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Oferta ważna
od 6.11 do 21.11
lub do wyczerpania zapasów.

www.mrowka.com.pl

od

399
zł/zest.

KOMPAKT wc
Arteco Clean On

3/5 litra, deska duroplast wolnoopadająca,
odpływ poziomy - 399 zł, pionowy - 419 zł

649
zł/zest.

zestaw
podtynkowy
Arteco

°P

przycisk chrom błysk,
deska polipropylenowa
wolnoopadająca

+5

00

+100°P

od

649
zł/zest.

od

ostatnia okazja

czapka - 9,99 zł, bluza - 129 zł, spodnie - 179 zł,
buty - 159 zł, bluza polarowa odblaskowa - 84,99 zł,
spodnie zielone + moro - 95,99 zł,
kurtka zimowa - 159 zł, zimowy komin NEO Premium
z elementami odblaskowymi - 25,99 zł
czapka zimowa z lampką LED akumulatorową - 39,99 zł

+100°P

+5

zł/szt.

ODZIEŻ bhp

00

129

zł/szt.

°P

t
na remon

999

AKCJA APLIKACJA!
TYLKO TERAZ SUPEROFERTY!

Wyposażenie łazienek

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

Kolumna
natryskowa
A-18 DEX

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

psb Mrówka
ostrów mazowiecka

1

Pobierz aplikację

2

Aktywuj kupon

3

Odbierz 5 zł

4

Sprawdź
superoferty!

w punktach na start!

Szczegóły i regulamin promocji na PAYBACK.pl/superoferty

319

7499

449

zł/szt.

599

zł/szt.

zł/szt.

599

zł/szt.

zł/szt.

płyta
rz
g ewcza

grzejnik
ceramiczny

8,6
kW

moc: 750 W/1500 W; ochrona przed
przegrzaniem automatyczna kontrola
termostatu; wbudowany termostat pokojowy

8,6
kW
Piec stalowy
Ewa max 8,6 kW

piec stalowy
LUIZA 8,6 kW

y
hit cenow

18

10,7
kW

Piec stalowy
eliza 8,6 kW

wym. 40x36x87 cm

wym. 33x36x93 cm

99

8,6
kW

kolor beżowy, wym. 40x46x90 cm

Piec stalowy
Beata 10,7 kW
wym. 46,5x39x97 cm

99

zł/żeberko

zł/szt.

2000
W

4,2
kW

GRZEJNIK
ALUMINIOWY POWER 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm,
szer. 70 mm, moc 769 W

od

Promiennik
gazowy

piecyk gazowy

moc 4,2 kW - 209 zł/szt.

699

na butlę 4,6 kW
z reduktorem i wężem
- 139 zł/kpl.

Termowentylator
FH-04

ochrona przed przegrzaniem;
automatyczna kontrola termostatu; wbudowany termostat pokojowy; trzy opcje do wyboru: zimny,
ciepły, gorący - 29,99 zł/szt.

1000
W
ODKURZACZ DO POPIOŁU
I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ

moc 1000 W, pojemnik 18 l, filtr HEPA, wąż
ssący, aluminiowa przedłużka, stal nierdzewna;
filtr do odkurzacza - 19,99 zł/szt.

1.

zł/szt.

od

3.

8990
zł/szt.

TERMOMETRY

--stacja pogody - podśw. RCC - biała - 39,99 zł
--elektroniczny termometr -20°C - +50°C - 22,99 zł
--termometr zewnętrzny 23 cm - kpl. 25 szt. mix - 6,99 zł

69

90

zł/szt.

2.

dostępne kolory:

od

8

90

990
zł/szt.

zł/szt.

ANTENA

DVB-T UHF, kierunkowa,
29 elementy, 16 dB
symetryzator, filtr LTE

Lampa Loly czarna

nowoczesny styl, kabel w modnym oplocie,
wykończenia miedziane;
biurkowa - 89,90 zł,
wisząca - 135,90 zł

od

PRZEWÓD HDMI
21 PIN

--dł. 1,5 m

zł/szt.

PRZEWÓD
KONCENTRYCZNY
(antenowy)

Listwa

podszafkowa LED,
230 V lub 12 V

--dł. 10 m - 9,90 zł
--dł. 15 m - 15,90 zł
--dł. 20 m - 19,90 zł

od

2990

899
zł/szt.

od
Kinkiet
dekoracyjny
LED MERO 2

7990
zł/szt.

materiał: stal nierdzewna,
kolor srebrny, barwa neutralna,
akrylowe szkło

od
LISTWA zasilająca
przeciwprzepięciowa

--1,5 m - 29,90 zł
--3 m - 39,90 zł
--5 m - 45,90 zł

2
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od

2990
zł/szt.

