
• kwidzyn • malbork •
• czersk • nowy dwór gdański •

basen 
rozporowy
wym. 240x63 cm; dostępne różne rozmiary

basen stelażowy
wym. 360x76 cm, pompa w zestawie;  
dostępne różne rozmiary

beckers designer colour
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba 
do ścian i sufitów, tworzy piękne matowe, zmywalne 
wykończenie, wydajność do 16 m2/l; 2,5 l (26,76 zł/l)

altax impregnat 
Jedna warstwa 
4,5 l (13,33 zł/l)

zestaw mebli
ogrodowych antracyt
ławka, 2 fotele, stół

HUśtawKa oGRoDowa
3-osobowa, kolor antracyt

4,5
litra

2,5
litra

6690 zł

szt.

hit urodzinowy!

649 zł

szt.

hit cenowy!
129 zł

szt.

hit cenowy!

459 zł

kpl.

hit cenowy!

399 zł

szt.

hit cenowy!

5999 zł

szt.

hit cenowy!
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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

LATO

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•  kuchenne królestwo, a w nim 

kucharz dobrze zorganizowany

•  letnie klimaty we wnętrzach

– kolor morza, powiew bryzy, wakacyjne pamiątki

•  domowe zaplecze eksploatacyjne 

– własny prąd, własna oczyszczalnia

m Jak 
mrówka
porady i pomysły  
dla Twojego domu

W akcji biorą udział kupony papierowe oznaczone
„Kupon 1z3, 2z3, 3z3”, otrzymane w czerwcu 2022 r.
po transakcji w Mrówce z zarejestrowaną kartą PAYBACK.

Rób zakupy w Mrówce w czerwcu
i wykorzystaj 3 kupony papierowe,
a zyskasz dodatkowe +1 000 °P!

Zagraj

w TYSIĄCA!



i zabawa
Relaks

1.

2.

Mata plażowa 
z poDUszKą
składana na kształt torby,  
wym. 180x85 cm 

piaskownica 
muszelka 

DwUczęściowa
wym. 87x78x20 cm 

muszla 
plażowa 

pop up
dł. 150 cm,  

szer. 83 cm,  
wys. 98 cm 

sKłaDane KRzesełKo 
kempingowe

maks. obciążenie 120 kg

parasol 
ogrodowy
zielony, śr. 3 m, 6 żeber, 
system rozkładania korb-
ką, stalowa konstrukcja

leżaK DRewniany 
 - z podłokietnikiem, kolor naturalny - 119 zł 
 - bez podłokietnika, kolory: biało-żółte pasy, 
grafitowy - 99 zł 

KRzesło 
wiszące 
koompan

buJak 
kokon elba
kolory: grafitowy, 

naturalny

Fotel wiszący 
nasturcJa

HUśtawKa  
bocianie gniazdo
wym. 167x70 cm

parasol  
plażowy 
 - śr. 160 cm - 27,90 zł
 - śr. 200 cm - 89 zł
 - śr. 220 cm - 49,90 zł

dostępne różne wzory i rozmiary

basen nadmuchiwany 
 - zielona ósemka, wym. 240x140x47 cm - 139 zł 
 - prosTokąTny z daszkiem, wym. 145x145x45 cm 
- 159 zł 
 - basenik dziecięcy, 3 kolorowe pierścienie z nadmu-
chiwaną podłogą, wym. 100x22 cm - 35,90 zł 

nadmuchiwane  
aKcesoRia Do pływania 

pawilon ogrodowy
rozm. 3x3 m, różne kolory;
1. polietylen - 169 zł 
2. poliester - 199 zł

99 zł

szt.

1890 zł

szt.

5990 zł

szt.

279 zł

szt.

5490 zł

szt.

2790 zł

szt.

4990 zł

szt.

89 zł

szt.

od 3590 zł

szt.od 999 zł

szt.

799 zł

szt.

hit cenowy!

949 zł

szt.

hit cenowy!

759 zł

szt.

hit cenowy!

od 99 zł

szt.

hit cenowy!

