Maj
2021
Oferta ważna
od 30.04 do 15.05
lub do wyczerpania zapasów.

od

349

od

zł/szt.

od

1499
zł/szt.

65

+50

zł/szt.

meble
balkonowe Bistro

- krzesło Bistro Brown
aluminium/technorattan - 65 zł,
- stolik bistro, 60 cm - 75 zł

doniczki
Sadzonki roślin

Czas w ogrodzie

szeroki wybór odmian

w ypoczynek
i zabawa

osłonka z doniczką wewnętrzną,
w wybranych modelach
podstawa z kółkami

159
zł/przęsło

139
zł/szt.

279

PRODUKT
POLSKI

zł/szt.

HUŚTAWKA DAKOTA

dark grey, taupe, dark brown

HuŚtawka
gniazdo bocianie
śr. 100 cm

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE nikola*

szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 struktura
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

POZNAJ

599

Otwórz aplikację PAYBACK w czasie zakupów w sklepie.
Aktywuj PAYBACK GO i złAPP kupony, aktualne promocje i oferty!

zł/szt.

Myjka
ciśnieniowa
z aluminiową
pompą Michelin
MPX19EH 1900 W

psb Mrówka
ostrów mazowiecka

!

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz ją i zyskuj więcej!
Dowiedz się więcej o PAYBACK GO na:
PAYBACK.pl/GO

od

119

od

1159
zł/szt.

zł/szt.

drzewka/krzewy owocowe*

czereśnia, grusza, jabłoń, porzeczka czerwona na pniu,
truskawka, różne odmiany
*dostępność towaru po weekendzie majowym

DONICe, podstawki
różne rozmiary i modele

od

799

zł/szt.

ROŚLINY
PNĄCE,
KRZEWY

Doniczka

różne kolory i rozmiary,
1. balkonowa rattan - od 7,99 zł
2. barrel - od 32,99 zł

od

1499

zł/szt.

2.

1.

od

różne rodzaje

65

od

zł/szt.

1599
zł/szt.

1.
2.
2.

1.

349
zł/zest.

szpadle T-Rex

opryskiwacze ciśnieniowe

dostępne wersje ostry/prosty,
1. trzon drewniany - 65 zł,
2. trzon włókno szklane - 69 zł

1. 2 l - 15,99 zł
2. 3 l z lancą - 37,99 zł

7.

3.

9.

6.

od

699
zł/szt.

Kosa spalinowa Deget
DG 580 - 2KM

waga 7,9 kg, chromowany cylinder,
jednolity wał, duży zestaw akcesoriów

10.
4.
1.

8.

2.
BROS środki owadobójcze

1. Muchospray, 400 ml - 9,99 zł (25 zł/l)
2. proszek na mrówki, 100 g - 6,99 zł (70 zł/kg),
1 kg - 49,90 zł
3. elektro + płyn 3w1 na muchy, komary i mrówki
- 22,90 zł
4. płyn na komary i kleszcze 50% DEET,
130 ml - 22,90 zł (176 zł/l)

2

5.

Maj 2021

5. płytki owadobójcze do śmietnika, 2 szt. - 14,90 zł
6. spray na komary i kleszcze MAX, 90 ml - 10,90 zł
(121 zł/l)
7. świece na krety FOGER, 3 szt. - 15,90 zł
8. karbid granulowany, 1 kg - 16,90 zł
9. płyn na krety, 1 l - 19,90 zł
10. preparat do śmietników 2w1, 500 ml - 13,90 zł
(27,80 zł/l)

od

799
zł/para

KLAPKI

piankowe, miks wzorów i kolorów;
- damskie, rozmiary: 35/36, 37, 38, 39/40, 40/41 - 9,99 zł
- męskie, rozmiary: 41/42, 43, 44, 45/46 - 9,99 zł
- dziecięce, rozmiary: 20-35 - 7,99 zł
i zbieraj punkty

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

117

+200
y
hit cenow
et
lv
ve
ny
zasło

117

42

90

od

zł/zest.

zł/szt.
mop vileda EASY
WRING & CLEAN
TURBO

zł/szt.

w ofercie również wkład
do mopa - 24,90 zł/szt.

od
ręczniki

różne rozmiary
- od 5,99 zł/szt.

pościel

zasłony

firany

satyna 100% bawełna, taśma, przelotki,
różne rozmiary
różne rozmiary
- od 77,90 zł/kpl.
- od 42,90 zł

przelotki, różne
rozmiary - od 45,90 zł

1.

z gumką, satyna 100%
bawełna, różne rozmiary
- od 48,90 zł

Ścierka VILEDA
ACTIFIBRE

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

powierzchnia prasowania:
114x34 cm

3.

