
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

Porcelana Ballerina
w ofercie: kubek - od 6,99 zł, 
miska - od 5,99 zł, talerz de-
serowy - 16,90 zł; dodatkowo: 
mata stołowa - od 4,99 zł, 
lampa stołowa - 44,90 zł

m jak mrówka
porady i pomysły  
dla Twojego domu 

psb Mrówka CZŁUCHów

249

zł/szt.

HiT
ce

no
w

y319 
zł/zest.

od 499
zł/szt.

www.mrowka.com.pl

Grudzień 
2019

Oferta ważna  
od 29.11 do 14.12

lub do wyczerpania zapasów.

7525

+700 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 90 zł

+700 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 90 zł

+700 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 90 zł

Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 29.11 - 15.12.2019 r.

+500°P+500°P

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku 

życzy Mrówka.

idealne 
na prezent



Wspaniałych  
prezentów 

i dużo zdrówka  
życzy Wam  
Mrówka.

Drewniana 
ToaleTka Diana 
Dla Dzieci
zestaw zawiera:  
stolik i stołek, 5 akcesoriów, 
materiał: drewno + MDF         

maskoTki
różne wzory, wykonane 
z miękkiego pluszu, 
wym.: 15 i 22 cm

kolekcja moDeli  
PojazDów z okresu Prl
z metalu w skali 1:43 - od 19,90 zł/szt.

PojazDy raTunkowe
wykonane z metalu, posiadają napęd,  
dźwięk i światło, 3 rodzaje pojazdów - 19,90 zł/szt.

zesTaw 
NARZęDZI
- 49,99 zł

magick Trucks emergency 
policja, ambulans, straż - 99 zł/szt.

Play 
House

domek 
dla lalek 

samocHoDy giganT 
- Truck wywrotka - 95 zł
- traktor z przyczepą - 149 zł
- dźwig, zdalnie sterowany - 95 zł

Domek Dla lalek lena 
3 poziomy, 16 mebelków w zestawie

auTa
terenowe i sportowe, 
sterowane radiem - od 54,99 zł/szt.

Play life
1.  zestaw myśliwego - 69 zł/zest.
2.  zestaw podróżnika - 79 zł/zest.
3.  zestaw wędkarza - 85 zł/zest.
4.  zestaw dżokeja - 89 zł/zest.

stRAżAk  
sam 
1.  baza, garaż z otwieranymi 
drzwiami i wyrzutnią - 59 zł/szt.
2.  LaTarnia Morska, 
z figurką - 99 zł/szt.

lalki
1.  z akcesoriami - 59,99 zł
2.  z dźwiękami - 54,99 zł

roDzina sTeffi 
- 59 zł
- steffi Cekinowy zawrót 
głowy - 29,90 zł

zaBawki
1.  zestaw do prasowania: żelazko i deska - 34,99 zł
2.  toaletka z akcesoriami i dźwiękiem - 89,99 zł
3.  multifunkcyjna kuchnia z akcesoriami - 149 zł

insTrumenT 
z klawiszami 
w kształcie gitary 
- 79 zł/szt.

PuPPy 
funkcyjny 
szczeniak
Poo Puppy 

Toy sTory 4 rc 
Buggy i cHuDy
zdalnie sterowany - 95 zł/szt.

249 
zł/zest.

od 2990
zł/szt.

od 3499
zł/zest.

od 2190
zł/szt.

129 
zł/szt.

89 
zł/szt.

od 95 
zł/szt.

2.

1.

4.

1.

1.
2.

2.

1.

3.

2.

HiT
ce

no
w

y239 
zł/zest.

HiTcenowy

HiTcenowy
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sTojaki 
cHoinkowe

cHoinki
żywe: cięte;  
różne rozmiary

cyPrysik 
ellwooDi
25-30 cm - 6,99 zł

szlumBergera
- od 6,99 zł

Poinsecja 
- jednopędowa - 6,99 zł  
- wielopędowa - 9,99 zł 

PojazDy raTunkowe
wykonane z metalu, posiadają napęd,  
dźwięk i światło, 3 rodzaje pojazdów - 19,90 zł/szt.

komPleTy BomBek cHoinkowycH

Dekoracje Ballerina
świeczniki - od 17,90 zł,  
zawieszki ozdoby świąteczne - od 6,99 zł,  
poszewka dekoracyjna - od 19,90 zł,  
koc - od 58,90 zł, latarenki - od 19,90 zł

figurka - skrzaT
- 34x22x47 cm - 139 zł
- krasnal  tekstylny 45 cm - 34,99 zł

HiT
cenowy

od 29 zł/szt.

od 1299
zł/szt.

od 699
zł/szt.

laTarnie
różne rodzaje

od 1999
zł/kpl.

od 699
zł/szt.

