
NOWOŚĆ

Kosa spalinowa  
naC 3 KM

szerokość koszenia 42/25 cm
silnik dwusuwowy 54cc, maks. 
moc 2,2 kW/3 KM, szerokość  

robocza: żyłka 420 mm, tarcza 
stalowa 255 mm; dzielony wał, 

zbiornik paliwa 1 litr

szlifierKa  
kątOWa 900 W*
moc 900 W; śr. tarczy 125 mm, regulacja obrotów, 
prędkość obr. bez obciążenia 2800-11000 min-1

*cena nie obejmuje tarczy

MyjKa  
ciŚNieNiOWa k3  
POWer cONtrOl

ciśnienie robocze 20-120 bar; wydajność tłoczenia 
maks. 380 l/h, moc przyłącza 1600 W, urządzenie 

przeznaczone do lekkich i średnich zabrudzeń, 
ustawienia poziomu ciśnienia bezpośrednio na lancy 
spryskującej z kontrolą na wskaźniku pistoletu spry-

skującego, zintegrowany zbiornik na detergent;  
na wyposażeniu pistolet spryskujący, dysza  

rotacyjna, lanca spryskująca Vario

magNat ceramic 
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, 
wyprodukowana w technologii CERAMIC SYSTEM na 
ceramicznych komponentach oraz najwyższej jakości 
żywicach i pigmentach, 2,5 l (29,56 zł/l)

ŻYŁka tNąca 
preMiUM 
cellFaSt 
wysokiej jakości 
żyłka wzmocniona 
cząsteczkami aluminium; 
zwiększona odporność 
na łamanie, ścieranie 
i topnienie; kształt: 
gwiazdka, kwadrat 

299 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

7390 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

499 zł

kpl.

Hit UroDzinowy!

459 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

2,5
litra

od 799 zł

szt.

Kwiecień/Maj 
2022

Oferta ważna  
od 29.04 do 14.05

lub do wyczerpania zapasów.

MrowKaKrasnik

MrowKa_chelM

psb MrówKa
chełM, Janów lubelsKi,  

Krasnystaw, KraśniK, leżaJsK Kupon ważny 29.04-31.05.22 r.

Zyskaj +500 punktów za zakupy
w Mrówce za min. 100 zł z kuponem
w aplikacji PAYBACK.

Punktuj urodzinowo z Mrówką!



Nawadnianie
Twojego

ogrodu

WąŻ OgrOdOWY BaSic
3-warstwowy, wytrzymały i elastyczny, 3/4”, 20 m.b.

POdkaSzarka elektrYczNa

poDKszarKa 
akUmUlatOrOWa 
18V rYOBi
szerokość cięcia 25 cm; 
w zestawie: 1 akumulator 
2,0 Ah, dodatkowe ostrza

mieSzaNki traW PlaNta
Uniwersalna, Super Trawnik, Oaza, Super Wembleyka; 
dostępne również inne gramatury

NOŻYce dO ŻYWOPŁOtU 
akUmUlatOrOWe  
18 V SaS+all*
ostrza ze stali manganowej, listwa tnąca  
o długości 51 cm
*akumulator i ładowarka do oddzielnej kompletacji

grYS ŚNieŻNOBiaŁY traNS-Pal
gr. 12-18 mm, opak. 20 kg (1 zł/kg)

KosiarKa spalinowa 
z NaPĘdem HaNdY SHe51N196l 4w1
silnik Loncin, poj. 196 cm3; moc 3,7 kW;  
szer. robocza 51 cm, 8-stopniowa wys. regulacji  
koszenia 25-75 mm, kosz poj. 62 l, funkcja mielenia, 
funkcja mycia obudowy, boczny wyrzut

zraszaCz  
WaHadŁOWY  
tUrBO ideal™
posiada 18 dysz wylotowych,  
powierzchnia zraszania do 240 m² 

pojeMniK 
Na WOdĘ

1000 litrów 
z systemem 

pozyskiwania 
wody z rynny, 

z PVC 
odpornego 
na warunki 

atmosferyczne

OBrzeŻe  
traWNikOWe
opakowanie: 2x1 m, 
kolor czarny  
dostępne wymiary: 
45 mm, 78 mm 
Trans-Pal

kratka  
traWNikOWa
wym.: 50x50x4 cm; kolory:  
czarna, zielona, Trans-Pal 

zrĘBki  
DeKoraCyjne woKas
kolory: pomarańczowe,  
czerwone, brązowe, żółte,  
50 l (0,46 zł/l)  

6490 zł

zest.

