
Grill Gazowy MiDaS
emaliowana pokrywa i komora paleniskowa odporna na  
wysokie temperatury; moc 8,7 kW: tubowe palniki główne ze 
stali szlachetnej (3x2,9 kW); dwuczęściowy emaliowany ruszt 
grillowy; chromowany ruszt do podgrzewania zawieszony  
w pokrywie; wskaźnik temperatury w pokrywie; dołączony 
wąż i reduktor ciśnieniowy; powierzchnia grillowania  
61x36 cm

Krzesło GHosT 
59x69x81 cm, maks. obciążenie 110 kg,  
siedzisko polipropylen, nóżki metalowe, kolor szary,  
malinowy, limonkowy, kość słoniowa - 84,90 zł
stół ogrodowy, śr. 80 cm - 109 zł

cellfasT wąż oGrodowy 
wąż 3-warstwowy, poliestrowy oplot  
krzyżowy, odporny na promienie UV  
- 1/2x15 m - 9,99 zł HIT ceNowy 
- 3/4x20 m - 27,90 zł
zesTaw wąż 1/2x20 m 
+ KońcówKI
- 19,99 zł

dzbaNeK fIlTrujący aquapHor jasper 2,8 l 
+ wKład maGNezowy + Najlepsze dIeTy  
+ HerbaTa TeeKaNNe deTox I slIm
wkłady - od 6,99 zł

HamaK oGrodowy  
Na sTelażu
wym. 195 x 100 cm, kolor 
grafitowy

zesTaw meblI z TecHNoraTTaNu
5-częściowy zestaw, 4 x krzesło 53 x 57 x 83 cm,  
stolik 90x76 cm

HiT 
ceNowy

od 999
zł/szt.

od 8490
zł/szt.

599 
zł/szt.

2999
zł/szt.

psb mrówKa brodNIca

Grill  
węGlowy  
KulIsTy
śr. rusztu 43 cm

199 
zł/szt. 

259 
zł/szt. 

999 
zł/kpl. 

Maj 2018
Oferta ważna od 27.04 do 13.05

lub do wyczerpania zapasów
www.mrowka.com.pl

pIKNIK
z mrówKą



1. roŚlINy rabaTowe
różne rodzaje - od 1,99 zł

2. pelarGoNIa rabaTowa
- 1,99 zł HIT ceNowy

3. rabaTowy 6-paK
różne rodzaje - od 7,99 zł

Meble cezar
ławka z podłokietnikiem - 299 zł, ławka bez podłokietnika - 279 zł, 
krzesło z podłokietnikiem - 249 zł, krzesło bez podłokietnika - 229 zł, 
stół mały - 259 zł, stół duży - 329 zł

Grill  
wIszący Na 
TrójNoGu
średnica misy 

51 cm, wysokość 
145 cm 

1. węGIel drzewNy 
2,0 kg, 100% drzew liściastych - 5,99 zł (3 zł/kg)

2. bryKIeT węGla drzewNeGo 
2,0 kg (100% drzew liściastych)  
- 6,49 zł (3,25 zł/kg)

Drzewa owocowe  
w doNIczce 5 l
MIX najsmaczniejszych odmian - 24,90 zł
TrusKawKI 6-paK
różne odmiany - 8,79 zł

Kwazar oprysKIwacz
VENUS SUPER, 1,5 l - 41,59 zł
MERCURY SUPER 360 0,5 l - 12,89 zł
MERCURY SUPER 360 1 l - 14,89 zł
GAJA 2 l - 74,89 zł

ŚlIzG
różne kolory, 
długość: 
2,2 m - 169 zł 
3 m - 269 zł

1. płot tarasowy KEN - od 82,90 zł
3. płot ażurowy Jola - od 83,90 zł; 4. piasek 20 kg - 7,99 zł (0,40 zł/kg)

doNIca KwadraTowa 
30x30x28 cm  

doNIca szeŚcIoKąTNa 
40/28 cm - 29,90 zł 

1. przęsło jaGoda
stal + ral 9005, 2 lata gwarancji,  
wymaga malowania farbą na-
wierzchniową, szer. 2 m - 189 zł
2. przęsło Kaja, 
stal + ral 9005 , 5 lata gwarancji, 
szer.: 2 m - 149 zł
3. przęsło jola
metalowe, ocynk + ral 7016, wys.: 
1,20 m, szer.: 2,00 m - 229 zł

1

od 799
zł/szt. 