649
zł/kpl.

deska
do prasowania
VILEDA viva express
smart

prześcieradła

+200

5.

2.
4.

LUSTRO

1. Bamoa, materiał: żelazna rama, szklane lustro, płyta MDF, okrągły, kolor: złoty, wym. produktu: 50,5x1x50,5 cm,
wym. lustra: 13,6x13,6 cm - 00 zł
2. Ebi, materiał: płyta MDF, korek, poliester, sześciokąt, kolor: natural, czarny, wym. produktu: 39,2x34,3x3 cm,
45,5x39x3 cm, 54x47,5x3 cm - od 84,99 zł
3. Esha, kolor: czarny, wym. średnica 40, 50, 60 cm, kształt: okrągły, materiał: sztuczna skóra/MDF/metal - od 129 zł
4. zestaw luster Santo, materiał: PVC, kształt: sześciokąt, wym. produktu: 18,3x16 cm - 47,90 zł
5. Tomas, materiał: żelazna rama, szklane lustro, płyta MDF, kształt: okrągły, kolor: czarny, wym. produktu: 45 średnica,
wym. lustra: 13,6 cm średnica - 58,90 zł

od

199

od

zł/szt.

porcelana: kubek, 300 ml - 8,99 zł, filiżanka ze spodkiem, 200 ml - 19,90 zł,
filiżanka jumbo, 350 ml - 14,90 zł, deska ceramiczna - 13,90 zł, podkładki
od 12,90 zł, mata stołowa - od 2,49 zł, słoik z kranikiem, poj. 4 l - 27,90 zł,
szklanka, 290 ml - 1,99 zł, dzbanek szklany z pokrywką, poj. 1,35 l - 13,90 zł,
sztućce Natural - 74,90 zł/zest. 24 szt.

3490
zł/szt.

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

idealne
na prezent

zł/szt.

botanical

skrzynka
na klucze Neovita

249

venus naczynia szklane

--pucharek, 280 ml - 3,49 zł,
--szklanka, 310 ml - 3,49 zł,
--salaterka - od 2,69 zł,
--talerz - od 2,49 zł

CHEMIA GOSPODARCZA

romantic kubki
i filiżanki

--kubek baryłka, 300 ml - 8,99 zł
--filiżanka jumbo na stopce,
350 ml - 15,90 zł

- uniwersalny wewnętrz, spray czyszcząco-myjący, 1 l - 17,99 zł
- uniwersalny płyn do mycia, usuwa tłusty brud, 1 l - 11,99 zł
- kabiny prysznicowe, spray do codziennej pielęgnacji, 1 l - 13,99 zł
- szmatka z mikrofibry, niebieska, 40x40 cm, 20 szt. - 7,99 zł,
żółta 40x40 cm, 20 szt. - 8,99 zł
- środek do czyszczenia fug i spoin, 600 ml - 11,99 zł
- spray do czyszczenia szyby lustra, 1 l - 12,99 zł
- spray do czyszczeniach piecyków, 1 l - 18,99 zł
- płyn do bieżącego mycia, 1 l - 14,99 zł
- exotic mycie wewnętrz. 1 l - 15,99 zł
- żel do udrażniania rur, 1 l - 16,99 zł
- spray do odtłuszczania, 600 ml - 16,99 zł
- spray do mycia i pielęgnacji powierzch. błyszcz, 1 l - 13,99 zł
- wc kaczka żel do silnych zanieczyszczeń, kamień i rdza, 750 ml - 10,99 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

od

899
zł/szt.

od
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799
zł/szt.

3

2.

od

9990

od

zł/szt.

369
zł/szt.

1.

3.
plafon DRS8006/3

1. kolor chrom, 3xE27, 60 W - 369 zł
2. kolor chrom, 5xE27, 60 W - 499 zł

Plafon LED
Palermo

1. 1 x E14 + LED 9 W - 99,90 zł
2. 3 x E14 + LED 12 W - 169 zł
3. 5 x E14 + LED 15 W - 229 zł

399
zł/szt.

1.

2.

209

lampa
sufitowa
8735

zł/szt.

3x E27, 60 W

3.