Hit UroDzinowy!

159 zł

szt.

550
W

32
cm

51
cm

5999 zł

szt.

899 zł

szt.

od 1599 zł

opak. od 599 zł

szt.

2299 zł

opak.

1999 zł

opak.

299 zł

szt.

359 zł

zest.

3,7
kW

51
cm

1249 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

379 zł

szt.

PRODUKT  
Z REKLAMY

Kwiecień/Maj 20222 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

+100



rabatkiKwietne

1. 2.

3.

4.

6.
5.

2.

1.

rOŚliNY OWOcOWe
 - borówka amerykańska w doniczce, 
różne odmiany - 22,99 zł/szt.
 - truskawka, 10-pak - 19,99 zł 

oprysKiwaCz Mini
MaroleX
poj. 500 ml 

DoniCzKa
1. MIRA ECO, biała, śr. 19 cm - 11,49 zł; 2. MIRA ECO, antracyt, śr. 25 cm - 21,99 zł; 
3. MIRA musztardowa, śr. 30 cm - 31,99 zł; 4. MIRA ECO COffE, śr. 30 cm - 33,99 zł; 
5. MAGNOLIA JERSEY, biała, śr. 19 cm - 8 ,99 zł; 
6. MAGNOLIA JUMPER, musztardowa, śr. 14 cm - 3,49 zł

Kosz
pleCiony 
z UszaMi

z trawy morskiej, 
wym. 27x28 cm;

dostępne różne rozmiary

nawÓz 
PŁYNNY 

PlaNta Vit
do pelargonii, 

do surfinii i petunii, 
do roślin kwitnących, 1 l

rOŚliNY
różne odmiany

DoniCzKa
różne kolory i rozmiary
1. bALKONOWA rattan 

- od 9,99 zł
2. bARREL - od 46,99 zł

zeStaW 
oprysKiwaCz 
OriON SUPer 9 l 
+ OSŁONa 
HerBicYdOWa
ciśnieniowy, do aplikacji  
środków ochrony roślin, lanca 
dł. od 0,6 m do 1,2 m;  
w zestawie osłona  
herbicydowa, która umożliwia  
precyzyjny oprysk na chwasty

akUmUlatOrOWY 
oprysKiwaCz rX MaroleX 
poj. 12 l.; maks. czas pracy na jednym 
ładowaniu - 240 min.

rOŚliNY PNące, krzeWY
 - clematis wielkokwiatowy - 16,49 zł
 - glicynia - 33,99 zł +50 pkt. PaYBack

od 349 zł

szt.

od 999 zł

szt.

od 1649 zł

szt.

1399 zł

szt.

1099 zł

szt.

od 1999 zł

opak.

od 549 zł

szt.

899 zł

szt.

4099 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

151 zł

zest.

Hit UroDzinowy!

Kwiecień/Maj 2022 3 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

+50

+50

+50



wypoczynek

i zabawa SURVIVAL 
z Mrówką!

NOWOŚĆ

BOciaNie
GniazDo
kolor: pomarańczowo-
-czarne, śr. 95 cm

metalOWa HUŚtaWka mila
antypoślizgowe siedziska + 2-osobowa huśtawka; 
dla dzieci powyżej 3 lat

Ślizg
 - TSURI - dł. 3 m, kolor czerwony - 339 zł
 - YULVO - dł. 2,2 m, kolor niebieski - 219 zł

zeStaW StOlikóW tOra
praktyczny zestaw stolików kawowych w stylu LOfT, 
blaty w kolorze dąb; stoliki wchodzą jeden pod drugi; 
wym. stolików: średni 45x45x45 cm, duży 50x50x50 cm

BetcOm StOlik kaWOWY
rama metalowa, lakierowana na kolor czarny, do samo-
dzielnego montażu; blat z płyty MDf, wym.: 40x40x40 cm 
- 93,99 zł lub 46x40x80 cm - 139 zł

krzeSŁO gaStON
w stylu skandynawskim, profilowane siedzisko, 
tapicerowane aksamitną tkaniną, nogi wykonane 
z drewna bukowego; wym.: wys. 70 cm, szer. 47 cm, 
gł. 48 cm; dostępne kolory: ciemnoszary, jasnoszary, 
czarny, beżowy

