
309,-
szt.

Szlifierka  
kątowa 900 w*
moc 900 W; śr. tarczy 125 mm,  
regulacja obrotów 2800-11000 obr./min
*cena nie obejmuje tarczy

Regał metalowy
wys. 180 cm, szer. 90 cm, gł. 40 cm; 5 półek, 
obciążenie maks. każdej półki do 175 kg; 
półki z płyty MDF - gr. 5 mm, montaż wciskany

SkRzydło 
dRzwiowe intaRSja
szer.: 60, 70, 80, 90 cm,
 - pokojowe - 299 zł,
 - łazienkowe - 329 zł

900
W

125
mm

875 
kg

maks.

od 299,- 
szt.

109,-
szt.

re
GUlaCja

o

bro t ó w

2800-11000 obr./min

Wrzesień 
2022

Oferta ważna  
od 9.09 do 24.09

lub do wyczerpania zapasów.

i urządzaj
Remontuj

kwartalnik | nr 3/2022 | cena 2,49 zł (w tym 8% Vat) ISSN 2299-940X

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

jesień

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•  projekt domu 

szyty na miarę

•  stare z nowym, czyli sposób 

na wnętrza starych kamienic

•  więcej światła i ciepła 

w domach jesienią

m jak 
mRówka
porady i pomysły  
dla Twojego domu

Aktywuj kupon  w aplikacji PAYBACK
i wymień min. 3 000 punktów
na zakupy w Mrówce,
a +1 000 punktów
wróci do Ciebie! 

Kupon ważny do 31.08.2022 r.

WYMIEŃ PUNKTY
I ZYSKAJ PUNKTY!



żuRawina 
wielkoowocowa c2

w doniczce o poj. 2 l

BoRówka
na cały sezon,  
odmiany owocujące  
w różnym czasie

PRzĘSło 
ogRodzeniowe 
nikola ii*
szer. 2 m, wys. 1,2 m, 
stal ocynk + RAL7016 
struktura
* nie wymaga malowania, do-
stępna również brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

gRyS gRanitowy SzaRy 8-16 mm
opak. 20 kg (0,75 zł/kg)

gRyS śnieżnoBiały 12-18 mm
opak. 20 kg (1,20 zł/kg)

miSa  
Roma 240

kolor biały lub czarny

wRzoS
wys. 11 cm

wRzoSiec
wys. 12 cm

dRzwi  
zewnĘtRzne  

PaSadena
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, 

próg, komplet akcesoriów; wypełnienie  
- spieniony polistyren;  

wykończenie: szyba hartowana, ramka  
czarna, blacha ocynkowana, uszczelka  

na całym obwodzie; zastosowanie 
- domy jednorodzinne

PRODUKT
POLSKI

dRzwi 
zewnĘtRzne alFa
wyposażenie: skrzydło, oścież-
nica, próg, komplet akceso-
riów; wypełnienie - spieniony 
polistyren, wykończenie: szyba 
hartowana, ramka satyna, bla-
cha ocynkowana, 2 uszczelki na 
całym obwodzie; zastosowanie 
- domy jednorodzinne; drzwi 
spełniają wymogi programu 
„Czyste powietrze”; kolory: 
orzech, dąb szlachetny, antracyt

1099
szt.

1799
szt.

229,-
przęsło

1599
szt.

699
szt.

1099
szt.

2399
opak.

1499
opak.

1599,-
kpl.

1699,-
kpl.

dostępne kolory:

dostępne  
kolory:

Wrzesień 20222

i do ogrodu
do domu
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9490
para

99,-
szt.

wieRtaRka 
udaRowa 800 w
moc 800 W, maks. śr. wiercenia: 
drewno 30 mm, beton 13 mm

młotowieRtaRka 900 w
moc 900 W, 3 funkcje, siła udaru 4 J, uchwyt 
SDS-Plus, maks. śr. wiercenia w betonie 26 mm

Pilarka 
taRczowa 1230 w
moc 1230 W, śr. tarczy 160 mm, wylot na pył (adapter), 
łagodny start, szybki stop, maks. kąt cięcia 45°, gł. cięcia: 
pod kątem 90° - 55 mm, pod kątem 45° - 37 mm

SkRzynka 
naRzĘdziowa 

oPtima
korpus o podwyższonej wytrzymałości, 

organizery, wew. nosidło

SkRzynka 
naRzĘdziowa evo
korpus o podwyższonej wytrzymałości, 
duży organizer z przegrodami, wew. 
nosidło, rączka z aluminium

