
hit cenowy

od 999
zł/szt.

KosiarKa  
eleKtryczna  
1200 w 
szer. koszenia 32 cm; pojem-
ność kosza 30 l

Wąż  

ogrodowy psb
3-warstwowy,  

poliestrowy oplot  

krzyżowy, odporny  
na promienie UV

1/2” 15 m - 9,99 zł/szt.

3/4” 20 m - 27,90 zł/szt.

zestaw wąż 1/2” 20 m.b. + 

końcówki - 20,90 zł/zest.

trampolina  
ogrodowa
z siatką  
zabezpieczającą; 
śr.: 244 cm - 359 zł;  
z drabinką:  
305 cm - 479 zł,  
366 cm - 639 zł,  
427 cm - 789 zł

Rośliny RabatoWe  
i balKonowe
w sześciopakach; Pelargonia,  
Petunia, Begonia, Lobelia

HuśtaWka ineS
wym. 215x130x170 cm,  z funkcją  
rozkładania, maksymalna waga użytkowni-
ka 300 kg, w zestawie: moskitiera, 2 półki, 
2 dodatkowe poduszki

grill  
WiSzący na tRójnogu
śr. 45 cm, chromowany ruszt zawieszony 
na łańcuchu, stalowa misa i stelaż, łatwa 
regulacja wysokości rusztu

Kosa  
spalinowa  
nac bp540
silnik dwusuwowy; moment 
obrotowy 2,9 Nm; pojemność 
silnika 54 cm3; szerokość 
robocza żyłka 42 cm/ tarcza 
25,5 cm; dzielony wał;  
głowica i tarcza w kpl.

199 
zł/szt.

32 
cm

1200 
W

od 249
zł/szt. 

369 
zł/kpl.

hit cenowy

od 359 
zł/szt.

hit cenowy

8999
zł/szt.

hit cenowy

999 
zł/szt.

www.mrowka.com.pl

Kwiecień/Maj  
2020

Oferta ważna  
od 30.04 do 16.05

lub do wyczerpania zapasów.

+500 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 80 zł

1256
Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.

Oferta ważna w dniach 30.04-16.05.2020 r.
psb MrówKa śreM

wiosna w ogrodzie



zestaw mebli nordic*
wykonany z drewna sosnowego, w zest.: stół, ława oraz 2 fotele 
*poduszki nie wchodzą w skład zestawu

nawadnianie cellfast
1. szybkozłącza Safetouch - 5,49 zł/szt.
2. przyłącze z filtrem ideal - 6,99 zł/szt.
3. zraszacz pulsacyjny - 15,90 zł/szt.
4. kurtyna wodna, 7,5 m - 59,90 zł/zest.
5. wąż ogrodowy 25 m.b. - 64,90 zł/szt.
6. prysznic ogrodowy - 109 zł/zest.

HuśtaWka  
ogrodowa megi  

z funkcją Rozkładania
szer. siedziska 180 cm, maksymalna waga użyt-

kownika 300 kg; kolory: cappucino, chocolate

grille landmann
1. kulisty niski, śr. 36 cm - 59 zł
2. prostokątny z pokrywą - 69 zł
3. gazowy 2.0 - 349 zł

fotel malaga plus 
z podnóżkiem
sześciostopniowa regulacja

1. WĘgiel dRzeWny 
2 kg - 7,49 zł (3,75 zł/kg)

2. bRykiet WĘgla 
drzewnego 
2 kg - 6,99 zł (3,50 zł/kg)

bros
1. proszek na mrówki, 100 g - 6,99 zł (69,90 zł/kg)
2. spray na komary i kleszcze MAX, 90 ml - 10,90 zł (121,11 zł/l)
3. świece na krety FOGER - 14,90 zł
4. płyn na krety, 1 l - 17,90 zł
5. proszek na mrówki, 1 kg - 45 zł

gRill kociołek 
z popielniKiem
misa i pokrywa stalowa, podwójnie 
emaliowana, ruszt ze stali chromowa-
nej, wyposażenie: kółka, dolna półka, 
pojemnik na popiół, system regulacji 
dostępu powietrza, ruszt węglowy;  
śr. 46 cm, wys. 90 cm

gRill WĘgloWy  
z pokRyWą
dostępne również akcesoria  
do grillowania - od 5,99 zł/szt.