od 2399
zł/szt.

od 3499
zł/szt.
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idealne 
na prezent



Niech wszystkie  

smutki pójdą w kąt  

- Mrówka życzy

 Wesołych Świąt!

cHoinki szTuczne
1.  CHoinka na PniU ŚniEŻona, wym.: 1,00-1,50 m - od 79,99 zł
2.  LEna, wym.: 0,4-2,20 m - od 14,99 zł
3.  sosna PoLa, wym.: 1,20-2,20 m - od 89,99 zł
- JoDŁa Z naTUraLnĄ sZYsZkĄ, wym.: 1,20-2,20 m - od 54,90 zł
- JoDŁa BiaŁa, wym.: 1,20-2,20 m - od 74,99 zł

cHoinki szTuczne
1.  ŚWiErk aLPEJski na pniu,  

wym.: 60-120 cm - od 115 zł
2.  Wianki, wym.: 30-100 cm, różne 

rodzaje - od 27 zł

cHoinka  
stożek 

- 180 cm - 169 zł
- 150 cm - 139 zł

lamPki 
cHoinkowe
- siECioWE, WEWnĘTrZnE, 

ZEWnĘTrZnE, 
różne rodzaje - od 17,90 zł

- na BaTEriE, 
różne rodzaje - od 6,90 zł

*Produkty posiadają CErTYFikaT CE. Zakaz sprzedaży osobom poniżej 18 lat.

kurTyna
5 m, 100 lampek

ProjekTory leD
różne rodzaje, z pilotem lub bez

szTuczne ognie*
1.  BaTEriE, różne rodzaje - od 18,99 zł
2.  rakiETY, różne rodzaje - od 24,99 zł
3.  ZEsTaW, różne rodzaje - od 24,99 zł
4.  FonTannY, różne rodzaje - od 9,99 zł
5.  PETarDY, różne rodzaje - od 10,99 zł
6.  ZiMnE oGniE, różne długości - od 0,99 zł

4799
zł/zest.

od 139 
zł/szt.

od 14 
zł/szt.

1.

3.

6.

2.

1.

4.

5.

2.

2.

3.

5590
zł/szt.od 690

zł/szt.

od 099
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

1.

różne kształty lampek
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sTojaki 
na BomBki
metalowe i drewniane, 
różne rodzaje

DekoRACJe ŚWIĄteCZNe
- FiGUrka skrZaTY, wys.: 29-54 cm - od 22,99 zł
- kLaTki, wys.: 25-53 cm - od 36,99 zł
- GaŁĄZki dekoracyjne - od 6,99 zł

słóJ LAs W sZkLe
słój z korkiem, w zestawie z kamieniami, żwirem i piaskiem 
dekoracyjnym, wypełniacze dostępne osobno

ozDoBy  
Drewniane 
szeroki wybór

WypełNIACZe  
Do lasów 

w szkle 
- od 4,99 zł/szt.

ToreBki PrezenTowe

skarPeTa  
ŚWIĄteCZNA 
wym: 2x25x40,5 cm

BomBki

BomBki w komPleTacH lamPki cHoinkowe

od 1099
zł/szt.

od 199
zł/szt.

od 1799
zł/szt.

od 299
zł/szt.

4799
zł/zest.

od 1299
zł/szt.

od 699
zł/szt.

2499
zł/szt.

od 1499

zł/kpl.
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WIeRtARko-WkRętARkA 18 V LI-IoN eNeRgy+ Z ospRZętem
w skład zestawu wchodzą: wiertarko-wkrętarka ze zdejmowanym uchwytem (odsła-
niającym gniazdo sześciokątne na bity), dwa akumulatory 2.0 ah,  ładowarka oraz 
109 akcesoriów w postaci bitów ze stali s2 oraz wierteł; całość umieszczona w aluminio-
wej walizce wyposażonej w wypraski z zaprojektowanym miejscem na każdy element 
zestawu, w komorze głównej przestrzeń na dodatkowe akcesoria

pIstoLet NA kLeJ I ZsZyWACZ 3,6 V LI-IoN
PisToLET Do kLEJU - akumulator 3,6 V / 1,5 ah Li-ion (wbudowany); czas nagrze-
wania 15 s; temp. pracy 170˚ C; czas pracy 30 min (ok. 8 lasek kleju); śr. kleju 7 mm; 
silikonowa ochrona dyszy; dysza zapobiegająca kapaniu kleju; 4 laski kleju w zestawie 
ZsZYWaCZ TaPiCErski - akumulator 3,6 V / 1,3 ah Li-ion (wbudowany); ilość zszywek 
na minutę: 30 szt.; typ zszywek 53; dł. zszywek 6 – 14 mm; szer. zszywek 11,4 mm; gr. 
zszywek 0,75 mm; 1000 zszywek w zestawie

