
hit cenowy

279 
zł/zest.

hit cenowy

139 
zł/zest.

hit cenowy

79 
zł/zest.

hit cenowy

149 
zł/szt.

hit cenowy

549 
zł/zest.

hit cenowy

419 
zł/szt.

Szafka 
luStrzana
szer. 50 cm,
dostępna również szer. 60 cm - 169 zł/szt.

zeStaw 
ŁAZIENKOWY
kolor: biały, czarny

kompakt  
merida

odpływ poziomy,  
deska PP wolnoopadająca

Szafka  
Z umYWAlKą*
szer. 50 cm, front biały, boki dąb monumentalny
*cena nie zawiera armatury

kabina prySznicowa
wym. 80x80 cm; półokrągła 
z brodzikiem akrylowym, szkło 4 mm, 
transparentne; drzwi podwójne, 
przesuwne; dostępny również 
wym. 90x90 cm - 469 zł/szt.

zeStaw 
podtynkowy
miska Delfi,
deska PP,
przycisk chrom,
błyszczący

deSka 
wolnooPaDająca

Sierpień  
2021

Oferta ważna  
od 06.08 do 21.08

lub do wyczerpania zapasów.

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

• JAWOR • WAŁBRZYCH • KAMIENNA GÓRA •  
• LUBAWKA • KRZESZÓW •

szaleństwo cenoweŁazienkowe +100



hit cenowy

2999
zł/m2

PŁYtKI grEsOWE
wym. 18,5x59,8 cm, mrozoodporne, kolory: beżowy, brązowy, szary; gat. 1

PŁYtKI 
ceramiczne 
wym. 30x60 cm; 
ścienne, rektyfikowane, 
z połyskiem, kolor 
biały, wzór: trójkąt, 
heksagon, cegiełka

PŁYtKI
grEsOWE 
Szkliwione
wym. 40x40 cm, 
ścienno-podłogowe, 
mrozoodporne, matowe, kolor: beż, grys

PŁYtKI 
grEsOWE 
Szkliwione
wym. 60x60 cm, podłogowe, rektyfikowane,
mrozoodporne, z połyskiem, kolor: gold

PŁYtKI 
grEsOWE 
Szkliwione
wym. 60x60 cm, podłogowe, rektyfikowane,
mrozoodporne, matowe, kolor: patchwork light

PŁYtKI 
grEsOWE 
Szkliwione
wym. 60x60 cm, podłogowe, rektyfikowane, 
mrozoodporne, z połyskiem, kolor: grey

PŁYtKI 
ceramiczne
wym. 25x40 cm,
ścienne, z połyskiem,
kolor: verde, bianco

zł/m2

4699
zł/m2 

3599
zł/m2 

6999
zł/m2 

5599
zł/m2 

6499
zł/m2 

Sierpień 20212

Nadaj
wnętrzom nowy blask

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

SZYBCIEJ



KOLORY
ŚWIATATaniej!30 zł
odbierz

na konto
kup 2x2,5 l 

FArBY DuluX KOlOrY ŚWIAtA  

(zachowaj dowód zakupu)

Zarejestruj zakup na 

www.kolorySwiatatanieJ.pl

i odbierz 30 zł na konto!

1. 2. 3.

5.

6.

hit cenowy

5299
zł/szt.

4.

farba dekoral 

remonty 5 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

dekoral  

moc koloru

hit cenowy

599
zł/szt.

dulux  
KOlOrY ŚWIAtA
lateksowa farba do ścian 
i sufitów; 2,5 l zł (18 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 wartośc zwrotu wynosi 90 zł.  
akcja dostępna jedynie w sklepach PSB Mrówka. Regulamin dostępny na 
stronie organizatora www.smolar.pl oraz www.koloryswiatataniej.pl

dekoral moc koloru
farba lateksowa do ścian i sufitów; 
2,5 l (16 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 (26 zł/l)

mAgNAt crEAtIvE
farba lateksowa, o głębokim 
stopniu matowości i antyrefleksyjna, 
szczególnie polecana do malowania 
dużych powierzchni, 2,5 l (22 zł/l)

JEDYNKA ŚNIEżNOBIAŁA
farba do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
10 l + 10% GRaTIS (4,27 zł/l)

