
PARAPETY WEWNETRZNE VOX
różne wymiary i kolory (biały, brąz, krem)

kARNisZE
1. liNiA PAMPElUNA
metalowy, śr. 19 mm, dł.: 160, 200, 240 cm, kolor miedź antyczna, 
stal szczotkowana, w zest. otwarte wsporniki ścienne i metalowe 
kółka z żabkami w ilości 10 szt. na 1 metr bieżący rury
2. liNiA lOGRONO
metalowy, śr. 19 mm, dł.: 160, 200, 240 i 300 cm, kolor mosiądz 
antyczny, stal szczotkowana, w zest. otwarte wsporniki ścienne 
i metalowe kółka z żabkami w ilości 10 szt. na 1 metr bieżący rury

PANElE 
PODŁOGOWE VOX, 
PODŁOGA LAMINOWANA

NOWA sERiA 
PORCElANA 
MAROCCO*
*produkty sprzedawane 
  na sztuki

Twój dom

od 3999
zł/szt.

1

2

hiT CENOWY

od 6999
zł/zest.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

od 999
zł/szt.

NOWOŚĆ

www.mrowka.com.pl

Marzec  
2020

Oferta ważna  
od 06.03 do 21.03

lub do wyczerpania zapasów.

Udekorujemy

Psb MróWkA CHEŁMŻA
Psb MRóWkA GNiEWkOWO



hiT CENOWY

od 699 
zł/szt.

DRZEWkA  
OWOCOWE

POWOjNiki

ZiEMiA/kORA Psb WAPNO OGRODNiCZE DO 
bIELENIA DrZEWEk, 1kg, 3kgAGrOWŁókNINy

CEbUlA DYMkA
różne rodzaje

POjEMNik 
NA ŚMIECI 
ZiElONY
1. 240 l 
2. 120 l NAsiONA TRAW Psb

różne rodzaje

CEbuLE kWIAtOWE, 
NAsiONA
- warzyw, ziół i kwiatów 
- cebule wiosenne 

TACZkA  
OGRODOWA
poj. 80 l 

rOŚLINy 
W bAlOCiE

krzewy owocowe, róże

NAWOZY
granulowane, płynne
1. nawóz płynny do pelargonii i innych roślin kwitnących
2. azofoska – nawóz ogrodniczy uniwersalny – 3 kg, 5 kg
3. nawóz do trawników z mchem – mistrzowski trawnik
4. anty-mech interwencyjny nawóz do trawników  
    – dziala w 48 godzin

999
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 1799
zł/szt.

od 499
zł/szt. od 1099

zł/szt.

od 599
zł/opak.

od 119 
zł/szt.

1

2

od 1299
zł/szt.

od 199
zł/szt.

od 9999
zł/szt.

od 999
zł/szt.
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kONEWki 
sPRiNG
poj.: 2,5 l, 4,5 l, 
8 l, 10 l

- kantówka, różne rozmiary  
- kratka KINGA L 12, różne rozmiary 
- płot pełny MULTI 193 z łukiem, 180x180/160 cm, brąz
- płot sztachetowy prosty, 180x60 cm, płot sztachetowy prosty, 180x80 cm

1. GrAbIE DO LIŚCI 
lUb TRAWY 

20 twarde żeby, trzonek sosnowy, 
lakierowany, 600 g 

2. GRAbiE METAlOWE 
UTWARDZANE 

14 zębów, głowica z wys. jakości stali, trzonek 
sosnowy, lakierowany, 535 g

3. sZPADEl OsTRY  
1900 g, trzon lakierowany, plastikowa rękojeść, 

głowica stalowa 
4. sZPADEl PROsTY METAlOWY

głowica metalowa, hartowana, trzon metalowy, 
pokryty PCV, plastikowa rekojeść, 2200 g

PrZEDŁuŻACZE  
OGRODOWE 
różne rodzaje

iGlAki rOŚLINy  
CEbUlOWE

DONiCZki  
bAlkONOWE  
i AkCEsORiA

różne rodzaje

DONiCZki bAlkONOWE 
1. rATTAN, 40 cm, 60 cm, różne kolory: krem, grafit, karmel, 
     zielony, brązowy, teraccota 
2. doniczki balkonowe: 40 cm, 60 cm, 80 cm -

ARChiTEkTURA OGRODOWA

OPRYskiWACZ ORiON 9 l

od 1299
zł/szt.