WIeRtARko-WkRętARkA 18 V LI-IoN
2 akumulatory 18 V litowo-jonowe 1,5 ah; szybkie ładowanie 1 h; 
prędkość obr.: i bieg 0-400/ii bieg 0-1350 obr./min; maks.  
moment obrotowy 30 nm, WaLiZka W koMPLECiE

WIeRtARkA uDARoWA 650 W + WIeRtłA
moc 650 W, liczba obr. 0–2600 min-1; śr. wiercenia (drewno/
beton/stal) - 25/13/10 mm; liczba udarów 0–41600 min-1, 
wiertła do drewna w komplecie

650 
W

W
 ko

MplECiE ×

 2
  a

k
u

m

ulaTory ×

109 
akcesoriów

W
 koMplECiE

 
×

 
w

alizka 
×

W
 koMplECiE

 
×

 
w

alizka 
×

W
 ko

MplECiE ×

 2
  a

k
u

m

ulaTory ×

W
 ko

MplECiE ×
 2

  a
k

u
m

ulaTory ×

generaTor pRĄDotWóRCZy 1,8 kwmoc znamionowa 1800 W, moc maks. 2000 W, regulator napięcia 
aVr, gniazda 1x230 V, silnik 1-cylindrowy, 4-suwowy, paliwo benzy-
na bezołowiowa, zbiornik paliwa 3,2 l

sZLIfIeRkA kĄtoWA 900 W + tARCZA 
moc nominalna 900 W; śr. tarczy 125 mm; prędkość obrotowa bez obcią-
żenia 2800-11000 min-1; w komplecie tarcza do cięcia drewna (również 
z gwoździami), tworzywa sztucznego, suchych materiałów budowlanych

WIeRtARko-WkRętARkA 18 V LI-IoN Z ZestAWem*
zestaw obejmuje: wiertarko-wkrętarka 18 V, reg. momentu obr. 1-19 + wierce-
nie, moment obr. 28/44 nm, dwa biegi i 0-350 min-1 i ii 0-1250 min-1; latarka; 
torba; akumulator Energy+ 18 V; ładowarka  
*możliwość wykorzystania akumulatorów do wszystkich urządzeń z serii 
GraPHiTE Energy+

299 
zł/kpl.

499 zł/zest.

149 zł/zest.

9990
zł/kpl.

289 
zł/kpl.

 
W

 

koMplEC
iE 

×
 

w
ierTła 

×

HiT cenowy

549 
zł/szt.

1,8 
kW

279 
zł/zest.

TorBa 
W koMPLECiE

akumulaTor 
W koMPLECiE
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na prezent

idealne 
na prezent



Wesołych Świąt,  

w zestawie narzędzi 

tyle końcówek, ile 

w mrowisku mrówek.

zesTaw  
NARZęDZIoWy, 60 el.
skład zestawu: wkrętak z grzechotką, 
grzechotka dwustronna 1/4”-3/8”, 
klucz nastawny, dwie przedłużki, 
dwa adaptery, 10 nasadek 1/4”, 
4 nasadki 3/8”, 39 bitów Cr-V

zesTaw BiTów  
i nasaDek 1/4”, 31 el.
skład zestawu: uchwyt teleskopowy 
z grzechotką, 20 bitów (sL, PH, PZ, 
TorX, HEX), 8 nasadek 1/4, adapter

zesTaw kluczy nasaDowycH 1/2” i 1/4”, 94 el.
zestaw 94 elementów; wykonanie - stal chromowo-wanadowa; zestaw 
zawiera: odgięte grzechotki 1/2” i 1/4” (mechanizm 72 zęby), nasadki 
(od 4 do 32 mm), końcówki wkrętakowe (płaskie, krzyżowe, sześciokątne, 
Torx), pozostałe akcesoria; 25-letnia gwarancja

ZestAW WkRętAkóW  
I końCóWek WkRętAkoWyCh
zestaw 37 wkrętaków i końcówek wkrętakowych 
w stojaku; groty wkrętaków z  magnetyczną końcówką 
wykonaną ze stali s2; trójgraniasty kształt uchwytu 
z wyprofilowanym oparciem dla kciuka; 25-letnia 
gwarancja

ZestAW WIeRteł I końCóWek  
V-LINe 91 el. w walizce
91-częściowy zestaw wierteł i wkrętaków V Line Tin z wkrętakiem ręcznym 
z grzechotką oraz drążkiem magnetycznym; w skład zestawu wchodzą: 
wkrętak z grzechotką, uniwersalny uchwyt magnetyczny, pogłębiacz stożkowy, 
końcówki wkrętakowe 25 mm i 50 mm, wiertła spiralne Hss Tin, wiertła do 
kamienia, wiertła do drewna, klucz nasadowy

komPleT  
nasaDek 1/2” i 1/4” 94 el.
dwie grzechotki 1/2” i 1/4”; nasadki 4-32 mm; na-
sadki długie 6-19 mm; przedłużki, przeguby, groty

94 
el.