SkRzynka 
naRzĘdziowa 

Heavy
wym. 450x360x640 mm, 

lita uszczelka odporna na 
oddziaływanie pyłu i wody, 

wzmocniona konstruk-
cja ścian, wew. nosidło, 

transparentne organizery 
z pokrywami, możliwość 

rozmontowania  
do transportu

PłaSzcz PRzeciwdeSzczowy
wentylacja pod pachami i na plecach, 
rękawy ze ściągaczem, zapinane na suwak 
i napy, dwie boczne kieszenie, kaptur, 
rozmiary: M-2XL

kuRtka 
SoFtSHell 
z kaPtuRem
wodoodporna, 
oddychająca 
3-warstwowa 
tkanina softshell 
z membraną 
TPU, podszewka 
micropolar, 
4 kieszenie, 
wiatroszczelne 
suwaki, rozmiary: 
M-2XL

blUza 
PolaRowa

100% poliester, 2 kieszenie, 
zamek błyskawiczny, 

rozmiary: M-2XL
SPodnie RoBocze

100% bawełna, 9 kieszeni, potrójne szwy, 
oczko na klucze, szlufki na młotek oraz 

pasek, kieszenie i ochraniacze kolan 
wzmocnione materiałem odpornym na 

przetarcia, rozmiary: M, L, 2L, XL

tRzewiki SkóRzane
podeszwa o właściwościach  
antypoślizgowych, odporna na 
olej napędowy, podnosek stalo-
wy, stalowa wkładka antyprzebi-

ciowa, właściwości antyelektrosta-
tyczne, ograniczona przepuszczalność 

i absorpcja wody, rozmiary: 41-45

wieRtaRko-wkRĘtaRka 18 v li-ion 2 ah*
w zestawie: wiertarko-wkrętarka 18 V, moment obr. 28/44 Nm, 2 biegi; 
latarka; torba; akumulator 18 V, Li-Ion, 2 Ah; ładowarka
* możliwość wykorzystania akumulatorów do wszystkich urządzeń z serii GRAPHITE Energy+

129,-
szt.

69,-
szt.

5990
szt.

269,-
zest.

160
mm

1230
W

900
W

800
W

dłuta
W ZESTAWIE

walizka
W ZESTAWIE

199,-
szt.

2590
szt.

99,-
szt.

 
W

 

ZESTAWIE
 

×
 

to
rba 

×

 W
 ZESTAWIE 

× 
a

k
UmUlator ×

2
Ah

18
V

309,-
zest.

1990
szt.

4990
szt.
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warsztat
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Panele Podłogowe 

Dąb Parkietowy/Zorba,
7 mm, AC4 

Dąb Kreta,
8 mm, AC4 

Dąb Cambridge,
8 mm, AC4, V-fuga

Dąb Tobago,
8 mm, AC5, V-fuga

Półka  
modułowa 
HekSagon
wym. 30x26x11,5 cm, 
dostępne kolory: biały, 
dąb sonoma

Półka 
SamowiSząca

dostępne kolory: 
biały, dąb sonoma

 - wym. 23,5x23,5 cm - 36,99 zł
 - wym. 59,5x23,5 cm - 49,99 zł
 - wym. 79,5x23,5 cm - 59,99 zł

giPSowa gładź SzPacHlowa acRyl 
Putz 2w1 StaRt + FiniSz
20 kg (1,50 zł/kg)

akRylowa FaRBa gRuntująca 
do StoSowania Pod FaRBy 

ceRamiczne i latekSowe
10 l + 1 l gratis (6,91 zł/l)

Fotel 
winSton
fotel typu uszak, zapro-
jektowany w stylu skan-
dynawskim; tapicerowany 
tkaniną welurową, pikowany, 
nogi z drewna bukowego, 
wymiary: szer. 62 cm, wys. 
108 cm, gł. 51,5 cm, dostępny 
w kolorach: beż, granat, 
szary, zieleń butelkowa

3299
m2

3499
m2

4299
m2

4799
m2

od 3699
szt.

4999
szt.

2999
opak.

20
kg

11
litrów

7599
szt.

nowośĆ

oPakowanie

PRomocyjne
10 + 1 litr

599,- 
szt.

dostępne kolory:

Wrzesień 20224

 i wykończenie wnętrz
dodatki
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1.

2.

3.

1.
2.

3.

 ŚWIETLÓWKI  
LED  

W ZESTAWIE

oPRawa SPot kong/tetRa*
kolory: biały, czarny; gwint E14, moc 40 W
1. kinkiet 1xE14 - 49,90 zł
2. listwa 2xE14 - 99,90 zł
3. listwa 3xE14 - 129,90 zł

* bez żarówki; oprawa Kong dostępna tylko 
w kolorze czarnym

oPRawa 
oświetleniowa 
tulon*
kolor bursztyn, gwint E27
*bez żarówki

oPRawa oświetleniowa SieRRa*
kolor złoty, gwint E27;
1. 1 p. - 54,90 zł, 2. 3 p. listwa - 199 zł, 
3. 3 p. koło - 189 zł 
*bez żarówki

oPRawa  
oświetleniowa look*
kolor grafit, gwint GU10;
1. kinkiet - 59,90 zł
2. 1 p. - 69,90 zł
3. 3 p. - 169 zł

*bez żarówki

oPRawa HeRmetyczna  
led vumBi t8
 - moc 2x9 W, dł. 60 cm - 44,90 zł
 - moc 2x18 W, dł. 120 cm - 59,90 zł
 - moc 2x22 W, dł. 150 cm - 79,90 zł

SeRia gniazd 
i łączników 
vega
kolory: biały, czarny; 
różne rodzaje,  
z uziemieniem lub bez

lamPa 
Podłogowa 
tokyo*
śr. 50 cm, wys. 148 cm;  
kolor len, gwint E27
*bez żarówki

Hit cenowy

299,-
szt.

dostępne  
kolory:

od 5490
szt.

od 549
szt.

od 4490
zest.

