Marzec
2021
Oferta ważna
od 5.03 do 20.03
lub do wyczerpania zapasów.

www.mrowka.com.pl

y
hit cenow

Wiosna

349

w ogrodzie

zł/szt.

od

osłonki
na doniczki

299
zł/szt.

--od 6,49 zł
--osłonki do storczyków
- od 2,99 zł

od

599
zł/szt.

379

2,45
KM

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

3
KM

nawozy psb

różne rodzaje i przeznaczenie

od

zł/opak.

269
pilarka
elektryczna nac

moc: 2000 W, dł. prowadnicy
40 cm, maks. prędkość przesuwu łańcucha 13 m/s

899

zł/szt.

1800
W
Mieszanki traw

y
hit cenow

99
1
5
od

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

GREENMILL
SIEWNIK
OGRODOWY
ROTACYJNY

zł/panel

139

109

- 15 l, u 45 cm,
pojemność, 12 litrów

zł/szt.

kwartalnik | nr

zł/kpl.

1/2021 | cena 2,49

zł (w tym 8%

poradnik – domy,

VAT) ISSN 2299-940X

WIOSNA

mieszkania, ogrody

• inwestycje w
nieru
w sam raz na trudnchomości
e czasy

m jak mrówka

panel ogrodzeniowy od 51,99

komplet sekatorów - drut 4 mm, oczko 75 x 200 mm, wys. 1,23 m, ocynk + ral 7016 połysk - 51,99 zł
- drut 4 mm, oczko 75 x 200 mm, wys. 1,5 m, ocynk - 79 zł
SingleStep l28+p26

365

• napraw, odśw
ież,
– nie wyrzucaj zregeneruj
pochopnie!
• jak odetchnąć
– odprężające w czasach pandemii
aranżacje w domu
i ogrodzie

449

AREATOR
WERTYKULATOR
ELEKTRYCZNY
JOHN GARDNER
G83000
szer. robocza
320 mm

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

zł/szt.

+200 punktów PAYBACK

PRODUKT

za zakupy za min. 70 zł

POLSKI

zł/szt.

1600
W

+50
Przęsło ogrodzeniowe KORA*

wym. 2x1,2 m, ocynk + RAL 7016, struktura dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania *10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

psb Mrówka Przemyśl

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

Ła z i e n k a

549
zł/szt.

i kuc h n i a

nie
jak marze
od

99

zł/szt.

129
zł/szt.

od

3.

4.

249
zł/szt.

ZESTAW RONDA*

kolor: biały/buk truflowy; słupek, podwieszany - 249 zł;
szafka z umywalką 60 cm, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

kabina prysznicowa
xenia z brodzikiem

2.

1.

szkło 4 mm, hartowane transparentne
ze wzorem poziome białe paski, profile
aluminiowe białe, wysokość brodzika
15 cm, głębokość 5 cm

2.

Deszczownia
Rineja

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 129 zł ; 4. słupek, wym.
170 cm - 279 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

od

89

99

zł/szt.

wys: 98 cm, natrysk
górny ruchomy, śr. 20 cm,
anti-calc, ręczny 4-funkcyjny

1.

od

+100 PUNKTÓW
payback

229

zł/szt.

y
hit cenow

Zestaw pinia*

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

249
zł/szt.

wszystkie
ogrzewacze
+100 PUNKTÓW
payback

pojemnościowy
ogrzewacz wody
50 l - 289 zł , 80 l - 369 zł

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

jednokomorowy z długim ociekaczem, wym. 76x44x17 cm
- kolor grafitowy, piaskowy, szary; odpływ 3,5”

279

349

zł/szt.

zł/zest.

deska

wolnoopadająca

zł/s

Zestaw
SILVES/
PAPAJa/
MARO*

Pompa
obiegowa
analogowa IBO
wys. podnoszenia 4 m
- 89,99 zł
wys. podnoszenia 6 m
- 99,99 zł

399zt.

84

649

zł/szt.

zł/zest.

awd deska
sedesowa salsa

deska

wolnoopadająca

wolno opadająca

deska

wolnoopadająca

1999
zł/szt.