94 
el.

91 
el.

37 
szt.

60 
el.

31 
el.

8490
zł/zest.

8990
zł/zest.

107 
zł/zest.

HiT
ce

no
w

y239 
zł/zest.

g
w

arancji ×
 g

w

arancji 
×

25
lat

g
w

arancji ×
 g

w

arancji 
×

25
lat

4490
zł/zest.

139 
zł/kpl.
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slim

zesTaw  
sILVes/ 
PaPaja/ 
maro*
szafka z umy-
walką 
+ lustro z szafką 
i oświetleniem; 
kolor biały; wym.: 
65 cm - 399 zł 
75 cm - 419 zł 
85 cm - 459 zł
*cena nie zawiera 
armatury

zesTaw zen grafiT
grafit połysk; 
- szafka z umywalką, wym. 60 cm - 449 zł/kpl.*
- słupek, wym. 30 cm - 249 zł/szt. 
*cena nie zawiera armatury

zesTaw meBli formic*
boki Venge Luizjana, front biały,
1.  szafka wisząca - 79 zł, 2.  komoda - 89 zł,
3.  szafka z umywalką, wym. 50 cm - 129 zł, 4.  słupek wysoki - 149 zł
*cena nie zawiera armatury

kAbINA Z hyDRomAsAżem VeRA
szyby przednie - bezbarwne, tylne - ciemny grafit  
(gr. 4 mm), wąski panel środkowy z 3 dyszami,  
profile satynowe, rolki: górne podwójne, dolne pojedyncze,  
kabina bez syfonu, wys. brodzika 42 cm, wym.: 80x80 cm - 649 zł; 
90x90 cm - 749 zł

Deska PsB formic suPer slim new
wolnoopadająca, duroplast

Deska seDesowa
new formic
duroplast

ProDukT
Polski

komPakT  
Z DeskĄ 
PP miTo
odpływ poziomy,  
możliwość regulacji  
spłukiwania eko  
2/4 litra lub 3/6 litra

komPakT wc 
arTeco clean on 
3/5 litra, odpływ poziomy, 
deska duroplast wolnoopa-
dająca

zesTaw 
PoDTynkowy 
arTeco
przycisk chrom  
błysk, deska  
polipropylenowa  
wolnoopadająca

1.

2.
3.

4.

DyWANIk łAZIeNkoWy JAsmINe
wym. 45x75 cm, różne kolory

kaBina naTryskowa celine
szyba 4 mm, profil aluminiowy, kolor szkła 
satyna, obudowa brodzika w komplecie,  
wym.: 80x80 cm - 449 zł, 90x90 cm - 499 zł

od 399 
zł/zest.

od 249 
zł/szt.

8499
zł/szt.

5999
zł/szt.

Deska 
WoLnooPaDaJĄCa

217 
zł/zest.

399 
zł/zest. 649 

zł/zest.

Deska 
WoLnooPaDaJĄCa

od 649 
zł/szt.

od 449 
zł/kpl.

od 79  
zł/szt.

1999
zł/szt.

Polski

BroDzik

POBIERZ APLIKACJĘ PAYBACK i miej kartę zawsze pod rękąGrudzień 20198

Wesołych Świąt,  

relaksującego  

mrowienia w kąpieli  

z hydromasażem.

+500°P+100°P

+500°P+100°P

+500°P+100°P



Piec sTalowy 
luiza 7 kw
wym. 33x36x93 cm

Piec sTalowy  
BeaTa 9 kw
wym. 46,5x39x97 cm

Piec sTalowy masTer 
magDa 9 kw

Piec sTalowy  
eliza 7 kw 
kolor beżowy,  
wym. 40x46x90 cm

Piecyk gazowy
moc 4,2 kW

oDkuRZACZ Do popIołu 
I INNyCh ZANIeCZysZCZeń
moc 800 W, pojemnik 18 l, filtr HEPa, 
wąż ssący, aluminiowa przedłużka, stal 
nierdzewna 

zesTaw nice  
szafka 
Z umyWALkĄ*
szer. 50 cm 
*cena nie zawiera 
armatury

zesTaw 
small 
szafka  
Z umyWALkĄ 
40 cm 
kolory: biały połysk, 
Wenge Luizjana

zesTaw 
kreDo  

szafka 
Z umyWALkĄ 

40 cm

TermowenTylaTor 
fH-04

LUPo szer. x wys. moc grafit
1 53x41,5 cm 240 W 169 zł
2 53x71,5 cm 395 W 219 zł
3 53x85 cm 490 W 259 zł
4 53x106 cm 570 W 289 zł

poJemNoŚCIoWy  
ogrzewacz  
woDy elProm
30 l - 279 zł,  
50 l - 279 zł,  
80 l - 349 zł,
100 l - 425 zł