11
litrów

11,5
litra

dekoral remonty
akrylowa farba do ścian i sufitów, 
10 l (6 zł/l)

cHEmIA gOsPODArcZA
1. PUR SEKRETY KUcHaRZa płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
2. KRET żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
3. KRET granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)
4. BRaIT odświeżacz powietrza, spray, różne rodzaje, 300 ml - 7,49 zł (24,97 zł/l)
5. BRaIT MaGIc FlowER odświeżacz powietrza, różne rodzaje, 

75 ml - 11,99 zł (15,99 zł/100 ml)
6. KaTRIn PlUS Xl czyściwo białe, 822 listki/1,9 kg - 19,99 zł

mop obrotowy 
PŁAsKI turBO 360

ŚNIEżKA EKO 
biała emulsja akrylowa do 
ścian i sufitów, 11,5 l (4,67 zł/l)

sADOlIN gArDEN 
nowoczesny, wydajny impregnat 
do drewna, służy do dekoracyjnego 
i ochronnego malowania wszelkich 
drewnianych powierzchni  
na zewnątrz, 5 l (10,40 zł/l)

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

Sidolux 
uniwerSalny
PŁYN DO mYcIA
różne rodzaje, poj. 1000 ml

ImPrEgNAt 
mokra koStka 
preparat do impregnacji kostki brukowej, 
powierzchni betonowych, płotów beto-
nowych; zabezpiecza przed wnikaniem 
wilgoci w podłoże, 5 l (34 zł/l)

Sadolin 3w1 
lakierobeJca
ochronno-dekoracyjna do drewna, 
szybkoschnąca,
satynowe wykończenie, 
różne kolory, 2,5 l (36 zł/l)

Sadolin claSSic 
hybrydowy,
powłokotwórczy preparat 
ochronno-dekoracyjny
do drewna, 
4,5 l (18,89 zł/l)

4499
zł/szt.

2,5
litra

3999
zł/szt.

2,5
litra2,5

litra

6499
zł/szt.

5499
zł/szt.

4699
zł/szt.

10
litrów

5999
zł/szt.

od 499
zł/szt.

129 
zł/szt.

15% grAtIs

5199
zł/szt.

3399
zł/szt.

8499
zł/szt. 8999

zł/szt.

5
litrów

4,5
litra

2,5
litra

5
litrów

0,7
litra

16999
zł/szt.
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1.

2.

hit cenowy

399
zł/szt.

hit cenowy

6499
zł/szt.

OPrAWA OŚWIEtlENIOWA Kutum
kolor: biały, czarny; gwint E27, śr. 27 cm

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

oprawa
OŚWIEtlENIOWA mItIs
gwint 3xE14, śr. 40 cm, materiał: szkło, metal

plafon led
moc 16 w, śr. 30 cm, materiał: stal/tworzywo 

sztuczne, barwa światła: naturalna biała,
źródło światła w komplecie

plafon led
kolor: kryształowy/chrom

- 1xE14 + lED 9 w - 99,99 zł
- 3xE14 + lED 12 w - 169 zł
- 5xE14 + lED 15 w - 229 zł

żArÓWKA lED 
gu10 4,5 W
350 lm, barwa
ciepła, neutralna 
3 lata gwarancji

żArÓWKA lED 
e14 6 w

470 lm, barwa ciepła, neutralna 
2 lata gwarancji

żArÓWKA lED 
e27 10 w
806 lm, barwa 
ciepła, neutralna
2 lata gwarancji

lampa biurkowa
wys. 60 cm, gwint E27, 
maks. moc 11 w, 
materiał metal, 
kolor czarny

lampa biurkowa
wys. 48 cm, gwint E27, 
maks. moc 20 w, 
materiał metal, 
kolor ciemno-szary, biały

lampa 
BIurKOWA suZI*
moc 60 w, 
gwint E27, klips
*bez żarówki

lampka  
biurkowa led

moc 9 w, podstawa zmieniająca 
kolory, 3 stopnie ściemniania, 

dostępne kolory: biały, czarny, srebrny

lampka 
biurkowa led
moc. 5 w, podstawa 
zmieniająca kolor, 
2 stopnie ściemniania, 
dostępne kolory: 
biały, czarny

lampka  
biurkowa  
led eddy
moc 6 w, barwy świecenia: 
ciepła/neutralna/zimna biel; 
3 zmiany jasności

109 
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

od 9999
zł/szt.

