
Wymień swoje punkty 
na zakupy w Mrówce 
i przygotuj się 
do wiosennego 
relaksu 
w ogrodzie. 

Aktywuj kupon w aplikacji PAYBACK 
i wymień punkty, a zyskasz 
dodatkowe punkty promocyjne! 

Oszczędzaj i punktuj 
w Mrówce
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Grill węglowy
• wymiary rusztu: 55x42 cm
• żeliwny ruszt z wymiennym 

okrągłym wkładem 
• korpus z lakierowanej blachy 

stalowej
• płynna regulacja wysokości misy 

paleniskowej za pomocą korby

Zestaw mebli FOGO
• 4-osobowy
• sofa: 115x61x78 cm
• fotel: 61x61x78 cm
• stół: 91x51x42 cm

HIT CENOWY!

999 zł/kpl. 
1299 zł*

HIT CENOWY!

499 zł/szt. 
599 zł*

Wiosenny relaks  

w ogrodzie

Oferta handlowa ważna od 28.04.2023 do 13.05.2023

PROSTO SZYBKO BLISKO

+100

+100



Precyzyjne
koszenie

*Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Nożyce do trawy i żywopłotu 
ANT361 3,6 V 4GARDEN
silnik 3,6 V; bateria 1,5 Ah; długość robocza  
(trawa) 7 cm; długość robocza (żywopłot) 10 cm; 
maks. średnica gałęzi 8 mm; maks. czas pracy 
45 min; akumulator wbudowany w urządzenie

Kosa 
spalinowa

silnik 51,7 cm3, moc 
znamionowa 1,7 kW, 

szerokość robocza  
żyłki 42 cm

Podkaszarka
do trawy  

HANDY PRIME
silnik 500 W, szerokość 

robocza 30 cm

Kosa  
spalinowa HANDY
silnik 2-suwowy; pojemność 
25 cm3; moc 0,65 kW, szerokość 
robocza żyłki 38 cm

Kosiarka elektryczna HANDY
silnik 1900 W; szerokość robocza 43 cm;  
centralna 6-stopniowa regulacja wysokości 
koszenia; kosz 50 l

Kosiarka spalinowa FAWORYT
silnik Loncin, pojemność 196 cm3, moc 3,7 kW;  
szer. robocza 51 cm; centralna 7-stopniowa regulacja  
wysokości koszenia; kosz 60 l, funkcja mielenia,  
funkcja mycia obudowy, boczny wyrzut

Robot koszący  
GARDENA SILENO MINIMO 500**
zalecany do trawników o pow. do 500 m2; maks. nachylenie 
terenu do 25%; zestaw zawiera robota, stację ładującą, 
150 m kabla, 150 szpilek, 4 złączki i 5 złączek zaciskowych; 
sterowanie za pomocą aplikacji GARDENA Bluetooth®; 
bardzo cicha praca; urządzenie tnące - dysk z 3 nożami; 
kod PIN do ochrony przed kradzieżą; możliwość mycia 
wężem; gwarancja 3 lata (po rejestracji)
** montaż robota po wcześniejszym zamówieniu, 

dostępny w cenie produktu

Kosiarka spalinowa HANDY
silnik Ducar, pojemność 150 cm3, moc 2,6 kW; 
szerokość robocza 46 cm; centralna 7-stopniowa 
regulacja wysokości koszenia; kosz 55 l

Nożyce  
elektryczne  
do żywopłotu
moc 600 W, dł. 51 cm

Kosiarka spalinowa
silnik o poj. 79,6 cm3, moc znamionowa 1,3 kW, 
szerokość robocza 41 cm, kosz 40 l siatkowy, 
3-stopniowa regulacja wysokości koszenia

HIT CENOWY!

169 zł/szt.
199 zł*

HIT CENOWY!

489 zł/szt.
589 zł*

159 zł/szt.

185 zł*

959 zł/szt.

1099 zł*

3399 zł/zest.

3799 zł*

539 zł/szt.

599 zł*

1339 zł/szt.

1599 zł*

349 zł/szt.

389 zł*

99 zł/szt.

