 zł/kg)

ZesTaw roNDa*
kolor: biały/buk truflowy; słupek, podwie-
szany - 249 zł; szafka z umywalką 60 cm, 
podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

zlewozmywak 
graNitowy hugo
1-komorowy krótki,  
ociekacz, wym. 62x44x19,5 cm,  
w zestawie: bateria „U”, deska drewniana,  
dostępne tony: grafit, szary, piasek

od 149 
zł/szt.

289 
zł/zest.

349 
zł/zest.

999 
zł/zest.

od 179 
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

2490
zł/opak.

g
ł

o
w i c a

×
g

ł

o
wica

×

35
mm

hit ceNowy

1899
zł/żeberko

899
zł/szt. 

od 249 
zł/szt.

349 
zł/zest.

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

SZYBCIEJ

+100°P
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VileDa MoP  
sUPerMoCio sofT
w ofercie: 
 - wiadro - 29,90 zł, 
 - wkład do mopa - 12,90 zł

vileda  
śCierKi, gąbKi…
dostępne różne rodzaje; 
 - ścierki - od 5,99 zł, 
 - zmywaki - od 3,49 zł

vileda szczotki, 
szufelka 
 - szczotki od 24,60 zł, 
 - szufelka - 16,90 zł

CheMia gosPoDarCZa
1. E - kOnCEnTrAT, płyn do płukania, różne rodzaje,  

1,65 l, 1,8 l - 7,99 zł (od  4,43 zł/l)
2. VAnISH OxI ACTIOn odplamiacz, różne rodzaje, 1 l - 13,99 zł
3. WInDOW PLUS płyn do szyb, różne rodzaj, 750 ml - 5,49 zł (7,32 zł/l)
4. AJAx uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
5. DOMESTOS płyn do toalet, różne rodzaje, 1250 ml - 8,49 zł (6,79 zł/l)
6. BrEF POWEr ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,27 zł/kg)
7. PInk STUFF uniwersalna pasta czyszcząca, 500 g - 6,99 zł (13,98 zł/kg)
8. MEGLIO spray odtłuszczacz lemon, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
9. MEGLIO spray odkamieniacz  AnTI-LIMESCALE, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)

10. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
11. kATrIn xL ręcznik przemysłowy, biały, 260 m - 29,99 zł

duluX easy care
farba plamoodporna, 
różne kolory, 2,5 l (24 zł/l)

Nobiles PorY roKU
farba lateksowa,  
2,5 l - 29,99 zł (12 zł/l)
5 l - 56,99 zł (11,40 zł/l)

sadoliN classic 
iMPregNaT hYbrYDowY
powłokotwórczy, przeznaczony do 
ochronno-dekoracyjnego malowania 
drewna na zewnątrz, 2,5 l (24 zł/l)

dekoral 
cleaN & color
lateksowa farba satynowa, 
2,5 l (21,60 zł/l)

jedyNka  
drewNo i metal
emalia alkidowa do po-
wierzchni drewnianych i meta-
lowych, 0,9 l (od  18,88 zł/l)

akzo  
sUPer aKrYl 
biała, 10 l (8 zł/l)

dekoral akrylit w
farba lateksowa, odporna na szorowanie,  
10 l + 10% GrATIS (6,82 zł/l)

zestaw 
malarski 

Color exPerT
5 części: kuweta, wałek,  

pędzel, taśma, folia

bros śroDKi owaDobójCZe
1. Muchospray, 400 ml - 9,99 zł (24,97 zł/l)
2. gaśnica na osy i szerszenie automatyczna, 400 ml - 24,90 zł (62,25 zł/l)
3. preparat do śmietników, 2w1, 500 ml - 14,90 zł (29,80 zł/l)
4. worek na muchy - 39,90 zł 
5. płyn na komary i kleszcze 50% DEET, 130 ml - 24,90 zł (191,54 zł/l)

grUNT Psb 
uNiwersalNy 
5 l (1,80 zł/l)

TaśMa 
malarska 
NiebiesKa
38 mm x 50 m

gruNt 
PoDKłaDowY DUlUx
zwiększa przyczepność 
i krycie farb oraz zapewnia 
oddychanie ścian, 8 l (6,87 zł/l)

iMPregNaT 
ochroNNy 
dostępne różne kolory 
4,5 l (8,87 zł/l) 

od 299
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 349
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

5999
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

5999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

5399
zł/szt.

od 1699
zł/szt.

0,9
litra

2,5
litra

10
litrów

7999
zł/szt.

11
litrów

zł/szt.

1999
zł/zest.

od 999
zł/szt.

