
wrzosy, lawenda
kolory jesieni

hit cenowy

od 359
zł/szt.

hit cenowy

499
zł/szt.

hit cenowy

339 
zł/szt.

hit cenowy

99 
zł/szt.

wrzos  
różne rozmiary, różne kolory

lawenda  
różne kolory

suszarka do grzybów
moc 250 W, średnica sita 28 cm,

5 sit z możliwością regulacji wysokości

Pilarka
sPalinowa
silnik dwusuwowy poj. 51,5 cm3, 
moc 2,5 KM, prowadnica dł. 45 cm

Wrzesień  
2021

Oferta ważna  
od 10.09 do 25.09

lub do wyczerpania zapasów.

JAWOR
ul. KuZIENNICZA 10A

m jak mrówka

porady i pomysły  

dla Twojego domu 

- 2,49 zł/szt.



hit cenowy

5599
zł/szt.

hit cenowy

4599
zł/m2

1.
2.

Niezbędne w ogrodzie

1. 2. 3.

Ostrzałka  
elektryczna handy Fe 220
silnik o mocy 220 W, tarcza o wym. 145x3,2x22 mm, 
posiada regulację kąta ostrzenia w zakresie od -35° do +35°

odkurzacz elektryczny 
handy dwo 2600 a
silnik 2600 W; napięcie: 230 V~50 Hz; worek poj. 35 l;
rozdrabnianie 10 do 1; prędkość powietrza 270 km/h;
zasysanie lub dmuchanie

Pilarka 
elektryczna nac

moc 1800 W,  dł. prowadnicy: 35 cm,
prędkość przesuwu łańcucha 13 m/s

NarzĘDzIa FIskars
1. szpadel osTry solid™`̀

2. szpadel prosTy solid™

Polbruk commiX
Nerino, gr. 6 cm

pODłOża psB
 - ziemia uniwersalna, 
80 l - 13,99 zł (0,17zł/l)
 - ziemia do iglaków, 
50 l - 9,99 zł ( 0,20 zł/l)
 - torf ogrodniczy kwaśny, 
ph 3,5 - 4,5, 80 l - 12,99 zł 
(0,16 zł/l)
 - kora psB, mielona, frakcja 
0-60 mm, 80 l - 12,99 zł 
(0,16 zł/l)

nawóz jesienny 1 kg
uniwersalny, do iglaków, do trawnika

kamienie ozdobne
1. grys graNiToWy, 8-16 mm, 20 kg - 11,99 zł (0,60 zł/kg)
2. Biała MariaNNa, 10-16 mm, 20 kg - 14,99 zł (0,75 zł/kg)
3. Kora KaMieNNa, 11-30 mm, 20 kg - 12,99 zł (0,65 zł/kg)

109 
zł/szt.

209 
zł/szt.

220 
W

1800 
W 2600 

W

129 
zł/szt.

od 999
zł/opak.

799
zł/opak.

od 1199
zł/opak.

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

SZYBCIEJ



rĘkaWICE CzarNE 
warsztatowe
wierzchnia część z elastycznego  
materiału, część wewnętrzna  
o chropowatej strukturze  
zapewnia pewny i doskonały  
chwyt; dostępne rozm.:  
8-11 - 24,99 zł/para

pÓłBUtY skÓra/OXFOrD
wierzch ze skóry/tkaniny typu oxford, 
podeszwa gumowana o właściwościach  
antypoślizgowych, półbuty z noskiem stalo-
wym, kategoria bezpieczeństwa: sB, sra; 
dostępne rozmiary: 40-45 - 129 zł/para

sPodnie bojówki  
moro szare  
ze wzmocnieniami
wytrzymała tkanina typu rip-stop, podwój-
ne szwy, 12 kieszeni, elementy odblasko-
we, regulacja szerokości w pasie; dostępne 
rozmiary: M, l, Xl, 2Xl - 139 zł/szt.

bluza Polarowa
gramatura 290 g/m2, polar 100%,  
poliester krótko strzyżony, dwustronnie  
szczotkowany, niemechacący się; 
3 kieszenie, wiatroszczelne suwaki;  
dostępne rozm.: M, l, Xl, 2Xl - 59,99 zł/szt.

płaszCz  
Przeciwdeszczowy
materiał pCV/poliester;  
wentylacja na plecach  
i pod pachami, rękawy  
z regulowanym ściągaczem;  
dostępne rozmiary:  
M, l, Xl, 2Xl 

komPlet moro 
Przeciwdeszczowy

materiał: pCV/poliester,  
wodoszczelne szwy, otwory  

wentylacyjne, regulowany kaptur  
chowany w kołnierzu, mankiety kurtki 
zakończone elastycznym ściągaczem, 

regulacja szerokości nogawek;  
dostępne rozm.: M, l, Xl, 2Xl

BEzrĘkaWNIk  
ociePlany 

powłoka 100% poliester  
typu pongee 160 g/m2,  

ocieplina 106 g/m2,  
impregnowana tkanina,  
3 kieszenie, zamykana  

na suwak; dostępne rozm.: 
M, l, Xl, 2Xl

odkurzacz uniwersalny wd3
moc 1000 W, przystosowany do pracy na mokro i sucho, funkcja 

wydmuchu, zbiornik 17 litrów; wyposażenie: wąż ssący dł. 2 m 
o śr. 35 mm, ssawki (podłogowa na mokro/sucho, szczelinowa), 

filtr kartridżowy, papierowa torebka filtracyjna 1 szt. 