119 zł*

719 zł/szt.

799 zł*
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Ogrodowa
strefa relaksu

Parasol
miks wzorów i kolorów
 - śr. 160 cm - 29,90 zł 44,90 zł*
 - śr. 180 cm, arbuz, kiwi, pomarań-
cza - 38,90 zł 44,90 zł*
 - śr. 270 cm, beżowy, grafitowy 
- 169 zł 199 zł*

Hamak POLYCOTTON 200x80 cm
 - bez łącznika - 37,90 zł 44,90 zł*
 - z łącznikiem - 44,90 zł 49,90 zł*

Huśtawka 
ogrodowa VIP
dł. 170 cm, miks kolorów

Fotelik dla 
dzieci TOLA
kolory: niebieski, żółty, 
różowy, limonkowy

Stolik dla 
dzieci LOLEK
kolory: niebieski, żółty, 
różowy, limonkowy

Krzesło cateringowe 
składane

Stół cateringowy składany
wym. 180x74x73 cm, kolor biały

Krzesło  
ogrodowe 
ARKADIA
kolor czarny

Stolik ogrodowy 
JUPITER
wym. 90x90 cm, szkło 
hartowane 5 mm

od 2990
zł/szt.

od 4490zł*

369 zł/szt.

429 zł*

od 3790
zł/szt.

od 4490zł*

1790
zł/szt.

1990zł*

3990
zł/szt.

4490zł*

95 zł/szt.

115 zł* 219 zł/szt.

259 zł*

169 zł/szt.

219 zł*

129 zł/szt.

159 zł*
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grillowanie

*Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Mata  
ogrodowa
materiał: 100% przędza  
polipropylenowa, 5000 Dtex;  
dostępne różne wzory 
 - wym. 0,8x1,8 m - 119 zł 149 zł*
 - wym. 1,5x2 m - 249 zł 349 zł* 

Huśtawka BAHAMA
rozkładana, wym. siedziska 170x50x55 cm, na sprężynach;  
w komplecie poduszka 2-częściowa + dwa podłokietniki + moskitiera 
uniwersalna; maks. obciążenie 300 kg

Fotel podwieszany 
MIAMI
stelaż: śr. 105 cm, wysokość 198 cm;  
kosz: szer. 98 cm, wysokość 122 cm

Zestaw  
kawowy COLON

zestaw 4-elementowy: sofa, 2 fotele, stolik;  
wym.: sofa 115x71x78 cm, fotel 59x71x78 cm,  

 stolik 83x44x37 cm; konstrukcja stalowa malowana proszkowo

Fotel  
ARUBA PLUS
rozkładany, posiada 
28 pozycji, maks.  
obciążenie 110 kg

119 zł/szt.

149 zł*

1499 zł/zest.

1699 zł*

169 zł/szt.

199 zł*

1699 zł/zest.

1899 zł*

899 zł/szt.

1099 zł*
Majówkowy

wypoczynek

4
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Sezon na
grillowanie

Grill węglowy okrągły
średnica 41 cm

Grill węglowy 
na trójnogu
wysokość całej konstruk-
cji 150 cm, średnica 
rusztu 45 cm

Kontaktowy grill  
elektryczny 2000 W
wym. 35,8x36x14,5 cm; nieprzywierająca po-
włoka, odprowadzanie tłuszczu, regulacja tem-
peratury do 230ºC, sonda termiczna, pokrywa 
otwierana do 180 stopni, możliwość podwojenia 
powierzchni grillowania i stosowania jako grilla 
stołowego; pieczenie, grillowanie z niską zawar-

tością tłuszczu, łatwe czyszczenie

Grill gazowy 2.0  
moc 5,5 kW
chromowany ruszt grillowy w zesta-
wie z wężem, reduktorem ciśnienia, 
powierzchnia grillowania 49x38 cm

Węgiel drzewny, brykiet 
drzewny GORILL 2 kg
- 11,90 zł/opak. (5,95 zł/kg) 15,90 zł*