FOtel 
poDwieszany sellin
nowoczesny design, zintegrowa-
ny zagłówek, stabilny, wyposa-
żony w szeroką nogę w kształcie 
pająka, materiał: stal impre-
gnowana i żywica syntetyczna; 
maks. obciążenie do 120 kg; 
kolory: piaskowy i brązowy

pleCaK sUrvivalowy

NóŻ taktYczNY  
full- tang 20 cm  
+ krzesiwo

etUi 
woDooDporne  

Na teleFON 

krzeSŁO 
oGroDowe 

HerKUles
stal 22 mm, 

czarna rama, 
czarny rattan 

krzeSeŁkO
turystyczne, 
reżyserskie, 
składane 

StOlik 
OgrOdOWY JUPiter
szklany blat, stalowa konstrukcja, 
wym. 60x60x70 cm

StóŁ SkaNdYNaWSki tOdi
okrągły, śr. 80 cm, kolor biały - 299 zł

krzeSŁO SkaNdYNaWSkie OSaka
nogi naturalne, dostępne kolory: białe, czarne, szare  

- 69,99 zł +100 pkt. PaYBack

519 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

149 zł

szt.

od 219 zł

szt.

199 zł

zest.

od 9399 zł

szt.

od 6999 zł

szt.

1799 zł

szt.

183 zł

szt.

269 zł

szt.

8990 zł

szt.

6999 zł

zest.

8999 zł

szt.

5390 zł

szt.

1999 zł

szt.

Kwiecień/Maj 20224 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

+100

+200



FUnkcJonALnAłazienka
4.

1.
3.

2.

1.

2.

3.

4.

dostępne  
kolory:

*c
en

a 
ni

e 
za

w
ie

ra
 a

rm
at

ur
y 

i a
kc

es
or

ió
w

tOaletka kOSmetYczNa kaSia
lustro z oświetleniem 12 x LED,  
zestaw zawiera 3 elementy, wym. 140x94x43 cm

zeStaW PraxiS*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 169 zł; 2. słupek wysoki, szer. 35 cm - 189 zł;  
3. komoda, szer. 35 cm - 109 zł; 4. szafka wisząca, szer. 35 cm - 99 zł;  
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

zeStaW meBli FOrmic*
boki Venge Luizjana, front biały,
1. szafka wisząca - 109 zł, 2. komoda - 119 zł, 3. szafka z umywalką 50 cm - 159 zł, 4. słupek wysoki - 179 zł

KUCHenKa 
Gazowa
 - 2-palnikowa - 139 zł 
+100 pkt. PaYBack
 - 4-palnikowa - 199 zł 

zeStaW zleWOzmYWak graNitOWY 
1-kOmOrOWY z dŁUgim Ociekaczem,
Bateria z WYleWką „U”
wymiar 65x44x17,6 cm, kolor: grafitowy, szary, piaskowy

kaBiNa 
z HYdrOmaSaŻem delUx
elektroniczny panel sterowania z funkcjami: radia, 
oświetlenia górnego i wentylatora, półka szklana, zestaw 
prysznicowy ze słuchawką prysznicową, deszczownicą, 
wym.: 80x80 cm - 999 zł, 90x90 cm - 1199 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

DywaniKi 
ŁazieNkOWe zeStaW  
komplet 2 szt., kolory: brąz, ecru, szary, toffi, 
wym. 1 dywanika: szer. 49 cm, dł. 39 cm, 
wym. 2 dywanika: szer. 49 cm, dł. 80 cm

od 99 zł

szt.

od 109 zł

szt.

549 zł

zest.

od 139 zł

szt.

od 999 zł

zest.

Hit UroDzinowy!

279 zł

zest.

Hit UroDzinowy!

4999 zł

kpl.

Kwiecień/Maj 2022 5 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

+100
+200

+100



wnętrze
Jasne 1.

2.

1. 2.