1

1

2

3

4

od 2599
zł/szt.

od 1399
zł/szt.

od 2399
zł/szt.

od 1099
zł/szt. od 399

zł/szt.

od 999
zł/szt.

2

NOWOŚĆ

149 
zł/zest.

Marzec 2020 3 



biOPON NAWOZY
do iglaków; do iglaków przeciw  
brązowieniu igieł; do róż; 1 kg 

NAWOZY 
DO TRAWNikóW
do trawnika; do trawnika z mchem; 
do trawnika zachwaszczonego; 1 kg 

OFERTA OGRODOWA VERTO
systEMy WODNE, NArZĘDZIA rĘCZNE, ELEktrONArZĘDZIA 

I AkCEsOrIA OGrODOWE, 
AtrAkCyJNA CENA I ŚWIEtNA JAkOŚĆ!

DONiCZkA sAhARA
efekt 3D, różne kolory i rozmiary, do domu i ogrodu, 
sAhArA PeTIT - 3, 16, 17 cm 
sAhArA - 30 i 40 cm 

DONiCA  
bAlUsTRADOWA FAlA
kolor: pistacja i terakota, 30 cm

siEWNiki 
siewnik ręczny, 
siewnik uniwersalny

NArZĘDZIA 
OGRODOWE CEllFAsT* 
1. szpadel ostry 
2. szpadel prosty, 
3. grabie 
4. łopata do piasku
*w zestawie do narzędzi wąż 
   lub rękawiczki  gratis

kONEWki ARUbA
kolor: pistacja i antarcyt, 1,2 l

PrOFEsJONALE NArZĘDZIA OGrODOWE CELLFAst 
suPEr JAkOŚĆ W suPEr CENIE

od 1099
zł/szt.

od 4599
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 1099
zł/szt.

NOWOŚĆ

PROMOCjA

od 599
zł/szt.

od 1599
zł/szt.

599
zł/szt.

1

2
3

4
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hiT CENOWY

329 
zł/kpl.

hiT CENOWY

439 
zł/szt.

WIErtArkO-WkrĘtArkA  
AkUMUlATOROWA 
2 x 14.4 V, Li-Ion/1.5 Ah + torba

sZliFiERkA  
kątOWA 2350 W
tarcza 230x22,2 mm, 
obroty 6500 min-1

sZliFiERkA  
kątOWA 900 W
tarcza 125x22,2 mm

PilARkA  
TARCZOWA 

1200 W
tarcza 

185x20 mm, 
walizka

WiERTARkA  
UDAROWA 550 W
uchwyt kluczykowy 13 mm, obroty 0-3000 min-1, walizka

WiERTARkA UDAROWA 1050 W
uchwyt kluczykowy 16 mm,  
obroty I: 0-900 min-1, II: 0-2500 min-1

PilARkA ElEkTRYCZNA
moc 1800 W; łańcuch i prowadnica  
NAC 35 cm

PrOFEsJONALE NArZĘDZIA OGrODOWE CELLFAst 
suPEr JAkOŚĆ W suPEr CENIE

PilARkA sPAliNOWA NAC
silnik dwusuwowy 45 cm3; moc 2,4 KM;  
łańcuch i prowadnica NAC 40 cm;  
antywibracyjna rękojeść

kOsiARkA  
ElEkTRYCZNA  
silnik 1300 W;  
napięcie 230 V~50 hz; 
szer. robocza 33 cm;  
regulacja wys. koszenia  
3-stopniowa, 20-60 mm;  
kosz 30 l; koła 14/14 cm;  
termiczne zabezpieczenie  
przeciążeniowe;  
waga netto 6,9 kg