Przęsło ogrodzeniowe POLA**
wym. 2x1,2 m, ocynk + RAL 7016, struktura; dostępna również 
brama dwuskrzydłowa, wym. 4x1,5 m - 2999 zł 3399 zł* 
i furtka, wym. 0,9x1,5 m, prawa lub lewa - 849 zł 1090 zł*
**nie wymaga malowania; 10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

Przęsło ogrodzeniowe KORA**
wym. 2x1,2 m, ocynk + RAL 7016, struktura; 
dostępna również brama dwuskrzydłowa, wym. 4x1,54 m - 2199 zł 2499 zł* 
i furtka, wym. 0,9x1,54 m, uniwersalna - 779 zł 899 zł*
**nie wymaga malowania; 10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

Panel ogrodzeniowy
śr. drutu 4 mm, wys. 1,52 m, oczko o wym. 50x200 mm, ocynk + RAL 7016, połysk

Koszo- 
popielnica
dostępna czarna 
lub chromowana

279 zł/szt.

359 zł*

99 zł/szt.

119 zł*

169 zł/szt.

199 zł*

799 zł/szt.

999 zł*

HIT CENOWY!

599 zł/szt.
799 zł*

HIT CENOWY!

459 zł/szt.
549 zł*

HIT CENOWY!

79 zł/szt. 
 109 zł*

69 zł/szt.

89 zł*
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*Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Agrowłóknina 
HOBBY

ściółkująca do truskawek, 
z technologią 

Agro-Marina, wym. 1,2x10 m
Szpilki TWIST

do mocowania agrowłókniny, 50 szt., 
kolor czarny - 22,99 zł (0,46 zł/szt.) 26,99 zł*

WEIGELA DECORA

WEIGELA FLORIDA

Truskawka HONEOYE
sześciopak

Donice
1. GAMA 190 - 20,99 zł 24,99 zł*, GAMA 300 - 45,99 zł 54,99 zł*
2. KORA 180x180 - 27,99 zł 33,99 zł*
3. FRIDA 260, kolor szary - 24,99 zł 29,99 zł*, FRIDA 260 ECO recycled, kolor czarny 

- 24,99 zł 29,99 zł*, FRIDA 340 ECO recycled, kolor biały - 39,99 zł 47,99 zł*

Doniczka balkonowa
1. DRACO, 60 cm, kolor terakota - 7,99 zł 9,99 zł*
2. RATTAN, 40 cm, kolor szary - 9,59 zł 10,99 zł*

Grys 
BEŻOWA 

MARIANNA
20 kg (0,80 zł/kg)

Zestaw narzędzi
konewka, sekator ogrodowy do cięcia kwiatów 

i pędów o śr. do 18 mm, łopatka do sadzenia 
i przesadzania roślin

1599
zł/szt.

1899zł*

2999
zł/szt.

3499zł* 1359
zł/opak.

1599zł*

1149
zł/szt.

1359zł*

od 799
zł/szt.

od 999zł*

5490
zł/zest.

7490zł*

od 2099
zł/szt.

od 2499zł*
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Środki ochrony roślin

Nawadnianie
Twojego ogrodu

Opryskiwacz RÓŻA 8 l

Środek chwastobójczy
staranne trawniki, 20 ml - 14,90 zł 
(74,50 zł/100 ml) 18,90 zł*

Zestaw COMPACT
wózek + wąż 1/2" 20 m.b. + końcówki IDEAL

Pistolet zraszający 
CLASSIC
z szybkozłączem

Profesjonalny 
zraszacz 

pulsacyjny LUX 

Zraszacz 
pistoletowy 
6-funkcyjny 

RAIN

Wąż ogrodowy 
4-warstwowy SMART 
PRO ATS 1/2” 20 m.b.

Pokrzywa
stymulator 
wzrostu, 
koncentrat, 
1 l - 17,90 zł 
23,90 zł*

SPRINTER 350 SL 
zwalcza chwasty
likwiduje chwasty 
jednoliścienne i dwuliścienne, 
zwalcza perz i skrzyp; 
250 ml - 26,90 zł 
(107,60 zł/l) 35,90 zł*; 
1 l - 77,90 zł 89,90 zł* 
+50 pkt. PAYBACK

Wąż ogrodowy 
1/2” 15 m.b.

Osłona 
herbicydowa

99 zł/szt.

12999zł*

179 zł/zest.

219 zł*

5490
zł/szt.

6490zł*

5790
zł/szt.

6490zł*

od 1490
zł/szt.

od 1890zł*

2459
zł/szt.

2999zł*

HIT CENOWY!

1890
zł/szt. 

2290zł*

6490
zł/kpl.

75 zł*

1390
zł/szt.

1890zł*
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Kwiaty na wiosnę

*Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Hortensja bukietowa 
premium C2

Pelargonia 
ZONALE 9

Pelargonia 
bluszczolistna 10,5

Surfinia 10,5

2599
zł/szt.

2999zł*

649
zł/szt.

759zł*

359
zł/szt.

399zł*

649
zł/szt.

759zł*
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Kołdry, poduszki BLOMMENSLYST
konfekcja pościelowa letnia, poduszka:  
40x40 cm - 16,90 zł 19,90 zł*, 50x60 cm  
- 26,90 zł 34,90 zł*, 70x80 cm - 44,90 zł 49,90 zł*,  
kołdra: 140x200 cm - 59,90 zł 69,90 zł*, 160x200 cm 
- 64,90 zł 74,90 zł*, 220x200 cm - 79,90 zł 98,90 zł*

Obrus piknikowy
tkanina odporna na promienie słoneczne, 
plamoodporny, rozm. 110x140 cm, w ofercie 
dostępne również inne wymiary i wzory

Dywan zewnętrzny EXPRESS/PATIO
dywan płaskotkany, 100% PP, podkład żel, 
wym. 60x120 cm; w ofercie dostępne również 
inne wymiary i wzory

Kosz składany 
z miękkim uchwytem 32 l
w ofercie również 45 l - 49,90 zł 59 zł*;  
dostępny w różnych kolorach

EMMA kosz składany 
na zakupy 18,5 l
dostępny w różnych kolorach

ALMA kosz 
na zakupy 15 l
dostępny w kolorach: pink, grey, 
blue - 10,99 zł 13 zł*

Artykuły piknikowe
1. Szklanka wysoka TROPIC, 380 ml, kpl. 3 szt. - 16,49 zł 21 zł*
2. Szklanka niska TROPIC, 296 ml, kpl. 3 szt. - 15,49 zł 19 zł*
3. Dzbanek BACCO, 1 l - 15,49 zł 18 zł*
4. Salaterka szklana, śr. 17 cm - 4,49 zł 5 zł*
5. Torba termiczna, 9 l - 18,90 zł 22 zł*, 18 l - 28,90 zł 33 zł*
6. Foremki do lodu - 3,99 zł 5 zł*
7. Butelka sportowa ACTIVE, 670 ml - 12,90 zł 15 zł*,
dostępne różne kolory

Wiosenna

Kuchenka 
gazowa

2-palnikowa - 149 zł 179 zł* 
+100 pkt. PAYBACK

4-palnikowa - 199 zł 249 zł*

od 1690
zł/szt.

od 1990zł*

2990
zł/szt.

3590zł*

4890
zł/szt.

5990zł*

od 399
zł/szt.

od 5 zł*

od 3590
zł/szt.

od 41 zł*

2190
zł/szt.

27 zł*

od 149 zł/szt.

od 179 zł*

9
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Znajdź lampy
dla siebie
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*Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Oprawa oświetleniowa HAWANA
kolor złoty + czarny, gwint E27;
1. 1 p., przysufitowa - 49,90 zł 57,99 zł*
2. 1 p., zwis - 59,90 zł 99 zł*
3. 2 p., zwis - 119 zł 179 zł*
4. 3 p., zwis - 159 zł 259 zł*

Seria spotów TETRA
kolory czarny lub biały, gwint E14, 
moc 40 W
 - kinkiet, 1xE14 - 49,90 zł 71,99 zł*
 - listwa, 2xE14 - 99,90 zł 159 zł*
 - listwa, 3xE14 - 129 zł 179 zł*

