
szaleństwo cenoweŁazienkowe

1.
2.3.

4.

hit cenowy

od 399 
zł/szt.

Kabina natrysKowa olga
półokrągła z brodzikiem akrylowym, szkło 4 mm,  
transparentne; drzwi podwójne, przesuwne;  
wym.: 80x80 cm - 399 zł, 90x90 cm - 469 zł

Zestaw Praxis*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 149 zł; 2. słupek wysoki, szer. 35 cm - 169 zł;  
3. komoda, szer. 35 cm - 89 zł; 4. szafka wisząca, szer. 35 cm - 79 zł;  
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

KoMPaKt 
Mito

odpływ poziomy, 
możliwość regulacji 

spłukiwania eko 
2/4 litra lub 

3/6 litra, deska 
polipropylenowa

Zestaw 
PoDtynKowy 

cersanit
miska CITY OVAL, 

deska Duro WO ŁW, 
przycisk

od 79 
zł/szt.

249 
zł/zest.

999 
zł/zest.

05.08 - 19.08

Sierpień  
2021

Oferta ważna  
od 05.08 do 19.08

lub do wyczerpania zapasów.

+100



1.

2.
hit cenowy

299 
zł/szt.

Zestaw Pinia*
1. szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm 

- 319 zł, 60 cm - 359 zł, 80 cm - 429 zł
2. słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 249 zł

*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

KoMPaKt  
MeriDa

odpływ poziomy,  
deska PP wolnoopadająca

szer. x wys. moc cena
50x70 cm 195 W 215 zł
50x90 cm 236 W 249 zł
50x120 cm 324 W 299 zł

grZejniK łaZienKowy 
chroMowany Kronos

R

grZejniK łaZienKowy 
raro biały

R

szer. x wys. moc cena
50x59,5 cm 263 W 149 zł
50x91 cm 363 W 209 zł

50x122,5 cm 475 W 239 zł

grZejniK łaZienKowy 
raro cZarny Mat

R

szer. x wys. moc cena
50x59,5 cm 263 W 169 zł
50x91 cm 363 W 239 zł

50x122,5 cm 475 W 269 zł

wanna Mito reD*
stelaż w komplecie;  

wym. 140x70 cm - 299 zł, wym. 150x70 cm - 349 zł, 
wym. 160x70 cm - 359 zł;

*cena bez obudowy

wc KoMPaKt niagara
miska posiada bezkołnierzowy system 
spłukiwania KERRA PRO CLEAN za-
pewniający łatwe utrzymanie czystości, 
w komplecie deska wolnoopadająca PP

bezkołnierzowy

od 249 
zł/szt.

279 
zł/zest.

DesKa 
WOLNOOPADAjąCA

od 215 
zł/szt. 

od 149 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

279 
zł/kpl.

DesKa 
WOLNOOPADAjąCA

Sierpień 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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KOLORY
ŚWIATATaniej!30 zł na konto
odbierz

Farba DeKoral 

reMonty 5 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

DeKoral Moc KolorU

Kup 2x2,5 l lub 1x5 l  

Farby DUlUx Kolory Świata  

(zachowaj dowód zakupu)

Zarejestruj zakup na 

www.Koloryswiatataniej.Pl

i odbierz 30 zł na konto!

becKers Designer coloUr
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba do 
ścian i sufitów, tworzy piękne matowe, zmywalne wykoń-
czenie, wydajność do 16 m2/l; 2,5 l (26 zł/l)

haMMerite
jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego, 
dekoracyjnego malowania metali, połysk lub 
półmat, 0,7 l (48,56 zł/l)

DeKoral Moc KolorU
farba lateksowa do ścian i sufitów, 2,5 l (16 zł/l)

jeDynKa Śnieżnobiała
farba do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 10 l + 10% GRATIS (4,27 zł/l)

becKers Designer PriMer 
farba gruntująca, 10 l (6 zł/l)

DeKoral reMonty
akrylowa farba do ścian i sufitów, 10 l (6 zł/l)

DUlUx Kolory Świata
lateksowa farba do ścian i sufitów;  
2,5 l - 44,99 zł (18 zł/l), 5 l - 85,99 zł (17,20 zł/l)

Promocja trwa od 6.08.2021 do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania total puli zwrotów, która wynosi 3000 x 30 zł  
(w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze). Maksymalna wartość zwrotu wynosi 90 zł.  
Akcja dostępna jedynie w sklepach PSB Mrówka. Regulamin dostępny na stronie organizatora www.smolar.pl oraz 
www.koloryswiatataniej.pl

2,5
litra

6499
zł/szt.

2,5
litra

3399
zł/szt.

0,7
litra

3999
zł/szt.

