
ToaleTka kosmeTyczna  
Diana Plus
z lustrem i taboretem, kolor biały, wymiary:
- stół: wys. 141 cm (z nadstawką),  

szer. 75 cm, gł. 40 cm
- stołek: wys. 45 cm, szer. 37 cm, gł. 28 cm

zesTaw Pinia*
1.  szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm 

- 299 zł, 60 cm - 349 zł, 80 cm - 399 zł,
2.  słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm  

- 199 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

komPakT meriDa
odpływ poziomy,  
deska PP wolnoopadająca

Kabina z hydromasażem delux
elektroniczny panel sterowania z funkcjami: radia,  
oświetlenia górnego i wentylatora, półka szklana, zestaw 
prysznicowy ze słuchawką prysznicową, deszczownica, 
wym.: 80x80 cm - 849 zł, 90x90 cm - 899 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

zesTaw 
PoDTynkowy 

aqua cersaniT
stelaż, miska, deska  

wolnoopadająca,  
przycisk chrom

baTeria 
zlewozmywakowa 
stojąca rubi
z elastyczną wylewką, 
kolory: czarny, szary, biały

szaFka kucHenna
kolory: dąb sonoma, biały
1.  pod zlewozmywak, wym. 

80x50 cm - 109 zł
2.  zlewozmywak, tekstura:  

jedwab - 99 zł,  
len - 129 zł

Piecyk gazowy
moc 4,2 kW

psb mrówKa jędrzejów
psb mrówKa sędziszów

zesTaw mebli Formic*
boki Venge Luizjana, front biały,
1.  szafka wisząca - 79 zł, 2.  komoda - 89 zł,
3.  szafka z umywalką, wym. 50 cm - 129 zł,
 4.  słupek wysoki - 149 zł
*cena nie zawiera armatury

319 
zł/kpl.2.

1.od 199 
zł/szt.

279 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

Deska
WoLnooPadająca

od 849 
zł/szt.

1.

2.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

209 
zł/szt.

4,2 
kW

od 79 
zł/szt.

1.

2.

3. 4.

499 
zł/zest.

109 
zł/szt.

www.mrowka.com.pl
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Oferta ważna w dniach 08 - 24.11.2019 r.

7464

+5
00
°P+500°P

+5
00
°P+100°P



oDkurzacz Do 
popioŁu i innych 
zanieczyszczeŃ
moc 800 W, pojemnik 18 l, filtr 
HEPa, wąż ssący, aluminiowa 
przedłużka, stal nierdzewna 

sTerownik  
Do PomPy
- S-100 - 54,99 zł
- S-130 - 64,99 zł

Piec sTalowy
1.  LUIZa 7 kW wym. 33x36x93 cm - 299 zł
2.  BEaTa 9 kW - wym. 46,5x39x97 cm - 539 zł

3.  ELIZa 7 kW - wym. 40x46x90 cm, kolor beżowy - 549 zł
4.  MaSTER Magda 9 kW - 899 zł - HiT cenowy

1.

2.

3.
4.

grzeJnik  
aluminiowy  
Power 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm,  
szer. 70 mm, moc 769 W

sKrzydŁo wewnętrzne alba*
dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90 cm; szyba decormat; 
dostępna kolorystyka: dąb bielony;  
pełne - 99 zł, pokojowe, łazienkowe - 169 zł
*ceny bez klamki i ościeżnicy, do skrzydeł w dekorze dąb 
bielony należy zamawiać ościeżnice w dekorze dąb sonoma

Drzwi 
zewnętrzne orlando

kolory: złoty dąb, orzech, antracyt; roz. 90 cm; P/L; 
wyposażenie: skrzydło, 

ościeżnica, dwa zamki, klamka, 
rozety, dwie wkładki w systemie jednego klucza, próg, 

aplikacje inox; wypełnienie: spieniony polistyren

PelleT
średnica 6mm  
worek 15 kg 
- 14,90 zł/szt. 
(0,99 zł/kg) 

węgiel 
ekogroszek 
workowany 
różne rodzaje, worek 
25 kg, (od 0,86 zł/kg)

PomPa obiegowa  
omnigena

wys. Podnoszenia: 4 m - 96,90 zł                                                
6 m - 109 zł

Drewno 
opaŁowe

liściaste, 
opakowanie 24 l 

brykieT Drzewny 
ecomax 
z trocin mieszanych, 
w zgrzewkach 6 kg, 
kształt walca o śr. ok. 8 cm, 
długość ok. 24 cm

99 
zł/szt.

