
Przygotuj  
swój trawnik
na wiosnę

Pilarka spalinowa 2,3 KM
pojemność silnika 45 cm 3, dł. prowadnicy 40 cm, waga 6,1 kg

Wertykulator elektryczny Handy
•	 silnik 1800 W 
•	 napięcie	230	V	~50	Hz	
•	 szer.	wałka	38	cm	
•	 kosz	45	l	
•	 5-stopniowa	regulacja	 
głębokości	napowietrzania 
(od	12	do	6	mm)	

•	wałek	aeratora	 
i wertykulatora  
w	komplecie
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HIT CEnOWy!

397 zł/szt. 
469 zł*

HIT CEnOWy!

479 zł/szt. 
529 zł*

Oferta handlowa ważna od 03.03.2023 do 18.03.2023

+50
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Krzewy i drzewa owocowe
 - jabłoń - 24,99 zł 26,65 zł*

Różanecznik	
Nova Zembla
wys. 30-40 cm

Barwinek pospolity  
Blue Sapphire 
wys. 10-15 cm 

Wiciokrzew
w dużej doniczce (C2)

Rośliny	 
na	wiosnę
narcyz, prymula, 
szafirek, hiacynt, 
krokus

Obornik	bydlęcy
 - 2 kg - 10,90 zł (5,45 zł/kg) 19,99 zł*
 - 5 l - 12,90 zł (2,58 zł/l) 19,90 zł*
 - 10 l - 19,90 zł (1,99 zł/l) 29,90 zł*

 - malina czerwona - 8,99 zł 9,91 zł*

Osłonka	ceramiczna	
1. OLIMPIA, śr. 14 cm, kolor kremowy 
2. BOHO SIMPLE, śr. 16 cm

Ziemia	uniwersalna	PSB
poj. 20 l (0,29 zł/l);
dostępne różne pojemności

2999
zł/szt.

3513zł*

1249
zł/szt.

1349zł*

549
zł/szt.

599zł*

od 899
zł/szt.

od 991zł*

2799
zł/szt.

2999zł*

od 1090
zł/szt.

od 1490zł*
599

zł/szt.

619zł*

1999
zł/szt.

2049zł*

7x7
cm

wym.
doniczki

10,5
cm

śr.
doniczki

2
*Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

Rośliny 

ogrodowe

+50

+50



Przęsło	ogrodzeniowe	EWA	LUX	II
wym. 1,8x0,9x1,2 m, stal ocynk + RAL 9005

 - brama dwuskrzydłowa, szer. 4 m - 749 zł 869 zł*
 - furtka, szer. 0,9 m, lewa/prawa - 259 zł 269 zł*

Panel	ogrodzeniowy
wym. 2,5x1,52 m, śr. drutu 3,2 mm, ocynk + RAL 7016 połysk

Pojemnik	 
na	śmieci
kolor zielony
- 120 l - 115 zł 139 zł*
- 240 l - 175 zł 189 zł*

Pompa	 
do wody  

brudnej	SDW
 - moc 400 W - 99 zł 119 zł*

 - moc 1100 W - 198 zł 219 zł*

Szklarnia	ogrodowa
wym.:  250x400x200 cm - 429 zł 449 zł*,  

300x450x200 cm - 459 zł 499 zł* 

139 zł/szt.

146 zł*

od 429 zł/szt.

od 449 zł* od 115 zł/szt.

od 139 zł*

HIT CEnOWy!

od 99 zł/szt. 
od 119 zł*

HIT CEnOWy!

3990
zł/szt. 
4990zł*
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Twoi pomocnicy 

w porządkach

VILEDA
Mop	płaski	
ULTRAMAX 
+	AJAX	GRATIS
mop płaski wyciskany 
wraz z wiadrem  
w komplecie; dodatkowo 
w ofercie wkład do mopa  
- 24,90 zł 36,99 zł*

VILEDA	Suszarka	do	bielizny	 
INFINITY	FLEX
linki teleskopowe rozsuwane do 2 m, może pomieścić 
ubrania nawet z 4 prań, w wyposażeniu nóżki 
z kółkami, powierzchnia suszenia 30 m

KH-7	preparat	 
czyszczący
do odtłuszczania,  
do usuwania kamienia,  
750 ml - 15,99 zł  
(21,32 zł/l) 18,35 zł*