2

3

3

od 229 
zł/szt.

109 
zł/szt. 

od 599
zł/szt. 

1

1

2

od 879
zł/szt. 

2990
zł/szt. 

3490
zł/szt. 

od 1289
zł/szt. 

1

2

HiT 
ceNowy

od 199
zł/szt.

od 169 
zł/szt. 

od 149 
zł/szt. 

6990
zł/szt. 

Grill  
węGlowy

1. wym. 65x58x87,5 cm - 139 zł
2. kulisty z pokrywą, śr. rusztu 43 cm - 149 zł

od 139 
zł/szt. 1 2

2

3
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HuŚTawKa 
1. Kasia, wym. 108x78x110 cm - 139 zł
2. Vip, 3-osobowa, wym. 170x110x153 cm, 

różne kolory i wzory - 209 zł

parasole
- ogrodowy TNT 180 cm,  

kolory: zielony, niebieski - 19,90 zł 
- aluminiowy push up ø 250 cm‚ ’’HONGKONG’’ - 159 zł

- boczny polyester 270 cm,  
kolory: zielony, beżowy - 219,00 zł

parasol  
HavaNa
śr. czaszy 300 cm,  
mix kolor

lodówKI TurysTyczNe
1. piknikowa 10 l - 29,90 zł
2. turystyczna 25 l - 42,90 zł
3. lodówka elektryczna 10 l - 119 zł 

TrampolINy*
śr. 253 cm - 329 zł, bez drabinki
śr. 305 cm, w zestawie drabinka typu L - 429 zł  
+ 50 pkt. payback
śr. 366 cm, w zestawie drabinka - 559 zł
*zgodność z normami PN-EN 71-14:2015, certyfikat Intertek GS

HamaK bawełNIaNy z belKą
200x80 cm, maks. waga użytkownika: 120 kg - 47,90 zł
200x150 cm, maks. waga użytkownika: 150 kg - 89 zł

leżaKI
1. składany aluminiowy - 91,90 zł
2. drewniany - 95 zł

NamIoT  
moNodome  
dwuosobowy
wym. 205x145/100 cm, poliester 190T

poduszKI  
oGroDowe

mix wzorów i kolorów

Koc  
pIKNIKowy  
polarowy
różne rozmiary i kolory

suszarKa oGrodowa 
2 rodzaje od 99 zł/szt.

w ofercie również akcesoria - od 34,90 zł

KoSze
1. piknikowy - 38,90 zł 
2. na zakupy - 21,90 zł

Meble oGroDowe
stół + 6 krzeseł + parasol; krzesełko - siedzisko 
textilene; stół - wym. 140x85x71 cm, blat 5 mm  
szkło hartowane, parasol - śr. 210 cm

sTolIK jupITer
 śr. 60 cm, wys. 72 cm, 
szkło hartowane

leżaK  
oGroDowy  

maTador plus
zielony, niebieski,szary 

od 139 
zł/szt. 1

2

od 1990
zł/szt. 

129 
zł/szt. 

1

1

1

2

2

2

3

od 2990
zł/szt. 

od 329 
zł/szt. 

6999
zł/szt. 

od 4790
zł/szt. 

od 9190
zł/szt. 

6990
zł/szt. 

od 599
zł/szt. 

od 1990
zł/szt. 

od 99 
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

849 
zł/kpl. 