4.

od

PlafonY

od

10 W, WW PCV SPECTRUM, 230 V, 800 lm,
ciepły

od

349

11590

1190
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

1. GENUA, gwint 3 x E14 - 229 zł
2. LED neapol 6 x E14 + LED 18 W, z pilotem - 259 zł
3. glamour, gwint 3 x E27 - 269,90 zł
4. OPRAWA PLAFON PICCADILLY, kolor: chrom, gwint: E14;
1 pł. - 115,90 zł, 3 pł. - 189,90 zł, 5 pł. - 269,90 zł

+50

żarówka E27 LED

Oświetlenie
sufitowe
532/4a

Do WSZYSTKICH opraw, plafonów i oczek
doliczOne jest 50 punktów payback

1390

4xE27 60 W

4.

od

zł/szt.

NAŚWIETLACZE Led
z czujnikiem ruchu i bez

5990
zł/szt.

2.
1.

LAMPKI SOLARNE

3.

1. pochodnia - 13,90 zł
2. lampa solarna wisząca- 39,90 zł
3. lampka ROSA - 14,90 zł
4. latarnia solarna - 27,90 zł
5. najazdowa -dwupak - 32,90 zł

Oprawy ogrodowe Kanlux

5.

Rila 23 l, kinkiet - 59,90 zł, Rila 30 - 59,90 zł,
Rila 81 wisząca - 64,90 zł

od

899

2199

zł/zest.

zł/szt.

2199
zł/szt.

kleje Pattex

kleje montażowe One
for All oraz Express
- od 21,99 zł

piany Henkel
Ceresit
Whiteteq
wężykowa, 750 ml

PRODUKT
POLSKI

Panele tapicerowane

różne wzory i kolory, wymiary
30x60 cm, 15x60 cm

4

Maj 2021

DRZWI ZEWNĘTRZNE FOLK 80, 90 cm

30x30

cm,

kolor: dąb, złoty orzech, antracyt;
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki, próg;
wypełnienie: polistyren, powłoka zewnętrzna odporna na lakier UV oraz zarysowania, blacha ocynkowana, system Frame Click, ościeżnica symetryczna
i zbieraj punkty

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

379

od
od

zł/szt.

349

159

*zestawy bez armatury

od

zł/zest.

zł/szt.

2.
1.
LARA COMO 60 BIAŁA DSM

zestaw spectra

od

zestaw nice*

- szafka + umywalka - 499 zł
- słupek, 150x30 cm, dsm - 349 zł
dostępne w dwóch kolorach: biały i szary

1. szafka um. biała, 60 cm - 379 zł,
80 cm - 429 zł
2. półsłupek 2/3 biała - 389 zł
3. słupek biała - 519 zł

459

szafka z umywalką,
szer. 50 cm, lakierowany
front, boki płyta MDF
- 159 zł

szafka z umywalką, szer. 40 cm, kolor:
wenge luizjana, biały połysk - 189 zł

279

+100

zł/szt.

zestaw small*

499

zł/zest.

zł/szt.

zestaw
natryskowy A-30 DEX

kolor czarny; w zestawie: drążek,
śr. 22 mm, uchwyt do mocowania
słuchawki, słuchawka prysznicowa,
deszczownica, mydelniczka, wąż
PVC dł. 1,5 m, mosiężna głowica
funkcyjna - 179 zł/zest.

+100

deska
wolnoopadająca

+100°P
kabina
tina black

szkło transparentne 4 mm, profile
aluminiowe czarne matowe, czarne
jednopunktowe uchwyty drzwiowe
wykonane z metalu, rolki w kolorze
czarnym, górne podwójne, dolne
pojedyncze, kabina jest bez syfonu.
--80x80 cm - 459 zł,
--90x90 cm - 599 zł

649

SLIM

Deska psb formic
SUPER SLIM NEW
wolnoopadająca, duroplast
- 84,99 zł/szt.

ZESTAW
PODTYNKOWY
SET 895 AQUA

kompakt
WC merida

odpływ poziomy,
deska PP wolnoopadająca

miska Delfi, deska PP, przycisk
chrom, błyszczący

1899

zł/szt.

zł/żeberko

od

1699
zł/szt.

Deszczownia

Reduktor do butli
gazowej propanbutan

z baterią natryskową i składaną
wylewką wannową LOGON

bez węża - 16,99 zł
z wężem dł. 1 m - 24,99 zł

GRZEJNIK ALUMINIOWY
POWER 70
seria baterii Julia

7699
zł/szt.