POMPA 
ZANURZENiOWA  
DO WODY bRUDNEj
moc 400 W, wydajność 
7500 l/hPOMPA VERTO 

ZANURZENiOWA 
do wody brudnej 400 W

blUZA POlAROWA
polar o gramaturze 300 g/m2; regulowany 

ściągacz; 3 duże zapinane na suwak 
kieszenie; dostępne rozmiary: M - XXL

sPODNiE RObOCZE NEO
produkt z linii odzieży roboczej dla 

profesjonalistów; wykonane z wysokiej 
jakości materiału, wzmocnionego 

w miejscach narażonych na przetarcie; 
potrójnie przeszyte szwy; opcja włożenia 

nakolanników; solidne kieszenie 
wytrzymują nawet duże obciążenie 
i przechowają wszystkie niezbędne 

narzędzia; dostępne rozmiary: M - XL

PóŁbuty rObOCZE, ZAMsZOWE
cholewka wykonana z wysokiej jakości zamszu; 

wstawki z oddychającego materiału 
zapewniającego dobrą wentylację; 

antypoślizgowa podeszwa z systemem 
amortyzowania wstrząsów; metalowa wkładka 

antyprzebiciowa; wzmacniany metalowy 
nosek; miękkie wykończenie wewnątrz buta; 

dostępne rozmiary: od 41 do 45

NOWOŚĆ

WAliZkA 
W KoMPLeCIe

WAliZkA 
W KoMPLeCIe

TORbA 
W KoMPLeCIe

239 
zł/szt.

429 
zł/szt.

249 
zł/szt.

179 
zł/kpl.

189 
zł/szt.

36999 
zł/szt.

349 
zł/kpl.

12999
zł/szt.

18999
zł/szt.

Marzec 2020 5 



hiT CENOWY

od 999
zł/szt.

NObilEs PORY ROkU
farba lateksowa, 2,5 l i 5 l  
(od 15,99 zł/l)

ŚNIEŻkA bArWy NAtury
matowa farba lateksowa, 2,5 l 
(17,60 zł/l)

MAGNAT CERAMiC 
farba hydrofobowa 
i plamoodporna, do ścian 
i sufitów, 2,5 l (od 36 zł/l); 
5 l - NOWOŚĆ

ŚNIEŻkA sAtyNOWA
do dekoracyjno-ochronnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
2,5 l, 5 l (od 24 zł/l), 
dostępne różne kolory

ŚNIEŻkA EkO
biała emulsja akrylowa  
do ścian i sufitów, 10 l  
(6 zł/zł/l)

DuLuX kOLOry ŚWIAtA
lateksowa farba do ścian i sufitów, 
2,5 l, 5 l 

DUlUX EAsYCARE 
farba plamoodporna, różne 
kolory, 2,5 l, 5 l (35,99 zł/l)

sADOliN iMPREGNAT  
DO DrEWNA 4,5 l
jedna warstwa (24,44 zł/l)

FARbA AkRYlOWA  
Psb MRóWkA
wewnętrzna, biała, 10 l 
(3,5 zł/l)

ZAPRAWA klEjOWA 
UElAsTYCZNiONA 
ATlAs 
25 kg – ToP (1,12 zł/kg)

Ok! kLEJ  
UElAsTYCZNiONY 
25 kg - ToP (1,20 zł/kg)

silikON 
sANiTARNY 
silTON s 
różne kolory, 280 ml

silikON 
sANiTARNY 
ARTis 
różne kolory, 280 ml

ATlAs UNi-GRUNT 
5 kg – ToP (7,2 zł/kg)

rĘkAWICZkI 

ATlAs ATUT 
zaprawa klejowa do płytek 
25 kg (0,6 zł/kg)

ZEstAW tAŚM  
MAskuJąCyCH Psb
48 mm x 50 m x 2 szt. 

ZEsTAW 
MAlARski 
Microfibra 10 cm 

WAŁkI 
i UChWYTY 
sERii 330
 różne rozmiary

tAŚMA MALArskA Mt-PG (sbL)
różne rozmiary: 38 mm x 33 m, 48 mm x 33 m, 
25 mm x 50 m, 30 mm x 50 m, 38 mm x 50 m, 
48 mm x 50 m

ZEstAW PĘDZLI  
MAlARskiCh 
3, 4, 5, 6 szt. 

od 3999
zł/szt.