4,2 
kW

2000
W

800
W

7 
kW 7 

kW

grzejnik 
łAZIeNkoWy  
PsB luPo

R

płytkI 
- LUGano CrEaM 25x50 cm - 29,99 zł/m2; 
- sTrUCTUrE CrEaM WaVE 20x50 cm - 36,99 zł/m2

płytkI pLAIN 
wym. 20x60 cm, gat. 1, kolory: white,  
white structure, grey structure

299 
zł/szt. 539 

zł/szt.

549 
zł/szt.

899 
zł/szt.

179 
zł/zest.

99 
zł/szt.

209  
zł/szt.

159 
zł/zest. 

HiT
ce

no
w

y2999
zł/szt.

od 169  
zł/szt.

od 279 
zł/szt.

149 
zł/zest.

od 2999
zł/m2

2999
zł/m2
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HiT cenowy

13999
zł/szt.

DuLux koLoRy ŚWIAtA
lateksowa farba do ścian i sufitów, 

2,5 l - 47,99 zł (19,20 zł/l),  
5 l - 94,99 zł (19 zł/l)

DuluX acryl maTT
biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do dekoracyjnego 

i ochronnego malowania ścian i sufitów wewn. pomieszczeń, 
10 l (9 zł/l)

farBa akrylowa  
PsB „mrówka”

wewnętrzna, biała, 10 l (2,90 zł/l)

DraBina 
aluminiowa
- 4-stopniowa 

do 120 kg  
- 64,99 zł

- 5-stopniowa 
do 120 kg  
- 84,99 zł

grunT 
PsB 5 l
(1,80 zł/l)

Drzwi  
ZeWNętRZNe  
sacramenTo 

kolor: antracyt; 90 cm P/L; wy-
posażenie: skrzydło, ościeżnica, 

dwa zamki, klamka, dwie wkładki, 
szyld, próg; wypełnienie: spieniony 

polistyren; wykończenie: powłoka 
nano advance, szyba hartowana, 
ramka inox, blacha ocynkowana, 
światło przejścia 2000x900 mm - 

zgodnie z normą europejską; zalety: 
ciepłe, wygłuszające, bezpieczne, 
ościeżnica z systemem Frame Click 

łatwa w montażu, 2 uszczelki; zasto-
sowanie: domy jednorodzinne

mP 75 Tynk 
giPsowy 
maszynowy
20 kg (0,85 zł/kg)

fransPol 
głADź 
szPacHlowa 
gs-2
20 kg (1,65 zł/kg)

kLeJ Do płytek 
uelasTyczniony 
f-75
25 kg (0,76 zł/kg)

sAm 200 poDkłAD 
sAmopoZIomuJĄCy 
poDłogoWy 25-60 
gr 25 kg
(0,92 zł/kg)

kRoNopoL pANeLe poDłogoWe
- Dąb Piastowski, aC3, 7 mm - 17,99 zł
- Dąb Parkietowy/Zorba, aC4, 7 mm - 22,99 zł
- Dąb Calgary, aC4, 8 mm - 25,99 zł
- Dąb artemida, v-fuga, aC4, 8 mm - 29,99 zł

magnaT ceramic
ceramiczna farba do wnętrz, 
trzeciej generacji, wyprodu-
kowana przy wykorzystaniu 

innowacyjnej technologii 
CEraMiC sYsTEM bazującej 
na ceramicznych komponen-
tach oraz najwyższej jakości 

żywicach i pigmentach, 5 l 
(28 zł/l)

skRZyDło  
lakierowane  
WeWNętRZNe - mILANo* 
60-90 cm, dąb srebrny lak., dąb bielony lak., orzech lak.  
*ceny bez klamki i ościeżnicy, do skrzydeł w dekorze dąb srebrny należy 
zamawiać ościeżnice w dekorze DĄB srEBrnY

od 6499
zł/szt.

od 4799
zł/szt.

8999
zł/szt.

2899
zł/szt. 

899
zł/szt.

1299 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 1799
zł/m2

7 mm 7 mm 8 mm 8 mm

D
ąb

 P
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i

D
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ki
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y

D
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 C
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ga
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D
ąb
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rt
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a

1699
zł/szt.

3299
zł/szt.

3299
zł/szt.

1899
zł/szt.

2299
zł/szt.
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Wesołych Świąt, udanych 
remontów, dobrego zdrowia  

i pieniędzy mrowia. 