grill  
gazoWy l 3.1 z żeliWem
moc 12,8 kW, 3 palniki główne ze stali 
szlachetnej + palnik boczny do gotowania, 
w zestawie wąż i reduktor ciśnieniowy, 
powierzchnia grillowania 55x40 cm

HuśtaWka vip
3-osobowa, 
wym.: 170x110x153 cm, 
różne kolory i wzory

KlapKi
 - dziecięce - 7,99 zł
 - damskie i męskie - 9,99 zł

1.

1.
2. 3.

4.

5.

3.

2.

1.

1. 2.

3.

4.

5.

6.

2.

od 699
zł/szt.

799 
zł/szt.

od 59 
zł/szt.

119 
zł/szt.

229 
zł/szt.

dostępne kolory:

od 699
zł/opak. 

189 
zł/szt.

379 
zł/szt.

699 
zł/zest.

hit cenowy

359,-
zł/kpl.

hit cenowy

od 799
zł/para
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bujak ogRodoWy
2-osobowy, w kpl. poduszki,  
wym.: szer. 124 cm, wys. 195 cm

1. hAMAk - od 39,90 zł
2. kRZESEŁkA; wędkarskie - 11,90 zł, reżyserskie - 29,90 zł
3. PAWiLON EXPRESS, miks kolorów- 249 zł
4. DZiEcięcy StOLik i FOtELik - od 12,90 zł

podstawa 
betonowa
 - 20 kg - 99 zł/szt.
 - 30 kg - 89 zł/szt.

fotel WiSzący 
z drewnianymi 
podłokietnikami
wym. 100x50 cm

paRaSole vog
1. aluminiowy z korbą, 

300 cm - 149 zł/szt.
2. hong kong, 250 cm 

- 159 zł/szt.
lodóWki tuRyStyczne
różne rodzaje, 10-25 l - od 20,90 zł;  
25 l +50 pkt. paybacK;
 - torby termiczne - od 14,90 zł
 - wkłady chłodnicze - od 2,49 zł

Karimata  
pe 180x50 cm

namiot trzyosobowy
wym.: 210x210x120 cm

śpiWóR evade 15
wym. 180x75 cm

Koc piKniKowy 
z izolacją, polarowy, różne kolory
 - 130x160 cm - 20,90 zł
 - 150x200 cm - 39 zł

bujak  
ogrodowy
1. PORtO - 419 zł
2. OXFORD - 699 zł
3. MALAGA - 569 zł

od 1190
zł/szt.

85 
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

129 
zł/szt.

49 
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

2.

1.

3.

4.

od 419 
zł/kpl.

1. 2.
3.

hit cenowy

1099 
zł/szt.
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ślizg
różne kolory, dł.: 2,2 m - 175 zł, 
- 3 m - 275 zł

pergola  
Róża
wym.: 100x230x45 cm

płot SztacHetoWy 
can can prosty
wym.: 180x40 cm - 17,90 zł,  
180x60 cm - 24,90 zł, 
180x80 cm - 29,90 zł

piaSkoWnica z łaWeczką 
i przyKryciem tom
wym. 140x140 cm
piaseK do piasKownic 
Atest PZh, worek 20 kg - 7,99 zł/opak. (0,40 zł/kg)

HuśtaWka  
ula
wym. 120x160 cm

Siodełko
różne rodzaje

zestaw mebli 
ogrodowych 8 
osobowy
fotel, wym. 58×62×85 cm; stół, 
wym. 190×90×75 cm, blat 
szklany, kolor oplotu czarny, 
poduszki kolor ciemny szary; 
zestaw zawiera: 1 stół, 8 krzeseł 
z poduszkami

płotek  
tRaWnikoWy fiołek
- 90x17/30 cm - 8,99 zł
- łuk, 40x15/30 cm - 3,99 zł

płoty ken
1. - od 84,99 zł
płoty jola 
2. 180x180 cm - od 64,99 zł;
płoty R18 
3. - od 39,99 zł;

domek jakob
tUV, FSc, zestaw montażowy,  

wym. 150x243x160 cm

doniczKi balKonowe i uchwyty

Krzewy ozdobne 

drzewKa owocowe
 - drzewka owocowe w donicy 5,7 l - 24,99 zł
 - borówka amerykańska w donicy 5,7 l - 18,99 zł
 - truskawki, różne odmiany, w sześciopaku - 9,99 zł

od 175 
zł/szt.

