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2021
Oferta ważna

od 5.03 do 28.03

lub do wyczerpania zapasów.
Punkty PAYBACK obowiązują
tylko do 20 marca 2021 r.

www.mrowka.com.pl

Y
HIT CENOW

WIOSNA

349 w ogrodzie
zł/szt.

kwartalnik | nr

1/2021 | cena 2,49

zł (w tym 8%

poradnik – domy,

VAT) ISSN 2299-940X

WIOSNA

mieszkania, ogrody

• inwestycje w
nieruc
w sam raz na trudnehomości
czasy

M JAK
MRÓWKA

porady i pomysły
dla Twojego
domu
- 2,49 zł/szt.

• napraw, odświ
– nie wyrzucajeż, zregeneruj
pochopnie!
• jak odetchnąć
– odprężające w czasach pandemii
aranżacje w domu
i ogrodzie

od

OSŁONKI
NA DONICZKI

559
zł/szt.

- od 11,99 zł
do storczyków:
- osłonki - od 5,59 zł
- podpórki - 3,99 zł,
- klipsy - 2,99 zł

od

599
zł/szt.

379

2,45
KM

NAWOZY PSB

różne rodzaje i przeznaczenie

zł/szt.

PILARKA
SPALINOWA NAC

PILARKA
SPALINOWA NAC

silnik 49,3 cc - maks. moc
3 KM, dł. prowadnicy: 45 cm

silnik 45 cc
maks. moc 2,45 KM
dł. prowadnicy: 40 cm

od

3
KM

1199

zł/szt.

189
PILARKA
ELEKTRYCZNA NAC

moc 1800 W, dł. prowadnicy:
35 cm, prędkość przesuwu
łańcucha 13 m/s

zł/szt.

MIESZANKI TRAW

1800
W

zł/szt.

gazonowa, sportowa, regeneracyjna,
uniwersalna, 0,9 kg lub 4,5 kg

Y
HIT CENOW

od

95

37

90

SIEWNIK UNIWERSALNY
szerokość wysiewu 45 cm,
pojemność 12 litrów

3499

zł/panel

zł/szt.

4999
zł/szt.

10
litrów

ŚNIEŻKA EKO

biała emulsja akrylowa do
ścian i sufitów, 10 l (5 zł/l)

WERTYKULATOR
ELEKTRYCZNY
HANDY

moc 1600 W, regulacja
głębokości roboczej
(od -12 do aż 8 mm), szer.
robocza 34 cm, pojemny
kosz 40 l 9,2 kg

359
zł/szt.

1600
W

PANEL OGRODZENIOWY

- drut śr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm, wys. 1,23 m,
ocynk + RAL 7016 połysk - 37,90 zł
- drut śr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm, wys. 1,52 m, ocynk - 44,90 zł

+50

2,5
litra

ŚNIEŻKA
BARWY NATURY

matowa farba
lateksowa, 2,5 l (14 zł/l)

5299
zł/opak.

ATLAS GEOFLEX
EXPRESS 25 kg

wejście na płytki już po
2 h; możliwość fugowania
już po 2 h; montaż płytek
ceramicznych i kamiennych, gresu, mozaiki; do
użycia w ciągach komunikacyjnych, łazienkach,
na balkonach i tarasach;
idealny rozpływ i brak
spływu nawet przy dużych
formatach (2,12 zł/kg)

259
zł/szt.

ODKURZACZ WD3

przeznaczony do usuwania suchych oraz wilgotnych
zabrudzeń i niewielkich ilości wody

PSB MRÓWKA CHRZANÓW

Ła z i e n k a

699
zł/kpl.

i kuc h n i a

dostępne
kolory:

NIE
JAK MARZE
od

119
zł/szt.

1299

PRODUKT

3.

POLSKI

4.

zł/kpl.

DRZWI ZEWNĘTRZNE MALTA

kolory: złoty dąb, orzech; szerokość: 80, 90 cm; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, klamka, komplet zamków
i wkładek, próg stalowy nierdzewny, wypełnienie: pianka
poliuretanowa, wykończenie: okleinowane PVC, okleina
drewnopodobna, bolce antywyważeniowe

DRZWI ZEWNĘTRZNE BOLIWIA

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

14999
zł/szt.

DESZCZOWNIA

2.

1.

3-funkcyjna słuchawka,
drążek ze stali nierdzewnej

2.