4399
zł/szt.

od 8999
zł/szt.od 5999

zł/szt. 

5999
zł/szt. 

od 5699
zł/szt.

od 6299
zł/szt.

10999
zł/szt.

3499
zł/szt.

2799
zł/szt. 

2999
zł/szt. 

od 2999
zł/szt. 

3599
zł/szt. 

od 399
zł/para 

hiT CENOWY

1799
zł/szt.

1499
zł/zest. 

1399
zł/zest. 

od 599
zł/szt. 

od 1499
zł/szt. 

Marzec 20206



hiT CENOWY

od 5999
zł/szt.

sUsZARki 
DO biEliZNY
4 modele, 4 kolory

CZAjNiki
- czajnik emaliowany retro
- do-benjamin czajnik 1,5 l (1,8 l) mix
- do-metalik czajnik 1,7 l (2 l) mix 3 kolorów
- do-marco czajnik 1,7 l (2 l) ndz .z drew. rączka

`DEski DO kROjENiA Z klOsZEM
- am-sophie deska z kloszem 33,5 cm
- am-sophie deska obrotowa z kloszem 33,5 cm 

kOMPlETY  
GARNkóW EMAliOWANYCh
- am -family 6 el., kpl. garnków emal. ziel.
- am-nordic 6 el., kpl. garnków emal. szary
- am-nordic 6 el., kpl. garnków emal. bialy 
- am-nordic garnek prosty ze szkła pokry. 22 cm/,.2 l

PATERY DO CiAsTA
- am-skyline szklana obrotowa patera
- am-galaxy szklana obrotowa patera
- ps-96804- patera na nodze 37 cm, maxi patisserie

kUbki TERMiCZNE 
400 ml, różne wzory

PrODukty JAN NIEZbĘDNy
1. zmywak kuchenny 5 sztuk
2. ściereczka z mikrofibry do mycia okien 
3. ściereczki uniwersalne 10 sztuk
4. ściereczki nasączane do mebli
5. worki zawiązywane 35 l, 60 l

od 9999
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

NOWOŚĆ

od 2999
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

DuŻy Wybór

od 599
zł/szt.

1

2
3

5

4
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OsŁONkA  
MAGNOliA jERsEY
różne kolory i wielkości

OsŁONkI  
DO kWiATóW
różne kolory i rodzaje

OsŁONkA 
sTORCZYk
plastikowa lub szklana,  
różne kolory

1. DONiCZkA AZAliA
2. DONiCZkA AGA
różne kolory i wielkości

DuŻy Wybór DONICZEk I OsŁONEk

DRAbiNA AlUMiNiOWA
- 4-stopniowa do 120 kg
- 5-stopniowa do 120 kg

ArtykuŁy 
DO sPrZątANIA yOrk
1. zmywak eco 2 szt.   
2. ściereczki bawełniane na rolce eco.  
3. zmiotka z szufelka Bambus.  
4. miotła eCo z trzonkiem bambusowym.  
5. mop płaski eCo.   JAN NIEZbĘDNy 

WOrkI LD MAGNuM tAŚMA
35 l, 15 sztuk

JAN NIEZbĘDNy  
FOliA AlUMiNiOWA 20 m

JAN NIEZbĘDNy 
rĘkAW DO PIECZENIA
szer. 35 cm, 3 m 

od 399
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 699
zł/szt.

1
2

od 8999
zł/szt.

NOWOŚĆ

od 699
zł/szt.

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

Akceptujemy karty kredytowe:

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

Psb MróWkA CHEŁMŻA
87-140 Chełmża, ul. Św. Jana 9b, 

tel. 56 470 20 38
godz. otwarcia: pn. - pt.: 700-2000, sob.: 700-2100,

niedz. 1000-1800

Psb MRóWkA GNiEWkOWO
88-140 Gniewkowo, ul. Inowrocławska 4

tel. 52 354 70 41
godz. otwarcia: pn. - pt.: 700-1800, sob.: 700-1500

9246

+300 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 90 zł

Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 06-21.03.2020 r.

DRAbiNY  
AlUMiNiOWE  
PrZEMysŁOWE