129 
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

1199 
zł/zest.

199 
zł/szt.

199 
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

1699 
zł/zest.

od 399
zł/szt.

od 3999
zł/szt.

od 799
zł/szt. 

od 999
zł/szt. 

od 849
zł/szt. 

1.

2. 3.
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vidaRon 
lakieRobejca 2,5 l
lakierobejca z dodatkiem teflon® 
Surface Protector, tworzy zwarte, 
trwałe i elastyczne powłoki; 
dostępne różne kolory (40 zł/l)

sadolin classic 
impregnat
głęboko penetrujący 
impregnat przeznaczony 
do stosowania na zewnątrz, 
dostępne różne kolory,  
4,5 l (20 zł/l)

nobiles pory roKu
farba lateksowa, 2,5 l ( 12 zł/l)

HammeRite połySk
jednoskładnikowa farba do  
antykorozyjnego, dekoracyjnego 
malowania metali, 
0,7 l (51,41 zł/l)

deKoral aKrylit w
farba lateksowa, odporna  
na szorowanie, 10 l (9 zł/l)

farba aKrylowa  
pSb „mRóWka”
wewnętrzna, biała, 10 l (3 zł/l)

tiKKurila farba  
dekoRacyjna tablicoWa 
0,33 l - 23,99 zł (72,70 zł/l)
1 l - 69,99 zł

altaX impregnat  
ogrodowy 5 l
szybkoschnąca formulacja 
i aplikacja jednej warstwy 
- dzięki temu można zaosz-
czędzić czas i ukończyć pracę 
w jeden dzień (12 zł/l)

magnat cReative
farba lateksowa, o głębokim stopniu matowości 
i antyrefleksyjna, szczególnie polecana do ma-
lowania dużych powierzchni, 2,5 l - 56,99 zł 
(22,80 zł/l), 5 l - 99,99 zł (20 zł/l)

grunt magnat
pod farby ceramiczne  
i lateksowe, 10 l (8 zł/l)

magnat ultra matt 
lateksowa farba do sufitów, 
biała, 10 l (9 zł/l)

dulux koloRy śWiata
lateksowa farba do ścian i sufitów,  
2,5 l - (18,8 zł/l) 

grunt  
uniwersalny 
psb 5 l
(1,8 zł/l)

SzlifieRka kątoWa 900 W
moc nominalna 900 W; śr. tarczy 125 mm; regulowana 
prędkość obrotowa bez obciążenia 2800-11000 min-1 SzlifieRka kątoWa 2600 W

moc 2600 W; tarcza 230 mm; obroty 6500 min-1; 
rękojeść główna z nakładką antypoślizgową; rę-
kojeść dodatkowa z trójpozycyjnym mocowaniem; 
przycisk blokady wrzeciona; obudowa przekładni 
wykonana ze stopu aluminium

młotoWieRtaRka 500 W
moc 500 W, liczba obr. 0-1200/min, liczba udarów 
0-5800/min, siła udaru 1,6 J, śr. wiercenia w betonie: 
20 mm, SDS Plus, elektroniczna regulacja prędkości, 
4 funkcje, walizka 
*po rejestracji produktu na stronie producenta  
 do 30 dni od daty zakupu

pilarKa tarczowa 1400 w
moc 1400 W; obroty 5200 min-1; śr. tarczy 190 mm; 
gł. cięcia pod kątem 45°: 45 mm; gł. cięcia pod 
kątem 90°: 66 mm; bezpieczny stop; regulowana 
podstawa (bez kluczy)

agRegat malaRSki Hvlp 650 W
do natryskowego nakładania farby; dysza 2,5 mm; 
zbiornik 800 ml; ciśnienie robocze 0,21-0,28 bara, 
wydajność 180 ml/min; przeznaczenie: lakiery 
na bazie wody, bejcy, substancji ochronnych do 
drewna, substancji gruntujących metal

8999
zł/szt.899

zł/szt.