339 zł

szt.

hit cenowy!

od 169 zł

szt.

hit cenowy!
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odpoczynek

wodasłońce,

stół 
 - opaL, śr. 90 cm, kolor biały - 99 zł
 - JanTar owalny, wym. 135x80 cm,  
kolor biały - 139 zł; dostępne inne kolory

basen stelażowy pRostoKątny
wym. 4x2,07x1,22 m, pompa o wydajności 2006 l/h, w zestawie 
bezpieczna 3-stopniowa drabinka z platformą o wys. 100 cm

Fotel malaga
bez podnóżka, stelaż 
28-pozycyjny; maks. ob-
ciążenie 110 kg - 139 zł 

poduszka sam
wym. 74x38x2 cm 
- 17,90 zł/szt. 

do
st

ęp
ne

 r
óż

ne
 w

zo
ry

HUśtawKa apaRt plUs 
komplet+ślizg, wym. 300x339x227 cm

Fotele 
 - syrena, kolory: grafit, szary, zielony - 55,90 zł 
 - rUbin, kolory: biały, grafit, szary, zielony - 49,90 zł 
 - diaMenT, kolory: grafit, szary, zielony - 39,90 zł 

meble
ogrodowe akita
zestaw składa się z dwóch
krzeseł oraz stołu, materiał
wykonania polipropylen

zestaw mebli 
ogrodowych etna

zestaw mebli gigi
7-częściowy zestaw mebli ogrodowych; stalowa konstrukcja, 

płaski polirattan, poduszki z poliestru; blat stolika wykonany ze szkła hartowanego

trampolina
 - śr. 244 cm - 599 zł

 - z drabinką: śr. 305 cm - 799 zł, śr. 366 cm - 999 zł

DMUcHane jaKUzzi z HyDRoMasażeM
spa o śr. 165x70 cm (65”x27.6”), 

kolory: beżowy, brązowy

999 zł

kpl.

od 99 zł

szt.

1999 zł

zest.

139 zł

szt.

od 3990 zł

szt.

od 599 zł

szt.

1949 zł

zest.

hit cenowy!

2699 zł

kpl.

hit cenowy!

1699 zł

kpl.

hit cenowy!

369 zł

kpl.

hit cenowy!
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i ogień
Woda

linia KRoplUjąca  
Do RzęDów 
Roślin 
do precyzyjnego i ekono-
micznego nawadniania 
rzędów roślin, upraw 
i plantacji 

nawadnianie ogrodu
 - zest. złączek 1/2” z dyszą prostą aqua, 
4 szt. - 9,99 zł 
 - pistolet zraszający standard - 9,99 zł 
 - zraszacz impulsowy z podstawą - 26,90 zł 

wózeK na wąż
cellFast aluplus 45

wąż oGRoDowy 
psb 1/2” 
 - 15 m - 16,99 zł
 - 20 m + końcówki - 29,90 zł

zestaw
basic z wężeM 
RozciąGliwyM 15 m

zraszacz
wacHaDłowy tURbo
18 dysz wylotowych

zestaw ze 
zraszaczem 

pistoletowym 
1/2” rain

- 24,90 zł/szt.

palenisko ogrodowe
średnica 58 cm, głębokość misy 11 cm, 
wysokość całkowita 23 cm

grill gazowy
2 palnikowy
wym.: 93 x 48 cm, 
wys. 97 cm, palniki 
ze stali nierdzewnej 
5,6 kW, 2 ruszty ze 
stali chromowanej, 
2 półki boczne, 
1 półka dolna

prysznic ogrodowy 
z poDstawą eRGo

zestaw 
ze zraszaczem 
prostym
- 24,90 zł/szt.

cyFrowy 
sterownik 

nawadniania

żelowa poDpałKa Do GRilla 
podpałka w formie żelowej umożliwiającej szybkie  
i bezpiecznie rozpalanie grilli, ognisk i kominków, poj.: 
 - 40 ml - 1,79 zł (4,47 zł/100 ml) 
 - 250 ml - 4,99 zł (1,99 zł/100 ml)

KociołeK żeliwny 
emaliowany

8 l - 239 zł, 10 l - 279 zł

grill 
węGlowy oKRąGły
wym. 44,5x71 cm

GRill oKRąGły
śr. 32,5 cm, wys. 43 cm, 
nóżki z trójkątem wzmacniającym sta-
bilność grilla, ruszt ze stali chromowa-
nej, obudowa emaliowana

od 999 zł

zest. 79 zł

szt.

od 1699 zł

szt. 8999 zł

zest. 6999 zł

szt.

109 zł

szt.

179 zł

zest.

149 zł

szt.

od 179 zł

szt.

3499 zł

szt.

2490 zł

zest.