800 
W

od 299 
zł/szt.

od 5499
zł/szt.

999 
zł/szt.

HiT cenowy

1799
zł/żeberko

od 99 
zł/szt.

690
zł/szt.

od 9690
zł/szt.

od 2150
zł/szt. 1490

zł/szt.

1390
zł/szt.

Listopad 20192  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

+500°P+200°P

+5
00
°P+100°P



lamPka  
biurkowa leD
moc 9 W, podstawa  
zmieniająca kolory, 3 stopnie 
ściemniania, dostępne kolory: 
biały, czarny, srebrny

przedŁużacze  
Domowe
różne rodzaje 

zwis  
marina
kolory: miedziany, chrom; 
gwint E27
1.  1x60 W - 64,90 zł
2.  3x60 W - 179 zł
3.  5x60 W - 259 zł

gniazDa 
i ŁączniKi 
naTynkowe 
Hermes

lamPa 
podŁogowa 
leD sumaTra

kolor: satyna, chrom, 
moc 18 W + 7 W, 

wys. 180 cm

ProgramaTory
1.  mechaniczny, dobowy - 12,90 zł
2.  elektroniczny, 7-dniowy - 27,90 zł

PlaFon 
ballerina
- 1x60 W E27 - 43,90 zł
- 2x60 W E27 - 79,90 zł

oPrawa 
sPoT Forma
1.   kinkiet 1x4 W - 44,90 zł
2.   listwa 2x4 W - 79,90 zł
3.   plafon 4x4 W - 199 zł

oPrawa sPoT THema
1.   kinkiet 1x5 W - 39,90 zł
2.   listwa 2x5 W - 79,90 zł
3.   listwa 3x5 W - 109 zł

oPrawa sPoT boni
1.  kinkiet 1x3 W - 44,90 zł
2.  listwa 2x3 W - 99,90 zł
3.   plafon 3x3 W - 149 zł
4.   spirala 3x3 W - 159 zł

oPrawa sPoT aTarri
1.  kinkiet 1x25 W - 54,90 zł
2.  listwa 2x25 W - 99 zł
3.  listwa 3x25 W - 149 zł
4.  spirala 3x25 W - 149 zł

lampKa nocna miś
rożne rodzaje

żarówKi led 
TosHiba
- moc 5W, gwint E14
- moc 8,5W, gwint E27

żarówKi led
moc 10 W gwint E27 
neutralna, ciepłobiała

lamPy leD
1.  z czujnikem ruchu, moc 5W, 
      wymiar 10,5 cm - 59,90 zł
2.  z czujnikem zmierzchowym, moc 1 W, 
     wymiar 86x86 mm - 39,90 zł
3.  z czujnikem ruchu i zmierzchowym, moc 1 W, 
     wymiar 86x86 mm  - 39,90 zł
4.  podtynkowa z czujnikem ruchu, moc 1W, 
     wymiar 86x86 mm - 22,90 zł

od 899
zł/szt.

od 6490
zł/szt.

229 
zł/szt.

1.

3.

3.

2.

2.

99 
zł/szt.

od 890
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

1.

1.

2.

2.

3.
4.

290
zł/szt.

790
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.od 4490
zł/szt.

od 5490
zł/szt.

7990
zł/szt.

1.

od 4490
zł/szt.

od 4390
zł/szt.

3.

2.