4699
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

5999
zł/szt.

5999
zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

11
litrów
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DrZwi ZewnętrZne Detroit* 
szer.: 80, 90 cm; L/P, kolor antracyt;  
wypełnienie: spieniony polistyren 
*komplet akcesoriów w cenie

ProDUKt

PolsKi

DrZwi ZewnętrZne alFa*
wym. 90 cm, kolor orzech;  
wypełnienie spieniony polistyren  
*komplet akcesoriów w cenie

ProDUKt

PolsKi

sKrZyDło raMowe wewnętrZne ibiZa*
szerokość od 60 do 90 cm, szyba hartowana, kolor dąb Montana - folia 3D 
*cena bez klamki i ościeżnicy

hit cenowy

od 269 
zł/szt.

sKrZyDło raMowe  
wewnętrZne virgo*
kolor biały, dostępne szerokości: 60 - 80 cm,
*cena bez klamki i ościeżnicy

DrZwi technicZne
szer. 80, 90 cm; drzwi ocieplane,  
dostępne kolory: ocynk, brąz, antracyt, biały 

dostępne tylko  
w Mrówka Bytów

hit cenowy

259 
zł/szt.

hit cenowy

1399 
zł/kpl.

hit cenowy

799 
zł/kpl.

od 369 
zł/szt.
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8 mm 10 mm 10 mm

hit cenowy

od 4999
zł/m2

elastycZna 
ZaPrawa 
Klejąca cM16
z włóknami, 22,5 kg 
(1,48 zł/kg)

głaDź 
sZPachlowa 
acryl PUtZ 
start
20 kg (1,40 zł/kg)

Dąb Peoria Classen,  
szeroka deska, wodoodporny,  
8 mm, AC4, 4V-fuga - 49,99 zł

1.
Dąb Milano,  
10 mm, AC6,  
V-fuga - 54,99 zł

2. Dąb Valencia   
10 mm, AC6,  
V-fuga - 54,99 zł

3.

Panele PoDłogowe 

 PłytKa gresowa sverigo natUral 
wym. 31x62 cm, kolor beżowy; gat. 1, naturalna struktura drewna

PłytKi gresowe italian wooD
wym. 18,5x59,8 cm,kolor: beżowy, brązowy, szary; gat. 1

ac4 ac6 ac6 przy zakupie  
promocyjnych  
paneli AC 6  

podkład w cenie

2799
zł/opak.

hit cenowy

3333
zł/opak.

zł/m2

hit cenowy

3299
zł/m2

podłoga 
wodoodporna
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1. 2.

1.

2.

PlaFony
różne rodzaje

sPot halogenowy tilDa
kolor chrom;
kinkiet - 39,90 zł; listwa 2 - 69,90 zł 
listwa 3 - 105,90 zł; listwa 4 - 125,90 zł żarÓwKi leDowe

różne rodzaje 

oPrawa oŚwietleniowa wisZąca
1. CLARKE, kolor czarno-złoty, gwint E27, śr. 40 cm - 129 zł
2. AMY, kolor srebrny, gwint E27, śr. 40 cm - 169 zł

Uchwyt tv 
1. 26-55" - 29,90 zł 
2. 23-42" - 42,90 zł antena Dvbt

różne rodzaje

Kabel hDMi
pozłacane wtyki HQ, 
1,5 m

PrZewÓD 
KoncentrycZny

10 m - 9,99 zł, 20 m - 17,99 zł

laMPKi biUrKowe 
różne rodzaje

od 9990
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

4490
zł/szt.

999
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

Sierpień 20216  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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Remont z namito przyjemność

sZliFierKa Kątowa 1200 w
moc 1200 W, tarcza śr. 125 mm; płynna regulacja obrotów od 
3000 do 11000 obr./min

sZliFierKa oscylacyjna 
Delta 105 w
moc 105 W; wym. stopy roboczej 
140x140x97 mm; zintegrowany system od-
prowadzania pyłu; liczba oscylacji 24000/
min; amplituda oscylacji 1 mm

Młot UDarowo-obrotowy  
Z UchwyteM sDs PlUs
moc 790 W; energia udaru 2,7 j; waga 2,8 kg; maks. średnica wiercenia: 
w murze 68 mm, w metalu 13 mm, w drewnie 30 mm; walizka w zestawie

sPawarKa inwertorowa 110 a
prąd spawania 20-110 A; śr. elektrod 1,6-
2,5 mm, wyposażenie: szczotka z młotkiem, 
tarcza ochronna, klema masy, uchwyt elektrody, 
przewody spawalnicze