2999
zł/szt.

9999
zł/szt.

8999
zł/szt.

8999
zł/szt.7999

zł/szt.

2999
zł/szt.

3599
zł/szt.

4699
zł/szt.

od 5699
zł/szt.

od 2399
zł/szt.

5999
zł/szt.

269 
zł/szt.

169 
zł/szt.

279 
zł/szt.

189 
zł/zest.

walizKa 
W kOMPLEciE

 
lata 

GWARANcJi*

199 
zł/szt.

Kwiecień/Maj 2020 5  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+5
00
°P+100°P



dRzWi kaiR zeWnĘtRzne
kolory: orzech, złoty dąb, antracyt; szer. 90 cm; P/L; 
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, 
dwie wkładki w systemie jednego klucza, próg;  
wypełnienie spieniony polistyren

dRzWi zeWnĘtRzne oRlando
kolory: złoty dąb, orzech, antracyt; rozm. 90 cm; P/L; 
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, 
rozety, dwie wkładki w systemie jednego klucza, próg, 
aplikacje inox; wypełnienie: spieniony polistyren

drzwi sosnowe seKstet
drzwi surowe sosnowe sęczne, dostępne 
w różnych rozmiarach, pełne, pokój

panele classen
Panel Dąb Duren Ac5, 8 mm, 1 op = 1,996 m2

panele
Panel Dąb Błotny Ac4, V4, 
8 mm, 1 op = 1,985 m2 

mop płaSki ultRamat
w ofercie również wkład do mopa - 25,90 zł/szt.

suszarKa do  
bielizny X-leg

25

299 
zł/szt.1299 

zł/kpl. 899 
zł/zest. 

2999
zł/m2

3599
zł/m2

87 
zł/szt.

139 
zł/szt.
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slim

grunt 1 l

za 1 zł
do jednego opakowania

zaprawy  
cm16

zestaw praXis*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm,  

DSM, lakierowany front - 129 zł
2. słupek wysoki, c35, DSM, boki białe, 

front biały połysk - 155 zł
3. komoda, B35, DSM, boki białe,  

front biały połysk - 85 zł
4. szafka wisząca, A35, DSM, boki białe, 

front biały połysk - 79 zł
* cena nie zawiera armatury, akcesoriów

koSz z pedałem  
ndz magnus
poj. 3 l - 24,99 zł,  
5 l - 29,99 zł

KompaKt  
merida
odpływ poziomy,  
deska PP wolnoopadająca

deska
wolnoopadająca

desKa psb formic super slim new
wolnoopadająca, duroplast

Savana kabina koRa 80
szkło transparente 4 mm, profile chro-
mo, rolki górne podwójne, rolki dolne 
pojedyncze, rączki jednopunktowe, 
wysokość brodzika 15 cm, głębokość 
brodzika 5 cm, kabina bez syfonu 

chemia gospodarcza
1. SiDOLUX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,99 zł
2. kREt żel do Wc, różne rodzaje, 750 g - 4,99 zł (6,65 zł/kg)
3. PUR SEkREty kUchARZA płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
4. SOMAt tabletki do zmywarki; różne rodzaje; 36, 48, 60 tabletek - 19,99 zł (od 0,33 zł/szt.)
5. SOMAt płyn nabłyszczający 3xActiON, 750 ml - 14,99 zł (19,99 zł/l)
6. SOMAt sól do zmywarek 3xActiON, 1,5 kg - 6,99 zł (4,66 zł/kg)
7. cAShMiR ręcznik kuchenny, a’2 - 2,49 zł
8. cAShMiR papier toaletowy biały, a’24 - 19,99 zł (0,83 zł/rolka)

elastyczna  
zaprawa 

klejąca cm16
z włóknami, 25 kg (1,80 zł/kg)

gres
1. wym. 42x42 cm, mrozoodporny, różne wzory i kolory - 29,99 zł
2. wym. 29,7x59,8 cm, mrozoodporny, imitujący drewno, różne kolory - 29,99 zł

od 2499
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

8499
zł/szt.