189 zł

szt.

od 239 zł

szt.

179 zł

szt.

849 zł

szt.

Czerwiec 20224 °PONIEDZIAŁKIPAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

+50



doniceModne2.

1.

buddleJa davidii 
black knight, pink delight

opryskiwacz 
Róża 6 l 
z lancą o długości 0,5 m
odporną na uszko-
dzenia oraz wygodną 
szelką nośną zapew-
niającą komfort przy 
długotrwałej pracy

opryskiwacz 
master ergo 

3000
ciśnieniowy opryski-
wacz z dodatkową 
dyszą Mr 1,0-90º

spryskiwacz mini 500 
posiada dyszę o regulowanym kącie 
rozpylania - od delikatnej mgiełki 
do jednolitego strumienia

Róża pacHnąca KRzaczasta 
miks odmian i kolorów

doniczki 
kamienne
śr. 15 cm, dostępne
różne kolory

świeca zapacHowa 
w słoiKU

granulat
do zwalczania 
mrówek
na trawnikach, podjazdach;
skuteczne zabezpieczenie 
budynków przed inwazją 
mrówek

DoniczKi i osłonKi
 - donica saly - 34,99 zł
 - osłonka ceramiczna sophia - od 19,49 zł

doniczka 
balkonowa rattanowa
60 cm, miks kolorów

Donice cieślaK
różne rodzaje i kolory

duży wybór

nawozy mineralne, 
granulowane psb
 - na trawniki, 0,9 kg - 7,99 zł (8,88 zł/kg)
 - pod iglaki, 0,9 kg - 7,99 zł (8,88 zł/kg), 
4,5 kg - 23,99 zł (5,33 zł/kg)

10599 zł

szt.

od 799 zł

opak.

1499 zł

szt.

1399 zł

szt.

49 zł

szt.

hit urodzinowy!

1999 zł

szt.

899 zł

szt.1399 zł

szt.od 699 zł

szt.

od 1299 zł

szt.

od 1949 zł

szt.

Czerwiec 2022 5 
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Do łAZieNKi

i kuchni
dostępne  
kolory:

zestaw pinia*
szafka podwieszana z umywalką; kolor biały; szer.: 
50 cm - 359 zł, 60 cm - 399 zł, 80 cm - 499 zł;
słupek podwieszany, kolor biały - 249 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

kosze
różne rodzaje i kolory

zlew psb granitowy bravo new*
1-komorowy, długi ociekacz, 
wym. 760x440x195 mm, kolory: szary, grafitowy, piaskowy
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

deska  
z zawiasem  
wolnoopaDającyM
płyta MdF, kolory: dąb bielony,  
bambus, orzech, venge

bateria 
zlewozmywakowa 
zumba ii
2 funkcje strumienia, kolory: 
czarny, beżowy, szary

pojeMnościowy 
ogrzewacz wody
30 l - 429 zł, 50 l - 399 zł, 
80 l - 499 zł, 100 l - 649 zł;
dolny podumywalkowy: 
10 l - 409 zł, 15 l - 429 zł

kabina kwadratowa nero*
szkło o gr. 5 mm, profil nero, brodzik,  
wym.: 90x90 cm, 80x80 cm
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

zestaw łazienKowy aGawa
szer. 50 cm

kuchenka 
gazowa
 - 2-palnikowa - 139 zł
 - 4-palnikowa - 199 zł

sól 
tabletkowa psb
do uzdatniania wody,  
worek 25 kg (1,20 zł/kg)

2990 zł

opak.

od 450 zł

szt.

od 359 zł

zest.

249 zł

szt.

hit urodzinowy!

97 zł

szt.

149 zł

szt.

od 299 zł

szt.

od 399 zł

szt.

899 zł

kpl.

hit urodzinowy!

od 139 zł

szt.
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9. 10. 11. 12.

