
Wentylator DeDra 
1601B 
średnica śmigła 40 cm; 2 poziomy 
mocy; moc 45 W; regulacja 
wysokości; timer

Wentylator DeDra 
Da0902B
średnica śmigła 30 cm; 3 
poziomy mocy; moc 35 W

Grill Prostokątny
możliwość jednoczesnego grillowania na 
dwóch najróżniejszych wysokościach rusztu, 
misa: gatunkowa stal, wykończenie: emalia, 
rozmiary: 59,5x44,5 cm, ruszt ze stali

Stolik metaloWy
śr. 42 cm, kolor czarny

krzesło rADAr
kolor czarny

PomPa SDW 
Do WoDy BruDnej

zanurzenioWa
 - moc 400 W - 95 zł

 - moc 1100 W - 149 zł

toaletka 
koSmetyczna 
Diana PluS
z lustrem i taboretem, kolor biały, wymiary:
 - stół: wys. 141 cm (z nadstawką), szer. 75 cm, gł. 40 cm
 - stołek: wys. 45 cm, szer. 37 cm, gł. 28 cm

tramPolina ogroDoWa
8ft - 479 zł; 10ft - 579 zł

BaSeny  
ogroDoWe rozPoroWe*
 - wym. 240x63 cm - 109 zł
 - wym. 360x76 cm z pompą filtrującą - 329 zł

*dostępne również przykrycia basenowe

klimator 
z funkcją 

grzania Vo2183
moc 75 W; wydajność 
450 m3/h; waga 8 kg; 
timer; funkcja grzania

89 
zł/szt.

72 
zł/szt.

299 
zł/szt.

7490
zł/szt.

169 
zł/szt.

479 
zł/szt.

od 95 
zł/szt.

339 
zł/kpl.

od 479 
zł/szt.

zł/szt.

Lipiec  
2021

Oferta ważna  
od 2.07 do 17.07

lub do wyczerpania zapasów.

PruDnik, GłuchołAzy, GłoGówek

zakupy  
na telefon

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



materace 
Do PływAniA
różne rodzaje - od 14,90 zł/szt.

kołA Do PływAniA
różne rodzaje - od 19,90 zł/szt.

filtrAcjA i chemiA bAsenowA
- od 6,99 zł

PływAk
- na małe tabletki chlorowe, 

składany - 9,99 zł
- na duże tabletki chlorowe 

- 17,90 zł

PomPki
do nadmuchiwania materacy, zabawek dmu-
chanych, różne rodzaje - od 10,90 zł/szt.

BaSeny Dla Dzieci
różne rodzaje i rozmiary

BaSen z motyWem morSkim

BaSen z 4 SieDziSkami
223x211x58 cm

BaSen ogroDoWy Steel Pro
- 366x76 cm - 429 zł
- 457x122 cm - 1599 zł

BaSen  
ogroDoWy  

Prostokątny
400x207x122 cm

od 1199
zł/szt.

1649 
zł/szt.

od 429 
zł/szt.

129 
zł/szt.

od 699
zł/szt.

 99 
zł/szt.
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Fotel  
lukSuSoWy relax

rozkładany z podnóżkiem, różne 
kolory, podstawka na napoje

Fotel galaxy
28-stopniowa regulacja oparcia; ste-
laż z oparciem owalnym, wykonany 
z rur stalowych owalnych 36x18 mm
- PLUS, z podnóżkiem - 159 zł
- bez podnóżka  - 139 zł

huśtAwkA oGroDowA  
z funkcją leżAnki
wym. 210x120x170 cm; funkcja leżenia; poduszki 
w komplecie; plastikowe podstawki pod napoje; wytrzy-
małość konstrukcji 260 kg

żAGiel 
Przeciwsłoneczny
3,6x3,6x3,6 m, różne kolory

Grill okrąGły z rożnem
śr. 41 cm, stalowa, emaliowana, ruszt 
- stal chromowana, wyposażenie: kółka, 
dolna półka, wysokość 72 cm

Grill Prostokątny  
maSter grill&Party
wym. 53x27 cm; z boczną półką, misa i owiewka 
stalowa, emaliowana, ruszt – stal chromowana, 
wyposażenie: kółka, dolna półka, wys. 83 cm

zeStaW meBli Bergamo
stół + 6 krzeseł; szkło hartowane; 
wym. stołu 90x150x71 cm; wym. 
krzesła 71x90x56,6 cm