129 
zł/szt.

6799
zł/szt.

dostępne kolory:

3499
zł/szt.

8999
zł/szt.

7499
zł/szt.

399
zł/szt. 499

zł/szt.

9999
zł/szt.6999

zł/szt.

Sierpień 20214

w dobrej cenie
Oświetlenie

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

SZYBCIEJ

+50

+50



drzwi paSadena
szer. 90 cm, kolor złoty dąb, gr. skrzydła 72 mm, klamka w komplecie

sKrZYDŁO 
drzwiowe roSa
szer. 80 cm, konstrukcja 
modułowa, folia dekor, 
kolor biały, 
pokojowe - 399 zł, 
łazienkowe - 449 zł

PANEl PODŁOgOWY DąB mONtANA
gr. 8 mm, klasa ścieralności ac5, V-fuga, wym. 1286x194 mm

PANEl PODŁOgOWY DąB mAsAYA
gr. 8 mm, klasa ścieralności ac5, 4V-fuga, wym. 1285x192 mm

DrZWI ZEWNĘtrZNE 
EgIPt
kolor: winchester
wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica stalowa, dwa zamki, 
klamka, dwie wkładki,
próg aluminiowy;
wypełnienie: polistyren, 
powłoka zewnętrzna odporna 
na UV oraz zarysowania, 
blacha ocynkowana

PRODUKT
POLSKI

PANEl PODŁOgOWY DąB cOlOrADO
klasa ścieralność ac4, gr. 8 mm, wym. 1380x193 mm

PANEl PODŁOgOWY rancho arkanSaS
klasa ścieralność ac5, gr. 8 mm, V-fuga, wym. 1284x194 mm

3499
zł/m2

hit cenowy

 1399 
zł/kpl.

od 399 
zł/szt.

999 
zł/zest.

2699
zł/m2 

3499
zł/m2 

4999
zł/m2 
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hit cenowy

99 
zł/szt.

hit cenowy

169 
zł/opak.

hit cenowy

85 
zł/kpl.

hit cenowy

119 
zł/szt.

hit cenowy

145 
zł/opak.

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

betoniarka
wieniec żeliwny

155/120 l, 1000 w

poJemnik kaStra
 - 45 l - 12,99 zł
 - 65 l - 14,99 zł
 - 90 l - 20,99 zł

dalmierz 
laSerowy
zakres 20 m, rodzaje 
pomiarów: pojedynczy, 
ciągły, twierdzenie 
Pitagorasa, obliczenie 
pola powierzchni 
i objętości, dodawanie 
i odejmowanie, pamięć 
20 wyników

laSer 
KrZYżOWY
poziomica laserowa
emituje samopoziomującą
krzyżową wiązkę lasera na ścianie,
w odległości  do 15 metrów, wskaźnik
braku poziomu, tryb ręczny do wyznaczania
linii ukośnych, prostopadłych

25
Kg

tynk Silikonowy 25 kg
dostępne 80 kolorów, faktura „baranek”, hydrofobowy, 
łatwa aplikacja ręczna lub natryskowa, do wnętrz 
i na zewnątrz, opak. 25 kg (5,80 zł/kg)

pilarka tarczowa 
moc 1500 w, 5500 obr./min., śr. tarczy: 185mm
maks. głębokość cięcia przy 45°/90°, 43/65 mm,
zakres pochyleń: 0-45°

komplet Skrzynek
skrzynki narzędziowe,
zamykane z otworem na kłódkę, 
wym. 32 i 48 cm, 2 szt. w zestawie

wiertarka 
udarowa 900 w
moc 900 w; obroty 0-3000 obr./min, uchwyt 
samozaciskowy 13 mm, średnica wiercenia: stal 10 mm,
beton 13 mm, drewno 25 mm; obroty lewo i prawo

25
Kg

rEgAŁ mEtAlOWY 
ocynkowany

wym. 180x90x40 cm; 5 półek; 
nośność 1 półki maks. 175 kg;

materiał półki - płyta MDF;
konstrukcja wciskana  

(bez konieczności skręcania)

tynk mozaikowy 25 kg
dostępne 22 kolory; odporność na uszkodzenia 
mechaniczne; łatwa aplikacja, opak. 25 kg (6,76 zł/kg)

790 
W

900 
W 1500 

W

499 
zł/zest. walizka 

w KoMPlEcIE

999 
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

139 
zł/szt.