Wesołych Świąt,

pięknych lamp,  

kinkietów, plafonów  

i żarówki od Mrówki.

oczka rucHome  
PojeDyncze
w komplecie z żarówką 
halogenową, różne kolory
- 14,90 zł/kpl.

zesTaw 3 oczek  
rucHomycH
w komplecie z żarówką 
halogenową, różne kolory
- 29,90 zł/zest.

żARóWkA 
Disco leD

zmieniająca kolory, 
gwint E27

lamPa  
WIsZĄCA  
Honey 3
gwint E27, czarna+złoto

lamPa  
WIsZĄCA RygA  

- 1 pł. - 44,90 zł,
- 3 pł. - 119 zł,
- 6 pł. - 249 zł

Plafon  DoraDo leD
śr. 50 cm, gw. 5xE14 +diody led; 
zimna   barwa pilot w zestawie  

1.

2.

1.

lamPka Dekoracyjna
1.  ŚWinka - 44,90 zł
2.  rEniFEr - 69,90 zł
regulowana barwa światła i poziom  
jasności, wbudowany akumulator,  
w komplecie kabel UsB

oPrawa irma
kolor srebrny, gwint E27,  
moc 40 W,  
1.  - 99,90 zł, 2.  - 154,90 zł 

lamPka 
Biurkowa 
VeNus
kolory: biały, 
czarny, szary,  
podstawa 
zmieniająca kolory 

E27

2.

sPoT kaTi 
- 1 kinkiet - 35,99 zł
- 2 listwa - 72,99 zł
- 3 listwa - 119,99 zł
- 4 listwa - 139,99 zł

sPoT  
Halogenowy  
fanny
- 1 kinkiet  - 26,90 zł 
- 2 listwa - 59,90 zł  
- 3 listwa - 84,90 zł

sPoT asTriD 
listwa E14 40 W czarny; 
1 pł. - 47,99 zł, 2 pł. - 94,99 zł; 
3 pł. - 145 zł, 4 pł. - 197 zł

oPrawa  
sPoT milenium
kolory: biały + chrom 
- kinkiet - 59,90 zł  
- listwa 2 - 119,90 zł 
- listwa 3 - 177,90 zł  
- listwa 4 - 219,90 zł

od 4490
zł/kpl.

299 
zł/zest.

od 9990
zł/szt.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

8990
zł/szt.

1499
zł/szt.

od 4490
zł/szt.

199 
zł/szt.

od 3599
zł/szt.

od 2690
zł/szt.

od 4799
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

Grudzień 2019 11  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.
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idealne 
na prezent



4490
zł/szt.

firanka goTowa
wym. 160x300 cm, wszyta taśma marszcząca;  
dostępne różne wzory; w ofercie również 
panel gotowy, wym. 250x150 cm

koc DaBy fruTis  
150x200 cm, różne kolory

PoDuszka  
ŚWIĄteCZNA  
40X40 cm

NARZutA mIss  LuCy pRoVeNCe 
rozmiar 170x210 cm - 65 zł,
rozmiar 220x240 cm - 85 zł; 
dostępne różne kolory 

sTolik 
kawowy 
EDison; wykonany 
z lakierowanej 
płyty MDF, posiada 
praktyczny schowek, 
wymiary: 38x45 cm 
- 149 zł
CaVanis; wykona-
ny z lakierowanej 
płyty MDF, posiada 
praktyczny schowek, 
nogi metalowe 
w kolorze czarnym, 
wymiary: dia 
38x45 cm; dostępny 
w kolorach: zielony, 
biały - 109 zł

obRusy I bIeżNIkI
- obrus GLoos; wym. 145x220 cm,  

dostępny w kolorach: srebrny, złoty - 49 zł
- bieżnik CHrisTMas CHarM; wym. 35x18 cm; mix wzorów - 25,90 zł
- bieżnik TEnDEr; wym. 35x180 cm;  

dostępny w kolorach: beżowy, szary - 32,90 zł
- organza GLaMoUr; wym. 28x300 cm; mix wzorów - 8,90 zł

pRęt Do ZAZDRostkI CALIfoRNIA
szer. 55-225 cm; dostępny w kolorach: biały, 
złoty, chrom

roleTa mini Dream
szer. 38-95 cm; dł. 150-215 cm;  

dostępne różne kolory 

karnisz jazz
ø 19 mm, pojedynczy,  
kolor: nikiel, satyna, mosiądz  
antyczny, wym.: 160-240 cm

poŚCIeL pRobIotyCZNA
poduszka: 50x60 cm - 
19,90 zł, 70x80 cm - 29,90 zł, 
kołdra: 160x200 cm - 59,90 zł, 
220x200 cm - 79,90 zł

kpL. poŚCIeLI LuIs
wym.: 1x140x200 cm, 1x70x80 cm - 34,90 zł,  
1x160x200 cm, 2x70x80 cm - 45,90 zł;  
1x200x220 cm, 2x70x80 cm - 54,90 zł,  
100% mikrowłókno

od 890
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

49 
zł/szt.