SLIM
KOMPAKT
698 CERSANIA II
3/6 l, deska Duro WO
ŁW - odpływ poziomy

2

kompakt
merida

odpływ poziomy,
deska PP wolnoopadająca

Marzec 2021

zestaw podtynkowy parva clean on
- przycisk chrom połysk, deska wolnoopadająca polipropylenowa z łatwym wypinaniem

awd deska
sedesowa pp

i zbieraj punkty

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

z mrówk ą

praca wrrrrre...

143
zł/kpl.

319
zł/szt.

kaltman kompresor 24 l

PROFIX ZESTAW
NASADEK ½”
I ¼” 94 ELEMENTY

230 V

napięcie: 230 V / 50hz
moc: 1,5 kW / 2 km
obroty: 2850 rpm
maksymalne ciśnienie: 8 bar
zbiornik: 24 l
wydajność: 180 l/min

159

2
KM

269

zł/zest.

159

zł/kpl.

zł/szt.

1500
W

+100

720
W

walizka

wiertła

w komplecie

w komplecie

Wiertarka udarowa z zestawem

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

Młot Udarowy 1500 W

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

WKRĘTARKA STALCO
12 V , 2.0 Ah

269

157

zł/szt.

zł/szt.

900
W

1200
W

125
mm

Szlifierka kątowa 1200 W

Szlifierka kątowa 900 W

moc 1200 W; śr. tarczy 125 mm; prędkość obr. z regulacją
w zakresie 3000-11000 obr./min; obracana rękojeść tylna;
Soft Start - łagodne zwiększanie obrotów przy rozruchu

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

Ok azja cenowa

- szlifierka kątowa

+200

99

zł/szt.

900
W
Szlifierka kątowa 900 W
moc 900 W; śr. tarczy 125 mm;
prędkość obr. 12000 obr./min
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

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

od

8990

19990

zł/szt.

zł/szt.

taśmy led
nextec na
metry

od

990
zł/m.b.

dostępne różne
akcesoria do taśm led

lampa zofia 4p

y
hit cenow

4590

Lampa sara

zł/szt.

- 1p - 89,90 zł
- 2p - 149,90 zł
- 3p - 229,90 zł
- 3p na kole - 231,90 zł

taśma led

od

- 3 m od 41,90 zł
- 5 m od 52,90 zł
- rgb od 89,90 zł
dostępne różne
barwy, długości i moce

3190
zł/szt.

plafon
dallas z czujnikiem ruchu

od

zł/szt.

1299

y
hit cenow

oprawa halogenowa amat

4190

zł/szt.

29

90

zł/szt.

kolor: biały, czarny rodzaje: okrągły, kwadrat
s - 31,90 zł; m - 35,90 zł; l - 55,90 zł

99

zł/szt.

plafon
orlano led

lampa
venus,
biała,
czarna

2990
zł/szt.

oprawy
halogenowe okrągłe

od

490
zł/szt.

dostępne kolory: satyna, chrom, grafit, antyk
- stałe - 4,90 zł; ruchome - 5,90 zł

drzwi stalowe 55 NORDICA 2

lampa suzi

rozm. 80/90, kolory: orzech/antracyt, komplet skrzydło,
ościeżnica, okucia, próg

srebrna, różowa, niebieska, czarna

1590
zł/szt.

od

1990
zł/szt.

898

zł/szt.

virone naświetlacz led 10 w

przedłużacz bębnowy

- 10 m - 39,90 zł
- 20 m - 89,90 zł
- przedłużacze ogrodowe
od 10 m do 40 m - od 19,90 zł

4

Marzec 2021

drzwi stalowe
55 CENTO 1

- 15,90 zł
statyw do naświetlacza - 9,90 zł
virone naświetlacz z czujnikiem ruchu - od
31,90 zł
- 20w, 30w, 50w statyw 1,8 m wzmocniony
2x1 - 69,90 zł

rozm. 80/90, kolory:
orzech/antracyt, komplet
skrzydło, ościeżnica,
okucia, próg
i zbieraj punkty

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

3999

płytki gresowe

wym 15,5 x 62 kolory: beż, brąz, szare, gat. 1

zł/m

kolory: brąz, jasno-szare, szare, beż, gat.1

1.
2.