PrZyłbica sPawalnicZa 
Z FiltreM oDchylnyM
wizjer 110x90 mm, stopień przyciemnienia 11 DIN, 
stopień ochrony UV/IR maks. 16 DIN, komfortowe, 
regulowane nagłowie, możliwość zastosowania 
filtra automatycznego FSS 05

PrZyłbica sPawalnicZa 
aUtoMatycZna
wizjer 42x92 mm, zakres przyciemniania 9 - 13 DIN, 
ochrona UV/IR: 16 DIN, funkcja GRIND - SZLIFOWA-
NIE - możliwość wyłączenia przyciemnienia do pracy 
szlifierką przy obróbce spawu, regulowane nagłowie, 
zasilanie: panel słoneczny + wbudowana bateria litowa

wyrZynarKa 650 w
moc 650 W, maksymalna grubość cięcia: drewno 65 mm, metal 8 mm; regulacja obro-
tów od 0 do 3100 suwów na minutę; aluminiowa stopa z regulacją kąta nachylenia od 
0° do 45° w prawo i lewo; 3-stopniowa regulacja wielkości ruchu wahadłowego; system 
zdmuchiwania i odprowadzania wiórów; w zestawie: brzeszczot - 2 szt., prowadnica 
równoległa, walizka

259 
zł/zest.

110 
A

1200 
W

790 
W

105 
W

169 
zł/szt.

7990
zł/szt.

499 
zł/zest.

waliZKa 
W KOMPLECIE

4990
zł/szt.

169 
zł/szt.

650 
W

169 
zł/zest.

waliZKa 
W KOMPLECIE
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wiertarKo-wKrętarKa  
UDarowa 18 v li-ion
zasilanie 2 akumulatory 18 V Li-Ion, 1,5 Ah; dwa biegi; maks. pręd. obr. 0-360/0-1400 obr./min; udar 21 
000 ud./min; maks. moment obr. 45 Nm; maks. śr. wiercenia: drewno 25 mm, metal 10 mm, beton 10 mm;  
w zestawie: torba, wiertła do drewna, metalu i betonu

tacZKa  
sPawana 
sKręcana
gr. 1 mm, 85 l

PojeMniK Kastra
 - 45 l - 12,99 zł
 - 65 l - 14,99 zł
 - 90 l - 20,99 zł

ibo PoMPa PowierZchniowa 
MUlti 1300 inox
wydajność maks. 80 l/min, maks. wysokość podno-
szenia 48 m, ciśnienie maks. 4,8 bar

betoniarKa 
bUDowlana
wieniec żeliwny, 
silnik 550 W, 
poj. 120 l

systeM ogroDZeniowy inga
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m;  
ocynk + RAL 9005, wymaga malowania; dostępna brama i furtka

18 
V

379 
zł/zest.

169 
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

369 
zł/szt.

hit cenowy

759 
zł/szt.

139 
zł/przęsło

Sierpień 20218

Aktywuj PAYBACK GO w aplikacji PAYBACK i otwórz ją
w czasie zakupów w Mrówce. ZłAPP kupony

i aktualne oferty – wszystko w jednym miejscu! 

Dowiedz się więcej o PAYBACK GO na: PAYBACK.pl/GO

WYGODNE ZAKUPY

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz ją i zyskuj więcej!

Z

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

SZYBCIEJ

+200



1.

3. 6. 7.
2.

hit cenowy

od 1199
zł/szt.

cheMia gosPoDarcZa
1. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płuka-

nia, różne rodzaje, 4,75 l/5 l 
- od 35,99 zł (od 7,20 zł/l)

2. SIDOLUX uniwersalny płyn do mycia, różne 
rodzaje, 1000 ml - 5,99 zł

3. PUR SEKRETY KUCHARZA płyn do naczyń, 
różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)

4. KRET żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
5. KRET granulki do udrożniania rur, 800 g 

- 11,99 zł (14,99 zł/kg)

sUsZarKa 
balKonowa 

ForMica
powierzchnia suszenia 

18 m.b.

oKleina Meblowa
rozm.: 45x200 cm - 12,90 zł,  
67,5x200 cm - 19,90 zł,  
90x200 cm - 27,90 zł;  
dostępne różne wzory/motywy

KoMPlet PoŚcieli DeMi
z satyny bawełnianej, 100% BAWEŁNA
 - wym. 140x200 cm, wym. 70x80 cm 1 szt. - 69,90 zł 
 - wym. 160x200 cm, wym. 70x80 cm 2 szt. - 79,90 zł 
 - wym. 200x220 cm, wym. 70x80 cm 2 szt. - 99,90 zł

rÓżne wZory

PojeMniK 
ForMica

KosZ wieloFUnKcyjny
poj. 15 l

PoŚciel cZtery Pory roKU
poduszka: 40x40 cm - 12,99 zł,  
50x60 cm - 16,90 zł, 70x80 cm - 24,90 zł; 
kołdra: 155x200 cm - 49,90 zł, 220x200 cm - 64,90 zł

waschKÖnig
 - płyn do płukania, 2 l  
- od 11,99 zł (od  6,00 zł/l)
 - żel do prania, 3,305 l  
- od 19,90 zł (od  6,02 zł/l)
 - proszek, 7,5 kg  
- hit cenowy od 29,99 zł 
(od  4,53 zł/kg)

od 499
zł/szt.