REGINA	BLITZ
ręcznik papierowy  
3 warstwowy, a’1 
- 11,99 zł 14,99 zł*

FAMILIA	papier	toaletowy	
3-warstwowy, a’16 - 17,99 zł (1,12 zł/rolka) 
23,99 zł*

MELT	preparat	 
do	udrażniania
750 ml - 27,99 zł 
(37,32 zł/l) 35,99 zł*

VILEDA
Ścierka	
uniwersalna  
aCTIFIBRE

FaIRy  
płyn	do	naczyń
cytryna, granat, 450 ml 
- 5,99 zł (13,31 zł/l) 
6,99 zł*

Pościel	4	Pory	Roku
poduszka: 40x40 cm - 13,90 zł 15,90 zł*,  
50x60 cm - 22,90 zł 26,99 zł*, 70x80 cm - 36,90 zł 45,99 zł*;  
kołdra: 160x200 cm - 55,90 zł 69,99 zł*, 220x200 cm - 74,90 zł 89,99 zł*

od 599
zł/szt.

HIT CEnOWy!

8990
zł/kpl.
129 zł*

od 1390
zł/szt.

od	1590zł*

219 zł/szt.

299 zł*

749
zł/szt.

1099zł*

4
*Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
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Seria	baterii	PSB	VIVO
głowica 35 mm

Zestaw zlew KLASIK 
+	bateria	

zlew granitowy 1-komorowy 
z długim ociekaczem, bateria 

w komplecie; kolory: grafitowy, 
szary, piaskowy

wannowa 
- 99,99 zł 129 zł*

natryskowa  
- 79,99 zł 95 zł*

umywalkowa stojąca  
- 49,99 zł 59,99 zł* 

zlewozmywakowa ścienna 
- 79,99 zł 95 zł*

umywalkowa ścienna
- 79,99 zł 95 zł* 

zlewozmywakowa stojąca
- 59,99 zł 69,99 zł*

Szafka  
łazienkowa	 
nad	pralkę
wym. 64,5x25x170 cm, 
płyta biała o gr. 18 mm

3.	Stojak	na	ręczniki	BLACK
kolor czarny - 129 zł 159 zł*

4.	Dywanik	łazienkowy	laguna	
wym. 80x50 cm, kolory: beż, czarny,  
szary, zielony - 34,99 zł 49,99 zł*

5.	Zestaw	WC	VERTO
kolor czarny - 75 zł 89,99 zł*

7.	Kabina	Xenia
 - szer. 80 cm - 849 zł 1249 zł*
 - szer. 90 cm - 899 zł 1299 zł*

6. ZESTaW  
POdTynKOWy B623 
Z	MISKĄ	COLOUR
clean-on, deska wolnoopadająca,  
antybakteryjna, przycisk chrom  
- 849 zł 949 zł*

8.	Grzejnik	łazienkowy	PSB	VERA	
wym. 415x530 mm, 395 W - 219 zł 249 zł*
wym. 715x530 mm, 395 W - 299 zł 329 zł*
wym. 850x530 mm, 490 W - 369 zł 399 zł*
wym. 1060x530 mm, 570 W - 429 zł 499 zł*
wym. 1240x530 mm, 700 W - 529 zł 599 zł*

R

Meble	MEA	
kolor biały połysk,  
nóżki i uchwyty czarne
1. szafka z umywalką  

o szer. 55 cm - 349 zł 399 zł*
2. słupek - 349 zł 399 zł*

od 4999
zł/szt.

HIT CEnOWy!

299 zł/kpl. 
349 zł*

209 zł/szt.

269 zł*

od 3499
zł/szt.

5

+200

+200

+100



1
2

3

Lampa	 
solarowa	słupek	
wys. 89 cm, kolor czarny

Lampka	solarna
1. plastikowa - 3,49 zł 3,99 zł* 
2. stal - 4,29 zł 4,99 zł* 
3. zmieniająca kolory - 11,90 zł 14,99 zł* 

Lampka	 
solarna	KULA

- 10 cm - 9,99 zł 12,90 zł* 
- 15 cm - 25,90 zł 32,90 zł*
- 20 cm - 32,90 zł 37,90 zł*
- 25 cm - 36,90 zł 39,90 zł*

PRZEDłUżACZ	 
BęBNOWY	ECO	LINE
4 gniazda, przekrój żyły 3x1 mm2,  
dł.: 10 m - 82,90 zł 99,90 zł*, 15 m - 94,90 zł 115,90 zł*, 
20 m - 119 zł 148,90 zł*, 25 m - 129 zł 159,90 zł*

Przedłużacz	 
bębnowy	gumowy
4 gniazda, przekrój żyły 
3x1,5 mm2, długość 25 m Przedłużacze	 

ogrodowe	OMY*	
przekrój żyły 2x1 mm2, długość 10 m, 
*dostępne różne długości 

4990
zł/szt.

