
hit cenowy

339 
zł/zest.

hit cenowy

219 
zł/zest.

1. 2.

3. 4.

5.

1. 2.

Zestaw 
podtynkowy 

Mito
deska polipropylenowa, 

biały dwudzielny przycisk 
oraz zawieszana miska

wannowa
bez zestawu natryskowego 

umywalkowa  
ścienna zlewozmywakowa

zlewozmywakowa  
z wylewką F

zlewozmywakowa 
ściennaumywalkowa

Głowica 35 mm   seria Baterii daisy

ZlewoZMywak  
granitowy 
1 komora z ociekaczem, wym. 440x670x165 mm,  
kolor: czarny, beżowy; w zestawie z syfonem  
Space Saving i baterią z wylewką elastyczną; 
montaż na silikon 

kaBina  
coMo Black 
wym.: 80 cm - 749 zł, 
90 cm - 769 zł

Zestaw sZaFka 
Z UMYwaLKĄ 
DUpLo 45 cm

dostępne kolory:

deska
wolnoopadająca

koMpakt  
wc Merida
odpływ poziomy,  

deska PP wolnoopadająca

koluMna 
natryskowa

dł. 950 mm, wym. 
słuchawki 230x69 mm, 

dł. węża 1500 mm, 
wykończenie czarne

nagrZewnica 
elektrycZna
1. DED9920, 2000 W - 159 zł
2. DED9920B, 2000 W - 169 zł
3. DED9921B, 3000 W - 209 zł
4. DED9930C, 2000 W - 119 zł
5. DED9931C, 3000 W - 199 zł

odkurZacZ do 
popiołU MiR-Vc2
pojemność zbiornika 15 l, 
moc silnika 800 W,   
materiałowy filtr, metalowa 
ssawka, elastyczny wąż

grZeJnik elektrycZny
termowentylator z ceramiczną 
grzałką PTC, 2 poziomy mocy: 
750/1500 W, wyłącznik upadkowy, 
zabezpieczenie przed przegrza-
niem, uchwyt transportowy, lampka 
kontrolna
1. HH-301 - 89 zł
2. HH- 301A, ruch oscylacyjny 

w prawo/lewo - 99 zł

215 
zł/zest.

49 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

89 
zł/szt.

79 
zł/szt.

59 
zł/szt.

449 
zł/zest.

 od 749 
zł/zest.

279 
zł/szt.

229 
zł/zest.

109 
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

Listopad 
2021

Oferta ważna  
od 5.11 do 20.11

lub do wyczerpania zapasów.



hit cenowy

od 399
zł/szt.

1.

1. 2.

3. 4.

5.

6.

7.

2.

1.

2.

1.

2. 3.

4. 5.

oprawa suFitowa trio*
1xGU10, kolory: czarna, biała
*trzy wymienne pierścienie w zestawie

ŻaRÓwKi LED
oprawa  
led Mh

oprawa  
led Mhnc  
Z cZuJnikieM

oprawa  
herMetycZna Z dwieMa 

ŚwiETLÓwKaMi LED
2 x LED T8, 120 cm, 16 W, 4000 K

laMpa 
1. TOGO, chrom - 159 zł
2. WENUS, chrom - 229 zł
3. BLED, czarna/chrom - 169 zł
4. MERIDA, mosiądz - 189 zł

5. GRACJA, chrom - 189 zł
6. EVITA, czarna/chrom - 189 zł
7. MONTE CARLO - 499 zł

laMpa 
1. HERA, 2 źr. św. - 119 zł, 3 źr. św. - 159 zł
2. OPAL - 169 zł
3. ROBIN - 159 zł
4. WEGA, 3 źr. św. - 89 zł, 5 źr. św. - 159 zł
5. MEWA, 2 źr. św. - 169 zł, 3 źr. św. - 199 zł

laMpa 
1. HERA, 2 źr. św. - 119 zł, 3 źr. św. - 159 zł
2. OPAL - 169 zł
3. ROBIN - 159 zł
4. WEGA, 3 źr. św. - 89 zł, 5 źr. św. - 159 zł
5. MEWA, 2 źr. św. - 169 zł, 3 źr. św. - 199 zł

prograMator 
cZasowy 
 - analogowy, 24 h - 14,99 zł
 - cyfrowy - 31,99 zł
 - cyfrowy, 2 gniazda - 44,99 zł

pRZEDłUŻacZ
biało-szary;
 - 3 gniazda, 5 m - 24,99 zł
 - 4 gniazda, 1,5 m - 12,99 zł
 - 4 gniazda, 3 m - 16,99 zł
 - 4 gniazda, 5 m - 21,99 zł

latarka
1. SP0209 - 9,99 zł
2. SP0212 - 18,99 zł

NaŚwiETLacZ 
akuMulatorowy
w zestawie ładowarka siecio-
wa i samochodowa;
 - VO0579, 10 W - 54,99 zł
 - VO0580, 20 W - 89,99 zł
 - VO2028, 30 W - 129 zł

ocZysZcZacZ 
powiETRZa Vo2137
25 W, wyposażenie: filtr HEPA, filtr 
węglowy, funkcja jonizacji i aroma-
toterapi, 3 etapy filtracji, wskaźnik 
wymiany filtra, regulacja prędkości 
nawiewu; kolor biało-czarny

NawiLŻacZ powiETRZa 
Vo3003
nawilżacz ultradźwiękowy, moc 25 W, 
pojemność zbiornika na wodę 6,5 l

oprawa  
oŚwiETLENiowa iRMa
gwint E27, moc 40 W; satyna, patyna
1. 3 źr. św. - 99 zł
2. 5 źr. św. - 169 zł

pLafoN LED aJE-focUS 
sterowanie pilotem, 
kolor: czarny, szary

laMpka 
Biurkowa orBi

z głośnikiem i ładowarką 
indukcyjną

dekoracJe 
welurowe

od 999
zł/szt.

1999
zł/zest.

od 2999
zł/szt.

 4999
zł/kpl.

od 89 
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 5499
zł/zest.

349 
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

159 
zł/szt.

od 999
zł/szt.

89 
zł/szt.

idealne
na 

preZent

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

SZYBCIEJ



1.

2. 3. 4. 5.

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

Magnat ceraMic
hydrofobowa 
i plamoodporna, do ścian 
i sufitów, 2,5 l (30 zł/l) 

duluX easy care
farba plamoodporna, różne 
kolory, 2,5 l (24,80 zł/l) 

ŚNiEŻKa EKo pLUS
lateksowa farba do wnętrz, odporna na szorowa-
nie zapewnia oddychanie ścian, polecana do du-
żych powierzchni, doskonałe krycie 1-2 warstwy, 
optymalna wydajność do 14 m2/l, 10 l (6,70 zł/l)

ŚNiEŻKa EKo 
biała emulsja akrylowa do 
ścian i sufitów, 10 l (5 zł/l)

wiERTaRKo-wKRęTaRKa  
18 V Li-ioN
2 akumulatory 18 V, 1,3 Ah, Li-Ion; czas ładowania 
akumulatora 30 min; pręd. obr. 0-1250 min-1; regulacja 
prędkości; maks. moment obr. 38 Nm; ilość ustawień 
momentu obrotowego 19; walizka w komplecie
* 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie produ-
centa w ciągu 30 dni od zakupuwiERTaRKa UDaRowa 650 w 

moc 650 W, liczba obr. 
0-2600 min-1; śr. wiercenia (drewno/
beton/stal) 25/13/10 mm; liczba udarów 
0-41600 min-1 
* 3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na 
stronie producenta w ciągu 30 dni od zakupu

MyJka do okien
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien,  
luster i płytek; szer. robocza (ssawki) 280 mm; zbiornik 
na brudną wodę 100 ml; zasilanie bateryjne; wydajność 
powierzchniowa na jednym ładowaniu akumulatora ok 60 m2; 
wyposażenie dodatkowe: środek do czyszczenia okien (kon-
centrat), 20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

polar Barry 
dostępny w 3 kolorach: 
czerwony, niebieski, czarny 
w rozmiarach S-XXXL

oDZiEŻ 
terMoaktywna 
 - bluza - 39,99 zł,
 - spodnie - 39,99 zł 

dostępna w rozmiarach
od S-XXXL

schody 
strychowe 

psB
wym.: 60x120 cm, 

70x120 cm 

płYTa GK Biała
wym. 12,5x1200x2600 mm  
(16,99 zł/szt.)

KaMiEń  
gipsowy haMpton
do zastosowania wewnątrz,  
opak. 0,4 m2 (54,97 zł/m2)

płYTKa DEKoRacYJNa  
wEwNęTRZNa SYDNEY 2
0,4 m2/opak. (52,47 zł/m2)

drZwi  
ocynkowane  
radeX rt01
szerokość 80 i 90 cm, P/L, 
klamka w zestawie

DRZwi ZEwNęTRZNE 
luMio*
szer. 90 cm, P/L, kolor antracyt, 
ościeżnica składana, próg  
stalowy ocynkowany 
*cena bez klamki

DRZwi ZEwNęTRZNE 
tuluZa 1*
szyba mat, kolor złoty dąb,  
P/L, ościeżnica składana,  
próg stalowy nierdzewny 
*cena bez klamki

paNELE poDłoGowE 
1. Jesion Kalimera, AC4, 7 mm - 24,99 zł
2. Dąb Nostalgie, AC4, 8 mm - 25,99 zł
3. Dąb Veracruz, AC4, 8 mm, V-fuga - 31,99 zł
4. Montana, AC5, 8 mm, V-fuga - 33,99 zł
5. Dąb Duren, 4V, AC5, 8 mm - 33,99 zł

GRES SZKLiwioNY aSHViLLE
wym. 29,7x59,8 cm, kolory: grey, brown; 
gat. I

płYTKi poDłoGowE  
italian wood
gres szkliwiony, mrozoodporny, o wysokiej-
klasie ścieralności, wym. 18,5x59,8 cm;
1. beż; 2. brąz; 3. szary

3999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

7499
zł/szt.

6199
zł/szt.

2,5
litra

10
litrów

6699
zł/szt.

4999
zł/szt.

10
litrów

119 
zł/szt.

259 
zł/kpl.

189 
zł/zest.

waliZka 
W KOMPLECIE

3999
zł/szt.

269 
zł/szt.

U=1,54 w/m2

hit cenowy

545
zł/m2

hit cenowy

1999
zł/opak.

hit cenowy

2099
zł/opak.

429 
zł/zest. 

klamka  
i zamki  

w komplecie

1399 
zł/zest.

1299 
zł/zest.

od 2499
zł/m2

45 
zł/szt.

2899
zł/m2

3799
zł/m2

1.

2.

3.

Listopad 2021 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



1.

3.

4.

5.

2.

2.

1.

2.

3.

6.
4.

5.

7.

8.

1. blachy do pieczenia HOLLY, różne rodzaje - od 12,90 zł
2. stolnica; w ofercie również narzędzia: łopatka, pędzelek, ubijak, wałek - od 9,99 zł
3. pojemnik na ciasto; dostępne różne rodzaje - od 19,90 zł
4. pojemnik spożywczy FRESCO; poj. 0,4-2,4 l - od 6,49 zł
5. krajacz - 17,90 zł

aKcESoRia Do wYRoBU węDLiN
1. wielofunkcyjny garnek z koszem, stal nierdzewna, 4 l  

+50 pkt. payBack - 80,99 zł
2. zestaw szynkowar Słuszny Kęs, 1,5 kg - 80,99 zł 
3. nadziewarka pozioma z silikonowym tłokiem, 1,5 kg - 105,99 zł
4. nici wędliniarskie, bawełniane, białe, do temp. 240°C, 100 g - 9,99 zł

5. nici wędliniarskie, biało-czerwone, bawełniane, do temp. 240°C, 100 g - 9,99 zł
6. siatka wędliniarska, do temp. 220°C, szer. 15 cm, dł. 5 m - 13,99 zł
7. nakłuwacz do mięsa - 24,99 zł
8. mieszanka do szynkowaru Ostre Kąski, 30 g - 4,99 zł

1. 2.
3.

4.

łopaTY Do ŚNiEGU
1. SMALL ECONOMIC - 27,99 zł
2. PROFIL - 43,99 zł
3. PROFIL ALU - 56,99 zł
4. zgarniacz do śniegu, 82 cm - 99 zł

ZiMowy 
płYN Do 
spryskiwacZy 
dragon 
- 20°C, 4 l (3,00 zł/l)

pRZęSło oGRoDZENiowE NiKoLa 2*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, ocynk + RAL 7016; dostępna również brama i furtka
*10 lat gwarancji po rejestracji na stronie: www.polbram.eu 

PRODUKT
POLSKI

pilarka  
ELEKTRYcZNa cE20-NS-H

moc 2000 W, prowadnica 40 cm, automatyczne 
smarowanie, system napinania łańcucha SDS

pilarka spalinowa 
 - CST45-40-02AC, silnik dwusuwowy 49 cc, moc znamiono-
wa 1,7 kW EURO 5, długość prowadnicy 40 cm - 399 zł
 - CST61-50AC, silnik dwusuwowy 61,5 cc, moc znamionowa 
2,85 kW EURO 5, długość prowadnicy 50 cm - 499 złakcesoria saMochodowe

SÓL  
drogowa
 - 5 kg - 6,99 zł (1,40 zł/kg)
 - 20 kg - 19,99 zł (1 zł/kg)

od 649
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 2799
zł/szt.

od 699
zł/opak.

1199
zł/szt.

219 
zł/przęsło

219 
zł/szt.

od 549
zł/szt.

od 399 
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. Ze względu na powierzchnię sklepów 100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. 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

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Aleksandrów Łódzki  | ul. Wierzbińska 72 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Biała Podlaska  |  ul. Sidorska 100 8.00-20.00 8.00-18.00 10.00-16.00

Bystrzyca Kłodzka  |  ul. Strażacka 12 7.00-20.00 7.00-17.00 ZAMKNIĘTE

Elbląg  |  ul. Grunwaldzka 2 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Kazimierza Wielka  |  ul. 1-go Maja 12 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Lębork  |  ul. Żeromskiego 7A 7.00-20.00 7.00-20.00 9.00-18.00

Łask  |  ul. Objazdowa 8b 7.00-19.00 7.00-18.00 10.00-16.00

Łącko  |  Łącko 1001 7.00-20.00 7.00-20.00 10.00-18.00

Łomża  |  ul. Poznańska 111 7.00-20.00 7.00-19.00 10.00-16.00

Międzychód  |  ul. św. Jana Pawła II 34 7.00-20.00 7.00-18.00 10.00-16.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele

Nowy Targ  |  ul. Ludźmierska 26A 8.00-20.00 8.00-18.00 10.00-18.00

Pińczów  |  ul. Grodziskowa 15A 7.00-20.00 7.00-18.00 10.00-16.00

Wyszków  |  ul. Pułtuska 84 7.00-20.00 7.00-19.00 10.00-16.00

Zduńska Wola  |  ul. Azaliowa 29C 8.00-20.00 8.00-18.00 10.00-16.00

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy karty kredytowe:

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. Ze względu na powierzchnię handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. 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

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy płatności:

+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

