
4 września 2021  r. 
(SOBOTA, w godz. 8.00-16.00)

Loteria Paragonowa Co godzinę nagroda
za najwyższy paragon

nagroda 
główna

HULajnoga 
ELEKTryCzna!

aTraKCjE dLa 
DZIECI

griLL 
i napojE

Wrzesień  
2021

Oferta ważna  
od 4.09 do 25.09

lub do wyczerpania zapasów.

psb MróWka ŁOsICE

8urodziny
Mrówki 
ŁOSICE



1.

2.

HiT CEnowy

3499
zł/szt.

HiT CEnowy

99 
zł/szt.

piEC sTaLowy MasTEr 
Magda 10,5 kw
wym. 47,5x41x90 cm, brąz,  
górna żeliwna płyta

piECyK gazowy
4,2 kW

grzEjniK 
KwarCowy
dwie opcje grzania

grzEjniK CEraMiCzny
1. PTC - 1508A - 94,99 zł/szt.
2. PTC - A11 - 94,99 zł/szt.

grzEjniK 
HaLogEnowy
trzy opcje grzania

grzEjniK KonwEKTorowy
2000 W, bez nawiewu

piEC sTaLowy  
BErTa 10 kw
wym. 46,5x39x97 cm

TErMowEnTyLaTor FH-04

odKUrzaCz KoMinKowy
do popiołu, z silnikiem, 1000 W

sUszarKa do grzyBów
średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością 
regulacji wysokości, moc 250 W

LUiza
wym. 33x36x93 cm

płyTa 
grzEwCza

Ewa Max
wym. 33x46x90 cm, 
górna płyta grzewcza 
z fajerką, przeszklenie 
w drzwiczkach

BarBara
wym. 46,5x39x80 cm

ELiza
wym. 40x46x90 cm, kolor beżowy

grzEjniK aLUMiniowy  
powEr 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, moc 769 W

999 
zł/szt.

999 
zł/szt.

279 
zł/szt.

7499
zł/szt.3299

zł/szt.

10 
kW

10,5 
kW

7999
zł/szt.

349 
zł/szt.

1999
zł/żeberko

129 
zł/szt.

8,6 
kW

8,6 
kW

8,6 
kW

poj.

18 l

10,7 
kW

499 
zł/szt.

649 
zł/szt. 699 

zł/szt.

oCHrona przEd 

przEgrzaniEM

769 
W

Wrzesień 20212

Z nami cieplej M jaK 
MrówKa
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

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

SZYBCIEJ

+500



KUp 5 l FarBy 

i odbierz 

bon 20 zł 

na kolejne 
zakupy

ŚniEżKa grUnT 
(6,19 zł/l)

wyCiEraCzKa  
ForMiCa
kokos, wym. 60x40 cm

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)

Vidaron 
iMprEgnaT
różne kolory, 5 l (16 zł/l)

sUpEr wHiTE
wysokiej jakości wodorozcieńczalna 
farba lateksowa, pozwala uzyskać 
efekt eleganckiej, świeżej bieli o głęboko 
matowym wykończeniu, 11 l (9,09 zł/l)

dULUx Easy CarE*
farba plamoodporna, różne kolory, 
- 2,5 l - 59,99 zł (24 zł/l) 
- 5 l - 116 zł (23,20 zł/l)

FoLia psB BUdowLana 
Czarna sTandard
gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m

TEKTUra FaLisTa 
2-warstwowa, 200-210 g/m2, 
1x15 m2

*s
zc

ze
gó

ły
 o

fe
rt

y 
w

 r
eg

ul
am

in
ie

 d
os

tę
pn

ym
 w

 s
kl

ep
ie

;  
 

 il
oś

ć 
bo

nó
w

 o
gr

an
ic

zo
na

piana  
MonTażowa  
wHiTETEq
wężyk, 750 ml  
- 24,99 zł (33,32 zł/l),
pistolet, 750 ml  
- 25,99 zł (34,65 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)

BECKErs dEsignEr CoLoUr
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, 
lateksowa farba do ścian i sufitów, tworzy 
piękne matowe, zmywalne wykończenie, 
wydajność do 16 m2/l; 2,5 l (25,20 zł/l)

1.
2.

 1. płyTKi waLL LiMa  
Brown dÉCor
(23,90 zł/m2)

2. płyTKi waLL LiMa  
Brown sHiny
(23,90 zł/m2)

ŚniEżKa 
Barwy naTUry
matowa farba lateksowa, 
- 2,5 l - 34,99 zł (14 zł/l)
- 5 l - 65,99 zł (13,20 zł/l)

ŚniEżKa sUpErMaL
emalia olejno-ftalowa, różne 
kolory, 800 ml (23,74 zł/l)

MagnaT CEraMiC
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, 
wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyj-
nej technologii CERAMIC SYSTEM bazującej na 
ceramicznych komponentach oraz najwyższej jakości 
żywicach i pigmentach, 2,5 l - 76,99 zł (30,80 zł/l), 
5 l - 136,99 zł (27,40 zł/l)

FarBa aKryLowa 
psB MrówKa
 wewnętrzna, biała, 10 l 
(2,99 zł/l)

MEgaron ŚMig a-11 
biała gładź prosto 
pod wałek, 17 kg (2,94 zł/kg)

MEgaron ŚMig  
C-50 zBrojony 
masa szpachlowa do łączenia płyt g-k 
- 1,5 kg - 16,99 zł (11,33 zł/kg)
- 5 kg - 24,99 zł (5 zł/kg)
- 10 kg - 52,99 zł (5,29 zł/kg)
- 17 kg - 68,99 zł (4,06 zł/kg)

1990
zł/szt.

1899
zł/szt.

7999
zł/szt.

10
litrów 10

litrów

10
litrów

5
litrów

5
litrów

6699
zł/szt.

11
litrów

9999
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

od 2,5
litra

4999
zł/rolka

od 2499
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

6199
zł/szt.

2,5
litra

6299
zł/szt.

od 1599
zł/opak.

2,5
litra

od 3499
zł/szt.

1899
zł/szt.

4999
zł/szt.

od 1699
zł/szt.

0,8
litra

od 7699
zł/szt. 2999

zł/szt.
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nieskazitelna biel

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



1.

2.

3.
4.

5.

6. 7.

Dąb Teatralny, 
AC4, 7 mm 
- 23,99 zł

1.
Dąb Malay/ 
Holenderski, 
AC4, 8 mm, V-fuga 
- 32,99 zł

3.

panELE  
podłogowE

Dąb Calgary, 
AC4, 8 mm 
- 26,99 zł

2.

BiUrKo oLEK BiałE
wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej, 
4 pojemne szuflady, nowoczesna stylistyka (szuflady 
bez uchwytów), wym. 94x75x43 cm

drzwi 
zEwnęTrznE 
BrisToL
kolory: złoty dąb, 
orzech, antra-
cyt; szer. 90 cm; 
wykończenie Nano 
Advance, blacha 
ocynkowana, 
zalety: ciepłe, 
wygłuszające, bez-
pieczne, możliwość 
skracania, dwie 
uszczelki, komplet 
akcesoriów w cenie

drzwi 
zEwnęTrznE 
pasadEna 
szer. 90 cm, L/P, kolor: 
orzech, złoty dąb, antra-
cyt, wypełnienie: spieniony 
polistyren; wykończenie: 
blacha ocynkowana, Nano 
Advance, komplet akceso-
riów w cenie

FoTEL MiLord
fotel typu uszak w stylu skandynawskim, 
tapicerowany aksamitną tkaniną, nogi 
drewniane bukowe, pikowany, wym.: 
szer. 73 cm, wys. 99 cm, gł. 76 cm, wys. 
siedziska 47 cm; dostępne kolory: beż, 
butelkowa zieleń, czarny, granatowy, 
szary

TaBorET aLEx
wys. 32 cm, składany;
kolory: white & black, 
dark grey

CHEMia gospodarCza
1. PERSIL proszek do prania COLOR/REGULAR, 45 prań, 2,925 kg - 29,99 zł (10,25 zł/kg)
2. PERSIL DUOCAPS kapsułki do prania COLOR/REGULAR, 36 kaps. - 29,99 zł (0,83 zł/kaps.)
3. CLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,49 zł (10,98 zł/l)
4. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny spray, różne rodzaje, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
5. SIDOLUX ANTI-BAC żel do rąk wirusobójczy, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
6. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny płyn do podłóg, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
7. SEPTI SOAP HYGIENIC higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk,  

5 l - 55 zł (11 zł/l)

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

sKrzydło 
LaKiErowanE 
wEwnęTrznE 
aLBa* 
szer.: od 60 do 90 cm, 
szyba decormat, kolor dąb 
bielony, L/P
*ceny bez klamki i oścież-
nicy
**do skrzydeł w dekorze 
dąb bielony należy zama-
wiać ościeżnice w dekorze 
dąb sonoma

FEda
 - czysta płyta kuchenna - 14,90 zł
 - czysta lodówka - 17,90 zł
 - czysta panele - 18,90 zł
 - czysta kuchnia odtłuszczacz 
- 14,90 zł

VELVET papiEr ToaLETowy 
zap. rumianku 8 szt. (1,12 zł/szt.)

KubEK 
oLyMpia 

340 ml, różne 
kolory - 6,99 zł

MisECzKa oLyMpia
500 ml z porcelany,  
różne kolory - 7,99 zł

KaraFKa pUrE
- 3,99 zł 
- z korkiem - 6,99 zł

od 2399
zł/m2

7 mm 8 mm8 mm

259 
zł/szt.