2999
zł/szt.

od 65 
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 2790
zł/szt.

od 5690
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 3490
zł/kpl.
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Dywan Bellarossa 
wym.: 53x80 cm - 59 zł, 80x100 cm - 159 zł, koło 80 cm - 89 zł, 120x160 cm - 249 zł, 
160x230 cm - 469 zł; dostępny w kolorach: biały, beż, pudrowy róż, szary, ciemnoszary

szTuczna skóra
wym. 55x85 cm, dostęp-
na w różnych kolorach

Dywan DeluXe 
wym. 67x100 cm; dostępny w kolorach: ivory, szary, jasnoszary

kRZesło NeLA
tapicerowane tkaniną 
aksamit, stelaż meta-
lowy w kolorze grafit; 
wym. 97x42x42 cm, 
dostępne w kolorach: 
szary, grafit, granat, 
zielony

kRZesło  

orlanDo 
kolor: czarny, szary

wycieraczka lima
 wym. 45x75 cm 

wycieraczka kokos
wym. 60x40 cm; mix wzorów

Pojemnik Bea
 z pokrywą; poj. 1,7-52 l

3990
zł/szt.

5490
zł/szt.

od 59 
zł/szt.

9990
zł/szt.

10990
zł/szt.

dostępne kolory:

od 499
zł/szt.

3290
zł/szt.

1990
zł/szt.
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Wesołych Świąt.  

Mrowia pomysłów  

na dekorację wnętrz  

w świetnym stylu.



komPleT Do ciasTa sTella 
7 elem. - 25,90 zł; dodatkowo w ofercie naczynia  
na przekąski - od 2,99 zł

BlacHy, formy, foremki

zesTaw  
pAteLNI LAVA 30 cm + 20 cm 
powłoka nieprzywieralna,materiał aluminium/
drewno, nadaje się do wszystkich kuchenek

PrzyBory kucHenne, 
wykrawaczki

miski, salaTerki, 
szklanki, DzBanek

Pojemniki Do miksowania 

NACZyNIA żARooDpoRNe

Porcelana Bella, graniT
w ofercie: BELLa porcelana - talerz płytki, deserowy, głęboki, miska - od 7,99 zł; GraniT porcelana - talerz 
deserowy, miska, salaterka, naczynia do zapiekania - od 11,90 zł; anGEL porcelana - kubek, filiżanka, pół-
misek - od 9,99 zł; GraniT garnki emaliowane, poj. 0,45-4,8 l - od 17,90 zł; rUBin GoLD, kpl. kieliszków 
- 44,90 zł, puszki - 10,90 zł, poszewka dekoracyjna - 17,90 zł; dostępne również dekoracje świąteczne, 
maty i podkładki na stół

VALDINox expeRt 
garnki, patelnie, akcesoria; patelnia 
24-30 cm - od 54,90 zł,  
garnki, rondle 2,2-4 l - od 84,90 zł, 
akcesoria - od 12,90 zł

+

od 299
zł/kpl.

od 799
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

od 349
zł/szt.

od 249
zł/szt. 139 

zł/zest.

od 499
zł/szt.

od 1290
zł/szt.
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1.  DaLLi Evidur proszek do prania firan, 600 g - 9,99 zł (16,65 zł/kg)
2.  VanisH oXi aCTion płyn, odplamiacz Pink/WHiTE, 1,5 l - 18,99 zł (12,66 zł/l)
3.  E - koncentrat do płukania, różne rodzaje, 1,8 l/2 l - 8,99 zł (4,99 zł/l/4,49 zł/l) 
4.  DaLLi krochmal spray, 400 ml - 6,99 zł (17,47 zł/l)
5.  DaLLi chusteczki do prania, różne rodzaje, 10/15 szt. - 5,99 zł (0,60 zł/szt./0,40 zł/szt.)
6.  CLin płyn do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
7.  aJaX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,49 zł

15. FairY ProFEssionaL płyn do mycia naczyń  
LEMon/sEnsiTiVE, 5 l - 29,99 zł (6 zł/l)

16. MEGLio spray odtłuszczacz LEMon, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
17. FinisH CaLGoniT sól ochronna, 6 kg - 19,99 zł (3,33 zł/kg)
18. rEGina sUPEr-CLEan ręcznik kuchenny, biały, a’1 - 7,99 zł 
19. rEGina rUMiankoWY papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł (1,08 zł/szt.)
20. saVo preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
21. VanisH 3in1 szampon do dywanów, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
22. GLaDE by BrisE odświeżacz spray, różne rodzaje, 300 ml - 6,99 zł (23,30 zł/l)

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8. 9.
10.