1.
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HiT cenowy

199,- 
zł/szt.

spawarKa + prostowniK do Ładowania 
aKumulatorów z funKcją rozruchu
zakres prądu spawania 80-160 a; śr. obsługiwanych elektrod 2,5-4 mm; wyposa-
żenie: szczotka z młotkiem, tarcza spawalnicza, przewody ładujące i spawalnicze 
zaciskami i uchwytem na szybkozłączach; prostownik do ładowania akumulatorów, 
prąd ładowania 12/24 V, maks. 40 a; funkcja szybkiego ładowania BooST; funkcja 
wspomagania rozruchu silników spalinowych STaRT; prąd rozruchowy maks. 240 a; 
optymalna poj. ładowanych akumulatorów 20 - 700 ah

wiertarKo-wKrętarKa 
20 V
akumulator 20 V, Li-Ion, 1,3 ah; 
2 biegi 0-400/0-1500 obr./min; 
ustawienia momentu obr. 17+1; 
maks. moment obr. 25 nm;  
lampka LEd

wiertarKo-wKrętarKa 12 V*
2 akumulatory 12 V, 1,3 ah, Li-Ion; czas 
ładowania 1 h; obroty: I bieg - 0-350 min-1, 
II bieg - 0-1300 min-1; maks. moment obr. 
25 nm; 18 ustawień momentu obrotowego; 
wbudowana latarka LEd; komplet bitów ze sta-
li S2; walizka; dwie głowice i szybka wymiana 
(uchwyt do bitów w korpusie, zakładana 
głowica bezkluczykowa 1-10 mm) 
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu na 
stronie producenta

zesTaw kluczy  
nasaDowycH, 72 el.
w komplecie: grzechotka 
1/2”i 1/4”; nasadki: 1/2” 
16 szt., 1/4” 10 szt.; nasadka 
do świec 1/2”; przedłużka 1/2” 
i 1/4”; przegub uniwersalny 1/2”; 
adapter 3/8’’(F) - 1/2’’(M); uchwyt 
1/4”; klucze sześciokątne 1/4”; 
końcówki wkrętakowe; adapter do 
końcówek wkrętakowych 1/4’’; stal 
crV, 25 lat gwarancji

zesTaw kluczy 
nasaDowycH, 219 el.

w komplecie: grzechotki 1/2”, 
3/8” i 1/4”; nasadki sześcio-

kątne w dwóch wariantach 
długości (4 - 32 mm); 

nasadki Torx; końcówki 
wkrętakowe; klucze 

płasko-oczkowe 
(8 mm - 19 mm); 
uchwyt do koń-
cówek, uchwyt 

wkrętakowy 1/4

oDkurzacz 
warszTaTowy 1400 w

moc 1400 W; zbiornik 
30 l (stal-inox); metalowa rura 

teleskopowa; wąż elastyczny dł. 
2,5 m; odpływ wody; dodatkowe 
gniazdo do elektronarzędzi; filtry: 

worek papierowy, filtr HEPa, 
filtr gąbkowy, możliwość 

pracy z pyłem gipsowym

szlifierKa Kątowa 
900 w
średnica tarczy 125 mm, 
12000 obr/min

szlifierKa Kątowa 
750 w
średnica tarczy 125 mm, 
11000 obr/min

mŁot udarowy 500 w
uchwyt SdS-plus, energia udaru 
1,6 j, sprzęgło przeciążeniowe

zesTaw sTarTowy sas-all
wiertarko-wkrętarka 18 V, akumulator Li-Ion 2 ah, 
ładowarka oraz torba na narzędzia

PisToleT Do 
kleJu 
na gorąco
- moc 15 W - 13,90 zł
- moc 40/80 W - 19,90 zł

od 1390
zł/szt.

9490
zł/szt.

479 
zł/zest.

329 
zł/szt.

129 
zł/szt.

339 
zł/szt.

159 
zł/szt.

169 
zł/zest.

299 
zł/zest.

299 
zł/zest.

1400 
W

12 V
Li-Ion

1,3
ah

w zestawie

750 
W

900 
W

18 V
Li-Ion
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magnaT creaTiVe wHiTe
farba lateksowa, o głębokim stopniu 
matowości i antyrefleksyjna, szczególnie 
polecana do malowania dużych  
powierzchni, 10 l (12 zł/l)

panele podŁogowe
1.  dąb Podlaski, 7 mm, ac3 - 18,99 zł
2.  dąb Teatralny, 7 mm, ac4 - 22,99 zł
3.  dąb Savona, 8 mm, ac4 - 24,99 zł
4.  dąb Matejko, ac5, 10 mm, V-fuga - 39,90 zł

pŁytKa deKoracyjna  
wewnętrzna sydney 2
0,4 m2/opak. (47,48 zł/m2)

Dekoral remonTy
farba akrylowa do wnętrz, 
10 l (5 zł/l)

1.