OPraWa SUFitOWa tUBa Pamela 
kolory: czarny, biały; gwint E27;  
średnica: 10 cm - 15,90 zł, 13 cm - 19,90 zł

plafony iDeUs
1. SOLA; śr.: 26 cm - 69,99 zł, 32,5 cm - 89,99 zł,  

38 cm - 119 zł
2. ADIS; wym.: 28x28 cm - 89,99 zł, 33x33 cm - 109 zł

laMpa 
solarna leD 
latarnia chińska, len, 
wym. 20x102 cm 

kWiat 
solarny 

leD  

panel leD 
wpUszCzany
kształt: kwadrat, koło; 
barwa: neutralna biel; 
dostępne moce 6 W, 
12,5 W, 18 W 

OPraWa WiSząca treSOS
3xGU10, aluminium, IP20, kolory: czarny, biały

laMpKa 
solarna leD
kula, szer. 
klosza: 10 cm

laMpa 
olejowa
wys. 25 cm, 
3 kolory

POcHOdNia BamBUSOWa
wbijana, 120 cm - 11,99 zł, 150 cm - 16,99 zł 

1. olej parafinowy 
    Gorill
      bezwonny, 500 ml (20 zł/l) 
2. olej parafinowy 
    gOrill aNtYkOmar
      bezwonny, 500 ml (20 zł/l)

ŁaŃcUcH 
solarny/

GirlanDa leD 
actiVeJet
dł. przewodu 

świetlnego: 3 m, 
czas pracy: 6-8 godzin

laMpa 
POdŁOgOWa 
aMaro DeKoraCje 

solarne

od 6999 zł

szt.

od 1999 zł

szt.

od 1199 zł

szt.

od 3499 zł

szt.

999 zł

szt.

4499 zł

szt.

4499 zł

szt.

2499 zł

szt.

4999 zł

szt.

219 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

129 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

od 1590 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

Hit ceNOWY!

899 zł
szt.

Kwiecień/Maj 20226 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!



mieszkanieStylowe

1.

2.

2.

8 mm

7 mm

NOWOŚĆ

PaNele POdŁOgOWe
1. Dąb Parkietowy/Zorba, AC4, 7 mm - 31,99 zł 2. Dąb Aldabra, AC4, 8 mm - 32,99 zł

PŁYtki marOkO 1
płytka dekoracyjna gipsowa do wewnątrz, 
0,45 m2/opak. (62,20 zł/m2)

SkrzYdŁO ramOWe 
ViNci OkleiNa 3d*
dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90 cm, szyba har-
towana, dostępna kolorystyka: orzech włoski, kolor 
biały - dostępny pod zamówienie sklepu
*ceny bez klamki i ościeżnicy

lamela dekOracYJNa StegU 
 - LINEA SINGLE 275x2,8 cm - 49 zł
 - LINEA pojedynczy 275x6,4 cm - 54 zł
 - LINEA potrójny 275x17,6 cm - 157 zł

drzWi zeWNĘtrzNe kair
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akce-
soriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
szyba hartowana, ramka INOX, blacha ocynkowana; 
uszczelka na całym obwodzie; zastosowanie domy 
jednorodzinne

PRODUKT
POLSKI

drzWi zeWNĘtrzNe OrlaNdO
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akce-
soriów; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: 
blacha ocynkowana; uszczelka na całym obwodzie; 
zastosowanie: domy jednorodzinne; drzwi spełniają 
wymogi programu „Czyste powietrze”

regaŁ VeriS
styl LOfT idealny do pokoju, salonu; na książki, 
elementy dekoracyjne; nada wnętrzu nowoczesnego, 
industrialnego charakteru; stelaż metalowy, lakierowany 
na kolor czarny lub biały, półki z MDf pokryte melami-
ną o strukturze drewna, 
wym.:  60x27,6x93 cm - 169 zł 

60x27,6x126 cm - 209 zł 
60x27,6x160 cm - 259 zł

od 329 zł

szt.1799 zł

kpl.

od 169 zł

szt.

1399 zł

kpl.

od 3199 zł

m2

2799 zł

opak. od 49 zł

szt.

Kwiecień/Maj 2022 7 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!