1299 
zł/kpl.

1699 
zł/kpl.

649 
zł/szt.

2990
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 549
zł/szt.

359 
zł/kpl.

od 12990
zł/szt.

od 1490
zł/szt. 899

zł/szt.

Wrzesień 20214

Czysty dom

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

SZYBCIEJ

+200



U nas narzędzia
dla każdego

1.

2.

wiErTarKa Udarowa 720 w
moc 720 W, uchwyt kluczykowy 13 mm,  
pręd. 0-3000 obr./min, schowek na wiertła  
ulokowany w dodatkowej rękojeści, walizka

MłoT Udarowy 900 w
moc 900 W, obroty 850 obr./min; udar 4000 ud./min, 
energia udaru 3 J, maks. śr. wiercenia w betonie 26 mm; 
uchwyt SDS-Plus; funkcje: wiercenie, wiercenie z udarem, 
kucie; aluminiowy korpus i głowica, walizka

szLiFiErKa KąTowa 1200 w
moc 1200 W; śr. tarczy 125 mm;  
reg. obrotów w zakresie 4000-12 000 obr./min; 
bezkluczykowy montaż osłony

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 - 34,90 zł/zest.

sKrzynKi narzędziowE
1. OPTIMA - organizery z wytrzymałymi 

pokrywami z poliwęglanu;  
wewnętrzne nosidło,  
wym. 470x256x238 mm - 35,90 zł

2. HEAVY - lita uszczelka odporna  
na oddziaływanie pyłu i wody;  
wzmocniona konstrukcja ścian;  
wewnętrzne nosidło; organizery  
z pokrywami z poliwęglanu; przegro-
dy oraz kubeczki w organizerze;  
wym. 450x360x640 mm - 89 zł

szLiFiErKa KąTowa 900 w  
+ zEsTaw TarCz
moc 900 W, śr. tarczy 125 mm; regulacja obrotów 
w zakresie 3000-12000 obr./min, w komplecie 10 tarcz 
tnących do metalu 125x1x22,2 mm

sEria VEga
wEnTyLaTory sysTEM pLUs

siaTKa  
podTynKowa EUrowEK

soLBET 1.4 zaprawa  
KLEjąCa do sTyropianU
worek 25 kg (0,96 zł/kg)

soLBET 14.1 gładŹ poLiMErowa 
opak. 17 kg (2,35 zł/kg)

soLBET 1.5 gaBiT  
TErMo pLUs zaprawa
worek 25 kg (0,72 zł/kg)

soLBET 5.3 TynK Maszynowy 
CEMEnTowo wapiEnny 
worek 30 kg (0,46 zł/kg)

179 
zł/kpl.

259 
zł/kpl.

249 
zł/kpl.

139 
zł/szt.

od 549
zł/szt. 5099

zł/szt.

od 3590
zł/zest.

179 
zł/kpl.

waLizKa 
W kOMPLECIE

waLizKa 
W kOMPLECIE

720 
W

900 
W

900 
W

1200 
W

1200 
W

1799
zł/worek

1390
zł/worek

2390
zł/worek

3999
zł/opak.

299
zł/m.b.
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1.

2.

3.

ViLEda Mop  
oBroTowy TUrBo 3w1
 - wkład do mopa obrotowego 
- 34,90 zł/szt.

LEiFHEiT 
sUszarKa  
pEgasUs 150 
soLid sLiM

garnEK sTrong
garnek nierdzewny z pokrywką;  
dostępne różne wielkości

pojEMniK VEgBox
do przechowywania żywności, 
kolory: pudrowy róż, niebieski, 
limonkowy, popielaty

pojEMniK CLipBox  
Lara/Lars
różne pojemności

poŚCiEL FargriK MaroCo
poduszka: 50x60 cm - 22,90 zł, 70x80 cm - 34,90 zł
kołdra: 160x200 cm - 54,90 zł, 220x200 cm - 69,90 zł

organizEry,  
poKrowCE

1. organizer na ubrania  
i pościel - od 12,90 zł/szt.

2.  pokrowiec na ubrania  
- od 9,99 zł/szt.