549

zł/szt.

od

zł/m2

od

3.

y
hit cenow

od

2699

płytki gresowe

2

3995
zł/szt.

139

4.

zł/szt.

farby

1. ŚNIEŻKA BARWY NATURY matowa lateksowa farba do
ścian i sufitów, 2,5 l - 39,95 zł (15,98 zł/l)
2. MAGNAT CREATIVE, farba lateksowa o wysokim stopniu
matowości, antyrefleksyjna, 2,5 l - 59,95 zł (23,98 zł/l)
3. DULUX KOLORY ŚWIATA, lateksowa farba
do ścian i sufitów, 2,5 l - 47,99 zł (19,20 zł/l)
4. MAGNAT GRUNT LATEKSOWY, 10 l - 79,95 zł (8 zł/l)

od

3295
zł/szt.

betoniarka
budowlana

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

od

27

środek do usuwania starych
powłok farb, lakierów, lazur
i klejów:
- 0,5 l - 32,95 zł (65,9 zł/l)
- 1 l - 49,95 zł

2x5 stopni - 139 zł
- 2x6 stopni - 150 zł

5.

99

bondex

Master
Drabina
Drewniana

6.

farby

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 - 109,95 zł (11 zł/l)
4. beckers designer white, wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała farba lateksowa
do malowania ścian i sufitów, pomalowana powierzchnia zyskuje matowe wykończenie, 10 l
- 119,95 zł (12 zł/l)
5. Sadolin Classic Impregnat, głęboko penetrujący impregnat przeznaczony do stosowania
na zewnątrz, dostępne różne kolory, 4,5 l - 99,95 zł (22,21 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)

zł/szt.

1.
4.

3.

1.

7.

od

2.

7 mm

2.

8 mm

1799
zł/m2

3.

8 mm

4.

8 mm

PANELE PODŁOGOWE

1. dąb aspen ac3, 7 mm - 17,99 zł
2. dąb dublin irlandzki ac4, 8 mm - 22,99 zł
3. dąb murten ac4, 8 mm - 25,99 zł
4. dąb como ferrara ac4, v-fuga, 8 mm - 29,99 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Marzec 2021

5

od

2899
zł/m2

kolekcja ceramika color – savoy

2695

od

zł/m2

od

od

zł/m2

zł/m2

grey str. - 25x36, gat.1

2999

od

zł/m2

2399
zł/m2

domino
kolekcja edello

stargres gres
szkiliwiony

grey, graphite
- 22,3x44,8 , gat.1

kaszmir, cream, grey
- 33,3x33,3 , gat.1

od

39

od

99

domino kolekcja
bonella,
white, grey,
- 30,8x60,8 , gat.1

Marzec 2021

3695

zł/m2

zł/m2

6

1995

domino glazura magnetia

- 25x35, gat.1

- 25x40, gat.1

zł/m2

1999

cersanit glazura luna grys

Paradyż glazura polaris grys

2899

white, grey

cream, beige

od

od

kolekcja
ceramika color amberia

stargres gres
szkliwiony mat
calatatta gold

od

3695

zł/m2

stargres gres
szkliwiony mat
street soft grey

- 60x60, gat.2

- 60x60, gat.2
i zbieraj punkty

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

1190

od

zł/szt.

119
zł/szt.

Dywan STILO

wym.: 80x150 cm - 119 zł,
120x160 cm - 189 zł,
160x230 cm - 359 zł,
koło 160 cm - 249 zł;
dostępny w motywie
tropikalnym, roślinnym

panel dekoracyjny pvc

- 11,90 zł/szt.
rozm. 48 x 95,7, dostępne
różne wzory

3690

479

od

zł/szt.

zł/szt.

1190
zł/szt.

2490
zł/szt.

TABORET
KUCHENNY
TOLEDO
tapicerowany

fotel milord

fotel typu uszak, zaprojektowany w stylu skandynawskim, tapicerowany tkaniną welurową, pikowany, nogi
z drewna bukowego, dostępny w kolorach: szary ,
turkusowy

od

TABORET
KUCHENNY
SALIDA

wycieraczka

wym 40 x 60 - od 11,90 zł
dostępne różne wzory

149

1995

139

zł/kpl.

zł/szt.

zł/kpl.

zestaw stolików
kawowych industrialny GESTA

vilo panel tapicerowany

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

bogata kolorystyka, duży wybór wzorów, szybki montaż,
miękkie w dotyku

od

4795
zł/szt.