8999
zł/szt.

119

109

zł/szt.

zł/szt.

7999
zł/szt.

jednouchwytowa
z ruchomą wylewką
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

natryskowa
jednouchwytowa

wannowa ścienna
jednouchwytowa

kuchenna ścienna
jednouchwytowa

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

kuchenna stojąca
jednouchwytowa

Maj 2021

5

narzędzia

w do mo w y m
warsz tacie

599
zł/zest.

Odkurzacz
uniwersalny WD3

moc 1000 W, przystosowany
do pracy na mokro i sucho, funkcja
wydmuchu, zbiornik 17 litrów;
wyposażenie: wąż ssący
dł. 2 m o śr. 35 mm, ssawka
podłogowa na mokro/sucho,
ssawka szczelinowa, filtr kartridżowy, papierowa torebka
filtracyjna 1 szt.

2500

W

160
bar

249
zł/zest.

Myjka ciśnieniowa 2500 W
ciśnienie 160 bar, przepływ wody 510 l/h,
wąż dł. 8 m, szybkozłącza, dysza regulowana i dysza turbo, wbudowany pojemnik
na detergent; idealna do czyszczenia
pojazdów, tarasów czy kostki brukowej

1000

W

17

litrów

750
W

119

115
mm

189

850
W

zł/zest.

82
mm

zł/szt.

Strug 850 W

Szlifierka kątowa 750 W

moc 750 W; śr. tarczy 115 mm; maks. pręd. obr. 12000 obr./min; bardzo
wąska obudowa; zmiana kąta osłony tarczy bocznej bez użycia narzędzi;
dwustopniowy przycisk; blokada wrzeciona

od

+100
moc 850 W; aluminiowa stopa; szer. strugania 82 mm, gł. do 3 mm;
struganie wgłębne w zakresie głębokości 0-12 mm; funkcja automatycznego
wysuwania „stopki parkującej”; w zestawie: worek na pył, prowadnica
równoległa, wspornik i prowadnica do strugania wgłębnego

4499

9999

zł/szt.

Skrzynka narzędziowa
TITAN PLUS - szary KTIP5025-4C
mocne tworzywo, wewnętrzne nosidełko

7990

zł/szt.

Skrzynka narzędziowa HEAVY
- HV - czarny KHVW-S411

system modułowy, mocne tworzywo ABS,
wymiary: 45x36x64 cm

zł/kpl.

Komplet akcesoriów
pneumatycznych

kpl. 5 sztuk: pistolet lakierniczy 1 l, do ropowania,
do przedmuchiwania, do pompowania kół
z manometrem, wąż spiralny dł. 5 m

349

279

zł/szt.

zł/szt.

129
zł/szt.

720
W

Wiertarka
udarowa 720 W

moc 720 W; reg. obrotów 0-2800 min-1; udar 44800 min-1;
uchwyt: 1,5-13 mm; śr. wiercenia: w drewnie/metalu/
betonie: 30/10/13 mm

6
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Kompresorsprężarka Deget 24 l

1,5 KM, 8 bar, pompa smarowana
olejem

Pilarka elektryczna
Deget 2400 W

prowadnica 37 cm, beznarzędziowe
naciąganie łańcucha, wzdłużny układ silnika
i zbieraj punkty

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

od

7499

2999

1199

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

2,5
litra

Farba
dekoracyjna FOX

brokat

zł/szt.

11
litrów

9
litrów

10% GRATIS

JEDYNKA FARBA
EMULSYJNA
ŚNIEŻNOBIAŁA
biała, 11 l (4,36 zł/l)

od

5999

farba emulsyjna, wysokiej jakości,
do dekoracyjnego i ochronnego
malowania ścian i sufitów
wewnątrz pomieszczeń,
9 l (6,67 zł/l)

zł/szt.

od 2,5
litrów

5699

zł/szt.

10
litrów

Dulux Super Biały Mat

nawierzchniowa farba alkidowa
do drewna i metalu, 0,7 l (od 21,41 zł/l)

8399

zł/szt.

DEKORAL ODPORNA
NA SZOROWANIE

biała, matowa farba lateksowa
do wnętrz, odporna na szorowanie, 10 l (8,40 zł/l)

86

6699

zł/szt.

11,5
litrów

99

zł/szt.