8990
zł/szt. 
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wIerTarKa  
udarowa 710 w
moc 710 W, liczba obrotów  
0-2700/min, liczba udarów 43200 min-1, 
głębokość wiercenia w: betonie 13 mm, 
stali 10 mm, drewnie 25 mm, zakres 
uchwytu wiertarskiego 13 mm;  
bezstopniowa regulacja prędkości 
obrotowej

młoTowIerTarKa  
GrapHITe pro  900w
udar 5500 ud/min 3,2 J,
prędkość bez obciążenia: 1000 obr/min,
3+2 lata gwarancji

mulTIszlIfIerKa  
eINHell Te-os 1320
moc 130 W, wymiary powierzchni 
szlifierskiej: 150x150x100 mm,
prędkość oscylacyjna 24000/min

polerKa samocHodo-
wa eINHell 90w 
liczba obrotów 3700min^-1,
tarcza polerska 240mm

zesTawy GrapHITe eNerGy+  
wiertarko-wkrętarka, torba, bateria, ładowarka 
- 249 zł, wiertarko-wkrętarka, latarka, torba, 
bateria, ładowarka - 279 zł, szlifierka kątowa, tor-
ba, bateria, ładowarka - 329 zł, młotowiertarka, 
torba, bateria, ładowarka - 349 zł

zesTaw osprzęTowy  
sds-plus w walIzce

dłuto 20x250 mm, dłuto szpicak 
250 mm, wiertła SdS-Plus  

fi 5/6/7/8x110 mm,  
wiertła SdS-Plus  

fi 6/7/8/10/12x160 mm

wIerTarKo-wKręTarKa  
12 v lI-IoN
akumulator 12 V, 1300 mAh, Li-ion,  
moment obr. 25 Nm, 2 biegi, liczba obr.  
0-350 min-1/0-1300 min-1, regulacja momentu obr. 
17+1, czas ładowania 1 h; wyposażenie: 2 x akumu-
lator, ładowarka, walizka   

 walizKa 
w KomplecIe

rozpalarKa  
Do Grilla 2000 w
połączenie opalarki i specjalistycznej 
dyszy pozwala na rozpalenie grilla 
węglowego w 60 sekund, eliminuje 
konieczność użycia chemicznych rozpałek 
płynnych lub stałych, poza sezonem 
grillowym urządzenie może służyć jako 
standardowa opalarka

myjKa cIŚNIeNIowa 135 barów
moc 1900 W, ciśnienie 135 barów, przepływ 

wody 420 l/h, aluminiowa pompa, wyposażenie: 
pistolet, lanca, lanca turbo, pianownica, szczotka 

obrotowa i płaska, wąż 5 m.b.

KosIarKa spalINowa, Napęd 3w1 HaNdy      
silnik: Briggs&Stratton seria dOV750; pojemność: 161 cm3; 
szerokość robocza: 51 cm; regulacja wysokości koszenia: 

centralna 6-stopniowa 25-75 mm; kosz: 60 l; koła łożyskowane: 
20/30 cm; funkcja mielenia; boczny wyrzut; regulowana wyso-

kość uchwytu; wskaźnik napełnienia kosza; ready start 

KosIarKa eleKTryczNa Nac
moc 1800 W, szer. robocza 40 cm, regulacja 
wysokości koszenia centralna 5-stopniowa, 
pojemnik 40 l 

KoSa  
spalINowa 54 cc,  
Moc MaKS. 3 KM

silnik dwusuw 54 CC, szer. 
robocza tarcza 42 mm/żyłka 

255 mm, wał dzielony, pasek 
na ramię i głowica żyłkowa, 

tarcza w komplecie

KosIarKa spalINowa 
z Napędem

o pojemności 140 cm3, o szerokości koszenia 
46 cm oraz wysokości koszenia  

regulowanej 7-stopniowo w zakresie  
25-75 mm, pojemnik 50 l

fIsKars zesTaw sIeKIera  
rozłupująca x21  
+ Hw Nóż uNIwersalNy

przycINarKa  
żyłKowa HaNdy  

300w

KoSiarKa  
eleKTryczNa  

HaNdy

odKurzacz 
uNIwersalNy

moc 1000 W, przystosowany do pracy 
na mokro i sucho, funkcja wydmuchu, 

zbiornik 17 litrów, wyposażenie 
standardowe: wąż ssący długości 

2 m o średnicy 35 mm, ssawka 
podłogowa na mokro/sucho, 

ssawka szczelinowa, filtr kar-
tridżowy, papierowa torebka 

filtracyjna 1 szt.

119 
zł/szt.

125 
zł/szt.

119 
zł/szt.

389 
zł/szt.

8990
zł/zest.

249 
zł/kpl.

+100

4990
zł/szt.

359 
zł/szt.od 249 

zł/szt.

249 
zł/szt.

359 
zł/szt. 

1339 
zł/szt. 

999 
zł/szt. 

55 
zł/szt. 

31999
zł/szt. 

269 
zł/szt. 

199 
zł/zest. 
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piaskowy grafitowy szary

piaskowy grafitowy szary

zesTaw  
KreDo SzafKa  
z umywalKą 40 cm 

oGrzewacz lorD
moc: 3000 W; zasilanie: 230 V;  
temperatura: 30-60°C; zalety: oszczędność 
czasu, energii i wody, natychmiastowe dzia-
łanie, możliwość regulacji temperatury wody, 
łatwy w montażu

KabINa  
z Hydromasażem luNa
hydromasaż 3 dysze, szyby przednie  
transparentne 4 mm, szyby tylne grafitowe 
4 mm, profile chromowane, deszczowni-
ca, słuchawka prysznicowa, przełącznik 
funkcyjny, wys. brodzika 15 cm, głębo-
kość brodzika 5 cm, kabina bez syfonu, 
wym.: 80x80 cm - 799 zł, 90x90 cm - 899 zł

zesTaw sIlves/papaja/maro 
65 cm - 399 zł, 75 cm - 449 zł,  
85 cm - 499 zł, szafka z umywalką  
+ lustro z szafką i oświetleniem + nóżki

KompaKT z desKą 
pp mITo
odpływ poziomy, możliwość 
regulacji spłukiwania eko 
2/4 litra lub 3/6 litra

DESKA
WOLNOOpADAJĄCA

SliM

DeSKa SeDeSowa SliM
o działaniu antybakteryjnym

sTojący
ŚcIeNNy

KucHeNKa  
Gazowa  

masTer 
2-palnikowa 

zlew GraNITowy rIva*
*bateria york w komplecie

zesTaw mINT 
szafka z umywalką   

DeSKa   
SeDeSowa   
sofT ToucH

GrzejNIK  
łazIeNKowy  
psb suN

R

149 
zł/zest. 

159 
zł/szt. 

29999
zł/kpl. 

od 799 
zł/szt. 

od 399 
zł/zest.

229 
zł/zest.

8499
zł/szt.

HiT 
ceNowy

89 
zł/szt.

+100

oGrzewacz woDy  
sTaNdard plus 
50 l

309 
zł/szt.

169 
zł/zest.

zesTaw zlew GraNITowy rIo 
1-komorowy z ociekaczem, bateria plus dozownik, 
3 kolory

389 
zł/szt.

6499
zł/szt.

od 8999
zł/szt.
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92 mm

120 mm

1000 mm

farba  
aKrylowa  

psb mrówKa
wewnętrzna,  

biała, 10 l (2,60 zł/l)

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

farba  
bIała aKrylowa  
NobIles super aKryl
10 l (7,5 zł/l)

deKoral aKrylIT w
farba lateksowa do ścian  
i sufitów, 2,5 l (15,60 zł/l)

farba DeKoral  
aKrylIT w
farba lateksowa, odporna na 
szorowanie, 10 l (7,90 zł/l)

eMaKol  
sTroNG 0,9 l
emalia ftalowa ogólnego
stosowania, dostępne różne 
kolory (od  18,88 zł/l)

drewNocHrom 10 l 
(od  14 zł/l)

farba super wHITe 10 l
wysokiej jakości wodorozcieńczalna  
farba lateksowa, pozwala uzyskać efekt 
eleganckiej, śnieżnej bieli o głęboko 
matowym wykończeniu (8,30 zł/l)

emulsja aKrylowa
do ŚcIaN I sufITów
eKo bIała
10 l (5 zł/l)

farba deKoracyjNa  
TablIcowa lIITu

0,33 l - 20,99 zł (63,61 zł/l), 1 l - 67,99 zł
maGNeTIc

farba magnetyczna do ścian,  
0,5 l - 54,99 zł (109,98 zł/l)

farba  
oGroDowa  
vIva GardeN
0,75 l (46,65 zł/l)