GRzejniK łazienKowy psb lUpo
kolor czarny grafit;
wym. 415x530 mm, 240 W - 209 zł
wym. 715x530 mm, 395 W - 299 zł
wym. 850x530 mm, 490 W - 349 zł
wym. 1060x530 mm, 570 W - 429 zł

R

kompakt 331 
merida m010 3/6 
deska pp wolnoopadająca

zestaw 
podtynkowy 
mille plus
czarny przycisk

zestaw 
podtynkowy 
arteco
srebrny przycisk

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

grzeJnik  
psb stalowy

typ c22, wys. 600 mm;  
szer.: 400 mm - 219 zł,  

600 mm - 269 zł, 800 mm - 359 zł, 
1000 mm - 389 zł, 1200 mm - 479 zł

chemia gospodarcza
1. WascHkÖniG, proszek do prania, universal/kolor, 

7,5 kg - 39,99 zł (5,33 zł/kg)
2. silan, płyn do płukania, różne rodzaje,  

2,775/2,7 l - 18,99 zł (6,84 zł/l; 7,03 zł/l)
3. VanisH oxi acTion, odplamiacz, kolor/biel,  

1 l - 12,99 zł

4. sidoLUx, uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 
1 l - 5,49 zł

5. LUdWik, płyn do mycia naczyń, różne rodzaje,  
900 g - 5,49 zł (6,10 zł/kg)

6. kreT, żel do Wc, różne rodzaje,  
750 g - 5,99 zł (7,99 zł/kg)

7. ciF perFecT FinisH, spray, różne rodzaje,  
435 ml - 10,99 zł (25,26 zł/l)

8. czyściWo kaTrin cLassic, białe, rozm. xL,  
260 m - 36,99 zł

9. reGina bLiTz, ręcznik papierowy 3-warstwowy,  
a’1 - 9,99 zł

10. reGina rUMiankoWy, papier toaletowy, biały,  
a’8 - 9,99 zł (1,25 zł/rolka) 

11. cHUsTeczki odśWieżaJące TraVeLLa 
- od 1,60 zł/opak.

12. aparT, mydło w płynie, refill, różne rodzaje,  
900 ml - 5,99 zł (6,66 zł/l)

perwoll  
renew&repair/woll&delicates 
płyn do prania, różne rodzaje, poj. 2,7 l (6,29 zł/l)

savo
preparat przeciw pleśni,  
500 ml (21,98 zł/l)

od 209 zł

szt. od 219 zł

szt.

349 zł

zest.1199 zł

zest.949 zł

zest.

33 zł

żeberko

hit urodzinowy!

od 549 zł

szt. 1699 zł

szt.

hit urodzinowy!

1099 zł

szt.

hit urodzinowy!
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poTRzebne

w warsztacie

szliFieRKa Kątowa 600 w
moc 600 W; śr. tarczy 115 mm; maks. pręd. obr.  

12 000 obr./min; wąski korpus; blokada wrzeciona

szliFieRKa Kątowa 900 w
moc 900 W; śr. tarczy 125 mm; maks. pręd. obr. 

12000 obr./min; bardzo wąska obudowa - umożli-
wia pracę nawet jedną ręką; dwustopniowy przycisk 
uniemożliwiający przypadkowe włączenie; przycisk 

blokady wrzeciona; przewód zasilający o dł. 3 m

wieRtaRKo-wKRętaRKa 
18 v li-ion zestaw 
energy+
w skład zestawu wchodzą: wiertarko-
-wkrętarka akumulatorowa 18 V,  
Li-ion, obroty i: 0-350 obr./min,  
ii: 0-1250 obr./min, uchwyt samoza-
ciskowy zdejmowany 0,8-10 mm, pod 
uchwytem gniazdo sześciokątne ¼”, 
pozycje pierścienia sprzęgła 1-19 (oraz 
opcja wiercenia), moment obr. (miękki/
twardy): 28/44 nm; ładowarka 2,3 a;  
2 akumulatory 2 ah, 18 V, Li-ion

pilarka szablowa 
akumulatorowa
napięcie akumulatora 20 V, szybkomocujacy uchwyt 
brzeszczotu, oświetlenie pomocnicze Led, liczba suwów 
0-3000/min, maksymalna grubość cięcia drewno/stal 
175/12 mm, akumulator i ładowarka w zestawie

klucz udarowy 
akumulatorowy*
napięcie akumulatora 20 V, 
silnik bezszczotkowy, prędk. obr. 0-2300 obr./min, 
3 stopnie ustawienia siły dokręcania: 170/210/350 nm, 
2 tryby pracy odkręcania: ciągły i sekwencyjny, uchwyt 
- kwadrat 1/2’’, nasadki udarowe 1/2” (17/19/21/23)
*bez ładowarki i akumulatora w zestawie

szliFieRKa Kątowa 
akumulatorowa
napięcie akumulatora 20 V, silnik bezszczotkowy, 
średnica tarczy 125 mm, obroty 10000 obr./min, 
ładowarka i akumulator w zestawie