Fotel  
Bujany  
jamajka
wys. 195 cm, szer. kosza 
108 cm; wys. kosza 115 cm; 
gł. kosza 68 cm; maks. 
obciążenie 130 kg

Grill wiszący 
śr. 49 cm, misa wykonana ze stali, 
emaliowana, chromowany ruszt, 
wys. grilla 152 cm

krzesełko 
Dziecięce
różne wzory

meble PlAstikowe Dziecięce
krzesełko Tola - 13,99 zł; stolik Lolek 
- 29,99 zł; różne kolory

leżAk cAlDokrzesło 
atlanta

zeStaW meBli BraVo
długość 180 cm; łatwe składanie i rozkładanie

zeStaW meBli 
maya

149 
zł/szt.

3999
zł/szt.

8990
zł/szt.

4290
zł/szt.

od 1399
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

799 
zł/kpl.

89 
zł/szt.

7490
zł/szt.

119 
zł/szt.

1349 
zł/zest.

849 
zł/kpl.

799 
zł/kpl.

729 
zł/szt.

159 
zł/szt.
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5.
3.

4.

1. 2.

hit cenowy

349 
zł/szt.2,45

KM

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)

naWozy PSB
różne rodzaje i przeznaczenie

kora 
Sterlux
70 l 

nożyce elektryczne  
Do żywoPłotu liDer ern 600
moc silnika 600 W, długość robocza 49 cm, 
maks. średnica gałęzi 16 mm

Przycinarka 
Do trAwy hAnDy

silnik 300 W; napięcie 230 V50 Hz; 
szerokość robocza 22 cm; głowica półautomat

koSa SPalinoWa tmk43
silnik: 2-suwowy; pojemność: 43 cm3; szerokość 
robocza: tarcza - 25,5 cm; szerokość robocza: 
żyłka - 45 cm; dzielona rura; w komplecie: szelki, 
klucz do świecy, pojemnik do mieszanki, głowica 
żyłkowa, tarcza tnąca

koSiarka  
sPAlinowA hAnDy
silnik RATO RV145-S, pojemność 
144 cm3, szerokość robocza 
46 cm, 8-stopniowa regulacja wy-
sokości koszenia od zaledwie 25 do 
aż 75 mm, kosz o pojemności 60 l

Pilarka SPalinoWa nac
silnik 45 cc, maks. moc 2,45 KM, 
dł. prowadnicy: 40 cm

iBo PomPa 
zanurzenioWa 
nemo
moc 250 W, przeznaczona 
do podlewania - 109 zł/szt.

iBo PomPa 
zataPialna
do ścieków, wirniki pompy 
wykonano z żeliwa
 - MAGNUM 4500, 
o mocy 1500 W - 319 zł
 - MAGNUM 2900, 
o mocy 550 W - 259 zł

iBo PomPa  
GłębinowA sQibo 0,55
pompa śrubowa o mocy 550 W, 
wykonana ze stali nierdzewnej 
- 359 zł/szt.

obrzeżA 
traWnikoWe
różne kolory i wysokości

Snacol 
PreParat  
nA ślimAki
- 200 g - 9,99 zł
- 1000 g - 24,99 zł

PreParaty  
nA mrówki

zraSzacze ogroDoWe
- zraszacz obrotowy 3 ramienny - 13,99 zł 
- zraszacz wahadłowy - 34,99 zł 
- zraszacz sektorowy - 47,99 zł

PomPa  
ogroDoWa DeDra 

do brudnej i czystej wody; 
moc 1000 W

od 999
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 1399
zł/opak. 

119 
zł/szt.

309 
zł/szt.

59 
zł/szt.

od 1399
zł/szt.

300 
W

600 
W

369 
zł/szt.

699 
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

od 259 
zł/szt.