ZESTAW MEBLI MEA*

1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk, wym.: 50, 55,
60, 75 cm - od 229 zł; 2. szafka stojąca, nóżki,
biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 169 zł; 3. szafka wisząca,
biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 119 zł; 4. słupek,
wym. 170 cm - 279 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

od

289

zł/szt.

1.

od

229

zł/szt.

ZESTAW PINIA*

Y
HIT CENOW

1. szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm - 319 zł,
60 cm - 359 zł, 80 cm - 429 zł
2. słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 229 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

od

229

zł/szt.

POJEMNOŚCIOWY
OGRZEWACZ WODY

30 l - 299 zł, 50 l - 289 zł,
80 l - 369 zł, 100 l - 459 zł

WSZYSTKIE
OGRZEWACZE
+100 PUNKTÓW
PAYBACK

szafka z umywalką
+ lustro z szafką
i oświetleniem;
kolor biały; wym.:
- 65 cm - 399 zł
- 75 cm - 429 zł
- 85 cm - 469 zł
*cena nie zawiera
armatury

+100°P

ZLEW PSB GRANITOWY BRAVO NEW*
1-komorowy, długi ociekacz, wym. 760x440x195 cm,
szary, grafitowy, piaskowy
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

999

349

499

zł/zest.

zł/zest.

3/6 l, deska Duro WO
ŁW - odpływ poziomy

2
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KOMPAKT
574 COLOUR
NEW CLEAN ON
3/5 l, deska Duro WO
ŁW - odpływ poziomy

+100

zł/zest.

ZESTAW
PODTYNKOWY
CERSANIT
- miska CITY OVAL,
deska duro WO ŁW,
przycisk

+100
KOMPAKT
698 CERSANIA II

zł/s

ZESTAW
SILVES/
PAPAJA/
MARO*

POJEMNOŚCIOWY
OGRZEWACZ WODY
dolny podumywalkowy;
10 l - 299 zł, 15 l - 329 zł

399zt.

5999
zł/szt.

PRODUKT
POLSKI

DESKA SEDESOWA
NEW FORMIC
duroplast

+100°P

DESKA

WOLNOOPADAJĄCA

8499
zł/szt.

SLIM

+100
DESKA PSB FORMIC
SUPER SLIM NEW
wolnoopadająca, duroplast
i zbieraj punkty

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

DESKA

WOLNOOPADAJĄCA

Z MRÓWK Ą

praca wrrrrre...

7990
zł/szt.

379

PRECYZYJNY WKRĘTAK AKUMULATOROWY

zł/szt.

do serwisowania telefonów, tabletów, laptopów; akumulator Li-Ion 260 mAh, ładowanie poprzez port micro USB;
obudowa ze stopu aluminium; magnetyzowane wrzeciono;
oświetlenie LED; współpracuje z sześciokątnymi bitami 4 mm

KOMPRESOR 24 l

bezolejowy Stanley, zbiornik 24 l, moc 1,5 KM/1100 W,
przepływ powietrza 180 l/min, ciśnienie maks. 8 bar

159

zł/kpl.

1500
W

+100
WIERTŁA

moc 720 W; obroty: 0-2800 min-1; udar: 44800 min-1;
wiercenie w drewnie/metalu/betonie: 30/10/13 mm;
uchwyt mocowania wierteł 1,5-13 mm, w zestawie
z walizką oraz wiertłami do betonu 5 sztuk

W KOMPLECIE

moc 1500 W; regulacja obrotów; prędkość bez obciążenia:
0-900/min; szybkość uderzenia; 0-4350/min; energia uderzenia:
0-5 J; uchwyt narzędziowy: SDS PLUS; średnica wiercenia: beton:
32 mm, stal: 13 mm, drewno: 40 mm; funkcja szybkiej blokady
bitów SDS PLUS, walizka w komplecie

2199

zł/szt.

WIERTARKO-WKRĘTARKA 12 V LI-ION
akumulator 12 V LI-ION; obroty 0-700 obr./min;
maks. moment obrotowy 15 Nm, liczba ustawień
momentu obr. 18+1; uchwyt samozaciskowy 10 mm

269
zł/szt.

900
W
125
mm

ATLAS
ZAPRAWA
UELASTYCZNIONA 25 kg

(1,60 zł/kg)

SZLIFIERKA KĄTOWA 900 W

moc nominalna 900 W; śr. tarczy 125 mm;
prędkość obrotowa bez obciążenia 2800-11000 min-1

(0,88 zł/kg)

OK AZJA CENOWA

- szlifierka kątowa

+200

99
zł/szt.