wiertarko 
-wKRętaRKa
akumulatorowa
napięcie akumulatora 20 V, 2-biegowa przekładnia, 
uchwyt wiertarski metalowy, jednotulejowy, szybko-
zaciskowy 13 mm, 24+1 pozycje sprzęgła, metalowe 
przekładnie, wyposażenie: 1-godzinna ładowarka, ak-
cesoria, 2 akumulatory Li-ion 2 ah, kufer transportowy

szliFieRKa Kątowa 
stanley Fatmax Fmeg220-Qs 
125 mm

parownica karcher sc1 1200 w
ciśnienie pary 3 bar; skutecznie usuwa zabrudzenia 
bez stosowania chemii; wydajność 20 m2/zbiornik; czas 
nagrzewania 3 min; wyposażenie: dysza do detali, dysza 
power, szczotka, powłoczka z mikrofibry na dyszę 1 szt.

MyjKa ciśnieniowa K2 HoMe t150
ciśnienie 110 bar, wyd. tłoczenia 360 l/h; urządzenie 
do okazjonalnych porządków wokół domu i w ogrodzie 
(czyszczenie mebli ogrodowych, narzędzi, motocykli 
czy rowerów); w komplecie: zestaw do czyszczenia domu 
z koncentratem środka czyszczącego „patio i balkon” 
oraz przystawka T-racer do czyszczenia powierzchni 
płaskich (np. taras, podjazd), wyposażenie: wąż 
wysokociśnieniowy dł. 4 m, lanca jednostopniowa 
i dysza rotacyjna

119 zł

szt.

149 zł

szt.

hit urodzinowy!

900
W

600
W

399 zł

zest.
18
V

269 zł

zest.

279 zł

zest.

449 zł

zest.

479 zł

zest.

850
W

125
mm

179 zł

szt.

1200
W

249 zł

zest. 468 zł

kpl.
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i kosy
Kosiarki

odkurzacz
warsztatowy 
mir-vc302

oDKURzacz pRzeMysłowy 
mokro/sucho mir-vc503

spawarka 
inwertorowa 200 a
zasilanie 230 V, prąd spawania 
20-200 a, śr. elektrod 1,6-4 mm, 
technologie: iGbT, HoT sTarT, 
arc-Force, anTi sTick; możliwość 
spawania metodą TiG*
*przy zastosowaniu 
dodatkowego przewodu TiG

pompa 
zanurzeniowa 
nemo
membranowa, aluminiowa 
pompa zatapialna o mocy 
250 W, przeznaczona do 
podlewania - 139 zł

pompy zatapialne
 - zaTapiaLna poMpa o mocy 550 W z żeliwną podsta-
wą i włącznikiem pływakowym, solidna i trwała budowa, 
zabezpieczenie termiczne, cicha i efektywna praca, 
możliwość podłączenia węża tłocznego za pomocą 
szybkozłącza - 319 zł
 - poMpa zaTapiaLna MaGnUM o mocy 
1500 W z włącznikiem pływakowym, przeznaczona do 
pompowania ścieków, wirniki pompy wykonane z żeliwa 
- 419 zł

kosiarka  
spalinowa z napęDeM 4w1
silnik nac 191 cc, moc znamionowa 2,8 kW, szerokość 
robocza 51 cm, kosz 60 l - siatkowy z plastikową pokrywą, 
centralna 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia, obu-
dowa stalowa

nożyce eleKtRyczne  
Do żywopłotU
moc 600 W, długość robocza 51 cm 

nożyce Do żywopłotU  
handy ern 710-5
moc 710 W, długość robocza nożyc 52,5 cm; maks. 
średnica gałęzi: 24 mm; listwa ostrzona laserowo

kosa spalinowa 
vks-52 vertex

moc 3 km, 
silnik dwusuwowy,

w zestawie: nóż, szelki, głowica

189 zł

zest. 369 zł

zest.

579 zł

szt.
walizka
W koMpLecie

od 139 zł

szt.
1399 zł

szt.

219 zł

szt.

179 zł

szt.

2,8
kW

3
km

600
W

52,5
cm

51
cm

51
cm

710
W

349 zł

zest.

hit cenowy!
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NieZbęDNe

remontupodczas
FaRba biała 3 l

za 1 zł
przy zakupie 2x2,5 litra  

farby kolorowej

dulux kolory 

świata

akzo super akryl
biała, 10 l (8 zł/l)

DUlUx KoloRy świata
lateksowa farba do ścian i sufitów; 2,5 l (20 zł/l)

sadolin 
classic hybrydowy
różne kolory, 4,5 l (21,78 zł/l)

Farba akrylowa psb mrówka
wewnętrzna, biała, 10 l (3,40 zł/l)

beckers designer white
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, biała farba 
lateksowa do malowania ścian i sufitów, pomalowana po-
wierzchnia zyskuje matowe wykończenie, 11 l (13,18 zł/l)

magnat grunt
emulsja podkładowa, zabezpiecza, wyrównuje, zapew-
nia paroprzepuszczalność, poprawia krycie i zwiększa 
wydajność wierzchniej farby, poj. 10 l (8 zł/l)

śnieżKa baRwy natURy
matowa farba lateksowa, 2,5 l (15,60 zł/l)

raFil Farba 
do bram 
i oGRoDzeń 
0,9 l (49,99 zł/l)

drabina 
alUMiniowa pRzeMysłowa

składana, trzyelementowa, 
maks. obciążenie 150 kg;

 - 3x9 szczebli - 429,99 zł
 - 3x11 szczebli - 539,99 zł

ReGał Metalowy 5-pozioMowy
wym. 180x90x40 cm; 5 półek; nośność 1 półki maks. 
175 kg; materiał półki - płyta MdF; konstrukcja wciskana  
(bez konieczności skręcania) - 119 zł

ReGał 4-pozioMowy
wym. 150x70x30 cm, 
nośność 1 półki maks. 150 kg

10
litrów

4,5
litra

4999 zł

szt.

2,5
litra

2,5
litra

0,9
litra

9799 zł

szt.4499 zł

szt.

145 zł

szt.

10
litrów

10
litrów

11
litrów

7999 zł

szt.

3899 zł

szt.

7999 zł

szt.

hit urodzinowy!
3399 zł

szt.

hit urodzinowy!

od 42999 zł

szt.

7990 zł

szt.
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lamele dekoracyJne
występują w postaci pojedynczej listwy lub 
gotowych jedno- bądź trzyelementowych paneli 
na podkładzie, dzięki swej prostej budowie będą 
ponadczasową dekoracją wnętrza
 - listwa pojedyncza - 34,99 zł
 - listwa pojedyncza na podkładzie - 52,99 zł
 - potrójna listwa na podkładzie - 122,99 zł

płytKi GResowe 
szkliwione, rektyfikowane 

płytKi
ice white 
wym. 60x60 cm, 
gat. i

płytKi 
carrara
wym. 60x60 cm, 
gat. i

płytKi ceRaMiczne MaRble
wym. 60x60 cm, gat. 1
 - WHiTe poLisHed - 59,99 zł
 - bLack HiGH GLossy - 69,99 zł

Gta sUpeR biała 
GłaDŹ poliMeRowa 
łatwe, równomierne i błyskawiczne 
nakładanie bez chlapania, bez pylenia; 
czyste i bezpieczne wygładzanie na 
mokro; elastyczna; odporna na spękania; 
technologia pracy mokre na mokre, 
18 kg (3,89 zł/kg)

Klej Do płyteK 
geoFlex
25 kg (2 zł/kg)

szybKoscHnąca 
emulsJa 
GRUntUjąca 
uni-grunt
5 kg (3,40 zł/l)

biała GłaDŹ 
szpachlowa 
polimerowa 
gipsar uni
20 kg (1,75 zł/kg)

szybkosprawny
saMopozioMUjący 
poDKłaD poDłoGowy 
sms 30
25 kg (1,80 zł/kg)

18
kg

25
kg

5
kg

25
kg

20
kg

od 3499 zł

szt.

6999 zł

m2

od 5999 zł

m2

6999 zł

opak.1699 zł

opak.

3499 zł

opak. 4499 zł

opak.