Lampka
1. solarna - 3,99 zł 6,99 zł* +100 pkt. PAYBACK
2. solarna, czarna kula - 9,90 zł 15,99 zł*
3. solarna, najazdowa - 11,90 zł 16,99 zł*

Przedłużacz
1. GUMA, gniazdo ogrodowe 

wbijane, 2x2P+Z - 49,90 zł 69,90 zł*
2. GUMA, IP44, dł.: 20 m - 149 zł 199,90 zł*, 

30 m - 199 zł 319 zł*
3. warsztatowy bryzgoszczelny, IP44, 

3 lub 5 gniazd - od 45,90 zł od 66,90 zł*
4. bębnowy MINI, 4 gniazda, dł.: 15 m, kolory: 

szary, limonkowy, turkusowy - 119 zł 159 zł*

Girlandy ogrodowe
1. solarna, dł. 4,5 m - 29,90 zł 34,90 zł*
2. sieciowa, 230 V, dł. 6,2 m - 99,90 zł 135,90 zł*
3. łańcuch świetlny LED, 230 V, dł. 7,5 m - 145,90 zł 199,90 zł*

Seria spotów KONG
kolor czarny, gwint E14, moc 40 W
 - kinkiet, 1xE14 - 49,90 zł 77,99 zł*
 - listwa, 2xE14 - 99,90 zł 146,99 zł*
 - listwa, 3xE14 - 129 zł 193,99 zł*

Plafon LASSE
plafon LED; tworzywo białe i czarne; 
zmiana barwy światła: 3000 K, 4000 K, 
6500 K
 - śr. 22 cm, 18 W - 69,90 zł 84,90 zł*
 - śr. 29 cm, 24 W - 89,90 zł 119 zł*

od 4990
zł/szt.

od 5799zł*

od 4990
zł/szt.

od 7199zł*

od 399
zł/szt.

od 699zł*

od 4590
zł/szt.

od 6690zł*

od 2990
zł/szt.

od 3490zł*

od 4990
zł/szt.

od 7799zł*

od 6990
zł/szt.

od 8490zł*
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Krzesło 
prysznicowe

Pojemnościowy 
ogrzewacz wody
dostępne pojemności: 
10 l, 15 l, 30 l, 50 l, 80 l, 100 l

Deska sedesowa NEW FORMIC
wolnoopadająca, duroplast

PRODUKT
POLSKI

Zestaw SMALL 
- szafka 
z umywalką 
40 cm
kolory: czarny mat, 
Dąb Craft, biały połysk

Zestaw  
prysznicowy  

punktowy  
SELF CLEAN

okrągły

Meble RONDA NEW
kolory: dąb złoty i biały połysk/dąb złoty
3. szafka z umywalką, szer.: 50 cm - 299 zł 399 zł*, 

60 cm - 349 zł 449 zł*
4. słupek, szer. 40 cm - 349 zł 449 zł*

Dywaniki łazienkowe 
2-elementowe
kolory: czarny, szary, jasnoszary

2. Kompakt MERIDA
deska polipropylenowa, 
wolnoopadająca - 359 zł 449 zł*

1. Deszczownia  
SVART TREND
z baterią termostatyczną, 
kolor czarny - 449 zł 579 zł*

Kabina prysznicowa 
pięciokątna z brodzikiem  
RUBI BLACK
szer. 90 cm; kolor czarny; szkło gr. 6 mm;  
możliwość montażu prawo- i lewostronnego

Uchwyt 
łazienkowy 
prosty (M)

119 zł/szt.

145 zł*

3499
zł/szt.

4999zł*

25 zł/zest.

4999zł*

79 zł/szt.

99 zł*

222 zł/zest.

288 zł*

od 399 zł/szt.

od 449 zł*

od 299 zł/zest.

od 399 zł*

999 zł/szt.