179 
zł/szt.

229 
zł/szt.

Sierpień 20216

Remontujz nami

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

SZYBCIEJ



hit cenowy

479 
zł/zest.

w ogrodzie
Wypoczynek

grIll gAZOWY
z 3 palnikami, 3 x 2,63 kw, elektryczny zapłon, boczne 
półki, reduktor i wąż w zestawie; zasilanie: lPG, 37 bar

pompa 
zatapialna

moc 300 w, 
maks. wys. podnoszenia 80 m, 

przyłącza ¾’’, przeznaczona 
do wody czystej

kaloSze 
i chodaki
kolory: czarny, zielony

KrZEsŁO ArKADIA
kolor szary, czarny

KrZEsŁO 
OgrODOWE HErKulEs 
siedzisko technorattan,
kolor: czarny, szary

-20%

-50%

stOlIK OgrODOWY JuPItEr
średnica: 60 cm, wysokość 72 cm,
szkło hartowane

mEBlE cAtErINgOWE
dostępne kolory: biały, brązowy, szary;
- krzesło cateringowe składane - od 69,99 zł
- stół cateringowy, składany dł. 180 cm - od 139 zł

akceSoria 
DO PrZEtWOrÓW
 - 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

-30%

obowiązuje od 23.08.2021

•	 meble
•	 narzędzia

•	 architektura	drewniana

-10%
artYkuŁÓw	ogrodowYch

129 
zł/szt.

od 2499
zł/para

99 
zł/szt.

5999
zł/szt.

6999
zł/szt.

od 6999
zł/szt.

od 599
zł/szt.

Sierpień 2021 7  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



hit cenowy

4599
zł/szt.

hit cenowy

959 
zł/tona*

hit cenowy

919 
zł/tona*

hit cenowy

899 
zł/tona*

hit cenowy

999 
zł/tona**

PŁYtA BEtONOWA
gr. 6 cm, wymiary płyt: 20/40/60x40 cm, 
idealna na tarasy i podjazdy

pellet excellent Selection
śr. 6 mm; 18,5 Mj/kg, wysokokaloryczny, 
ekologiczny materiał opałowy o niskiej zawarto-
ści popiołu, wykonany z czystych, suchych trocin 
iglastych; certyfikat En Plus a1 nr Pl 303,
opakowanie 15 kg (1 zł/kg)

WĘgIEl EKOgrOsZEK 
PrEmIum PAgAZ
wykorzystywany do kotłów z podajnikiem; 
wartość opałowa 28 Mj/kg; granulacja 
5-25 mm; opakowanie 25 kg (0,90 zł/kg)

EKOgrOsZEK PrEmIum Plus
wykorzystywany do kotłów z podajnikiem; 
wartość opałowa 29 Mj/kg; granulacja 
5-25 mm; opakowanie 25 kg (0,96 zł/kg)

WĘgIEl OrZEcH
wykorzystywany głównie do kotłów  
tradycyjnych; wartość opałowa  
26 Mj/kg; granulacja 25-80 mm; 
opakowanie 25 kg (0,92 zł/kg)

*cena dotyczy klienta indywidualnego przy zakupie min. 1 tony **cena obowiązuje przy zakupie 1 palety

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.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

Mrówka Kamienna Góra ul. Spacerowa 1E, 58-400 Kamienna Góra 698-696-449 7:00 - 18:00 7:00 - 15:00 nieczynne

Mrówka Wałbrzych ul. Skarżyska 2, 58-300 Wałbrzych 698-696-454 7:00 - 19:00 7:00 - 16:00 nieczynne

LUBAWKA ul. Przyjaciół Żołnierza 4, 58-420 Lubawka 698-696-453 8:00 - 17:00 8:00 - 14:00 nieczynne

Mrówka KRZESZÓW ul. Św. Jadwigi Śląskiej 2, 58-405 Krzeszów 698-696-450 7:00 - 18:00 8:00 - 16:00 nieczynne



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