Drzwi  
ocyNKowaNe HormaNN

wymiar: 80, 90 cm, prawe/lewe,  
komplet klamek do drzwi HORMANN,  

kolor: czarny

odwodNIeNIe  
lINIowe
korytko, ruszt tworzywo pokrywa ocynk, zestaw 3 mb, 
8032738670288, 2 zaślepki i podłączenie w komplecie

HammerITe  
połysK 0,7 l
nowoczesna, jednoskładnikowa 
farba, przeznaczona do  
antykorozyjnego i dekoracyjnego 
malowania metali (49,99 zł/l)

beToNIarKa
130/100 l, 550 W, 

wieniec żeliwny

TaczKa  
oGroDowa
poj. 80 l 

vIdaroN reNowacyjNy  
ImpreGNaT do drewNa
poj. 4,5 l (11,77 zł/l)

sadolIN GardeN 5 l 
nowoczesny, wydajny impregnat  
do drewna, służy do dekoracyjnego  
i ochronnego malowania wszelkich  
drewnianych powierzchni  
na zewnątrz (11 zł/l)

jedyNKa ImpreGNaT  
do drewNa  
z woSKieM
na zewnątrz pomieszczeń,  
zapewnia kompleksową ochro-
nę drewna dzięki systemowi 3 
aktywnych żywic, chroni przed 
promieniami UV, skutecznie 
zabezpiecza przed wilgocią, 
różne kolory i pojemności od 
0,9 l (od 15,44 zł/l)

vIdaroN ImpreGNaT  
do drewNa  
ocHroNNo-deKoracyjNy
4,5 l (18,89 zł/l) 

alTax ImpreGNaT  
do drewNa 5 l 
jedna warstwa (11 zł/l)

ŚrodeK  
GruNTujący psb
5 l + 1 l (1,67 zł/l)

2599
zł/szt.

8699
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

3499
zł/szt.

7499
zł/szt.

od 1699
zł/szt.

4999
zł/szt.

8299
zł/szt.

3899
zł/szt.

7899
zł/szt.

od 2099
zł/szt.

299 
zł/szt.

699 
zł/szt.

od 89 
zł/kpl.

3499
zł/szt.

5499
zł/szt.

5499
zł/szt. 5298

zł/szt.od 1399
zł/szt.

8499
zł/szt.

999
zł/szt.

od 13999 
zł/szt. 

+50
+50
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KompleT poŚcIelI lIlI
wym. 1x160x200 cm + 

2x70x80 cm - 58,90 zł  
wym. 1x220x200 cm + 

2x70x80 cm - 68,90 zł 
dostępne różne wzory

plafoN floral
30 1-10 w led fiolet, plafon 30 1 - 
10 w led transparentny

oprawa oŚw.
1 kinket - 29,90 zł
2 oprawa - 59,90 zł
3 oprawa - 109 zł

oprawa maGNolIa
spot halogenowy:  
2 listwa - 76,90 zł
3 listwa - 109 zł
4 listwa - 199 zł

lampKa bIurowa led
moc 7 i 5 W, podstawa zmieniająca 
kolory, 3 stopniowe ściemiania,
dostepne mix kolor

dywaN  
z Trawy morsKIej

wym. 35x60 cm - 8,99 zł
wym. 60x90 cm - 21,90 zł  

koło śr. 60 cm - 13,90 zł  
wycIeraczKI TeKsTIl  

I aT Home
różne rodzaje - od 9,99 zł

KroNopol paNele podłoGowe 
1. dąb Podlaski, AC3, 7 mm - 17,99 zł
2. dąb Parkietowy, AC4, 7 mm - 22,99 zł
3. dąb Calgary, AC4, 8 mm - 24,99 zł/m2

4. dąb diana, AC4, 8 mm, V-FUGA - 39,79 zł/m2

sKrzydło drzwIowe 
wewNęTrzNe alba*
wymiar: 70, 80 cm; kolor: dąb 
bielony; pełne - 99 zł, pokojowe  
lub łazienkowe - 169 zł
*cena bez klamki i ościeżnicy

drzwI Gaja
zewNęTrzNe/ 
wewNęTrzNe 
80 cm, 90 cm, orzech

drzwI zewNęTrzNe 
polsKIe TurKus 
80 cm, 90 cm, orzech

sToNes 
stara ce-
gła z fugą, 
VINTAGE 3 op. 
0,49m2

od 899
zł/szt.