900
W

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/szt.

zł/szt.

ATLAS
ZAPRAWA
KLEJOWA
GEOFLEX
25 kg

moc 900 W; śr. tarczy 125 mm;
prędkość obr. 12000 obr./min

8990

MŁOT UDAROWY 1500 W

3999

SZLIFIERKA KĄTOWA 900 W

12
V

WALIZKA

W KOMPLECIE

WIERTARKA UDAROWA Z ZESTAWEM

1,5
KM

339

zł/zest.

720
W

1100
W

125
mm

449

zł/zest.

ZESTAW
ELEKTRONARZĘDZI
GRAPHITE ENERGY+

zestaw zawiera: wiertarko-wkrętarkę
- 18 V, Li-Ion, dwubiegowa, obroty
I: 0-350 min-1, II: 0-1250 min-1,
prawo/lewo, uchwyt samozaciskowy 0,8-10 mm, pozycje pierścienia
sprzęgła 1-19 (oraz opcja wiercenia), moment obr. (miękki/twardy):
28/44 Nm; szlifierkę kątowę - 18 V,
Li-Ion: tarcza 115x22,2 mm, obroty
10000 min-1, gwint wrzeciona M14,
dwupozycyjna rękojeść boczna;
akumulator Energy+ 4.0 Ah oraz ładowarkę do akumulatorów Energy+

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Marzec 2021

3

3499

PŁYTKI GRESOWE WYM. 18,5x59,8 cm
kolory: beż, brąz, szare, gat. 1

PŁYTKI GRESOWE WYM. 29,8x59,8 cm
kolory: jasno-szare, szare, beż, gat. 1

zł/m2

1.

3.

Y
HIT CENOW

od

zł/m2

od

3899
zł/szt.

2.

549

zł/szt.

od

2699

119

4.

zł/szt.

FARBY

1. AKRYLIT W kolor (moc koloru) farba lateksowa
do ścian i sufitów 2,5 l - 38,99 zł (15,60 zł/l)
2. MAGNAT CREATIVE, farba lateksowa o wysokim stopniu
matowości, antyrefleksyjna, poj. 2,5 l - 54,99 zł (22 zł/l)
3. DULUX KOLORY ŚWIATA, lateksowa farba
do ścian i sufitów, 2,5 l - 48,99 zł (19,60 zł/l)
4. PPG GRUNT LATEKSOWY, 10 l - 61,99 zł (6,20 zł/l)

od

2399
zł/szt.

V33

BETONIARKA
BUDOWLANA

środki do usuwania starych powłok jedno
komponentowych farb, lakierów, lazur i klejów:
- specjalnie na drewno,
- specjalnie na metal,
- różne powierzchnie: drewno, kamień, metal,
250 ml - 23,99 zł (95,96 zł/l), 1 l - 44,99 zł

MASTER
DRABINA
DREWNIANA

wieniec żeliwny,
silnik 550 W,
- poj. 100 l - 549 zł
- poj. 120 l - 649 zł

- 2x5 stopni - 119 zł
- 2x6 stopni - 139 zł

5.

6.

FARBY

od

1. FARBA AKRYLOWA PSB MRÓWKA wewnętrzna, biała, 10 l - 29,99 zł (3 zł/l)
2. HAMMERITE POŁYSK, jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego, dekoracyjnego malowania metali, 0,7 l l - 34,99 zł (49,99 zł/l)
3. MAGNAT ULTRA MATT BIAŁY, farba lateksowa, 10 l - 98,99 zł (9,90 zł/l)
4. BECKERS DESIGNER WHITE, wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała farba lateksowa
do malowania ścian i sufitów, pomalowana powierzchnia zyskuje matowe wykończenie, 10 l
- 109 zł (10,90 zł/kg)
5. SADOLIN CLASSIC IMPREGNAT, głęboko penetrujący impregnat przeznaczony do stosowania
na zewnątrz, dostępne różne kolory, 4,5 l - 85,99 zł (19,11 zł/l)
6. GŁADŹ SZPACHLOWA ACRYL PUTZ START, 20 kg - 27,99 zł (1,40 zł/kg)
7. DULUX BIAŁY MAT biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do dekoracyjnego i ochronnego
malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 9 l - 59,99 zł (6,67 zł/l)

2.