3. worEK 
próżniowy

dostępne różne rozmiary 
- od 8,99 zł/szt.

płyTa KarTon  
gips KnaUF
1200x2600 mm, biała

soLBET 6.9 KLEj 
gipsowy
worek 25 kg (0,64 zł/kg)

paTELniE royaL

gUTTa  
płyTa pVC sinUs 
250x90 cm sELEna FiBErgEL FLEx 

wysokoelastyczny żelowy mocny klej 
z włóknami, szary, 25 kg (1,60 zł/kg)

arsaniT  
THErMaTynK-sn 
BaranEK
1,5 mm, BAZA JASNA 
25 kg (5,56 zł/kg)

KLEj osaKryL  
UniwErsaLny do wyKładzin
- 1 kg - 8,99 zł; 
- 4 kg - 28,99 zł (7,25 zł/kg); 
- 7 kg - 48,99 zł (7 zł/kg)

HEnKEL CT 17 
grUnT 
bez rozpuszczalnika 
5 l (8,60 zł/l)

aTLas zaprawa 
KLEjowa 
UELasTyCzniona 
GLE 
25 kg (0,96 zł/kg)

359
zł/szt.

od 899
zł/opak. 4299

zł/opak.

3999
zł/opak.

2399
zł/opak.

5699
zł/szt.

od 3299
zł/szt.

od 139 
zł/opak.

129 
zł/szt.

109 
zł/szt.

2790
zł/kg

2490
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

1790
zł/szt.

1590
zł/worek

Wrzesień 20216

Organizacja garderoby 

 AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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KrzEwy ozdoBnE i owoCowE
borówka amerykańska - na cały sezon, odmiany owocują jedna  
po drugiej, agrest, jeżyna, malina, porzeczka (czerwona, biała, 
czarna), bez czarny, pigwowiec, rokitnik, morwa, winorośl; 
- mini kiwi ostrolistna ISSAI + 50 pkt. payBaCK

wrzosy
miks kolorów

CEBULE KwiaTowE
do nasadzeń jesiennych: hiacynty, tulipany, narcyze, krokusy, szafirki

1. szpadel prosty Solid + grabie do 
liści (M) Solid - 99 zł

2. szczotka uniwersalna (M) Solid  
+ grabie (CL) - 85 zł

3. zestaw QF grabie do liści + szczotka 
szeroka  + trzonek - 129 zł

BaLon  
do wina
poj. 25 l, w koszu  
plastikowym;  
dostępne również  
poj. od 5 do 54 l

pojEMniK 
na ŚMiECi ziELony
 - 240 l - 149 zł
 - 120 l - 99 zł

Kosz  
do sEgrEgaCji
poj. 24 l 

worKi na ŚMiECi
poj. 35-300 l; różne rodzaje

MioTły, szCzoTKi 
zEwnęTrznE

narzędzia  
ogrodowE
różne rodzaje

narzędzia ogrodowE
różne rodzaje

nawozy jEsiEnnE Biopon

KoszE grzyBowE 

699
zł/opak.

8599
zł/szt.

od 3799
zł/szt.

od 399
zł/szt.

859
zł/szt.

359
zł/szt.

od 85 
zł/zest. 

od 99 
zł/szt.

4790
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 2290
zł/szt. 

od 449
zł/szt. 
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przęsło 
ogrodzEniowE Bona*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, 
stal ocynk + RAL 7016, struktura 
*nie wymaga malowania, dostępne 
również bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

KaMiEniE ozdoBnE i grysy
różne rodzaje

przęsło  
ogrodzEniowE Kaja*
szer. 2 m, wys. 0,90-1,20 m, ocynk + RAL 
9005, dostępna również brama i furtka 

PRODUKT
POLSKI

przęsło ogrodzEniowE niKoLa 2*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, ocynk + RAL 7016; dostępna również brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

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°

piLarKa ELEKTryCzna 
LidEr gTp 2040qT
moc 2000 W, napięcie 230 V~50 Hz, 
prowadnica dł. 40 cm, waga 5,5 kg

piLarKa spaLinowa  
LidEr Hp 5245

silnik 2-suwowy o poj. 51,5 cm3  
i mocy 2,5 kM, prowadnica dł. 45 cm, 

łańcuch 0,325" 1,5 mm 72E,  
hamulec bezpieczeństwa,  

automatyczne smarowanie łańcucha, 
system antywibracyjny

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 

MUFLE
odwodnienie liniowe garażowe  
Garage PACk 4All - komplet 3 m.b. naŚwiETLaCzE LEd orno

rEgał/KwiETniK
wykonany z drewna,  
dostępny w kolorze białym; 
2-3-4 półki

479 
zł/ przęsło

259 
zł/przęsło

219 
zł/przęsło

od 599
zł/opak.

109 
zł/szt.

249 
zł/szt.

339 
zł/szt.

2000 
W

51,5 
cm3

220 
W

129 
zł/szt.

2600 
W

8990
zł/kpl.

od 1499
zł/szt.

od 9790
zł/szt.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

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

Mrówka Łosice
ul. Myśliwska 3, 08-200 Łosice

Tel. 83 311 38 87
godziny oTwarcia: pn. - pT.: 7.00-19.00,   sob.: 8.00-16.00,   nd.: 9.00-15.00

+50

+50



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