Nasz
wARSzTAT

lamPa lUtOWNicza gazOWa  
Na NaBOJe + 6 NaBOi 
moc 1,9 kW; naboje propan-butan 190 g, temp. 
grzania 1350°C, regulacja wielkości płomie-
nia, zużycie gazu 180 g/h, zastosowanie: 
lutowanie, kształtowanie lub gięcie rur, płyt, 
usuwanie lakieru, rozpalanie grilla, luzowanie 
śrub, odmrażanie rur, 6 naboi z gazem butan 
o uniwersalnym zastosowaniu np. w lampach 
lutowniczych lub kuchenkach turystycznych

mieSzadŁO 
elektrYczNe 
moc 1200 W, 2 biegi

wyrzynarKa 
moc 600 W, prędkość skokowa: 
800-2600 skoków/min

mYJka ciŚNieNiOWa 
StaNleY 125 Bar 
moc: 1600 W, maks. natężenie przepływu: 
7 l/min/420 l/h, Aqua STOP; redukcja ciśnienia 
w pompie, gdy pistolet spustowy jest zwolniony

aKCesoria 
i OBUWie 
laHti PrO 
 -  okulary ochronne bezbarwne - 8,99 zł
 - rękawice warsztatowe czarne - 24,99 zł
 - sandały zamszowo-dzianinowe, kolor:  
szaro-czerwony, rozmiar: 40-46 - 169 zł/para

WiertarkO-WkrĘtarka 
UdarOWa 18 V rYOBi 
2 biegi, w zestawie: akumulator 18 V 
2,0 Ah, ładowarka, torba narzędzio-
wa, zestaw bitów

OPalarka z dYSzą 
Do rozpalania Grilla 2w1
moc grzewcza: I bieg 1000W, II bieg 2000 W;  
temperatura gorącego powietrza: I bieg 350°C, II bieg 
550 °C; przepływ powietrza: I bieg 300 l/min, II bieg 
500 l/min; dodatkowa dysza do rozpalania  
grilla - zdrowa alternatywa dla rozpałek

PrzeciNarka StOŁOWa  
dO dreWNa 1800 W
moc 1800 W; obroty 5000 min-1; tarcza śr. 250x30 mm; 
24 zęby; maks. wys. cięcia: pod kątem 45° - 65 mm, 
pod kątem 90° - 85 mm; blat roboczy 563x583 mm, 
wys. 85 cm; możliwość poszerzenia blatu 
o 583x165 mm (po dwóch stronach); rura do odsysania 
urobku; przyłącze 36 mm; stabilne nogi robocze  
z zabezpieczeniem zapobiegającym wywróceniu; 
schowek na zapasową piłę i narzędzia 

oDKUrzaCz Uniwersalny
moc 1000 W, przystosowany do pracy na mokro i sucho, 

funkcja wydmuchu, zbiornik 15 litrów; wyposażenie 
standardowe: wąż ssący długości 2 m o średnicy 35 mm, 

ssawka podłogowa na mokro/sucho, ssawka szczelinowa, 
filtr kartridżowy, fizelinowa torebka filtracyjna 1 sztuka

129 zł

szt. 219 zł

szt.

699 zł

szt.

399 zł

szt.

69 zł

szt.

269 zł

kpl.

649 zł

kpl.

399 zł

zest.

PRODUKT  
Z REKLAMY

od 899 zł

szt.

Kwiecień/Maj 20228 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE
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DekoRAcJAw domu

SadOliN extra
lakierobejca dekoracyjno-ochronna,  
różne kolory, 2,5 l (51,60 zł/l)

NOBileS POrY rOkU
farba lateksowa, 2,5 l (12 zł/l)

Hammerite
jednoskładnikowa farba do antykorozyjnego,  
dekoracyjnego malowania metali, połysk lub półmat, 
0,7 l (52,84 zł/l)

ŚNieŻka ekO
biała emulsja akrylowa 
do ścian i sufitów, 10 l (6 zł/l)

JedYNka ŚNieŻNOBiaŁa
farba do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów  
wewnątrz pomieszczeń, 10 l + 10% GRATIS (4,09 zł/l)

cm16 elaStYczNa 
zaPraWa kleJąca 
FlexiBle
z włóknami, 25 kg 
(1,60 zł/kg)

DrewnoCHron 
imPregNat extra
do ochronnego 
i dekoracyjnego malowania drewna, 
4,5 l + 11% (16 zł/l)

poDUszKi
welwetowe 
- 29,99 zł

zaSŁONY
wym. 