NOBILES FTALONAL

farba lateksowa, 2,5 l (12 zł/l)

5999

1499

0,7
litra

NOBILES PORY ROKU

10 g

4799

od

15% GRATIS

Śnieżka EKO

biała emulsja akrylowa do
ścian i sufitów, 11,5 l (4,96 zł/l)

od

2099
zł/szt.

zł/szt.

11,5
litrów

15% GRATIS

Grunt Śnieżka

lateksowa emulsja podkładowa,
11,5 l (5,83 zł/l)

3399
zł/szt.

zł/szt.

5
litrów

sadolin classic
IMPREGNAT hybrydowy
powłokotwórczy, przeznaczony
do ochronno-dekoracyjnego
malowania drewna na zewnątrz,
--2,5 l - 59,99 zł (24 zł/l)
--4,5 l - 89,99 zł (20 zł/l)

DREWNOCHRON
IMPREGNAT EXTRA

do ochronnego i dekoracyjnego
malowania drewna,
4,5 l + 11% (17,40 zł/l)

Fuga elastyczna Ceresit CE40

elastyczna i odporna na pękanie, do ogrzewania podłogowego, na balkony i tarasy, można
stosować przy kamieniu naturalnym, szerokość
1 - 8 mm

1799
zł/opak.

Acryl Putz Finisz

gładź szpachlowa wykończeniowa, 17 kg (2 zł/kg)

hit c
eno
wy

36 99
zł/op

ak .

Elastyczna zaprawa
klejąca CM16

Kamień dekoracyjny Incana Merida Ecru
opak. 0,41 m2

z włóknami, 25 kg (1,48 zł/kg)

1.

3299
zł/m2

2.

3.

GRES TECHNICZNY

1799
zł/m2

1. HX200, 2. KX300, 3. RX400; wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny,
antypoślizgowy, idealny na garaż, taras, balkon, gat. I
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

Panele podłogowe Kastamonu
kolekcja paneli Floorpan Blue, gwarancja 25 lat,
grubość 8 mm, AC4, V-fuga, struktura rustykalna

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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7

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

od

209

69

1199

zł/szt.

W

Przycinarka do trawy HANDY

zł/szt.

249

3,5

silnik 300 W; napięcie 230 V~50 Hz;
szerokość robocza 22 cm; głowica półautomat

Akumulatorowe
nożyce do trawy
i żywopłotu 18 V

zł/zest.

kW

+50

300

zł/szt.

196
cm3

18
V

Kosiarka
spalinowa
z napędem handy

Patelnia
żeliwna
kwadratowa

Kociołek żeliwny

--8 l - 209 zł
--emaliowany, 8 l - 299 zł

24 cm - 54,49 zł/szt.

od

silnik Loncin (żeliwna tuleja); poj. 196 cm3; moc 3,5 kW;
szer. robocza 51 cm; regulacja wys. koszenia centralna 8 stopniowa 20-80 mm; kosz 62 l ze wskaźnikiem
napełnienia; koła łożyskowane 20/27,5 cm; regulowana
wys. uchwytu 3 poziomy; funkcja mielenia; boczny wyrzut;
funkcja mycia obudowy

500
W

119

akum. 2,5 Ah, szybka ładowarka
50 min - 100%, w zest. głowice
do cięcia: trawy 10 cm, krzewów
20 cm; czas pracy do 300 min

zł/szt.

Nożyce
do żywopłotu LIDER

silnik 500 W; napięcie 230 V~50 Hz; długość
robocza 41 cm; maks. średnica gałęzi 16 mm

699
zł/szt.

od

105

zł/rolka

Podstawy słupka ocynk

Siatka leśna ocynk Vimar
- wys.150 cm, rolka 50 mb - 105 zł
- wys. 200 cm, rolka 50 mb - 135 zł

do wkręcania, wmurowania, przykręcane,
do słupków kwadratowych i okrągłych

999

1349

zł/szt.

1299

zł/szt.

zł/szt.

5699
zł/opak.

Nexler gont bitumiczny karpiówka
32x80

wym. 1 elementu:
cm, opakowanie 3 m kw, kolor:
grafitowy, brąz, zielony

Mocny beton B-20 PSB
25 kg (0,40 zł/kg)

Murlep 125- zaprawa
murarska Kreisel
do betonu komórkowego, 25 kg
(0,54 zł/kg)

Poztynk zaprawa
tynkarska Kreisel
25 kg (0,52 zł/kg)

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

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