2.

3.
4.

śnieżKa barwy natury
matowa farba lateksowa, 2,5 l (13,20 zł/l)

emulsJa 
gruntująca śnieżKa 
lateksowa emulsja podkładowa 
do wnętrz; biała; niweluje różnice 
w fakturze i barwie podłoża; 
10 l (6 zł/l)

tapety ścienne
szeroki wybór

leT’s sHine Farba z brokaTem 
farba dekoracyjna  połyskująca tysiącem srebrzystych 
drobinek; uzyskany efekt jest bardzo subtelny, a jego 
intensywność wzrasta przy dobrym oświetleniu; produkt 
przeznaczony jest do malowania ścian i sufitów we-
wnątrz pomieszczeń; charakteryzuje się wysoką odpor-
nością na zmywanie i doskonałym kryciem; 2 l (35 zł/l)

Dekoral akryliT w
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l - 36,99 zł (14,80 zł/l),
5 l - 67,99 zł (13,60 zł/l)

Designer colour
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa 
farba do ścian i sufitów, tworzy matowe, zmywalne 
wykończenie, wydaj. do 16 m2/l, 2,5 l (25,16 zł/l)

pŁytKi podŁogowe italian wood
gres szkliwiony, mrozoodporny, o wys. klasie ścieralności, 
wym. 18,5x59,8 cm  1.  g1800 beż; 2.  g1800 brąz; 
3.  g1800 szary

3.

2.

1.

od 1899
zł/m2

od 1690
zł/szt.

4999
zł/szt. 5990

zł/szt. 6990
zł/szt.

11999
zł/szt.

HiT cenowy

1899
zł/opak.

6290
zł/szt.

od 3699
zł/szt.

3299
zł/szt.

3590
zł/m2
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pościel 4 pory roKu
poduszka: wym.: 40x40 cm - 10,90 zł,  
50x60 cm - 15,90 zł, 70x80 cm - 24,90 zł
kołdra: wym.: 155x200 cm - 49,90 zł,  
220x200 cm - 59,90 zł

zasŁona 
oxford
wym. 140x245 cm, 
dostępna w róż-
nych kolorach

PoDuszka DekoracyJna
wym. 45x45 cm

lusTra
1.  słońce 50 cm - 49 zł
2.  jywaskyla 40x70 cm - 89 zł
3.  40x150 cm, różne kolory - 159 zł
4.  brylant 60 cm - 149 zł
5.  okrągłe glamour 50 cm - 169 zł
6.  drewniane białe 120x90 cm  - 349 zł
7.  lustro rama czarno-złota 60 cm - 159 zł

Dywan bellarosa
wym. 53x80 cm - 59,90 zł
wym. 80 cm koło - 99 zł
wym. 80x150 cm - 169 zł
wym. 120x160 cm - 259 zł
wym. 160x230 cm - 499 zł

cHoDnik granaDa 
na metry bieżące, szerokość 80 cm - 19,90 zł, 
100 cm - 22,90 zł  

sToliki kawowe 
i oKolicznościowe
1.  metalowy 43x43x36 cm - 43,90 zł
2.  okazyjny 39x41 cm, czarny - 49 zł
3.  czarny + zielona płytka - 99 zł
4.  mdf 50x50x42 cm - 69 zł
5.  drewniany 40x60x49 cm - 119 zł
6.  kawowy 100x100x45 cm - 229 zł

karnisz Tokyo
kolory czarny mat, biały mat i satyna, 
pojedyńczy i podwójny, różne rozmiary

3990
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

od 49 
zł/szt.

od 1990
zł/mb.

9990
zł/kpl.

od 4990
zł/szt.

2.

2.

3.

5.

6.

4.

5.

6.

4.

1.

1.