4990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 7690
zł/szt.

od 1799
zł/m2

3990
zł/opak.od 5890

zł/kpl.

1 2

3 4

od 99 
zł/szt. 

529 
zł/szt.

749 
zł/szt.

9990
zł/szt. 
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1. SURF proszek do prania 60 prań 4,2 kg, różne rodzaje - 22,99 zł (5,48 zł/kg); 2. SURF kapsułki do prania 45 szt., 
różne rodzaje - 22,99 zł (0,51 zł/szt.); 3. COCCOLINO płyn i koncentrat do płukania 2/1,5 l, różne rodzaje - 9,99 zł 
(od 5 zł/6,66 zł/l); 4. VANISH GOLd odplamiacz płyn 1,8 l, różne rodzaje - 19,99 zł (11,11 zł/l); 5. AJAX płyn uniwersalny 
1 l, różne rodzaje - 4,49 zł; 6. BREF POWER ACTIV kostka do wc 2x50g, różne rodzaje - 6,49 zł (64,90 zł/kg); 7. dIX spray 
do czyszczenia różnych powierzchni 0,5 l, różne rodzaje - 6,49 zł (12,98/l); 8. REGINA ALOE VERA papier toaletowy a’12 
- 10,99 zł (0,92 zł/rolka)

vIleda mop obroTowy  
płasKI easy wrING ulTramaT
w sprzedaży również wkład do mopa  
płaskiego - 24,90 zł

KoSzyKi  
raTTaNowe

dostępne różne wielkości

obrus ceraTowy
szer. 140 cm, dostępny  
w różnych wzorach

Kołdra sofT lINe
wym.: 135x200 cm - 13,90 zł,  
155x200 cm - 14,90 zł,  
220x200 cm - 20,90 zł
poduszKa Havero
wym.: 33x50 cm - 40,90 zł
NaKładKa Na maTerac
wym.: 90x200 cm - 21,90 zł,  
140x200 cm - 30,90 zł, 160x200 cm - 32,90 zł

GarNeK emalIowaNy  
polNe KwIaTy
poj. 1,65-4,8 l - od 19,90 zł
TeKsTylIa KucHeNNe  
polNe KwIaTy
rękawica, fartuch,  
mata i inne - od 1,89 zł

1. dzbaNeK
poj. 1,23 l - 8,99 zł

2. pucHareK corNeT
poj. 250 ml - 9,49 zł

3. poKal
poj. 385-570 ml - od 4,49 zł

4. KubKI, szKlaNKI
różne rodzaje - od 1,49 zł

5. KarafKa
poj. 0,25-1 l - od 5,49 zł

6. Talerze fesToN
płaski, głęboki - 3,99 zł

wiaDro
z uchwytem metalowym, 

mix kolorów

ceKol bIała GładŹ  
szpacHlowa c-45 
20 kg (2,05 zł/kg)

KlINKIer  
elasTyczNy 
71x240 cm  
palermo

specjalNy 
Klej/fuGa  
do KlINKIeru  
elasT. 15 kg
(10,47 zł/kg)

aTlas zw50  
zaprawa  
wyróNująca
25 kg (0,68 zł/kg)

płyTKa  
podłoGowa  
classIcwood oaK sTr 
wym. 59,8x14,4 cm, gat. 2

ursa amber 33
gr. 150 mm - 89,99 zł, 
gr. 100 - 96,79 zł,
gr. 50 mm - 90,89 zł 
•  = 0,033 W/mK;
• materiał niepalny, klasa 
reakcji na ogień - A1 
(euroklasa) wg EN 13501-1
• 1 rol = 3,625 m2

psb mrówKa brodNIca
87-300 brodNIca, ul. szabda 104

Tel. 56-491-18-41 
GodzINy oTwarcIa: pN. - pT.: 7-20, sob.: 7-20, Nd.: 10-18

135 
zł/zest. 
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

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

Akceptujemy karty kredytowe:
zakupy na raTy