stÓł WarsztatOWY
składany, blat szer. 56 cm, płyta MdF
o gr. 18 mm, 2 zaciski, 4 uchwyty
do przytrzymywania, maks. obciążenie 100 kg

MIEszaDłO 1200 W
moc 1200 W, jeden bieg, 0–680 obr./min;
uchwyt mieszadła 14 mm; łagodny start;
elektroniczna kontrola obrotów;
w komplecie mieszadło śr. 100 mm

zestaw tablic 
NarzĘDzIOWYCh

ściankę można konfigurować na różne 
sposoby, każdy element jest mobilny 

i można go zamontować w dowolnym 
miejscu; wym. 400x165x400 mm

wyrzynarka 500 w
zakres kąta cięcia 90°-45°; maks. głębokość cięcia 55 mm

2299
zł/szt.

4499
zł/kpl.

5999
zł/szt.

249 
zł/zest.

1000
W

17 
litrów

249 
zł/kpl.

105 
zł/szt.

3499
zł/zest.

1200 
W

500 
W

7999
zł/szt.
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hit cenowy

399
zł/szt.

oPrawa led 
ŚCIENNO-sUFItOWa LIkYa
barwa światła naturalna biała, materiał: 
stal/tworzywo sztuczne, zasilacz w komplecie

oPrawa led 
ŚCIENNO-sUFItOWa MaNaM 

gU10, materiał: stal/aluminium;
kolor: czarny, biały

oPrawa led 
ŚCIENNO-sUFItOWa kINga
gU10, materiał: stal, kolor: czarny

żarÓWka LED E27 10 W*
806 lm, barwa ciepła, neutralna
*2 lata gwarancji

oPrawa 
suFitowa kantoor
gwint e27, 4x60 W, śr. 52 cm, materiał: metal, kolor: czarny

oPrawa
suFitowa heliX
e27, 4x60W, materiał: 
metal; kolor: czarny

oPrawa 
suFitowa galaXy
e27, materiał: metal/tworzywo, 
kolor: czarny/miedź, dostępne różne modele

oPrawa led 
suFitowa daria
gU10, materiał: aluminium; 
kolor: czarny, biały

oPrawa led 
suFitowa hary
gU10, materiał: aluminium; 
kolor: czarny, biały

NaŚWIEtLaCz LED 30 W
materiał: aluminium/szkło, kolor: szary, ip65,
moc 30 W, 2400 lm;
z czujnikiem ruchu - 65,99 zł 

od 259 
zł/szt.

289 
zł/szt.

od 3599
zł/szt.

199 
zł/szt.

od 6999
zł/szt.

od 3999
zł/szt.

od 4599
zł/szt.

1999
zł/szt.

4599
zł/szt.

Wrzesień 20214

Oświetl
swoje wnętrza
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SZYBCIEJ



kuP 5 l Farby 

i odbierz 

bon 20 zł 

na kolejne 
zakupy

1.
2.

FarBa BIała 2,5 l
za 1 złdo 5 litrów farby kolorowejbondeX smart home

hit cenowy

999
zł/szt.

hit cenowy

5999
zł/szt.

hit cenowy

3599
zł/szt.

ŚNIEżka EkO pLUs
lateksowa farba do wnętrz, odporna na szorowanie 
zapewnia oddychanie ścian, polecana do dużych 
powierzchni, doskonałe krycie 1-2 warstwy,
optymalna wydajność do 14 m2/l, 10 l (6,70 zł/l)

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

*s
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kosz do segregacji
poj. 24 l 

taboret aleX
wys. 32 cm, składany;
kolory: white & black, dark grey

DzBaNEk FILtrUjĄCY  
daFi luna classic 3,3 l
w zestawie: dzbanek, 1 filtr standard Classic,
bidon 0,6 l, manualny wskaźnik wymiany filtra

zestaw Filtrów do wody
1. 2+1 standard Classic - 24,99 zł/zest.
2. 2+1 standard Unimax - 29,99 zł/zest.

bondeX
smart home
farba ceramiczna 
plamoodporna,
matowe wykończenie,
różne kolory, 
2,5 l (26 zł/l)

grunt 
Psb 5 l
(2 zł/l)

ŚNIEżka 
barwy natury
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (14,40 zł/l)

Farba renowacyjna do mebli 
I płYtEk ŚCIENNYCh V33 

różne kolory, do kuchni, 750 ml - 59,99 zł (79,99 zł/l), 
2 l - 129,99 zł (65 zł/l) do łazienki, 750 ml - 76,99 zł 

(102,65 zł/l), 2 l - 139 zł (69,50 zł/l)

6699
zł/szt.

2,5
litra

4799
zł/szt.

2999
zł/szt.