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

995

189

zł/szt.

zł/szt.

Myjka do okien
gardinia
roleta mini
dzień/noc
- od 47,95 zł
mix kolorów i rozmiarów, zmontowana
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

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

wykładzina colorlon

deseń 3301, kafel brąz, 2m szerokości

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Marzec 2021

7

od

249

od

zł/szt.

zł/szt.

Porcelana HELLO SPRING

w ofercie filiżanka na stopce 400 ml - 14,90 zł, kubek 300 ml - 7,99 zł,
kieliszek na jajko - 5,99 zł; maty na stół - 2,49 zł, tacka na jajka - 5,99 zł,
ozdoby wielkanocne - od 7,99 zł, wazony - 9,99 zł, maselniczka - 32,90 zł,
solniczka - 18,90 zł, chlebak - od 84,90 zł, hlebak - 104 zł

Porcelana TROPICAL

od

2

49

w ofercie: filiżanka na stopce 430 ml - 15,90 zł,
kubki 250- 300 ml - od 9,99 zł,
zł/szt.
maty na stół - 2,49 zł, koszyk metalowy - 22,90 zł,
miski szklane z pokrywkami 5 szt. - 11,90 zł, ozdoba wielkanocna - 9,99 zł

od

249

FLORAL

w ofercie talerze - od 2,49 zł, salaterka 15 cm - 3,99 zł,
szklanka 320 ml - 3,99 zł

Porcelana OSLO

talerze deserowe, głębokie i obiadowe - od 11,90 zł,
talerze na jajka - od 15,90 zł, półmisek - 21,90 zł,
salaterka - 24,90 zł/kpl., miseczki do dipów - od 19,90 zł/kpl.,
łyżka do serwowania - 6,99 zł, taca bambusowa - 47,90 zł

od

699
zł/szt.

3790
zł/szt.

od

1090
zł/szt.

NACZYNIA
CERAMICZNE

primo garnki, rondle nierdzewne

+100°P

garnek, poj. 1,8-7l - 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

8

Tortownica 24 cm

22,90

19,90
Forma na babkę 23 cm

16,90

17,90
Keksówka 37 x 13 cm

19,90

19,90
Forma na
muffiny
12 szt.

od

zł/szt.

Forma do
pizzy 33 cm

27,90
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

Marzec 2021

Keksówka 26 x 15 cm

Brytfanna 36x23 cm

279

Arkadiusz Wilamowski
i zbieraj punkty
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od

649
zł/kpl.

158

zł/szt.

od

7299

Ścierka VILEDA
ACTIFIBRE

zł/szt.

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

od

długość linek 15 m, stabilna, trwała odporna na
warunki atmosferyczne, dwa uchwyty na drobną
garderobę

szer. mopa 42 cm, poj. wiadra
20 l, obrotowy przegub 360 stopni,
system click

2990

zł/szt.

suszarka do bielizny pegasus

zestaw clean twist xl

stojaki do segregacji śmieci
--na 3 worki - 72,99 zł
--na 4 worki - 99 zł

116

8990

zł/szt.

od

zł/kpl.

+100

349
zł/szt.

+200
Mop płaski
VILEDA
ULTRAMAX
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

koszyki willow galicja różne rodzaje

9.
1.

3.

4.

5.

6.

7.

2.

8.

chemia gospodarcza

1. PERSIL PROSZEK DO PRANIA 3,5 KG COLOR - 32,99 ZŁ
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)

14.

11.

12.

10.

15.

16.

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)
8. kostka wc brait hygiene fresh - 3,99 zł
9. domestos fresh 1250 ml - 8,99 zł (7,19 zł/l)
10. megilo odtłuszczacz uniwersalny, 750 ml - 12,99 zł

17.
18.

19.

13.

20.