4999 zł

opak.
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NieZbęDNe

w kuchni
przybory 
kuchenne 
szczypce z sitkiem, 
ostrzałka do noży, 
wyciskacz do czosnku, 
temperówka do warzyw, 
nożyczki do ziół, koszyk 
do gotowania na parze, 
łyżka do porcjowania, 
skrobak do warzyw, 
nożyk do warzyw

pRzetwoRy - słoiKi, wieczKa 
słoiki, różne rodzaje - od 7,50 zł/kpl., wieczka - od 4,90 zł/opak.

cedzak miska
cedzak z rączką, śr. 22 cm, miska z cedzakiem 
o poj. 1,2 l, pojemnik z ociekaczem o poj. 1,6-3,2 l

garnek wysoki  
Do Gotowania słoiKów 
poj. 9-21 l

sokownik 
nierdzewny
poj. 8 l

pRostoKątny pojeMniK  
na żywność FReDo
poj. 0,5-3,3 l

drylownica  
Do wiśni pRactico 
kolory: czerwony, zielony

dzbanek 
z poKRywKą
do 
napoJów 
Florero
poj. 1,4 l

karaFka do napoJów 
village pasabahce
poj. 1,26 l

kubek lava
poj. 375 ml

komplet
6 szklanek sunrise
poj. 300 ml

od 159 zł

szt.

od 490 zł

opak.

od 799 zł

szt.

1599 zł

szt.

2490 zł

kpl.

1199 zł

szt. 499 zł

szt.

od 10990 zł

szt.

16990 zł

szt.

od 1190 zł

szt.

2490 zł

szt.
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wiadro gospodarcze 
z RączKą Metalową
poj. 5-10 l

aKcesoRia Do spRzątania
ściereczki kuchenne z mikrofibry na rolce - od 3,60 zł,
szczotki, gąbki do mycia słoików, butelek, naczyń, zmywaki, 
rękawice - od 2,69 zł

suszarka 
na pranie 
 - maJa - 54,99 zł; 
 - balkonowa daFne,  
powierzchnia 
suszenia 18 m - 58,99 zł

KołDRy, poDUszKi bloMMenslyst
 - poduszka: 40x40 cm - 14,90 zł, 50x60 cm - 20,90 zł, 
70x80 cm - 32,90 zł
 - kołdra: 160x200 cm - 59,90 zł, 220x200 cm - 75,90 zł
KołDRa letnia soFt line
rulon; 160x200 cm - 16,90 zł

roleta mini day & night
szer. 35-72,5 cm, dł. 140-215 cm;  
dostępna w kolorach: biały, ecru, stalowy

roleta plisowana thermo
szer. 42,5-105 cm, dł. 150-210 cm;  
dostępna w kolorach: biały, szary

poJemnik
bea clearbox 
transparentny, poj. 1,7-52 l

ścieRKa  
actiFibre
do wszystkich powierzchni

ścieRKa  
actiFibre
do okien 

zestaw  
do zamiatania 
kombi
dostępny kij do szczotki, 
dł. 110 cm - 4,99 zł/szt.

Mop płasKi 
ultramax 
w zestawie z płynem 
aJax do mycia

w zestawie 
płyn ajax

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

od 1490 zł

szt.

od 2690 zł

szt. od 5890 zł

szt.

od 690 zł

szt.

od 269 zł

szt.

od 5499 zł

szt.

od 549 zł

szt.

2690 zł

zest.

890 zł

szt.

hit urodzinowy!
590 zł

szt.

hit urodzinowy!

8999 zł

zest.

od 2999 zł

szt.
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na upalne

dni

1. 1.

2.
2.

3.

3.

lampki 
solarowe

różne rodzaje

pRzeDłUżacze
ogrodowe - od 24,90 zł, bębnowe - od 79,90 zł

wentylator 
poDłoGowy
moc 42 W, krzyżak,
kolor biały

wentylator 
stołowy
moc 32 W, kolor biały

lampa
solarowa kula

oprawa spot 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 spot kong*
kolory: 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 

wentylatory
 - wentylatory chromowane - od 145,90 zł
 - wentylatory stołowe - od 59,99 zł
 - wentylatory podłogowe - od 99,90 zł
 - cyrkulatory podłogowe - od 115,90 zł

klimatyzer
moc 65 W; funkcje 
3w1: wentylacja, 
nawilżanie, chłodze-
nie, zbiornik na wodę 
7 l, zużycie wody: 
0,35-0,4 l/h, przepływ 
powietrza 900 m3/h

lampa ogrodowa
wisząca lUna

aluminium+szkło, gwint e27,
iP44 - 38,99 zł

kinkiet ogrodowy
prosty luna
aluminium+szkło, gwint e27, 
iP44 - 39,99 zł

słUpeK 
ogrodowy
DUży lUna
aluminium+szkło, 
gwint e27, ip44 
- 89,99 zł

od 399 zł

szt.

od 3899 zł

szt.