140x250 cm, 
przelotki, różne 

wzory
- od 49,99 zł

firany
różne wzory 
i rozmiary
- od 69,90 zł

DeKoral MoC KolorU
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l (16 zł/l)

FarBa dekOracYJNa let’S SHiNe
do wnętrz z brokatem, różne kolory, poj. 2 l (40 zł/l) 

ramka Na 9 zdJĘĆ
wymiary ramki 
w cm : 44,5 x 3,5 x 44,5, 
wymiar zdjęcia: 10x15 cm

lUStrO 
ŚcieNNe 
z plecionej trawy, 
styl boho, 
średnica: 60 cm 

2999 zł

szt.

3699 zł

szt.

7999 zł

szt.

8999 zł

szt.

6999 zł

szt.

5999 zł

szt.

129 zł

szt.
7999 zł

szt.

Hit  UroDzinowy!

3999 zł
opak.

Hit  UroDzinowy!

4499 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

2,5
litra

2
litry

2,5
litra

0,7
litra

25
kg

11
litrów

10
litrów

5
litrów

od 2999 zł

szt.

3999 zł

szt.

2,5
litra
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Kuchenne
akcesoria

1. 2.

3.

NOWOŚĆ

GarnKi nierDzewne Henry florina
stal nierdzewna, grubość ścianki 0,5 mm, z zewnątrz polerowany, 
szklana pokrywa, uchwyty stal nierdzewna  indukcja - do zmywarki; do kuchenki  
gazowej i indukcji; można myć w zmywarce; dostępne poj.: 1,7 l, 2,4 l, 3,3 l, 6 l

SzkŁO UŻYtkOWe
salaterka, szklanka 250 ml, 
szklanka Capri

dzBaNek
1,3 l

Disney
bidony, butelki, 
pojemniki dziecięce

SzkŁO BiaŁe OPalOWe tOledO
talerze, półmisek, salaterki

SzkŁO UŻYtkOWe
pokal, karafka

naCzynia 
KaMionKowe
kubki, miski, talerze płaskie, talerze głębokie, talerze 
deserowe w 4 kolorach: beżowym, turkusowym, 
niebieskim i czarnym

CzajniK 
reNe amBitiON
2,2 l /2,6 l, różne kolory
- 54,99 zł

lOdóWka elektrYczNa 12 V
poj. 24 litrył

deSka BamBUSOWa 
do krojenia, podawania, serwowania serów + 4 noże 
do sera

mata kUcHeNNa  
pod talerz, sztućce, 
okrągła 35 cm

StOJak metalOWY Na 9 BUtelek WiN 
wymiary 33x29x46 cm

dostępne kolory:

1. BUtelka FiltrUJąca 0,5 l
1 filtr w zestawie - 24,99 zł

2. BUtelka SOlid z WkŁadem 
FiltrUJącYm mUltikOlOr
0,5 l - 39,99 zł, 0,7 l - 49,99 zł

3. 3-Pak FiltróW dO BUtelki
różne kolory (bez zakrętki) - 26,50 zł

NOWOŚĆ

od 530 zł

szt.

od 5999 zł

szt.

5999 zł

zest.

9999 zł

szt.

199 zł

szt.od 390 zł

szt.

od 599 zł

szt. 1299 zł

szt.

od 299 zł

szt.

od 2499 zł

szt.

1999 zł

szt.

od 1499 zł

szt.
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mata kUcHeNNa  
pod talerz, sztućce, 
okrągła 35 cm

mOP OBrOtOWY  
tUrBO 3w1 vileDa
wkład do mopa obrotowego TURbO 3w1,  
mikrofibra - 29,90 zł/szt.

SUSzarka zeWNĘtrzNa  
SUN liFt Vileda
40 m - 209 zł, 50 m - 215 zł

CHeMia GospoDarCza 
1. DOMESTOS, różne rodzaje, 650 ml+100 ml (9,30 zł/l) - 6,99 zł
2. bREf POWER ACTIV kostka do wc, różne rodzaje, 3x50 g - 11,99 zł (8 zł/100 g)
3. DIX SPRAY, różne powierzchnie, poj. 0,5 l - 8,99 zł (17,98 zł/l)
4. MEGLIO spray odkamieniacz/odtłuszczacz, 750 ml - 13,99 zł (18,66 zł/l) 
5. E – płyn do płukania tkanin, różne zapachy, 1,65 l - 9,99 zł (6 zł/l)

BrYza
proszek do prania 4w1 COLOR/WHITE, 
4,55 kg/70 prań (0,18 zł/kg / 0,36 zł/pranie)