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

SZYBCIEJ



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

Wiertarko-
wkrętArkA  

one-all 18 V 
(DeD7040)

Wiertarko- 
wkrętArkA 

akumulatoroWa  
13 mm 18 V (DeD7041)

młot 
uDaroWo- 
oBrotoWy 
one+all 18 V

Wyrzynarka 
one + all 18 V

SzliFierka 
kątowA one+All 
125 mm 18 V

łADowArkA one+All 
Do DeD7032 i DeD7034 akumulator 

one+all 2 ah 18 V 
li-ion

młotowiertArkA  
bosch Gbh 240
moc 790 W, siła udaru 2,7 J, możliwość 
kucia, maks. liczba udarów 4200/min; 
maks. liczba obrotów 930/min

DraBina aluminioWa
 - 4 stopniowa, 125 kg - 79,99 zł; 
 - 5 stopniowa 125 kg - 99 zł; 
 - 6 stopniowa 125 kg- 139 zł; 
 - 7 stopniowa 125 kg - 159 zł; 
 - 8 stopniowa 125 kg - 179 zł
 - 4 stopniowa 150 kg - 94,99 zł; 
 - 5 stopniowa 150 kg - 115 zł; 
 - 6 stopniowa 150 kg - 145 zł; 
 - 7 stopniowa 150 kg - 175 zł; 
 - 8 stopniowa 150 kg - 199 zł

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, ssawka 
podłogowa na mokro/sucho, 

ssawka szczelinowa, filtr kar-
tridżowy, papierowa torebka 

filtracyjna 1 szt. 

myjka 
wysokociśnieniowA 
laVor one extra 135
135 bar; pompa aluminiowa; 
w zestawie: pistolet z szybkozłą-
czem, wąż, lanca regulowana, 
lanca turbo, pianownica, szczot-
ka obrotowa i płaska

379 
zł/zest.

317 
zł/szt.

54 
zł/szt.

210 
zł/szt.

112 
zł/szt.

236 
zł/szt.

188 
zł/szt. 89 

zł/szt.

DeDra 18 V SaS+all V − jeDen AKUMULATOR Wiele NARZĘDZI

549 
zł/szt.

od 7999
zł/szt.

249 
zł/zest.
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fArbA biAłA 3 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

Dulux eaSy 
care

Dulux eaSy care
farba plamoodporna, 
różne kolory, 2,5 l (24 zł/l)

Dekoral 
clean & color
lateksowa farba satynowa, 
2,5 l (21,60 zł/l)

Dekoral akrylit W
farba lateksowa, odporna na 
szorowanie, 10 l + 10% GRATIS 
(6,82 zł/l)

tynk 
maSzynoWy  
mP 75 – lekki
30 kg (0,80 zł/kg)

Drewnochron 
imPregnat extra
powłokotwórczy, różne  
kolory, 4,5 l + 11% (17,40 zł/l)

SaDolin claSSic 
imPreGnAt hybryDowy
powłokotwórczy, przeznaczony do 
ochronno-dekoracyjnego malowania 
drewna na zewnątrz, 2,5 l (24 zł/l)

ViDaron 
lakieroBejca 0,75 l
różne kolory (53,32 zł/l)

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)

PłytkA mAroko
płytka dekoracyjna, wykonana z gipsu, do wewnątrz

Płytki ścienne
kolor biały, połysk, 
wym. 25x36 cm

atlaS zaPraWa 
uelaStyczniona
zużycie: 1,5 kg/1 m2/1 mm,  
gr. warstwy: 2-10 mm, przyczep-
ność: min. 0,5 N/mm2, uelastycz-
niona formuła, do płytek ceramicz-
nych, w tym do gresu, ulepszone 
parametry robocze, wydłużony 
czas otwarty, obniżony spływ,  
25 kg (1,04 zł/kg)

zeStaW malarSki  
z tAśmą mAskującą
rolka Gepard 18 cm, wys. runa 11 mm;  
rolka Gepard 10 cm, wys. runa 7 mm; kuweta;  
pędzel płaski 40 mm; taśma maskująca 38 mm x 33 m

wAłki orAz uchwyty 
malarSkie 330 Blue 
DolPhin
- 18 cm - od 10,90 zł 
- 25 cm - od 13,90 zł 
- uchwyt 18 cm - od 20,90 zł 
- uchwyt 25 cm - od 23,90 zł

fArbA biAłA 
akryloWa iriSS
10 l (2,8 zł/l)

grunt uniWerSalny
5 l (2 zł/l)

5999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

5399
zł/szt.

11
litrów

zł/szt.

2399
zł/opak.

30
kg

8699
zł/szt.