11.
12.
13.
14.
15.

ork ścierka do dezyfekcji - 18,99 zł
żel antybakteryjny 75 ml Anba - 6,99 zł
płyn do dezynfekcji rąk 100 ml rosa - 2,99 zł
bosman płyn antybakteryjny do rąk - 31,07 zł
kamix do dezynfekcji spray 500 ml - 23,99 zł

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

16. gold drop higiena 5l - 99,99 zł
17. clinex deoprex żel do dezynfekcji 400 ml - 15,99 zł
18. ręczniki mega foxi - 5,99 zł
19. cashmir papier toaletowy 8 rolek - 6,99 zł
20. mydło szare kostka - 3,15 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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od

599

od

zł/szt.

499
zł/szt.

narzędzia
ręczne dla dzieci

narzędzia
ogrodowe greenmill

od

799

85

zł/szt.

zł/kpl.

Szczotka uniwersalna
(M) Solid z trzonkiem
+ grabie

narzędzia
ręczne stalco

od

85

599

zł/zest.

zł/szt.

od

36
zł/szt.

narzędzia

siekiera rozłupująca ergo 1600 + ostrzałka - 149 zł
- szpadel prosty, ostry ideal pro - 59 zł
- piła jednoręczna ergo 300 mm - 49 zł
- palisada ogrodowa 2,3 m cegła - 36 zł

od

FISKARS
Szpadel

z ERGO prosty
i ostry + rękawice

nawozy target

449

od

zł/szt.

109
zł/szt.

od

399
zł/szt.

obrzeże
ogrodowe
cellfast

kratka
trawnikowa
bielbet

1m - 3,99 zł
kotwy montażowe
10 szt. - 5,99 zł

335 x 335 mm

389

moc: 1,22 km , dł. prowadnicy:
25 cm, waga 3,6 kg

- membranowa vertex vmp 60, moc: 280 W, zasięg tłoczenia: 60 m, wydajność 540l/h - 109 zł,
- do wody z rozdrabniaczem bp535, moc: 1100w, wys. podnoszenia wody 15m , maksymalne zanurzenie
5m, wydajność 15000 l/h, włącznik pływakowy - 279 zł
- pompa do szamba z rozdrabniaczem vp 753, moc: 1100 W, wys. podnoszenia wody 18 m, maksymalne
zanurzenie 5 m, wydajność 15000 l/h, włącznik pływakowy - 399 zł

329

zł/szt.

pilarka spalinowa nac
cst 25-25ac gałęziówka

pompa

310

zł/szt.

pilarka elektryczna nac
ce24-os-s
moc: 2400 W, dł. prowadnicy: 40 cm,
maksymalna prędkość przesuwu łańcucha 14 m/s

129

zł/szt.

ostrzałka do łańcuchów
vander vol 703

- silnik indukcyjny, moc: 235 W, pr. obr.
3000 obr/min, wym. tarczy 145x22x3,2 mm,
145x22x4,7 mm

zł/szt.

akumulatorowy trymer

do trawy i żywopłotów vander vna 801
- napięcie: 7.2 V , pr. obr. 1100 obr/min,
poj. akumulatora 1,3 ah

295

1999

zł/szt.

zł/szt.

przedłużacze
ogrodowe

różne rodzaje
- od 19,90 zł/szt.

glebogryzarka
spalinowa nac cr 950-tip80

- moc: 4,1 kW, szer. robocza: 300-800 mm, waga: 61 kg

10
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kosiarka
elektryczna nac le 12-32 pi-j
moc: 1200 W

kosiarka
spalinowa vander vks 760

699

- moc: 3,5 km, wysokość koszenia: 25-75 mm,
szer. koszenia: 420 mm
i zbieraj punkty

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

zł/szt.

1299

zł/szt.

4.

1.
2.

12.
5.

od

6.

490

7.
11.

zł/szt.

3.

9.

10.

architektura drewniana

1. kratka diagonalna r34 prosta 180x180 - 99 zł
2. płot jola r30, wym. 180x180 cm prosty - 79 zł
3. płot sztachetowy can can prosty 180 x 80 - 29 zł
4. płot jola r30, wym 90x180 cm, prosty - 59 zł
5. pergola lilia 128 x 210 x 40 brąz - 119 zł
6. donica ola z kratką d16 40x40x130 (kratka prosta) - 69 zł
7. kantówka wym. 70 x 70, 90 x 90, różne długości od 16,99 zł/szt
8. kratka kinga różne rozmiary - od 17,49 zł

DOMEK JAKOB+
WARIANT 2 SOBEX

od

99

zł/szt.

od

8.