1299 zł*

od 89 zł/szt.

od 99 zł*

11
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Wszystko dla porządku

1

2

*Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

DIX 
PROFESSIONAL

spray 0,5 l, różne 
rodzaje - 7,49 zł 

(14,98 zł/l) 9,99 zł*

DIX 
ODTŁUSZCZACZ

750 ml - 7,99 zł 
(10,65 zł/l) 14,90 zł*

E - proszek do prania
biały, kolor, 63 prania, 4,095 kg 
(0,57 zł/pranie, 8,77 zł/kg)

Odkurzacz 
pionowy przewodowy 
MOD-34
napięcie 220-240 V 50/60 Hz, 
moc 600 W, przewód zasilający 
o dł. 7 m, zasięg 8,4 m

LENOR 
PROFESSIONAL
koncentrat do płukania, 
różne rodzaje, 
4,75 l/5 l (od 9,87 zł/l) 

FAIRY
płyn do naczyń 
Mięta Aromatics, 
850 ml - 8,49 zł 
(9,99 zł/l) 11,90 zł*

KRET granulki
do udrożniania rur, 800 g 
- 13,90 zł (17,38 zł/kg) 
17,90 zł*;
dostępny również KRET, żel 
do udrożniania rur, 1 kg 
- 12,90 zł 17,90 zł* KARTIKA FOLK DECOR

ręcznik papierowy 3-warstwowy, a’1

VILEDA 
suszarka ogrodowa 
SUN LIFT 50 m

MATTIS pojemnik 
na śmieci 45 l
dostępna również poj. 65 l 
- 56,90 zł 77 zł*; 
pojemnik dostępny z pokrywami 
w różnych kolorach

Worki na śmieci
poj. 20-240 l; różne rodzaje, 
w ofercie dostępne również worki 
na gruz, poj.: 80-300 l - od 8,99 zł 11 zł*

Miotły
1. ulicowa, drewniana, 

40 cm - 13,90 zł 18 zł*
2. HOF, ogrodowa z metalowym 

kijem - 16,90 zł 20 zł*;
dostępne również inne rodzaje

od 749
zł/szt.

od 999zł*

od 3890
zł/szt.

od 54 zł*

od 349
zł/szt.

od 420zł*

od 1390
zł/szt.

od 18 zł*

279 zł/szt.

306 zł*

3590
zł/szt.

4390zł*

4690
zł/szt.

5690zł*

HIT CENOWY!

999
zł/szt. 
1490zł*

HIT CENOWY!

199 zł/szt. 
222 zł*
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Wiertarka udarowa
moc 550 W; zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 
1,5-13 mm; maks. śr. wiercenia: w betonie 13 mm, 
w drewnie 25 mm, w stali 10 mm

Szlifierka kątowa 750 W 
z regulacją obrotów
moc 750 W; śr. tarczy 115 mm;
regulacja obrotów 2800-11000 min-1,
cena nie obejmuje tarczy

Wiertarko-wkrętarka udarowa
akumulator 18 V, 2,5 Ah; szybkie ładowanie; 2 biegi; 
maks. moment obr. 48 Nm; funkcje: wkręcanie, wiercenie, 
wiercenie z udarem

Akumulatorowa piła szablasta
akumulator 20 V, 2 Ah, szybka ładowarka; bezszczotkowy silnik;

sterownik ilości skoków, maks. rozmiar cięcia: drewno 100 mm, metal 10 mm

Piła ukośna
moc 1600 W; śr. tarczy 210 mm; zakres 

obrotu tarczy +/- 45 stopni; maks. przekrój 
cięcia dla: 90x90 stopni - 120x55 mm, 

90x45 stopni - 80x55 mm, 45x90 stopni 
- 120x32 mm, 45x45 stopni 80x32 mm, 

w komplecie tarcza i worek na pył

Myjka wysokociśnieniowa
moc 1900 W; ciśnienie maks. 130 bar; maks. wydajność 420 l/h; 
miedziane uzwojenie silnika; dł. węża 6 m; zwijak (bęben) na 
wąż; wbudowany pojemnik na detergent, akcesoria: pistolet 
natryskowy, lanca z dyszą o regulowanej szerokości strumienia, 
lanca z dyszą rotacyjną Turbo, szczotka płaska, pianownica, 
Patio Cleaner - szczotka do czyszczenia tarasów, filtr wody

Odkurzacz uniwersalny WD2
moc 1000 W; poj. zbiornika 12 l; do pracy na mokro i sucho, funkcja wydmuchu, 
wyposażenie: wąż ssący 1,8 m, rury ssące 2x0,5 m, ssawka podłogowa, ssawka 
szczelinowa, filtr piankowy, flizelinowa torebka filtracyjna 1 szt.

1. CLEAN 
zmywacz plam olejowych
usuwa uciążliwe plamy, poj 1 l - 51,49 zł 57 zł*
2. MOKRA KOSTKA
impregnat do kostki i betonu
odświeża i uwydatnia kolor, poj. 1 l - 51,99 zł 56 zł*
3. CLEANER HD 
preparat do czyszczenia 
kostki brukowej
usuwa zabrudzenia z rdzy, sadzy, cementu, 
czyści wykwity wapienne, poj. 1 l - 20,99 zł 25 zł*

HIT CENOWY!

265 zł/szt. 
299 zł*

229 zł/szt.

269 zł*

249 zł/szt.

299 zł*

319 zł/szt.

385 zł*

349 zł/szt.

459 zł*

399 zł/szt.

499 zł*

599 zł/szt.

659 zł*

od 2099
zł/szt.

od 25 zł*
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+200



Gładzie szpachlowe

*Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Płytki gipsowe TASOS
zastosowanie: wewnętrzne, prostokątne elementy gipsowe z podłużnymi żłobieniami, 
nieregularnościami imitującymi kamień oraz idealnie gładką powierzchnią nadadzą ścianie 
trójwymiarowy, niecodzienny efekt, opak. 0,4 m2 (14 szt.)

DEKORAL farba odporna 
na szorowanie
farba lateksowa, odporna na szorowanie, 
poj. 10 l (9,50 zł/l)Impregnat JEDNA WARSTWA 4 lata ALTAX

preparat do ochrony elementów architektury ogrodowej, 
wykonanej z drewna ogrodowego i betonu, zapewnia 
niełuszczącą się, elastyczną powłokę, poj. 4,5 l (13,34 zł/l)

VIDARON impregnat
ochronno-dekoracyjny, powłokotwórczy, 
poj. 5 l (21,80 zł/l)

Ceramiczna farba do wnętrz 
MAGNAT CERAMIC
poj. 2,5 l (35,99 zł/l)

NOBILES PORY ROKU
farba lateksowa, poj. 2,5 l 
(14,40 zł/l) 

Płytki dekoracyjne MONSANTO 1
zastosowanie zewnętrzne/wewnętrzne, płytki betonowe imitujące cegłę, doskonale 
sprawdzają się na elewacji, jak i w salonie, pokoju dziennym czy w przedpokoju, 
produkt posiada system bezfugowy, opak. 0,42 m2 (24 szt.)

ŚMIG C-50
biała masa szpachlowa do spoino-
wania płyt G-K bez konieczności 
stosowania taśmy wzmacniającej 
poj. 17 kg (4,71 zł/kg)

ŚMIG A-2 PREMIUM
biała gładź szpachlowa do wykańczania 

ścian, szybkie wysychanie, poj. 20 kg 
(2,85 zł/kg)

HIT CENOWY!

2190
zł/opak. 
2590zł*

HIT CENOWY!

3890
zł/opak. 
4590zł*

HIT CENOWY!

5999
zł/szt. 

6999zł*

HIT CENOWY!

8999
zł/szt. 

119 zł*

9499
zł/szt.

119 zł*

3599
zł/szt.

4199zł*

109 zł/szt.

129 zł*

5
litrów

10
litrów

2,5
litra

2,5
litra

17
kg

20
kg

4,5
litra

7999
zł/szt.

85 zł*

5699
zł/szt.

68 zł*
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4
Gont bitumiczny PATIO 
karpiówka SELENA 
MATIZOL
odporny na wilgoć i promieniowanie UV, 
kolory: grafitowy, brązowy, czerwony, 
opak. 3,85 m2

Gutta płyta komorowa PC
wym. 105x200 cm
gr.: 4 mm - 57,99 zł 82 zł*, 10 mm - 123 zł 147 zł*

Skrzydło drzwiowe MILANO
szer. 60, 70, 80, 90 cm, szyba satyna, 
kolor: dąb srebrny
 - skrzydło pokojowe/łazienkowe - 279 zł 335 zł*
 - skrzydło pełne - 179 zł 240 zł*

Panele podłogowe
1. Dąb Kopenhaga, V-fuga, AC4, 7 mm - 34,99 zł 44,99 zł*
2. Jesion Kalimera, AC4, 7 mm - 35,99 zł 43,99 zł*
3. Dąb Aldabra, AC4, 8 mm - 36,99 zł 44,99 zł*
4. Dąb Cambridge, V-fuga, AC4, 8 mm - 41,99 zł 54,99 zł*

Drzwi zewnętrzne FOLK**
szer. 80 cm, 90 cm L/P, kolory: złoty dąb szlachetny, 
orzech szlachetny, antracyt; wypełnienie: spieniony po-
listyren; wykończenie: blacha ocynkowana, 2 uszczelki 
na całym obwodzie; drzwi spełniają wymogi dofinan-
sowania z programu „Czyste Powietrze”

Drzwi zewnętrzne ALFA**
szer. 90 cm, L/P, dostępne kolory: złoty dąb szlachetny, 
antracyt; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet 
akcesoriów; wypełnienie: spieniony polistyren: wykończe-
nie: szyba hartowana, ramka satyna, blacha ocynkowana, 
2 uszczelki na całym obwodzie; drzwi spełniają wymogi 
dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”**towar dostępny w wybranych sklepach

7 mm

7 mm

8 mm

8 mm

aC4

aC4

aC4

aC4

Taczka 
budowlana
spawana w całości, 
gr. blachy 1 mm, 90 l

MUFLE odwodnienie 
liniowe garażowe
Garage PACK 4All

koryto: tworzywo sztuczne; pokrywa: stal ocynk; 
3x kanał liniowy dł. 1 m, 2x zaślepka, 1x odpływ,

wym. zewn.: szer. 12 cm; wys. 9,2 cm; dł. 100 cm; klasa A15

2599
zł/m2

3870zł*

1099 zł/szt.

1277 zł*

1899 zł/szt.

2184 zł*

od 179 zł/szt.

od 240 zł*

od 3499
zł/m2

od 4499zł*

od 5799
zł/szt.

od 82 zł* HIT CENOWY!

189 zł/szt. 
229 zł*

119 zł/zest.

139 zł*
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*Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Trampolina
 - śr. 244 cm - 599 zł 669 zł*
 - śr. 305 cm, z drabinką - 799 zł 899 zł*
 - śr. 366 cm, z drabinką - 949 zł 1099 zł*

Toaletka 
kosmetyczna 
DIANA 
z lustrem 
i taboretem
wykonana w eleganc-
kim, nowoczesnym 
stylu; posiada zaokrą-
glone rogi i unikalne 
zdobienia; wypo-
sażona w: stolik na 
kosmetyki, lustro oraz 
wygodny taboret

Trampolina PRO FIBER
śr. 305 cm, wys. 76 cm; wys. siatki bezpieczeństwa 
180 cm; drabinka w zestawie; maks. obciążenie 100 kg

Ślizg o długości 3 m
dostępne kolory: zielony 
limonkowy, czerwony, niebieski
- dł. 2,2 m - 219 zł 279 zł*

HIT CENOWY!

279 zł/szt.
359 zł*

839 zł/zest.

949 zł*

od 599 zł/szt.

od 669 zł*

429 zł/zest.

499 zł*

prezent
pomysł na

prezent
pomysł na

prezent
pomysł na

prezent
pomysł na

 

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.

bądź na bieżąco: PSBMrowka PSBMrowkamrowka.com.pl

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

Brzeg

Brzeziny

Busko-Zdrój

Człuchów

Drezdenko

Drobin

Józefów

Łańcut

Myszków

Myślibórz

Pisz

Raciąż

Sępólno Krajeńskie

Strzelin

Wschowa

+100

+100