9990
szt.

od 5990
szt.

od 4990
szt.

dostępne  
modele:

Wrzesień 2022 5 

w dobrej cenie
oświetlenie
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2.

1.

kaBina koRa
szkło transparentne 

o gr. 4 mm, profile alu-
miniowe - chrom, rączki 

jednopunktowe, rolki górne 
podwójne, rolki dolne poje-

dyncze; wys. brodzika 15 cm, 
gł. brodzika 5 cm,  

wym.: 80x80 cm - 598 zł,  
90x90 cm - 699 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

zeStaw mea*
biały połysk, 
nóżki i uchwyty czarne;
1. szafka z umywalką 

55 cm - 309 zł;
2. słupek 30 cm - 349 zł

* cena nie zawiera armatury 
i akcesoriów

natryskowa 
- 79,99 zł

wannowa 
- 139,99 zł

sztorcowa: 
zlewozmywakowa, 

umywalkowa - 79,99 zł

ścienna: 
zlewozmywakowa, 

umywalkowa - 79,99 zł 

SeRia BateRii luna
głowica 35 mm

gRzejnik  
łazienkowy PSB veRa

wym. [mm] moc [W] cena

530x415 240 219 zł
530x715 395 299 zł
530x850 490 369 zł
530x1060 570 429 zł
530x1240 700 529 zł

zlewozmywak gRanitowy BRavo new
wym. 515x435x185 mm, jednokomorowy bez ociekacza, 
kolory: grafitowy, szary, piaskowy

zeStaw geBeRit 
uniFiX delta 50 

+ miSka RekoRd 
 RimFRee

deska z duroplastu, 
wolnoopadająca

od 598,-
zest.

od 219,-
szt.

od 7999
szt.

deSka
WoLNooPADAJąCA

od 309,-
szt.

Hit cenowy

225,-
zest.

1049,-
zest.

R

Wrzesień 20226

i kuchnia
łazienka
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1.

2.

3.

4.

Piecyk 
gazowy
moc 4,2 kW - 359 zł/szt.

moP vileda  
ultRamat tuRBo

mop obrotowy, w komplecie z wiadrem; w ofercie 
dostępny również wkład do mopa - 26,90 zł/szt.

SUSzarka 
do Bielizny vileda miXeR 3
powierzchnia suszenia 30 m

cHemia goSPodaRcza
1. BRYZA, proszek do prania 4w1, BIEL/KoLoR, 5,85 kg/90 prań 

- 29,99 zł (5,13 zł/kg / 0,33 zł/pranie) +50 pkt. PayBack
2. FAIRY, płyn do naczyń MIĘTA ARoMATICS, 850 ml - 5,99 zł (7,05 zł/l)
3. MELT, preparat do udrażniania, 750 ml - 28,99 zł (38,65 zł/l)
4. HoRECA CoMFoRT + ręcznik papierowy MINI, a’6 - 19,99 zł (3,33 zł/rolka) Hit cenowy

gaRnki winSton
poj. 1,8-7 l

SUSzarka  
do gRzyBów 
i owoców
średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością 
regulacji wysokości, moc 250 W

teRmowentylatoR 
FH-04

gRzejnik 
olejowy
 - 7 żeberek - 175 zł
 - 9 żeberek - 199 zł
 - 11 żeberek - 219 zł

gRzejnik 
konwektoRowy 
maeStRo 2000 w
 - bez nawiewu - 125 zł/szt.
 - z nawiewem - 139 zł/szt.

gRzejnik 
Halogenowy
3 ustawienia grzania 
- 89,99 zł

gRzejnik 
kwaRcowy

2 ustawienia grzania 
- 39,99 zł

2000
W

4,2
kW

od 599
szt.

12990
kpl.9090

szt.

od 5490
szt.

od 3999
1 szt.

107,- 
szt.

Hit cenowy

4490
szt.

Hit cenowy

1999
opak.
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Mrówka
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SzPadel 
FiSkaRS Solid
prosty lub ostry

Siekiera 
RozłuPująca m X17  

+ oStRzałka

Pojemnik 
na śmieci

poj. 120 l, 
kolor zielony

PilaRka elektRyczna nac
moc 1800 W, długość prowadnicy 35 cm, 

prędkość przesuwowa łańcucha 13 m/s

109,-
szt. 229,-

zest.

Hit cenowy

5999
szt.

Hit cenowy

199,-
szt.

1800
W

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. Ze względu na powierzchnię handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. 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

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy płatności:

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty
Adres

Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty
Adres

Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty


