599

od

dostępne kolory:

zł/szt.

od

Fotel
ogrodowy,
wiszący,
kokon

69
zł/szt.

Ławka
ogrodowa

MeBLE cateringowE

- krzesło cateringowe składane - 69 zł
- stół cateringowy okrągły, śr. 120 cm - 199 zł
- ławka cateringowa, dł. 180 cm - 119 zł
- stół cateringowy, dł. 180 cm - 149 zł

od

metal + drewno,
wym.: 82x40x49 cm - 109 zł,
126x52x73 cm - 249 zł

349

zł/szt.

249
29

90

Kosa spalinowa
Deget DG 580 2 KM

zł/zest.

109

Trawa sztuczna

w rolkach,
- 7 mm, wymiar rolki 2x1 m
- 10 mm, wymiar rolki 2x1 m

7

zł/zest.

zł/szt.

jednolity wał, zestaw
akcesoriów

99

pojedynczy - 599 zł,
podwójny - 789 zł,
kolory: brąz, szary

Zestaw mebli ogrodowych
z technorattanu

stół + 2 krzesła, kolor technorattanu: czarny, stolik
ogrodowy, śr. 60 cm, szkło hartowane gr. 5 mm

Kosiarka
spalinowa
z napędem HANDY

819

silnik OHV; pojemność 150 cm3;
szerokość robocza 46 cm;
regulacja wysokości koszenia:
zł/szt.
centralna 25-75 mm; kosz: 55 l; koła
łożyskowane: 17,5/25 cm; boczny
wyrzut; funkcja mielenia

zł/szt.

Olej NAC
SAE30, 0,6 l
do kosiarek
(13,32 zł/l)

529
zł/szt.

46
cm

339
zł/szt.

1800
W

Kosiarka
ELEKTRYCZNA NAC

moc 1800 W, szerokość koszenia 40 cm,
pojemność kosza 40 l,
centralna pięciostopniowa
regulacja wysokości
koszenia

339
zł/szt.

Kosiarka
elektryczna
HANDY

189

zł/szt.

silnik: 1300 W; szerokość
robocza: 33 cm; regulacja wysokości koszenia: 3 stopniowa
20-60 mm; kosz: 30 l

89

zł/szt.

33
cm

Nożyce
akumulatorowe
do trawy
i żywopłotu Grizzly

Rozdrabniacz do
gałęzi LIDER 2800 W
z wałem frezowanym,
bezpiecznik przeciążeniowy

silnik: 3,6 V; długość robocza
trawa: 8 cm; długość robocza
żywopłot: 12 cm

600
W

Pilarka spalinowa
VERKE CS 58T
moc 3 KM, prowadnica 40 cm

Przycinarka
do żywopłotu LIDER

silnik 600 W, długość robocza 49 cm
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

109
zł/szt.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

żyłka tnąca

- okrągła 2 mm x 15 m, standard - 4,49 zł
- okrągła 2 mm x 15 m, premium - 5,99 zł
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5799

2899

zł/szt.

DULUX EASYCARE

5999

zł/szt.

zł/szt.

Dekoral akrylit w

farba plamoodporna,
różne kolory, 2,5 l (23,20 zł/l)

DESIGNER COLOUR

wysokiej jakości wodorozcieńczalna,
lateksowa farba do ścian i sufitów, tworzy matowe, zmywalne wykończenie,
wydaj. do 16 m2/l, 2,5 l (24 zł/l)

farba lateksowa do ścian i sufitów
- 2,5 l (11,6 zł/l)

4799

3299

zł/szt.

5999
zł/szt.

Primacol Let’s Shine
farba lateksowa z brokatem
- 2 l (30 zł/l)

7999

zł/szt.

4399
zł/szt.

zł/szt.

R ATIS
10% G
Śnieżka eko

Acryl Putz Finisz

biała emulsja akrylowa do
ścian i sufitów, 10 l (4,8 zł/l)

nobiles super akryl

gładź szpachlowa wykończeniowa, 17 kg (1,94 zł/kg),
dostępne inne pojemności

109

9999

89

99

99

zł/szt.

farba biała akrylowa,
10 l (8 zł/l)

Jedynka śnieżnobiała

farba do dekoracyjnego malowania
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,
10 l + 10% gratis (4 zł/l)

4299

3599

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Drew-Dach

Impregnat do drewna
konstrukcyjnego,
koncentrat 1:9, 5 l

zł/szt.