5
litrów

899
zł/szt. 

899
zł/szt.

8
litrów

5499
zł/szt.

5
litrów

3990
zł/szt.

Lipiec 2021 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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PłYTKa MoNsaNTo, opak. 0,42 m2

płytki cegłopodobne Monsanto z gotową fugą doskonale sprawdzają się na elewacji, jak i w salonie, pokoju dziennym  
czy w przedpokoju (88,07 zł/m2)

zestaw glazurNiczy
wiadro glazurnicze 24 l; kratka; rolki  
perforowane; paca 12x26 cm guma;  
paca 12x76 cm gąbka HYDrO; gąbka kostka

ZesTaw Do TYNKów/głaDZi
szpachla do sztablatury; paca 10,5x23 cm 
z zaciskiem metalowym do papieru lub 
siatki ściernej; siatka ścierna grad. 180 kpl. 
5 szt.; szpachelka 120; pędzel chlapak, 
kuweta

drzwi  
ZewNĘTrZNe MalTa
kolory: złoty dąb, orzech; szerokość: 
80, 90 cm; wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, klamka, komplet zamków 
i wkładek, próg stalowy nierdzewny, 
wypełnienie: pianka poliuretanowa, 
wykończenie: okleinowane PVC, 
okleina drewnopodobna, bolce 
antywyważeniowe

drzwi  
ZewNĘTrZNe 
PasaDeNa 
szerokość: 90 cm, L/P, kolor: 
orzech, złoty dąb, antracyt, 
wypełnienie: spieniony poli-
styren; wykończenie: blacha 
ocynkowana, nano Advance, 
komplet akcesoriów w cenie

PłYTKa MaroKo
płytka dekoracyjna, wykonana z gipsu, do wewnątrz

gres szkliwioNy ashville
wym. 29,7x59,8 cm, kolor grey; gat. I

gres techNiczNy hX200
 wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, 
antypoślizgowy, idealny na garaż, taras, balkon, gat. I

3699
zł/opak.

5990
zł/zest.

4490
zł/zest.

2499
zł/opak.

hit ceNowy

2999
zł/m2

hit ceNowy

599 
zł/kpl.

hit ceNowy

1299 
zł/kpl.

1799
zł/m2

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

SZYBCIEJ



kiNkiet  
solarNy saffo 
 - bez czujnika - 49,90 zł;
 - z czujnikiem ruchu - 52,90 zł

laMPKi solarNe  
szNurkowe
różne rodzaje

girlaNda solarNa  
ParTY MilKY 
30 LED

laMPKa solarNa 
zmieniająca kolory

aDaPTerY PoDróżNe
różne rodzaje:  
EUrOPA/Uk/USA

oPrawa 
PoDłogowa 
kama
wys. 176 cm,  
gwint E27, E14

laMPa leD

*Meble dostępne w Starogardzie Gd.

bUTelKi
poj. 0,55-0,73 l

DZbaNeK fiesTa
poj. 1,5 l, z dodatkowym 
koszykiem na owoce

miski
 - miska z sitkiem
 - miska do sałaty, 5 l ze sztućcami

sZKło UżYTKowe
 - salaterka kLArA 21,7 cm - 6,99 zł, 
 - pucharek ELSA 12 cm - 4,49 zł, 
 - szklanka SOFIA 590 ml - 2,79 zł

KUChNie MoDUłowe  seMiliNe
Meble berNarDiN

899
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

2490
zł/szt.

2490
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 1199 
zł/kpl.

od 299 
zł/szt.

6990
zł/szt.

349 
zł/szt.

Największa ekspozycja 

mebli BRW w mieście

od 279
zł/szt.

od 899
zł/szt.

1990
zł/szt.

1590
zł/szt.
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Zapraszamy

do kuchni

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50



sZlifierKa KąTowa 850 w
moc 850 W; śr. tarczy 125 mm; obroty 12000 min-1, 
metalowa przekładnia, regulacja osłony bez klucza

odkurzacz warsztatowy 1250 w
moc: 1250 W, pojemność zbiornika: 20 l, zbiornik ze 
stali szlachetnej, wyposażenie: wąż ssący, duża dysza 
ssąca, filtr piankowy, dysza szczelinowa, rury przedłu-
żające (3 szt.), 1 przejściówka, worek na kurz, napięcie 
znamionowe: 230 V, 50 Hz

sZlifierKa KąTowa 720 w
moc nominalna 720 W; prędkość obr.  
bez obciążenia 11000 min-1; gwint wrzeciona 
szlifierki M14; średnica tarcz 125 mm