11.

12.
13.

20.
21. 22.

14.

15.
16.

18. 19.17.

Talerze QuaDro
deserowy, głęboki, płytki

- zestaw młodego wędliniarza - szynka piwna - 31,99 zł
- zestaw serowarski - młody serowar - 28,99 zł +50 pkt. payback
- niezłe Ziółko - kiełkownica wielopoziomowa - 34,99 zł
- patelnia do grillowania z rusztem - 77,77 zł
- komplet butelek do nalewek, 500 ml - 2 szt. - 40,99 zł
- zestaw winiarski, 25 l - 86,99 zł

8.  siDoLUX EXPErT do ochrony i nabłyszczania DrEWna, 500 ml - 9,99 zł 
(19,98 zł/l), PanELi/PCV, LinoLEUM, 500 ml - 8,99 zł (17,98 zł/l)

9.  GoLD WaX spray do pielęgnacji mebli - anTisTaTiC/CLassiC,  
300 ml - 5,99 zł (19,97 zł/l)

10. DoMEsTos płyn do toalet, różne rodzaje, 1250 ml - 9,99 zł (7,99 zł/l)
11. BrEF PoWEr aCTiV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 9,99 zł 

(66,60 zł/kg)
12. krET żel do udrażniania rur, 1 kg - 10,99 zł,  

krET granulki, 800 g - 10,99 zł (13,73 zł/kg)
13. CiF CrEaM mleczko czyszczące rEGULar/CiTrUs, 750 ml - 8,99 zł 

(11,99 zł/l) 
14. FairY PLaTinUM kapsułki do zmywarek, 84 szt. - 59,99 zł (0,71 zł/szt.) 

aLL in onE, 115 szt. - 59,99 zł (0,52 zł/szt.) +50 pkt. payback

moP oBroTowy easy 
wring&clean TurBo

+

czajnik elekTryczny BoTTi 
VICtoR 1,7 l + opIekACZ gRADo 
650 w

od 399
zł/szt.

od 549
zł/szt.

od 2899
zł/szt.

109 
zł/kpl.

HiT
ce

no
w

y5999
zł/kpl.
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+500°P+100°P

+500°P+50°P

+500°P+50°P

idealne 
na prezent



ZbLIżA sIę ZImA  
pAmIętAJ o sWoIm AuCIe

szufla Do 
oDŚNIeżANIA
wym.  47x10x135 cm

trzonek drewniany,  
plastikowa rączka

sanki
- sanki plastikowe - wym. 39x79x15 cm - 17,90 zł
- metalowe niebieskie z oparciem - 79 zł
- drewniane z drewna bukowego - 75 zł

NAxoL płyN Do 
ChłoDNIC -35°C
5 l (4 zł/l)

akcesoria samocHoDowe
- prostownik automatyczny, 10 st., 6/12 V, 4 a DiGiTaL z test. - 79 zł
- ładowarka 2xUsB + łącze 3w1 
  + uchwyt. tel. w komplecie 4Car - 25,90 zł
- pióra aero slim Car ok, różne rodzaje od - 5,99 zł
- H7, 12 V, 55 W, TUrBo + 30% bl-1n – różne rodzaje - od 5,99 zł
- Do UsZCZELEk aplikat. gąbka - 5,99 zł
- nano antypara, 300 ml - 4,99 zł (16,63 zł/l)
- chusteczki sZYBa/PLasTik Prestige Line - 7,99 zł

sól 
Drogowa 
z antyzbrylaczem  
PsB, 20 kg
(0,60 zł/kg)

płyN 
zimowy  
psb -20°C 
4 l, z lejkiem  
(2,25 zł/l)

ProgramaTor czasowy
- mechaniczny, dobowy - 11,90 zł
- elektroniczny, 10-funkcji - 23,90 zł

pRZeDłużACZe  
Domowe
różne rodzaje

uChWyty tV 
różne rodzaje

posIADAmy W ofeRCIe pełNĄ gAmę AsoRtymeNtu  
Do pIeLęgNACJI I koNseRWACJI sAmoChoDóW W okResIe ZImoWym

od 899
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

1999
zł/szt.

od 499
zł/szt.1190

zł/szt.

899
zł/szt.

1790
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

od 119
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 karty kredytowe:

psb MRÓWKA CZŁUCHÓW 
Ul. KWiAtoWA 2, tel. 59 834 41 17

godZiny otWARCiA: pn. - pt.: 800-1700, sob.: 800-1400

Żeby karp był bez ości, prezenty trafione, 
śnieg prószył za oknem, a choinka  

pięknie przystrojona  
życzą sklepy Mrówka. 