9. rolborder, różne rozmiary
- od 4,90 zł
10. piasek do piaskownic 20 kg
- 8,99 zł/op
11. piaskownica basic, 120x120x19,5
z dwiema ławeczkami - 63 zł
12. regał ogrodowy 150 x 50 x
175 - 159 zł

175

od

zł/szt.

1090
zł/szt.

siatka leśna

PODSTAWA
SŁUPA
WBIJANA

stelaż tunelu ogrodowego

- 3 segmentowy 3,5 x 2 m - 175 zł
- 3 segmentowy 4 x 2,5 m - 239 zł
- 5 segmentowy 8 x 3 m - 419 zł

- rozm. 1,25m x 50 mb – oczko 30
- rozm 1,5 m x 50 mb – oczko 30

119

+50°P

zł/przęsło

różne rozmiary

179

169

zł/przęsło

zł/przęsło

PRODUKT
PRODUKT

PRODUKT

POLSKI

POLSKI

POLSKI

przęsło inga*

szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, ocynk + RAL 9005
dostępna również brama i furtka
*2 lata gwarancji

od

9990
zł/szt.

przęsło kaja*

przęsło nikola 2*

szer. 2 m, wys. 0,90-1,20 m, ocynk + RAL 9005
dostępna również brama i furtka
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

od

9990
zł/szt.

szer. 2 m, wys. 1,20 m, ocynk + RAL 7016
dostępna również brama i furtka
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

1290
zł/szt.

od

399

2.

zł/szt.

1.
OPRAWA
OGRODOWA RILA
- 100 - 99,90 zł
- 23l-4p - 59,90 zł
- 30 - 59,90 zł
- 81-pen d - 59,90 zł

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OPRAWA OGRODOWA STONO
- 20 N - 99,90 zł
- 30 - 119,90 zł
- 4p - 175,90 zł
- 50 - 253,90 zł
- is 63 - 219,90 zł

od

2290
zł/szt.

Lampka Solarowa

LAMPY SOLARNE
POLUX KULA

LAMPA
SOLAROWA

--plastik - 3,99 zł
--stal - 4,49 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

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

Marzec 2021
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/eremprzemysl

od

999

od

1599
zł/szt.

zł/szt.

od

649
zł/szt.

Krzewy i drzewa
owocowe lub ozdobne

Krzewy ozdobne i owocowe

różne rodzaje

od

389

różne kolory: róże, agrest, jeżyna bezkolcowa, malina
czerwona, morwa czarna, porzeczka, dereń biały,
forsycja, berberys czerwony, pięciornik, tamaryszek,
żylistek, śnieguliczka + 50 pkt. PAYBACK

od

zł/opak.

drzewka

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

159

od

1499
zł/opak.

zł/szt.

KORA
ZIEMIA UNIWERSALNA PSB
- 20 l, 50 l, 80 l

sosnowa ogrodnicza, 80 l - 14,99 zł
kora kronen fr1, drobna - 50 l - 14,99 zł
kora kronen fr2, średnia - 50 l - 19,99 zł
kora kronen fr3, gruba - 50 l - 29,99 zł

legutko nasiona

w tym nasiona roślin miododajnych

od

899
zł/opak.

od

599

999

zł/opak.

zł/szt.

MieszaNka traw

Krzewy ozdobne i owocowe

powojnik wielkokwiatowy, aktinidia (mini kiwi), pigwowiec, aronia, Jagoda Kamczacka,
winorośl owocowa

Prima, Eliza, Super Sport,
Finezja, Perfekt, Preria,
opak. 0,9 kg i 4 kg

Cebula dymka
żółta Stuttgarter,
0,5 kg (11,98 zł/kg)

psb MRÓWKA przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. jasińskiego 9
tel. 16 678 60 02

godziny otwarcia: pn. - pt.: 700-2000, sob.: 700-1800, nd.: 1000-1800
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.

www.mrowka.com.pl