Plafon LED
podtynkowy

PrzeDłużacze
domowe
różne rodzaje

--6 W, 360 lm - 9,90 zł
--12 W, 720 lm - 12,90 zł
--18 W, 1080 lm - 15,90 zł
--24 W, 1500 lm - 25,90 zł
i zbieraj punkty

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

990
zł/szt.

1399
zł/kpl.

dostępne
kolory:

SKRZYDŁO RAMOWE etna*

od

okleina 3D, dostępne szerokości 70, 80 cm,
szyba hartowana,
dostępna kolorystyka: dąb szwedzki
*ceny bez klamki
i ościeżnicy

od

329

produkt
polski

zł/szt.

Drzwi zewnętrzne Boliwia*

wym. 80, 90 cm; kolor: orzech szlachetny i złoty dąb szlachetny;
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: Nano Advance,
szyba hartowana, ramka kolor czarny
*komplet akcesoriów w cenie

109

od

zł/szt.

12990
zł/szt.

ALESSANDRO ZWIS

60 W, chrom/szampański,
1xE27 - 109 zł, 3xE27 - 259 zł

229

zł/szt.

249
zł/szt.

VILETTA
ŻYRANDOL

5xE27, 60 W, chrom/biały

299

zł/szt.

DOLORES
ŻYRANDOL

5xE27, 60 W,
patyna

od

1299
zł/szt.

DRZWICZKI REWIZYJNE
Z TWORZYWA
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

Lampa podłogowa
led sumatra
kolor: satyna, chrom,
moc 18 W + 7 W,
wys. 180 cm

SKRZYDŁO LAKIEROWANE
WEWNĘTRZNE ALBA*

dostępne szerokości od 60 do 90 cm, szyba
decormat, dostępna kolorystyka: dąb bielony
*ceny bez klamki i ościeżnicy

4499

1199

zł/szt.

WENTYLATOR 100
zwykły z siatką
sznurek era 4s-02

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

zł/szt.

PRZEWODY
ALUMINIOWE
TYPU FLEX

dł. śr. 130 cm, dł. 2,7 m

Listopad 2020
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Wyprzedaż farb

od

akrylowe, lateksowe, emulsje , emalie

Festiwal
farb

699
zł/szt.

dulux, śnieżka, magnat, dekoral

82

99

44

99

99

zł/szt.

ŚWIEŻO
I KOLOROWO

zł/szt.

5999

zł/szt.

zł/szt.

11
litrów

GRATIS
10%

dekoral Akrylit W

11
litrów

Jedynka śnieżnobiała

farba super white

farba lateksowa,
odporna na szorowanie, 10 l + 10%
GRATIS (7,54 zł/l)

od

11
litrów

wysokiej jakości wodorozcieńczalna
farba lateksowa, pozwala uzyskać efekt
eleganckiej, śnieżnej bieli o głęboko
matowym wykończeniu, 11 l (9 zł/l)

farba do dekoracyjnego malowania
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,
10 l + 10% GRATIS (4,09 zł/l)

8
litrów

GRUNT
PODKŁADOWY DULUX
zwiększa przyczepność
i krycie farb oraz zapewnia
oddychanie ścian, 8 l (7,50 zł/l)

269
zł/szt.

Drabina
aluminiowa
przemysłowa

składana,
trzyelementowa;
- 3x7 szczebli - 269 zł,
- 3x9 szczebli - 329 zł

1799
zł/m2

GRES TECHNICZNY

wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, antypoślizgowy,
idealny na garaż, taras, balkon, opak. 1,5 m2, gat. I
1. Dąb Piastowski,
AC3, 7 mm
- 17,99 zł
7 mm

od

1799

3. Dąb Kalabryjski,
AC4, 8 mm
- 25,99 zł

zł/m2

2. Jesion Kalimera,
AC4, 7 mm
- 22,99 zł

8 mm

7 mm

699
zł/m2

URSA Mata
z mineralnej wełny szklanej
BUDŻETOWA 44
gr. 100 mm

4
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PANELE PODŁOGOWE
i zbieraj punkty

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

4. Dąb Lagos, AC5,
8 mm, V-fuga
- 36,99 zł
8 mm

3490

33

zł/szt.

90

zł/szt.

Skrzynka narzędziowa
TITAN PLUS

rozmiar 496x258x240 mm, dwukomponentowa rączka, duża tacka w środku, przezroczyste organizery
w pokrywie, uchwyt na kłódkę, gumowe nakładki na
narożniki

Organizer-skrzynka
narzędziowa

rozmiar 400x200x260 mm; 3 małe, 2 średnie
i 1 duża szufladka oraz organizer na najmniejsze
przedmioty; szufladki z zabezpieczeniem przed
wysunięciem lub wypadnięciem z obudowy;
rączkę do łatwego transportu; możliwość zawieszenia na ścianie

y
hit cenow

279

zł/szt.
od

109
zł/szt.

379
zł/zest.

walizka
w zestawie

20
V

4
Ah

Szlifierka kątowa
20 V Li-ion, bezszczotkowa

śr. tarczy 125 mm, akumulator 20 V Li-Ion, 4 Ah;
szybka 1-godzinna ładowarka; silnik bezszczotkowy;
prędkość obr.: 10000 obr./min;
w zestawie: 5 tarcz, walizka

od

20
V

Wiertarko-wkrętarka
udarowa 20 V Li-ion,
bezszczotkowa

akumulator 20 V Li-Ion, 2 Ah;
szybka 1-godzinna ładowarka; silnik
bezszczotkowy, pr. obr.: 1 bieg 0-400, 2 bieg
0-1400; częstotliwość udaru 21000 U/min.; metalowy uchwyt wiertarski 13 mm

Lampy warsztatowe i naświetlacze

lampa warsztatowa kompaktowa 30 W,
obudowa aluminiowa, IP65, uchwyt - 109 zł
- na statywie 20 W, 1500 lm, IP65 - 129 zł
- na statywie 30 W, 2250 lm, IP65 - 159 zł
- na statywie 50 W, 4000 lm, IP65 - 199 zł
- podwójna na statywie, 2x20 W, 2x1500 lm - 189 zł
- podwójna na statywie 2x30 W, 2x2250 lm - 249 zł
lampa warsztatowa kompaktowa 10 W
800 lm, wbudowany akumulator, ładowarka 230 V, USB,
mikroUSB, funkcja powerbank - 149 zł

139
zł/zest.

Prostowniki Dedra

6/12V 12-100 Ah - 139 zł
12/24V 25-180 Ah - 219 zł
12/24V 20-350 Ah z funkcją rozruchu - 289 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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od

329

1190

zł/kpl.

3490

+5
00
°P

zł/szt.

+500°P

zł/opak.

Listwa dekoracyjna ścienna

wykonana z polimeru HD, dł. 2 m.b.
- profil 25 mm - 11,90 zł; - profil 42 mm - 21,90 zł;
w ofercie klej montażowy, 490 g - 12,90 zł (26,33 zł/kg)

Panel styropianowy 3D

wym. 50x50 cm, opak. 2 m2 (17,45 zł/m2);
w ofercie klej do styropianu, 1,5-3 kg - od 10,90 zł (od 7,27 zł/kg)

od

idealne

24

90

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

na prezent

zł/szt.
y
hit cenow

od

3990

zł/szt.

od

ZASŁONY

50x60

Poduszka Eko

cm - 24,90 zł,

Toaletka
kosmetyczna
Diana Plus

70x80

4999
zł/szt.

VELVET

cm - 34,90 zł

Kołdra Eko

155x200 cm - 54,90 zł, 220x200 cm
- 69,90 zł

od

4490

POSZEWKI
VELVET

40x40 cm
- 10,90 zł/szt.

zł/szt.

od

NARZUTY
VELVET

różne rozmiary
- od 27,90 zł/szt.

KARNISZ TOKYO

KOCE

150x200 cm
- 44,90 zł/szt.

dostępne kolory biały mat, czarny mat, satyna,
dł. 160 cm, 200 cm, 240 cm, pojedyńczy i podwójny

Jesiennsyz wycieraczek
kierma

549
zł/szt.

od

599
zł/szt.

Dywan MARBELLA

wym.: 60x100 cm - 44,90 zł,
70x140 cm - 69,90 zł, 120x160 cm - 139 zł,
160x220 cm - 259 zł; różne wzory

wycieraczki VIMAR

ludwik

wycieraczki gumowe, kokos, plastikowe. Ociekacze na buty oraz maty antypoślizgowe
na schody. Duże wymiary aż do 100x150 cm

- do mycia naczyń, 900 g - 5,49 zł
- uniwersalny 1 l - 5,99 zł

2999
zł/szt.

8990
1.

2.

3.

PRODUKTY STARWAX

4.

5.

6.

7.

od

1. koncentrat do mycia, parkiety & panele, 1l - 27,99 zł
2. toaleta i łazienka, 500 ml - 15,99 zł (31,98 zł/l)
3. kominki, ekspresowe czyszczenie, 500 ml - 22,99 zł (45,98 zł/l)
4. super odwapniacz, łazienka, 500 ml - 26,99 zł (53,98 zł/l)
5. witroceramika, codzienne mycie, 500 ml - 24,99 zł (49,98 zł/l)
6. silny odwapniacz w żelu do wc, 750 ml - 12,99 zł (17,32 zł/l)
7. super odtłuszczacz, kuchnia, 500 ml - 24,99 zł (49,98 zł/l)
8. kabina prysznicowa, zapach klasyczny, 500 ml - 24,99 zł (49,98 zł/l)

6
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zł/kpl.

8.

1299
zł/szt.

dostępne kolory:

proszek BRYZA
6 kg KOLOR

Mop rotacyjny
TANGO

(5 zł/kg)

i zbieraj punkty

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

od

499

od

zł/szt.

999
zł/szt.

zastawa stołowa

od

+500°P
+50°P

399

lawendowa
kolekcja
kubków
i zaparzaczy

zł/szt.

domowe

+500°P
+50°P

wędliny

GOTOWANIE I PIECZENIE

w ofercie: blachy, formy - od 9,99 zł; wykrawaczki - od 3,99 zł;
akcesoria do pieczenia - od 5,99 zł

159

szynkowar

zł/zest.

--zestaw z płaszczem wodnym
- szynkowar 1,5 kg + garnek
--w ofercie również akcesoria wędliniarskie: termometr do pieczenia, jelita naturalne,
nakłuwacz do mięs, siatka wędliniarska - od 6,99 zł

+500°P
+50°P

219
zł/szt.

849
zł/szt.

od

7490
zł/szt.

Garnek
wysoki
poj. 9-21 l

Elektryczna
pilarka tarczowa
do drewna
moc 2000 W, maks. długość
elementu 3 m, maks. średnica elementu 135 mm, rozmiar tarczy: 405x30x2,5 mm

189

zł/zest.

Siekiera
rozłupująca
M - X17
+ ostrzałka
do siekier
i noży Xsharp™
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

PORZĄDKI
W OGRODZIE

Odkurzacz/dmuchawa
do liści Verto 2800 W
rozdrabnianie liści, worek 40 l

499

zł/szt.

299

zł/szt.

149

zł/szt.

BRYTFANNA
MEGA
poj. 8 l / 38 cm

199
zł/szt.

Pilarka spalinowa
silnik dwusuwowy
49,3 cm3, łańcuch
OREGON, gaźnik Walbro,
prowadnica URSUS 40 cm

Pilarka spalinowa

silnik 2-suwowy, poj. 41 cm3,
moc 1,9 KM, prowadnica 35 cm

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Pilarka
elektryczna LIDER

silnik 2000 W; prowadnica 40 cm

Listopad 2020
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

1099

AUTO

zł/szt.

+500°P
+50°P

NA ZIMĘ

999
zł/szt.

PŁYN ZIMOWY
PSB -20°C

AGROWŁÓKNINA
ZIMOWA

799

4 l (2,50 zł/l)

zł/szt.

KAPTUR ZIMOWY

dwie warstwy agrowłókniny, pomiędzy którymi umieszczono komorę powietrzną; chroni rośliny nieodporne
na działanie zimy; doskonały do rododendronów, róż,
iglaków, winorośli itp.

1.
2.

3.

13

90

4.

od

499
zł/szt.

najwygodniejsza metoda
ochrony roślin przed
mrozem i wysuszającym
zimowym wiatrem,
pomaga przetrwać
roślinie aż do wiosny
--AGRIMPEX 0,8x10 m + 50 punktów PAYBACK
--AGRO-NOVA 1,6x5 m

od

dostępne kolory:

2290
zł/szt.

zł/szt.

kosz
składany
KLAPPBOX
obj. 32 l

5.

9

7.

różne rodzaje

99

zł/szt.

Florovit wapno
mikroflora 3w1

6.

Karmniki
DLA PTAKÓW

granulowane wapno
z dodatkiem kwasów
humusowych oraz pożytecznych mikroorganizmów 5 kg
(2 zł/kg)

od

499
zł/szt.

Pokarm
dla ptaków
różne rodzaje

akcesoria samochodowe

1. osłona termiczna do szyb Delux - 5,49 zł
2. antypara NANO 300 ml - 7,49 zł
3. do uszczelek - aplikator z gąbką CAR OK - 4,99 zł
4. odmrażacz do szyb 500 ml - 40 NANO-Technology
- 5,49 zł
5. odmrażacz do szyb 2w1 AutoDetailer - 8,99 zł
6. dywaniki guma LUX czarne - 34,90 zł
7. prostownik automatyczny 6/12 V z testerem - 69,90 zł

999
zł/szt.

wapno
do bielenia
pni Florovit
1 kg
wiaderko

3999
zł/szt.

Biofos

biologiczny preparat
do szamb zestaw 1 kg
+ żel WC BIO, 500 ml
(79,98 zł/l)

Mrówka ostrów mazowiecka
ul. Lubiejewska 94, tel. 665 556 577

godz. otwarcia: pn. - pt.: 700-2000, sob.: 800-1800, nd.: 900-1700
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. 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