5490zł*

219 zł/szt.

250 zł*
2590

zł/szt.

3990zł*

od 349
zł/szt.

od 399zł*

od 999
zł/szt.

od 1290zł*

HIT CEnOWy!

od 8290
zł/szt. 

od 9990zł*

6
*Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
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Kompresor	 
olejowy
zbiornik 24 l,  
pompa 2 KM,  
wydajność 222 l/min

Wiertarko-
-wkrętarka	
akumulator 20 V, Li-Ion, 
1,3 Ah; 2 biegi

Wyrzynarka
moc nominalna 500 W

Spawarka 
inwertorowa MMa
prąd spawania 20-110 A; 
śr. elektrod 1,6-2,5 mm,  
wyposażenie: szczotka 
z młotkiem, tarcza ochronna, 
klema masy, uchwyt elektrody, 
przewody spawalnicze

Wiertarka  
udarowa
moc 900 W

Szlifierka	kątowa
moc 900 W; śr. tarczy 125 mm

Szlifierka	kątowa
moc znamionowa 500 W, 
pręd. obr. 11000 obr./min, 
śr. tarczy 115 mm, 
beznarzędziowa  
wymiana tarczy

Wiertarko-
-wkrętarka
akumulator 18 V, Li-Ion, 
2,5 Ah

139 zł/szt.

209 zł*

175 zł/szt.

229 zł*

269 zł/zest.

349 zł*

129 zł/szt.

159 zł*

299 zł/szt.

329 zł*

629 zł/szt.

739 zł*

500
W

500
W

900
W

900
W

229 zł/szt.

259 zł*

HIT CEnOWy!

7990
zł/szt. 
109 zł*

7

+300

+100
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*Najniższa cena produktu z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

PANELE	PODłOGOWE
1. DąB TEATRALNy - 33,99 zł 39,99 zł*
2. DąB CALgARy - 35,99 zł 43,99 zł*
3. DąB MATEO, V-fuga - 39,99 zł 49,99 zł*
4. DąB TOBAgO, V-fuga - 47,99 zł 59,90 zł*

8 mm

aC4

8 mm

AC5

7 mm

aC4

8 mm

aC4

Drzwi	zewnętrzne	
DIUNA
szer.: 90 cm; dostępne kolory: 
orzech, złoty dąb, antracyt; 
wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, próg, komplet 
akcesoriów; wypełnienie: 
spieniony polistyren; 
wykończenie: szyba 
hartowana, ramka czarna, 
blacha ocynkowana

PRODUKT
POLSKI

drzwi  
zewnetrzne dETROIT
szer.: 80/90 cm, dostępne 
kolory: orzech, złoty dąb, 
antracyt; wyposażenie:  
skrzydło, ościeżnica, próg,  
komplet akcesoriów; 
wypełnienie: spieniony  
polistyren; wykończenie:  
blacha ocynkowana

PRODUKT
POLSKI

Dulux	Super	Biały	Mat
wysokiej jakości farba emulsyjna, do malowania  
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 9 l (7,78 zł/l)

Dulux	Kolory	Świata
lateksowa farba do ścian i sufitów;  
2,5 l (21,60 zł/l)

1990 zł/kpl.

2248 zł*

9
litrów

2,5
litra

HIT CEnOWy!

1190 zł/kpl. 
1499 zł*

5399
zł/szt.

6399zł*

6999
zł/szt.

7999zł*

od 3399
zł/m2

od 3999zł*

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.

Będzino 
Białogard 
Biskupiec 
Błażowa 
Brzozów 

Gostynin 
Góra 
Gryfice
Hrubieszów
Lipno

Maków Mazowiecki
Mława
Mońki
Mszana Dolna
Myślibórz

Poddębice
Pułtusk
Radzyń Podlaski
Sadowne
Sokołów Podlaski

Sława
Staszów
Szprotawa
Tomaszów Lubelski
Trzebiatów

Trzebiel
Wałcz
Warszawa-Falenica
Włoszczowa

 BĄDź	NA	BIEżĄCO: PSBMrowka PSBMrowkamrowka.com.pl

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

+100