7 mm

2799

4.

3.

1.

7 mm

od

19

99

7.
2.

zł/m2

4.

8 mm

8 mm

3.

PANELE PODŁOGOWE

1. Dąb Piastowski, AC3, 7 mm - 19,99 zł
2. Dąb Sceniczny, AC4, 7 mm - 22,99 zł
3. Dąb Colorado, AC4, 8 mm - 25,99 zł
4. Dąb Artemida, AC4, V-fuga, 8 mm - 33,99 zł

4
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zł/szt.

1.

i zbieraj punkty

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

1190

479

zł/szt.

dostępne kolory

zł/szt.

od

1190
zł/szt.

PANEL DEKORACYJNY PVC

FOTEL WINSTON

fotel typu uszak, zaprojektowany w stylu skandynawskim; tapicerowany tkaniną welurową, pikowany, nogi z drewna bukowego,
wymiar: szer.: 62 cm, wys.: 108 cm, gł. 51,5 cm, dostępny w kolorach: szary, szaro-niebieski

9990

+50

od

PANEL DEKORACYJNY PVC

wym.
cm - 11,90 zł,
cm
- 15,90 zł, dostępne różne wzory
45x75

5990

6490

zł/szt.

zł/szt.

+100°P

WYCIERACZKA FLOCK
40x60

wymiar: 96x48,5 m (0,47 m2);
dostępny w różnych wzorach

wymiar: 50x100 cm, gr. 3 mm

od

6290
zł/szt.

zł/szt.

NAŚWIETLACZE ROBOTIX
PRZENOŚNIE Z AKUMULATOREM

10 W, 400 lm, IP44, 6000 K, 5400 mAh, z ładowarką USB i funkcją power bank - 62,90 zł; 10 W,
600 lm, IP44, 6000 K, 2200 mAh - 79,90 zł;
20 W, 800 lm, IP44, 6000 K, 4400 mAh - 139 zł

LAMPKA
BIURKOWA LED

moc 9 W, podstawa zmieniająca
kolory, 3 stopnie ściemniania,
dostępne kolory: biały, czarny, srebrny

2490

PRZEDŁUŻACZ
BĘBNOWY
ECO LINE
różne rodzaje

dł. 15 m, 4 gniazda, kolory:
szary, turkusowy, limonkowy

od

1199

NAŚWIETLACZE LED zł/szt.
z czujnikiem ruchu i bez

149

27

zł/szt.

MINI PRZEDŁUŻACZE
BĘBNOWE

90

139

zł/kpl.

zł/kpl.

dostępne kolory

zł/szt.

TABORET POXA

TABORET ROLF ALU

metalowy LOFT, posiada
stopki nierysujące
podłogi, kolor: czarny,
biały, szary

siedzisko wykonane
z płyty MDF z okleiną
o strukturze drewna w kolorze bukowym, nogi metalowe, wymiary: 46x30x30 cm

449

zł/zest.

ZESTAW STOLIKÓW
KAWOWYCH INDUSTRIALNY GESTA
blaty z płyty MDF pokryte naturalnym fornirem,
nogi z drewna sosnowego; wymiary: stolik duży
48x48x48 cm, stolik mały: 40x40x40 cm

ZESTAW STOLIKÓW KAWOWYCH FRIDA
możliwość ułożenia stolików jeden pod drugim blatu
blaty z płyty MDF w kolorze białym, nogi z drewna
sosnowego, wymiary: stolik duży 50x50x50 cm, stolik
mały: 40x40x40 cm

199

+50

od

109
zł/szt.

zł/szt.

349
PAROWNICA

gwarantuje higieniczne czyszczenie bez detergentów,
gorąca para pod wysokim ciśnieniem skutecznie odspaja
zabrudzenia i zabija większość drobnoustrojów, moc
grzałki 1500 W, maksymalne ciśnienie pary - 3,2 bar,
wydajność powierzchniowa na jednym napełnieniu
zbiornika - 75 m2, wyposażenie: dysza ręczna, dysza do
detali, okrągła szczotka (mała), ściereczka podłogowa
z mikrofibry, powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/szt.

MYJKA DO OKIEN

urządzenie z odsysaniem do czyszczenia
okien, luster i płytek; szerokość robocza
(ssawki) 280 mm; zbiornik na brudną wodę
100 ml; zasilanie bateryjne; wydajność
powierzchniowa na jednym ładowaniu akumulatora ok 60 m2, wyposażenie dodatkowe:
środek do czyszczenia okien (koncentrat),
1x20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

OCZYSZCZACZE POWIETRZA

- zalecana powierzchnia użytkowa 50 m2,
sterowanie pilotem, różne tryby pracy, urządzenie pomaga oczyścić powietrze z: pleśni,
grzybów, bakterii, alergenów, kurzu, dymu
- filtr HEPA do oczyszczacza powietrza
- 49,90 zł/szt.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

NAWILŻACZE
POWIETRZA

3 l - 109 zł
4 l - 159 zł

Marzec 2021

5

od

3790
zł/szt.

od

1090

zł/szt.

NACZYNIA
CERAMICZNE

OPTIMO GARNKI, RONDLE NIERDZEWNE...

+100°P

garnek, poj. 1,8-7 l - od 47,90 zł, rondel, poj. 1,2 l - 37,90 zł

- mini naczynia - 10,90 zł,
- naczynie na podstawie
bambusowej - 67,90 zł,
- miseczki do dipów
- od 27,90 zł/kpl.,
- taca - 18,90 zł/szt.

na szlaku regionalnych smaków
Akcja trwa od 1 do 31 marca 2021

17,90
Tortownica 24 cm

19,90
Forma na babkę 23 cm

22,90

17,90
Keksówka 37 x 13 cm

16,90

19,90

19,90

od

zł/szt.

Forma do
pizzy 33 cm

27,90

Forma na
muffiny
12 szt.

SALATERKA DAGA

linia produktów

wym. 13-17 cm - od 2,99 zł
- karafka EMMA, poj. 2,17 l - 6,99 zł
- szklanka VILDE, 258 ml - 2,79 zł

CHERRY

Tortownica 28 cm

Keksówka 26 x 15 cm

od

Brytfanna 36x23 cm

Arkadiusz Wilamowski

299

od

zł/opak.

159

od

od

15

99

zł/szt.

549
zł/opak.

zł/szt.

ZIEMIA PSB

- uniwersalna, 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
- kwiatowa, 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
- do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
- do pelargonii, 20 l, 50 l - od 5,49 zł (od 0,24 zł/l)
- torf ogrodniczy, 80 l - 12,99 zł (0,16 zł/l)
- ziemia do roślin domowych, 10 l - 2,99 zł (0,30 zł/l)

279

KORA SOBEX

- sortowana SOBEX, 80 l - 16,90 zł (0,21 zł/l)
- drobna PODKŁADOWA, 50 l - 7,99 zł (0,16 zł/l)
- sortowana PRIMO, 80 l - 16,90 zł (0,21 zł/l),
20 l - 5,49 zł (0,27 zł/l)
- sortowana PERFECT, 80 l - 15,90 zł (0,20 zł/l)

LEGUTKO NASIONA

w tym nasiona roślin miododajnych

7.

12.

+50

1.
3.
2.

4.

5.

od

490

6.

zł/szt.

DRZEWKA

czereśnia, grusza, jabłoń, śliwa,
brzoskwinia, wiśnia, morela

od

9

99

zł/szt.

KRZEWY I DRZEWA
OWOCOWE LUB OZDOBNE
różne rodzaje

6
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11.

8.
9.

599

10.
ARCHITEKTURA DREWNIANA

1. płot MULTI 193 z łukiem,
wym. 180x180/160 cm, brąz - 79 zł
2. płot JOLA R30, wym. 180x180 cm prosty - 89 zł
3. płot JOLA R30, wym. 180x180/160 cm z łukiem - 95 zł
4. płot JOLA R30, wym 90x180 cm, prosty - 59 zł
5. płot JOLA R30, wym. 90x180/160 cm z łukiem - 69 zł
6. doniczka balkonowa STOKROTKA 20xL60xH17 cm, brąz,
pasuje osłonka plastikowa 40, 60 cm - od 17,90 zł
7. kantówka wym.: 60x60, 70x70 mm,
różne długości, gładka - od 8,99 zł

zł/opak.

8. kratka KINGA różne
rozmiary - od 12,90 zł
CEBULA DYMKA
9. rolborder, różne rozmiary
żółta Stuttgarter,
- od 4,90 zł
0,5 kg (11,98 zł/kg)
10. piasek budowlany
poj. 20 kg worek, Atest PZH - 8,99 zł (0,45 zł/kg)
11. grządka wzniesiona składana,
różne rozmiary - od 49 zł
12. obudowa na śmietnik, różne rozmiary,
120, 240 l - od 339 zł
i zbieraj punkty

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

139

od

zł/kpl.

zł/szt.

od

649

od

7299

zł/szt.

ŚCIERKA VILEDA
ACTIFIBRE

zł/szt.

do wszystkich powierzchni
- 6,49 zł
do okien - 9,49 zł

+200°P
DESKA DO
PRASOWANIA
VILEDA STAR PLUS

STOJAKI DO SEGREGACJI ŚMIECI
- na 3 worki - 72,99 zł
- na 4 worki - 89 zł

2990

INFINITY powierzchnia suszenia: 27 m - 179 zł;
UNIVERSAL powierzchnia suszenia: 18 m - 79,90 zł

8990

zł/szt.

1.

+200

w komplecie
z wiadrem
- 89,90 zł
w ofercie
również
wkład do mopa
- 27,90 zł/szt.

POJEMNIKI NA ŚMIECI
poj. 45-65 l; różne rodzaje

zł/szt.

3.

4.

6.

5.

349
zł/szt.

MOP PŁASKI
VILEDA
ULTRAMAX

599

od

3.

zł/kpl.

+100

od

+200

SUSZARKA
DO BIELIZNY VILEDA

wymiar blatu: 120x38 cm

od

1.

7990

4.
MAPA SPONTEX

1. miotła ogrodowa HOF z kijem - 16,90 zł;
2. TOP TEX ściereczki
gąbczaste 3 szt.- 3,49 zł;
3. ZMYWAK płaski do powierzchni
delikatnych 2 szt. - 3,49 zł/kpl.
4. MICROFIBRE 6+2 gratis zestaw
ściereczek z mikrofibry - 14,90 zł/zest.

9.

7.

2.

2.

10.

8.

CHEMIA GOSPODARCZA

1. PROSZEK WASCHKONIG 92 prania, 7,5 kg - 32,99 zł/szt. (4,40 zł/kg, 0,36 zł/pranie)
2. PERSIL DUOCAPS kapsułki do prania COLOR/REGULAR,
36 prań - 29,99 zł (0,83 zł/pranie)
3. COCCOLINO koncentrat do płukania, różne rodzaje, 1,45 l - 12,49 zł (8,61 zł/l)
4. COCCOLINO płyn do płukania, różne rodzaje, 1,8 l - 12,49 zł (6,94 zł/l)
5. SIDOLUX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,99 zł
6. KRET żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
7. KRET granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)

11.
12.

13.

od

8. BREF POWER ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 2x50 g - 6,99 zł(69,90 zł/kg)
9. CIF spray PERFECT FINISH, różne rodzaje, 435 ml - 9,99 zł (22,97 zł/l)
10. FAIRY PROFESSIONAL płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 5 l - 34,99 zł (7 zł/l)

249
zł/szt.

14.

689

zł/kpl.

KABINA
PRYSZNICOWA
DEANTE

11. SEPTISOAP HIGIENIC higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk,
5 l - 59,99 zł (12 zł/l)
12. CASHMIR GIGA ręcznik kuchenny, 500 listków, a’1 - 9,99 zł/opak.
13. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 12,49 zł/opak. (1,04 zł/rol.)
14. MATTES mydło szare, 175 g - 2,49 zł (14,23 zł/kg)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

dostępne rozmiary:
80x80 cm lub 90x90 cm,
brodzik w komplecie

Marzec 2021

7

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

od

599

85

zł/szt.

mm

T E M

×S Y

zł/szt.

T E M

KLIK

A

od

zł/kpl.

S Y S

NARZĘDZIA NA TRZONEK

999

×

S

- www.facebook.com/mrowka.chrzanow

NARZĘDZIA
OGRODOWE

system klik
- grabie plastikowe, różne rodzaje - od 9,99 zł
- szczotki, różne rodzaje - od 10,90 zł
- kij aluminiowy, dł. 38 cm - 11,90 zł, dł. 140 cm - 24,90 zł
- pazurki, motyczka, grabie - 11,90 zł

SZCZOTKA UNIWERSALNA
(M) SOLID Z TRZONKIEM
+ GRABIE

- 13,90 zł/zest.
- sekator - 5,99 zł/szt.

od

85

29

90

zł/zest.

zł/szt.