FairY PŁYN dO 
NaczYŃ miĘta 
arOmaticS
850 ml (5,87 zł/l)

air wiCK 
wkład do odświeżacza, różne 
zapachy, 250 ml 

gaamS PŁYN 
Do MyCia 
SzYB i OkieN 
różne zapachy, 
500 ml (10 zł/l) 

mOla PaPier tOaletOWY 
biały, 16 rolek (1 zł/rolka) 

PŁYN dO 
sprysKiwaCzy 

letNi PSB 
płyn do szyb i spry-

skiwaczy, reflektorów 
samochodowych, 

różne zapachy, 5 l 
(1,20 zł/l) woDa 

DeMineralizowana Claar
5 l (1,20 zł/l) 

popielniCa 
StOJąca 
aluminium, 
wys. 56 cm 

worKi na 
Śmieci raVi  

pojemność: 
60 l, 120 l, 140 l, 

160 l, 240 l
- od 3,99 zł/opak. 

DesKa Do 
prasowania 

Helios  
antena, gniazdo 
z kablem, siatka, 

system rozkładania, 
podstawka pod 
żelazko, wym. 

110x34 cm 

CalGon 3w1  
proszek do pralek przeciw 
osadzaniu się kamienia, 
500 g (26 zł/kg)

od 699 zł

szt.

1399 zł

szt.
1299 zł

szt.

499 zł

szt.

9999 zł

szt.

149 zł

szt.

599 zł

szt. 599 zł

szt.

1.

2.
3. 4.

5.

10990 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

od 209 zł
szt.

Hit  UroDzinowy!

499 zł

szt.

Hit UroDzinowy!

2499 zł

opak.

Hit UroDzinowy!

1699 zł

opak.
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2.

1.

Grill Gazowy 
BreNNer
moc pojedynczego 
palnika 2,63 kW, ruszt 
ze stali emaliowanej;
3-palnikowy 

grill WĘglOWY Na tróJNOgU
stalowa misa i stelaż, łatwa regulacja wysokości rusztu 

Grill 
Gazowy
5 palników, 
wym. 
132x55x109 cm

arcHitektUra OgrOdOWa
1. płot pełny Multi z łukiem, wym. 180x180/160 cm, 

kolor brązowy - 119 zł
2. piaskownica Tom, wym. 140x140 cm z ławeczką 

i przykryciem - 339 zł/kpl.

tramPOliNa
- śr. 244 cm - 599 zł;  
- z drabinką: śr. 305 cm - 799 zł, śr. 366 cm - 999 zł

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

PRODUKT
POLSKI

799 zł

szt.

229 zł

szt.999 zł

zest.

Hit UroDzinowy!

od 599 zł

szt.

od 119 zł

szt.

559 zł

przęsło

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.  

Sklep Mrówka zastrzega sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl

Akceptujemy płatności:

janów lubelski
ul. WałoWa 85, TEl. 728 922 747, 

godz. oTWarcia: pn.-pT.: 7.00-20.00, sob.: 7.00-18.00, nd.: 10.00-16.00

KraŚniK
ul. urzędoWsKa 563, TEl. 728 899 275

godz. oTWarcia: pn.-pT.: 7.00-20.00, sob.: 7.00-18.00, nd.: 9.00-17.00

KrasnysTaW
ul. rEjoWiEcKa 16, TEl. 602 500 383

godz. oTWarcia: pn.-pT.: 7.00-20.00, sob.: 7.00-18.00, nd.: 10.00-18.00

chEłm
ul. ziElna 2, TEl. 506 804 896

godz. oTWarcia: pn.-pT.: 7.00-21.00, sob.: 7.00-20.00, nd.: 10.00-18.00

lEżajsK
ul. siEdlanKa 54 , TEl. 661 841 200

godz. oTWarcia: pn.-pT.: 7.00-20.00, sob.: 7.00-18.00, nd.: 10.00-16.00

psb mróWKa  
janów lubelski

mroWKajanoW

mroWKaKrasnysTaW

mroWKa.lEzajsK

mroWKaKrasnik

mroWKa_chElm

psb mróWKa  
KraŚniK

psb mróWKa  
chEłm

psb mróWKa  
KrasnysTaW

psb mróWKa  
lEżajsK

+50