DREWNOCHRON
IMPREGNAT EXTRA

Sadolin Extra
lakierobejca dekoracyjno-ochronna, różne
kolory, 2,5 l (44 zł/l)

OLEJ DO DREWNA

do tarasów, pomostów, podłóg oraz mebli ogrodowych,
różne kolory, 2,5 l (40 zl/l)

powłokotwórczy,
różne kolory, 4,5 l (20 zł/l)

Vidaron
Lakierobejca, 0,75 l

10999

lakierobejca z dodatkiem Teflon®
Surface Protector, tworzy zwarte,
trwałe i elastyczne powłoki; dostępne różne kolory (47,99 zł/l)

zł/szt.

Taczka
spawana
poj. 85 l

14

99

zł/opak.

od

5999

5999

zł/szt.

zł/szt.

Taczka
ogrodowa

Płytka dekoracyjna Bruksela

- 4-stopniowa do 120 kg - 59,99 zł
- 5-stopniowa do 120 kg - 79,99 zł
1. Dąb Aspen,
AC3, 7 mm
- 17,99 zł/m2

od

poj. 80 l

Drabina aluminiowa

opakowanie 0,31 m2

1799

7 mm

599

3. WG Dąb Aldabra,
AC4, 8 mm
- 25,99 zł/m2
2. Dąb Parkietowy/
4. Dąb Barokowy,
Zorba,
AC5, 8 mm, V-fuga
AC4, 7 mm
- 32,99 zł/m2
2
- 22,99 zł/m

7 mm

8 mm

zł/szt.

8 mm

zł/m2

Betoniarka
Nergis
Master SB-120

PANELE
PODŁOGOWE

8
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i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

400
W

119

209

zł/szt.

zł/szt.

Elektryczny pistolet
natryskowy

moc znamionowa 400 W;
wydajność 700 ml/min; system HVLP
(ciśnienie natrysku 0,1-0,2 bar); maks.
gęstość farby 60 DIN-s; śr. dyszy 2,5 mm;
poj. zbiornika na farbę 800 ml; 3-stopniowa dysza rozpylająca (strumień pionowy
płaski, poziomy płaski, okrągły)

349

Odkurzacz
uniwersalny WD2

zł/szt.

doskonale sprawdzi się w roli
odkurzacza samochodowego,
w piwnicy, garażu, przydomowym
warsztacie, na podjeździe i tarasie,
moc 1000 W; poj. zbiornika 12 l;
do pracy na mokro i sucho,
wyposażenie: wąż ssący 1.9 m,
rury ssące, 2 szt., 0.5 m, ssawka
uniwersalna, filtr piankowy, ssawka
szczelinowa, papierowa torebka
filtracyjna 1 szt.

Kompresor
Deget V81150
24 l

moc 1,5 KM, max.
ciśnienie robocze 8 bar

od

1699

119

zł/szt.

zł/szt.

94
el.

Przyczepa samochodowa Neptun
model N7-202, 202x114x30 cm

175

Zestaw kluczy nasadowych
Deget V39050
94 elementy, stal węglowa
TORBA

w komplecie

129

zł/zest.

akumulator
w komplecie

zł/szt.

108
el.

259

73
el.

zł/zest.

Zestaw kluczy
nasadowych 1/2” i 1/4” 73 el.

zestaw 73 elementy; stal chromowo-wanadowa;
skład zestawu: grzechotki 1/2” i 1/4” (72 zęby)
z odgiętymi rękojeściam, pakiet nasadek sześciokątnych
(4 mm - 27 mm) i końcówek wkrętakowych (płaskie,
krzyżowe, sześciokątne, Torx), pakiet akcesoriów, walizka
z tworzywa sztucznego z metalowymi zatrzaskami,
niezawodność produktu potwierdza 25-letnią gwarancja
oraz certyfikat TÜV Rheinland M+T
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

18
V
Wiertarko-wkrętarka
18 V Li-ion z zestawem*

+500°P
+100°P

zestaw obejmuje: wiertarko-wkrętarka 18 V, reg. momentu obr. 1-19
+ wiercenie, 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+

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Zestaw kluczy nasadowych
Deget V39053
108 elementów, stal węglowa

Kwiecień 2020

9

277

279

zł/zest.

zł/szt.

dostępne kolory:

od

Bateria

w komplecie

ZESTAW ZLEWOZMYWAKOWY
granitowy puro 1-komOROWY

129

długi ociekacz, osprzęt manualny, bateria chrom,
kolory: grafitowy, piaskowy, dior gray

zł/szt.