4490
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 6990
zł/kpl.

3990
zł/szt.

999
zł/szt.

od 1290
zł/szt.
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biUrKo oleK białe
wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej, 
4 pojemne szuflady, nowoczesna stylistyka (szu-
flady bez uchwytów), wym. 94x75x43 cm

Farba tablicowa 
DeKoracyjna tiKKUrila
- Litu: 0,33 l - 24,99 zł (75,73 zł/l), 1 l - 74,99 zł
- Magnetic, 0,5 l - 63,99 zł (127,98 zł/l)

KrZesło  
MłoDZieżowe caMPer
oparcie tapicerowane oddychającą siatką, 
siedzisko tkanina 3D, kolor czarny i szary

Fotel  
gaMingowy Fastline
tapicerowane ekoskórą i siatką membranową 3D, 
dostępne kolory: czerwony, szary, czarny

tablice: KorKowa, Planer, 
sUchoŚcieralna-MagnetycZna
dostępne różne wymiary; w ofercie dostępne rów-
nież markery, kpl./4 kolory - 26,90 zł/kpl.

Filtry Do bUtelKi
zestaw zawiera 2 filtry i zakrętkę, pasują do wszystkich 
butelek filtrujących, 2 filtry = 2 miesiące czystej  
i smacznej wody

bUtelKa  
FiltrUjąca

aKcesoria 
sZKolne

PojeMniK 
lUnch
poj. 0,9-1,6 l

ZesZyty

259 
zł/szt.

od 2499
zł/szt.

199 
zł/szt. 369 

zł/szt.

od 1890
zł/szt.

2299
zł/zest.

od 1799
zł/zest.

0,5 l

0,3 l

od 159
zł/szt.

od 059
zł/szt.

od 1990
zł/szt.
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KalosZe  
i choDaKi
kolory: czarny, zielony

browin
 - maszynka do przecierania pomidorów +50 pkt. PaybacK - 44,99 zł
 - drylownica do śliwek - 19,99 zł
 - beczka kiszonka, biała, uchwyty, różne pojemności - od 29,99 zł
 - beczka kamionka, z pokrywką, 1,4 l - 59,99 zł
 - garnek kamionka, z pokrywką i uszczelką wodną, 5 l +50 pkt. PaybacK - 139 zł
 - słoik + szczypce i kolorowa zakrętka, różne pojemności - od 6,49 zł
 - chwytak do słoików - 10,99 zł
 - uniwersalny otwieracz 2w1 do słoików śr. 66 i 82 mm - 5,99 zł

MoZaiKa-Płyta tarasowa 30x30 cm
wykonane  z robinii akacjowej, drewno olejowane 

sZtUcZna trawa PłytKa tarasowa
wym. 30x30 cm

wąż ogroDowy Psb
 - 3-warstwowy, poliestrowy oplot krzyżowy, odporny  
na promienie UV, 1/2” 15 m - 9,99 zł/szt.,
 - 3/4” 20 m - 29,90 zł/szt.,
 - zestaw wąż 1/2” 20 m.b. + końcówki - 21,90 zł/zest.

PrZetwory, słoiKi, bUtelKi…
słoiki, różne rodzaje - od 5,99 zł; zakrętki, 
wieczka - od 2,99 zł; butelki - od 4,49 zł; 
woreczki do zamrażania - od 1,99 zł

saDolin garDen 
nowoczesny, wydajny impregnat 
do drewna, służy do dekora-
cyjnego i ochronnego malo-
wania wszelkich drewnianych 
powierzchni na zewnątrz, 5 l 
(10,40 zł/l)

viDaron iMPregnat 
ogroDowy
chroni i dekoruje drewno, 
zapewnia trwały kolor i efekt 
dekoracyjny, 4,5 l (12,22 zł/l)

od 2490
zł/para

od 599
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 199
zł/szt.

5199
zł/szt.

5
litrów

4,5
litra

5499
zł/szt.
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artykułów ogrodowych

do -70%

od 16 sierpnia do wyczerpania zapasów

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 

Wielka
Wyprzedaż



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