2.

1.

3.

4.

429 
zł/szt.

deska
wolnoopadająca

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7. 8.

od 249
zł/szt.

4499
zł/szt.

2999
zł/m2

1.

1.

1.
1.

2. 2. 2.
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akumulatoRoWe nożyce do 
tRaWy i kRzeWóW eaSySHeaR
czas pracy do 50 min; dł. ostrza do krzewów 12 cm; 
szer. ostrza do trawy 8 cm; akumulator 3,6 V/1,5 Ah

Kosa  
spalinowa 

handy 
silnik dwusuwowy; 

pojemność 43 cm3; szer. 
robocza tarcza 25,5 cm/

żyłka 42 cm; dzielona rura; 
w komplecie: szelki, klucz 

do świecy, pojemnik do 
mieszanki, głowica  

żyłkowa, tarcza tnąca

przycinarKa 
żyłkoWa lideR 
plus 
silnik 500 W; szer 
robocza 29 cm; głowica 
półautomatyczna; żyłka 
1,3 mm; regulowany 
uchwyt; teleskopowa rura

podKaszarKa 
aKumulatorowa 
napięcie 18V; szerokość 
koszenia 25 cm; w zestawie: 
akumulator 1,5 Ah  
i ładowarka

przycinarKa do 
żyWopłotu Handy
silnik 710 W; długość robocza 51 cm; 
maks. średnica gałęzi 24 mm; listwa 
ostrzona laserowo; miękki regulowany 
uchwyt

nożyce elektRyczne  
do żyWopłotu 
moc 450 W; dł. ostrzy tnących 
45 cm; maks. średnica cięcia 
gałęzi 16 mm; szybki hamulec 
zatrzymujący ostrza

olej do SilnikóW 
dwusuwowych
miks, 1 l

pRzĘSło ogRodzenioWe*
1. NikOLA 2, szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk 

+ ral 7016 struktura - 169 zł;
2. kORA, szer. 2 m, wys. 1,20 m, ocynk  

+ ral 7016 - 449 zł
*nie wymaga malowania, dostępne również 
bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

KosiarKa spalinowa 
z napĘdem Handy pRime
silnik Loncin (żeliwna tuleja); poj. 
196 cm3; szer. robocza 51 cm; 
regulacja wysokości koszenia cen-
tralna 8 stopniowa 25-75 mm; kosz 
60 l; koła łożyskowane 20/27,5 cm; 
regulowany uchwyt; funkcja mielenia; 
boczny wyrzut; funkcja mycia 
obudowy

podKaszarKa 
do trawy 

easygeasscut 23
moc 280 W; średnica cięcia 
23 cm; możliwość regulacji 

drążka teleskopowego

KosiarKa spalinowa 
z napĘdem lideR pluS
silnik Briggs&Stratton,  
żeliwna tuleja; pojemność 161 cm3;  

szer. robocza 53 cm; regulacja wysokości ko-
szenia centralna 8-stopniowa 25-75 mm;  

kosz 60 l; koła łożyskowane 18/25 cm

219 
zł/szt.

299 
zł/kpl. 99 

zł/szt.29 
cm

500 
W

189 
zł/zest.

25 
cm

18 
V

179 
zł/szt.

51 
cm

710 
W

119 
zł/szt.

45 
cm

450 
W

19 
zł/szt.

od 169 
zł/przęsło

1090 
zł/szt.

51 
cm

53 
cm

129 
zł/szt.

1299 
zł/szt.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.www.facebook.com/MrowkaSrem/

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:

Mrówka śreM
Gostyńska 51, 63-100 śreM, telefon 61 642 75 00

Godz. otwarcia: pn. - sob.: 700-2000,    niedziela handlowa: 1000-1800

+5
00
°P+100°P

+500°P+50°P