NARZĘDZIA od
RĘCZNE

FISKARS
SZPADEL

od

- siekiera Ergo, w zestawie
sekator nożycowy IDEAL - 149 zł/zest.
- szufla do piasku, w zestawie rękawice ogrodowe - 59 zł/zest.
- kosz ogrodowy, 56 l - 39 zł
- palisada ogrodowa 5 ECO, wym. 8,5 cm x 2,4 m, kolor brąz - 29,90 zł

3

zł/szt.

99

od

zł/szt.

699

od

zł/szt.

NARZĘDZIA

99

od

399

OBRZEŻE zł/szt.
KRATKA
OGRODOWE
TRAWNIKOWA UNIBORD

z ERGO
- wym. 40x40 cm
prosty i ostry
- 6,99 zł
+ rękawice - wym. 40x60 cm
- 9,99 zł

1 m - 3,99 zł
- zestaw kotw montażowych, opak.
10 szt. - 5,99 zł

od

95

259
zł/szt.

zł/szt.

1500
W

550
W

POMPA ALUMINIOWA
POMPA SDW
DO WODY BRUDNEJ
ZANURZENIOWA

SIATKA LEŚNA

- budowlana typu light 120/8/30 l
- budowlana typu light 150/10/30 l
- zagęszczona 150/15/30 G6

- moc 400 W - 95 zł
- moc 1100 W - 149 zł

do pompowania ścieków,
wyłącznik pływakowy, żeliwny wirnik, przyłącze 2”
MAGNUM 2900, moc 550 W, maks. wydajność tłoczenia - 18000 l/h, maks.
wys. tłoczenia - 10 m - 259 zł; MAGNUM 4500, moc 1500 W, maks. wydajność
tłoczenia - 30000 l/h, maks. wys. tłoczenia - 20 m - 319 zł; dostępny również:
wąż parciany 2”, wąż PCV 1” i 2”, 50 m

85

2000
W

479

PILARKA SPALINOWA

209

zł/szt.

silnik dwusuwowy 37 cc - maks. moment obr.
1,4 Nm - 6500 obr./min, długość prowadnicy
35 cm, prędkość przesuwu łańcucha 19 m/s

LAMPKA
SOLAROWA

1.

2.

od

1. kula:
- 15 cm - 22,90 zł
- 20 cm - 32,90 zł
- 25 cm - 49,90 zł
2. z pilotem,
zmieniająca kolory:
- 20 cm- 45,90 zł
- 30 cm - 65,90 zł
zł/szt.

22

90

zł/szt.

zł/szt.
PILARKA
ELEKTRYCZNA HANDY
moc 2000 W, długość prowadnicy
40 cm, waga 5,5 kg

KOSIARKA
SPALINOWA HANDY

99

220
W

OSTRZAŁKA
ELEKTRYCZNA HANDY
moc 220 W, tarcza
o wymiarach 145x3,2x22 mm

699
zł/szt.

silnik RATO RV145-S pojemność 144 cm3, szerokość
robocza 46 cm, 8-stopniowa
regulacja wysokości koszenia
od zaledwie 25 do aż 75 mm,
kosz o pojemności 60 l

MRÓWKA CHRZANÓW
UL. KROCZYMIECH 24
TEL. 32-623-59-61, www.mrowkachrzanow.pl

NOŻYCE AKUMULATOROWE zł/szt.
DO TRAWY I ŻYWOPŁOTU GRIZLLY

silnik: 3,6 V; bateria: 1,5 Ah; dł. robocza trawa
8 cm; żywopłot 12 cm; maks. śr. gałęzi 8 mm;
maks. czas pracy 40 min, waga 1,7 kg

KOSIARKA
ELEKTRYCZNA
HANDY

moc 1300 W, szer.
robocza 33 cm,
regulacji wys.
koszenia od 20 do
60 mm, kosz o poj. 30 l

195
zł/szt.

PRZEDŁUŻACZE
OGRODOWE

różne rodzaje
- od 19,90 zł/szt.

+200 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 70 zł

GODZINY OTWARCIA: PN.-PT.: 700-1900, SOB.: 800-1900, ND.: 900-1800
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.
Punkty PAYBACK obowiązują tylko do 20 marca 2021 r.

www.mrowka.com.pl

8316
Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 05.03-20.03.2021 r.