7.
3.
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1.  PERSIL dUocaPS kapsułki do prania coLoR/REgULaR, 36 prań - 26,99 zł (0,75 zł/pranie)
2.  LEnoR PRoFESSIonaL koncentrat do płukania, różne rodzaje, 4,75 l/5 l - 36,99 zł (7,79 zł/l; 7,40 zł/l)
3.  caLgon środek do zmiękczania wody, 500 g - 9,99 zł (19,98 zł/kg)
4.  SIdoLUX EXPERT do mycia dREWna/PanELI, 750 ml - 8,99 zł (11,99 zł/l)
5.  PUR SEKRETY KUcHaRZa płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
6.  REgIna BLITZ ręcznik papierowy 3-warstwowy - 7,99 zł
7.  caSHMIR RUMIanKoWY papier toaletowy 3-warstwowy, biały, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)

1.

2.

3.
4. 5. 6. 7.

komPleT garnków
Pablo z termometrem 8 szt

komPleT obiaDowy Prima
18 elementów

komPleT 
obiaDowy 
kubiko
18 elementów

kubek 
aurora
pojemność 300 ml

moP 
obroTowy 

VileDa Turbo 
colors

kieliszek 
Do wina 
pojemność 300 ml

ściereczKa 
acTiFibre
uniwersalna 
z mikrofibry

komPleT 
sztućców

1.  Hanna 24 elementy - 59,90 zł
2.  Marcelino 24 elementy - 89,90 zł

3.  avangarde 24 elementy - 59,90 zł

myJka Do okien
urządzenie z odsysaniem do czysz-
czenia okien, luster 
i płytek, szer. robocza (ssawki) 
280 mm, zbiornik na brudną wodę  
100 ml, zasilanie bateryjne, wydaj-
ność powierzchniowa na jednym  
ładowaniu akumulatora ok. 60 m2; 
wyposażenie: środek do czyszcze-
nia okien 20 ml (koncentrat), spryski-
wacz z padem z mikrofibry

9990
zł/kpl.

od 5990
zł/kpl.

6990
zł/kpl.

399 
zł/kpl.

199 
zł/szt.

od 499
zł/szt. 590

zł/szt.

1090
zł/szt.

119 
zł/szt.

1290
zł/szt.

3.

2.

1.
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Pilarka  
elekTryczna nac
moc 1800 W, łańcuch i prowadnica nac 
35 cm, szybkość cięcia 13 m/s

Pilarka  
sPalinowa HanDymoc 3 KM, długość prowadnicy 45 cm, pojemność silnika 51cm, system antywibracyjny

sól Drogowa 
z anTyzbrylaczem

20 kg (0,6 zł/kg)

Piasek 
anTyPoslizgowy 
z solą 
20 kg (0,5 zł/kg)

oDkurzacz Do 
liści eleKtryczny
moc 2600 W, funkcje wciągania, dmuchania, rozdrabnia-
nia; prędkość  wydmuchu 370 km/h

karmniki 
Dla PTaków

zaPalniczka  
Piezo Psb  
mrówka

Pokarm Dla 
PTaków
różne rodzaje

pŁyn  
zimowy Psb

-20°c, z lejkiem,  
4 l (2,25 zł/l)

1190
zł/szt.

990
zł/szt.

189 
zł/szt.

399 
zł/szt.

249 
zł/szt.

od 099
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

899
zł/szt.

119
zł/szt.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - wwww.facebook.com/psbmrowkajedrzejow/

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

www.zbieranski.pl

Mrówka jędrzejów
ul. Okrzei 49C, 28-300 jędrzejów, Tel. 41 386 84 90

gOdziny OTwarCia: pn. - pT.: 8-19,   sOb.: 8-16,   nd.: 10-16

Mrówka sędziszów
ul. kardynała wyszyńskiegO 1, 28-340 sędziszów, Tel. 41 381 10 03

gOdziny OTwarCia: pn. - pT.: 8-17.30,   sOb.: 8-15

skład Tarnawa
Tarnawa 29, 28-340 Tarnawa, Tel. 41 381 25 37

gOdziny OTwarCia: pn. - pT.: 7-17,   sOb.: 7-14