9990
zł/szt.

Kolumna
natryskowa
A-18 DEX

krzesło VIDA

siedzisko i oparcie tapicerowane imitacją skóry,
dostępne w kolorach:
jasnoszary,
krem,
czarny
dostępne kolory:

+500°P
+100°P
pojemnościowy
ogrzewacz wody
ELPROM

30 l - 279 zł, 50 l - 279 zł,
80 l - 349 zł, 100 l - 425 zł

od

zł/szt.

KUCHENKA
GAZOWA master

°P

+50°P

00

dostępne kolory:

zł/szt.

Taboret
TOLDO

+5

zł/szt.

siedzisko tapicerowane;
w kolorach: latte, biały,
szary

- 2-palnikowa - 89 zł
+ 100°P PAYBACK

od

179

3490

89

+500°P
+100°P

chromowany drążek
wys. 96 cm i śr. 22 mm,
deszczownica, słuchawka
prysznicowa, mydelniczka,
przewód natryskowy

3499

8999

zł/szt.

zł/szt.

WC KOMPAKT
STRONG Master

3/6 litra, deska PP
- odpływ poziomy - 179 zł
- odpływ pionowy - 199 zł

699

zł/zest.

produkt

polski

Deska
sedesowa
Formic PSB

+100°P

Grzejnik
łazienkowy
PSB SUN

+5

00

R

°P

polipropylenowa,
uniwersalna,
twarda

5999
zł/szt.

kolor biały

wym. (mm)
480x550
680x550
930x550
1180x550
1380x550

10
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moc
315 W
460 W
610 W
760 W
920 W

cena
89,99 zł
149 zł
189 zł
219 zł
249 zł

deska

wolnoopadająca

produkt

zestaw podtynkowy
torino 844

polski

Deska sedesowa
new formic

deska

miska colour CLEAN-ON, deska wolnoopadająca antybakteryjna, przycisk chrom

wolnoopadająca

duroplast

i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

od

1.

249
zł/szt.

od

215
zł/szt.

2.

od

399
zł/zest.

Lustro Led

1. JOWISZ, 83 cm,
z wyłącznikiem
dotykowym - 349 zł
2. LAPIS, 80x66 cm,
dodatkowe lusterko
powiększające 3x,
z podświetleniem - 249 zł

Zestaw SILVES/
PAPAJa/MARO*

26

99

zł/szt.

Zestaw mebli Rubid

szafka z umywalką + lustro z szafką
i oświetleniem; kolor biały; wym.:
65 cm - 399 zł, 75 cm - 419 zł,
85 cm - 459 zł
*cena nie zawiera armatury

1. słupek stojący, szer. 30 cm - 245 zł
2. zestaw szafka z umywalką 50 cm - 215 zł
3. zestaw szafka z umywalką 60 cm - 255 zł

149

od

265

50 cm- 265 zł,
60 cm - 305 zł

szer. 50 cm
*cena nie zawiera
armatury

20 kg (1,35 zł/kg)

zł/zest.

szafka
z umywalką
claso
carina

ZESTAW NICE
SZAFKA
Z UMYWALKĄ*

Gładź szpachlowa
Acryl Putz Start

179

zł/szt.

zł/zest.

Zestaw Small szafka
z umywalkĄ 40 cm

kolory: biały połysk, Wenge Luizjana

1.

3699
zł/m2

2.
3.

płytki podłogowe ITALIAN WOOD
gres szkliwiony, mrozoodporny, o wysokiej
klasie ścieralności, wym. 18,5x59,8 cm;
1. beż; 2. brąz; 3. szary

3.
1.

4.

5.

6.

1. persil proszek do prania COLOR/REGULAR, 45 prań, 2,925 kg - 29,99 zł
(0,67 zł/pranie; 10,25 zł/kg)
2. PERSIL DUOCAPS kapsułki do prania COLOR/REGULAR, 36 prań - 29,99 zł
(0,83 zł/pranie)
3. silan supreme płyn do płukania, różne rodzaje, 1,2 l - 11,99 zł (9,99 zł/l)
4. VANISH Oxi Action odplamiacz COLOR/BIEL, 1 l - 11,99 zł
5. SIDOLUX EXPERT do mycia, różne rodzaje, 750 ml - 8,99 zł (11,99 zł/l)
6. AJAX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

9.

10.

11.

od

499
zł/szt.

7.

2.

chemia gospodarcza

8.

7. BREF POWER ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł
(73,27 zł/kg)
8. CLIN płyn do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
9. FAIRY PLATINUM kapsułki do zmywarek, 84 szt. - 62,99 zł (0,75 zł/szt.)
ALL IN ONE, 115 szt. - 62,99 zł (0,55 zł/szt.)
10. FAIRY PROFESSIONAL płyn do mycia naczyń LEMON/SENSITIVE,
5 l - 29,99 zł (6 zł/l)
11. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł (1,08 zł/szt.)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

2799

349

3899

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

79
zł/szt.

Róża wiatrów
z kogutem

Microbec ultra

preparat do szamb i oczyszczalni
1 kg + Bio żel WC 500 ml

ŁAWKA
OGRODOWA

wym. 125x60 cm, stalowa
konstrukcja, listwy z kompozytu

od

Krzesło
Arkadia B

zł/szt.

Gazon
Moonflor

kolor szary, czarny

od

849

30x20x25 cm,
różne kolory

799
zł/szt.

od

2699
zł/szt.

krzewy
i drzewa owocowe

rośliny pnące

różne odmiany i rodzaje - od 11,99 zł/szt.

duży wybór odmian i rodzajów; drzewa
- 15,99 zł, krzewy - 7,99 zł

Lampion Milano pink 18 cm

wykonany z grubego tłoczonego szkła; doskonała ozdoba
ogrodu, balkonu a także wnętrz domowych; wyjątkowy i oryginalny design; stonowana stylistyka w kolorze różowym sprawia,
że lampion wpasuje się w każde pomieszczenie; klasyczny kwadratowy kształt; staranne wykonanie i solidny sznur gwarantują
długie użytkowanie; doskonały pomysł na prezent
- 18 cm - 26,99 zł
- 27 cm - 33,99 zł

7

99

zł/szt.

kwiaty
krzewy owocowe

duży wybór odmian,
kolorów i rodzajów

dostępne kolory:

różne odmiany i rodzaje - od 11,99 zł/szt.

FOTEL CYRKON

kolor: grafit, limonkowy - 24,90 zł

Stół JANTAR

od

2490
zł/szt.

229

zł/szt.

Parasol
Ogrodowy
średnica 3 m

okrągły lub owalny, kolor: grafit, limonkowy; wym.: 135x80 cm - 99 zł

HUŚTAWKA
OGRODOWA
3-OSOBOWA

239
zł/szt.

z poduszkami, szerokość: 170 cm,
gr. poduszki 5 cm,
maks. obciążenie:
250 kg

Podstawa pod parasol PAG
- 39,90 zł

Mrówka ostrów mazowiecka
ul. Lubiejewska 94

godziny otwarcia: pn. - pt.: 700-2000, sob.: 800-1800, nd.: 900-1700
Akceptujemy karty kredytowe:
Wszystkie
Wszystkie
ceny są cenami
ceny sąbrutto.
cenamiPromocje
brutto. Promocje
nie sumują
niesię.
sumują
Cenysię.
podane
Cenywpodane
gazetcew są
gazetce
cenamisąwyjściowymi.
cenami wyjściowymi.
OznaczaOznacza
to, że ceny
to,artykułów
że ceny artykułów
w markecie
w markecie
mogą sięmogą
nieznacznie
się nieznacznie
różnić nawet
różnićw okresie
obowiązywania oferty. nawet
Ze względu
w okresie
na powierzchnię
obowiązywania
sklepów
oferty.
100%
Oferta
oferty
ma dostępne
charakterwinformacyjny
wybranych jednostkach.
i polega na wyróżnieniu
Oferta ma artykułów
charakter informacyjny
asortymentu.i polega na wyróżnieniu
artykułów asortymentu.
Sklepy Mrówka
Sklepy
zastrzegają
Mrówkasobie
zastrzegają
prawo sobie
do zmian
prawo
cendo
i błędów
zmian cen
edytorskich.
i błędów edytorskich.
Fotografie mogą
Fotografie
nie odzwierciedlać
mogą nie odzwierciedlać
rzeczywistego
rzeczywistego
wyglądu produktów.
wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