PrZeCiNarKa Do glaZUrY
moc 600 W; śr. tarczy 180x25,4 mm; wielkość blatu 
roboczego 330x360 mm; maks. pochylenie blatu 
roboczego 45°; maks. wys. cięcia 22 mm

rĘKawiCe  
ze skóry koziej
rozmiar 8, 9, 10, 11  
- 12,99 zł/para

CZaPKa  
roboCZa/
sPorTowa
- 16,99 zł/szt.

koszulka 
czerwona, ciemnoszara 180 g/m2,  
M, L, xL, 2xL - 14,99 zł/szt.

koszulka 
ostrzegawcza
żółta, M, L, xL, 2xL - 29,90 zł/szt.

sPoDeNKi KróTKie
szaro-czarne, 100%  
bawełna, 245 g/m2,  
M, L, xL, 2xL - 59,90 zł/szt.

saNDałY
dzianina; kolor khaki-czarno-zielony,  
40, 41, 42, 43, 44, 45 - 89,90 zł/para

109 
zł/szt.

169 
zł/szt.

1250 
W

850 
W

209 
zł/szt.

720
W

239 
zł/szt.

600 
W

Lipiec 20216

Zajmiemy się Twoją

ochroną

169 zł 

149 zł 

189 zł 

129 zł 

117 zł 189 zł 
4990 zł 

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

SZYBCIEJ

+100



hit ceNowy

229 
zł/szt.

PawiloN exPress
wym. 3x3 m, kolor zielony 
lub niebieski

żagiel 
PrZeCiwsłoNeCZNY
trójkąt 3x3x3 m; kolor antracyt 
- 39,90 zł
prostokąt 3x4 m; kolor beż 
- 89 zł

ZabawKi Plażowe

ZbiorNiK  
Na DesZCZówKĘ
materiał - 500D PVC,  
poj.  200 l - 119 zł,  

500 l - 199 zł

baseNY  
ogroDowe roZPorowe*
 - wym. 240x63 cm - 109 zł
 - wym. 300x76 cm - 149 zł
 - wym. 360x76 cm z pompą filtrującą - 299 zł
 - wym. 420x84 cm z pompą filtrującą - 449 zł

*dostępne również przykrycia basenowe

baseNY  
ogroDowe sTelażowe

 - wym. 300x76 cm z pompą filtrującą - 399 zł;  
wym. 360x76 cm z pompą filtrującą - 499 zł

 - prostokątny, wym. 4x2,07x1,22 m z pompą filtrującą - 1599 zł 
*dostępne również przykrycia basenowe

NieZbĘDNiK 
baseNowY 
arcylmed

kosiarka 
elektryczNa Nac
1300 W, 230 V,  
szer. robocza 32 cm,  
kosz o pojemności 30 l

gazoNy
różne rodzaje

PłYTY ChoDNiKowe

grill 
elektryczNy
wym. 41,5x24 cm, 
waga 14,5 kg

od 1099
zł/szt.

od 699
zł/szt.

229 
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 399 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

5499
zł/szt.

1300 
W

99 
zł/szt.
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sezon

basenowy

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

z aplikacją PAYBACK!

(=20 zł)

ODBIERZ 

Remontujesz? Planujesz duże zakupy? Aktywuj kupon
w aplikacji i sprawdź swój cel zakupowy na lipiec. 

Zsumujemy wszystkie
Twoje zakupy w lipcu
z kartą PAYBACK.

CEL OSIĄGNIĘTY?
+2 000 PUNKTÓW
JEST TWOJE!

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz z PAYBACK.pl/aplikacja



 * 10 laT gwaraNCji Po rejesTraCji Na sTroNie: www.PolbraM.eU

2.1.1.

2.

sYsTeM ogroDZeNiowY aMelia*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,10-1,28 m, 
ocynk+rAL 9005 lewa

sYsTeM ogroDZeNiowY NiKola 2*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m,
stal ocynk+rAL 7016 struktura prawa

sYsTeM ogroDZeNiowY boNa*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m + 50 pkt. PaYbaCK; 
ocynk+rAL 7016 struktura

laTarKa CZołowa leD 
1. - 10,90 zł
2. - 19,90 zł

detektory 
1. do wykrywania przewodów - 22,90 zł
2. do wykrywania przewodów,  

drewna, metalu - 79,90 zł
mierNiki cyfrowe
różne rodzaje

319 
zł/przęsło

189 
zł/przęsło

 
zł/przęsło

od 1090
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

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 

ProDUKT
PolsKi

*nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka



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