22 
zł/zest.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

10
litrów

6499
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

Wrzesień 2021 5 

Zestaw filtrów do wody
2+1 Standard Classic

Zestaw filtrów do wody
2+1 Standard Unimax

Dzbanek filtrujący 
Dafi Luna Classic 3,3 l

 
w zestawie dzbanek,
1 filtr Standard Classic,
bidon 0,6 l 

manualny 
wskaźnik
wymiany filtra 

XXXX

XXXX

XXXX
 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  

konta PAYBACK przy kasie.



5.
6.1.

2.

hit cenowy

199 
zł/szt.

3.

4.

głOWICa 35 mm

  seria baterii dima

chemia gosPodarcza
1. CliN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,49 zł (10,98 zł/l)
2. Floor płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i glazur, różne rodzaje, 1,5 l - 5,99 zł (3,99 zł/l)
3. doMesTos płyn do WC CiTrUs/piNe, 750 ml - 5,99 zł (7,98 zł/l)
4. saVo preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
5. CasHMir giga ręcznik kuchenny, 500 listków - 8,99 zł
6. regiNa aloe Vera papier toaletowy, a'12 - 12,49 zł (1,04 zł/rolka)

zestaw 
arteco
stelaż podtynkowy, 
miska zawieszana 
Cleanon,deska
polipropylenowa,  
wolnoopadająca, 
przycisk chrom
błyszczący

komPakt
arteco

clean on
deska duroplastowa,

wolnoopadająca,
z funkcją łatwego 

wypinania, odpływ poziomy

kabina Prysznicowa
szerokość 80 i 90 cm, szkło hartowane 4 mm, brodzik akrylowy, 
wysokość 16 cm, górne rolki podwójne, dolne pojedyncze

kolumna 
natryskowa
wysokość 74-123 cm, 
deszczownia, 
słuchawka prysznicowa,
przewód natryskowy; 
kolor czarny

akcesoria 
łazIENkOWE

VILEDa MOp  
obrotowy turbo 3w1
 - wkład do mopa 
obrotowego - 34,99 zł/szt.

umywalkowa 
stojąca z korkiem

zlewozmywakowa 
stojąca 
z wylewką U

umywalkowa
ścienna

natryskowa
ścienna

wannowa 
ścienna

od 549
zł/szt.

deska 
WolNoopadająCa

399 
zł/zest.

649  
zł/zest.

629  
zł/szt.

129 
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

od 599
zł/szt.

Wrzesień 20216

inspiracjeŁazienkowe

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

SZYBCIEJ

+100



hit cenowy

3699 
zł/m2

płYtkI grEsOWE
wym. 18,5x59,8 cm,

mrozoodporne,
kolory: beżowy, 

brązowy, szary; gat. 1

płYtkI
CEraMICzNE ŚCIENNE

wym. 25x40 cm,
wykończenie połysk,

kolor: bianco, nero

płYtkI grEsOWE
wym. 30x30 cm,  
antypoślizgowe, 
mrozoodporne;  

kolory: beż, grafit

skrzYDłO 
drzwiowe kwadro
kolor sonoma, szer.: 70 i 80 cm, 
lewe i prawe; pokojowe - 249 zł,
łazienkowe - 269 zł

paNELE pODłOgOWE DĄB CaLgarY 
aC4, gr. 8 mm, wym: 193x1380 mm

paNELE pODłOgOWE DĄB NOstaLgIE
aC4, gr. 8 mm, wym. 192x1285 mm

3499
zł/m2

2199
zł/m2

2699
zł/m2

2699
zł/m2

od 249 
zł/szt.

Wrzesień 2021 7 

Nowy styl
wnętrz

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



hit cenowy

2999
zł/szt.

Farba dekoracyjna
do wnętrz; strukturą przypomi-
nająca powierzchnię jedwabnej 
tkaniny, dostępna w palecie
gotowych kolorów lub w formie 
bazy do zabarwiania; na podłoża
cementowe, cementowo-wapienne, 
płyty g-K, również uprzednio 
malowane; wydajność: 7-9 m2/kg, 
opak. 1 kg

Farba dekoracyjna
łatwa w użyciu; do wnętrz;

zawiera mieniące się w świetle drobinki,
nadające powierzchniom iskrzący efekt;
dostępna w palecie gotowych kolorów; 

wydajność: 12 m2/l, opak. 1 l

Farba betonowa
dekoracyjna farba na spoiwie mineralnym, pozwala stworzyć efekt betonu 
wibrowanego (gładki, błyszczący) jak również powierzchnię z charakterystycznymi 
nierównościami; maskuje drobne nierówności podłoża; do stosowania na tynki 
cementowe, wapienne, płyty g-K; wydajność: 1,5-2,5 kg/m2; opak. 8 kg (27,38 zł/kg)

hit cenowy

9999
zł/opak.

wnętrzanowoczesnehit cenowy

219 
zł/opak.

hit cenowy

8999
zł/opak.

nobiles Pory roku
farba lateksowa,  
2,5 l (12 zł/l)

2,5
litra

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

www.facebook.com/mrowkawalbrzych    /    www.facebook.com/mrowkajawor
www.facebook.com/mrowkakamienna    /    www.facebook.com/mrowkakrzeszow



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