5
litrów

10
litrów

5
litrów

5999
zł/szt.

2,5
litra

3999
zł/szt.

799
zł/opak.

2799
zł/opak.

od 1090
zł/szt.

0,75
litra

3699
zł/opak.

2499
zł/opak.

hit cenowy

1999
zł/m2

26 
zł/opak.

2290
zł/zest.
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3.

4.

zlew. z wylewką 

zeStaW ronDa*
kolor: biały/buk truflowy; słupek, podwieszany - 249 zł; 
szafka z umywalką 60 cm, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

zeStaW meBli mea*
1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk, wym.: 50, 55, 60, 75 cm - od 229 zł;  
2. szafka stojąca, nóżki, biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 169 zł; 3. szafka wisząca, 
biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 119 zł; 4. słupek, wym. 170 cm - 279 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

  Seria Baterii maDera

zlew. stojąca wannowa umywalkowa ścienna umywalkowa z ruchomą umywalkowa natryskowa 

Wanna mito reD*
stelaż w komplecie;  

wym. 140x70 cm - 299 zł, wym. 150x70 cm - 329 zł, 
wym. 160x70 cm - 339 zł, wym. 170x70 cm - 359 zł

*cena bez obudowy
DeSka PSB Formic SuPer Slim neW
wolnoopadająca, duroplast - 84,99 zł

DeSka SeDeSoWa 
neW Formic
duroplast - 59,99 zł

komPakt  
698 cerSania ii 
3/6 l, deska Duro WO  
ŁW - odpływ poziomy

komPakt  
574 colour  
neW clean on 
3/5 l, deska Duro WO 
ŁW - odpływ poziomy

zeStaW 
PoDtynkoWy 
cerSanit
miska CITY OVAL, 
deska Duro WO ŁW, 
przycisk

PółkA łAzienkowA blAncA

od 249 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

129 
zł/szt.

75 
zł/szt.

72 
zł/szt.

85 
zł/szt.

94 
zł/szt.

109 
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 299 
zł/kpl.

od 5999
zł/szt.

DeSka 
WOLNOOPADAJąCA

ProDukt

PolSki

349 
zł/zest.

449 
zł/zest.

999 
zł/zest.

od 2499
zł/szt.
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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

oBruSy ceratoWe, FolioWe
dostępne różne wzory

szkło użytkowe
 - salaterka KLARA 21,7 cm - 6,99 zł, 
 - pucharek ELSA 12 cm - 4,49 zł, 
 - szklanka SOFIA 590 ml - 2,79 zł

DroBne Dekoracje 
- koszyki: metalowy, różne rodzaje - od 17,90 zł;  

pleciony słomkowy/osłonka - od 24,90 zł; 
- świeczniki - od 11,90 zł

Panel Dekoracyjny PVc
wym. 96x48,5 cm, dostępne różne wzory

krzesło sAmson new
krzesło o kubełkowym kształcie, 
tapicerowane tkaniną AKSAMIT, 
pikowane, nogi drewniane połączo-
ne metalowym stelażem, wymiary: 
47x48x70 cm 

SuSzarka BalkonoWa
 - nierdzewna, powierzchnia pow. 
suszenia 18 m - 94,90 zł, 
 - aluminiowa, powierzchnia pow. 
suszenia 18 m - 84,90 zł

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

od 279
zł/szt. od 899

zł/szt.
1990

zł/szt.

od 1190
zł/m.b.

1590
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

1599
zł/szt.

139 
zł/szt.

od 8490
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 349
zł/szt.

od 1690
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.mrowka.com.pl

              Akceptujemy płatności:

PruDnik 
ul. PowstAńców śląskich 2,  

tel. 77 406 72 78 
goDziny otWarcia:  

pn. - pt.: 700-1800, sob.: 800-1500

GłuchołAzy 
ul. wyszyńskieGo 9A,  
tel./fax 77 439 21 84 
goDziny otWarcia:  

pn. - pt.: 700-1700, sob.: 800-1400

GłoGówek 
ul. DWorcoWa 35,  

tel./fax 77 437 37 47 
goDziny otWarcia:  

pn. - pt.: 700-1700, sob.: 800-1400

www.merkury.opole.pl

zapraszamy

do kuchni

+100°P



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