899 zł

szt.

od 4990 zł

szt.od 4990 zł

szt.

5999 zł

szt.

8499 zł

szt.

od 5999 zł

szt.

od 2490 zł

szt.

hit urodzinowy!

36590 zł

szt.
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stolik kawowy skandynawski 
mdF vincent
wym. 48x48x42 cm, kolor biały 

DRzwi zewnętRzne ViRGinia
szer. 80/90 cm, L/p, kolory: dąb szlachetny, 
orzech szlachetny, antracyt, wyposażenie: 
skrzydło, ościeżnica, próg, komplet akcesoriów, 
wypełnienie: spieniony polistyren, 
wykończenie: szyba hartowana, ramka inox, 
blacha ocynkowana, 2 uszczelki na całym 
obwodzie, zastosowanie: domy jednorodzinne; 
drzwi spełniają wymogi programu 
„czyste powietrze”

DRzwi zewnętRzne boliwia
szer. 80/90 cm, L/p, kolory: dąb szlachetny, 
orzech szlachetny, wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, próg, komplet akcesoriów, 
wypełnienie: spieniony polistyren, wykończenie: 
szyba hartowana, ramka czarna, blacha 
ocynkowana, uszczelka na całym obwodzie, 
zastosowanie: domy jednorodzinne

DaszeK łUKowy
wym. 158x75x38 cm, konstrukcja: profile aluminiowe 
malowane proszkowo na kolor antracytowy raL7016, 
brązowy raL8017, wypełnienie: płyta z poliwęglanu 
komorowego w kolorze mlecznym

płyta pVc 
wym. 90x200 cm, 
trapez o wym. 70x18 mm, 
bezbarwna lub dymna

wycieraczka 3d
wym.: 40x60 cm - 23,99 zł, 60x90 cm - 49,99 zł
wycieraczka trawka
wym.: 40x60 cm; kolory: zielony, brąz, szary - 17,90 zł

sKRzyDło RaMowe 
wewnętRzne - pRix*
dostępne szer.: 60, 70, 80, 90 cm; 
szyba hartowana; 
dostępna kolorystyka: biały, folia finish
*cena bez klamki i ościeżnicy

PRODUKT
POLSKI

8999 zł

szt.

od 399 zł

szt.

1999 zł

kpl.

1699 zł

kpl.

499 zł

szt.

4999 zł

szt. od 1790 zł

szt.
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ogrodowo-płytkowy
pełny asoRtyMent
w naszym markecie znajdą państwo

pRzęsło oGRoDzeniowe liwia*
wym. 2x1-1,2 m, stal ocynk + raL9005; 
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

pRzęsło oGRoDzeniowe KoRa*
wym. 2x1,2 m, ocynk + raL 7016, struktura; 
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania 
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

pRzęsło oGRoDzeniowe aMelia*
wym. 2x1,1-1,28 m, ocynk + raL 9005; 
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

pRzęsło oGRoDzeniowe ewa lUx ii*
wym. 1,8x0,9-1,2 m, ocynk + raL 9005, struktura; 
dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania 
*5 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

meble cezar
 - krzesło bez podło-
kietnika - 399 zł, 
z podłokietnikiem,  
dł. 75 cm - 419 zł 
 - ławka bez podło-
kietnika - 499 zł, 
z podłokietnikiem,  
dł. 150 cm - 519 zł
 - stół duży o wym. 
150x66 cm - 599 zł, 
mały 75x66 cm 
- 479 zł

309 zł

przęsło 699 zł

przęsło

439 zł

przęsło 139 zł

przęsło

od 399 zł

szt.

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:

psb mrówka kwidzyn
ul malborska 122,  
tel.: 55 625 53 75

psb mrówka malbork
al. woJska polskiego 462, 

tel. 55 625 53 71

godz. otwarcia: pn.-pt.: 7-20, sob.: 8-20, nd. handlowe : 9-18

psb mrówka czersk
Ul. wybUDowanie poD łąG 1D,

tel. 55 625 53 77

psb mrówka 
nowy DwóR GDańsKi

ul. warszawska 2J, tel. 55 625 48 00

www.mrowka.sambor.plSAMBORPROFI

akceptujemy bony sodexo:


