
wszystkim Klientom
życzą pracownicy  
PSB Mrówka.

odwiedź nasz świąteczny Jarmar�

jodła  
kaukaska premium 
wys. od 170 do 225 cm, symetryczny stożkowy pokrój,  
intensywna zieleń, przyjemne w dotyku igły

jodła frasera
w donicy, wys. od 140  do 170 cm

HiT CeNoWY

99,-

4999
szt.

HiT CeNoWY

89,-

45,-
szt.

Grudzień 
2022

Oferta ważna  
od 2.12 do 17.12

lub do wyczerpania zapasów.

TARNÓW – PODRZECZE – ZAKLICZYN



dla Ciebie
choinki

HiT CeNoWY

49,-
szt.

jodła frasera 
wys. 175-225 cm, odmiana jodły o stożkowym 
pokroju i smukłej koronie, ciemnozielone, błysz-
czące igły o długości 1-2 cm, rosną obustronnie 
i mają skłonność do odginania się na pędach

sTojak CHoiNkoWY
1. cara maks. średnica pnia: 7 cm,  

średnica podstawy: 51 cm, 
wysokość: 22 cm - 64,99 zł

2. Stella maks. średnica pnia: 9.5 cm, 
średnica podstawy: 57 cm, 
wysokość: 18 cm - 89,99 zł

3. retro maks. średnica pnia: 13 cm, 
średnica podstawy: 67 cm, 
wysokość: 25 cm - 118,99 zł

4. oNYX BIS maks. średnica pnia: 15 cm, 
średnica podstawy: 70 cm, 
wysokość: 20 cm - 99,99 zł

5. STELLA PRIM PLUS maks. średnica pnia: 13 cm, 
średnica podstawy: 71 cm, 
wysokość: 19 cm - 104,99 zł

6. ONYX BIS GOLD maks. średnica pnia: 15 cm 
średnica podstawy: 70 cm 
wysokość: 20 cm - 102 zł

15 LaT
GWaraNCji

GirLaNda 
ŚWierkoWa 

dł. 3 m.b.

dzWoNek  
ŚWierkoWY 
mały, 30x31 cm - 39,99 zł,  
duży, 40x48 cm - 49,99 zł

kuLa ŚWierkoWa 
mała, 35x38 cm - 39,90 zł,  
duża, 41x43 cm - 49,90 zł

CHoiNka 
szTuCzNa  

Na pNiu 
 wys. 180 cm,  

wykonana z wysoko-
gatunkowej foli pvc

poiNseCja 
WieLopędoWa

6.

4.

1.

2.

3.

5.

od 3999
szt.

od 3999
szt.

od 6499
szt.

6999
szt.

1499
szt.

279,-
szt.
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dostępne  
kolory:

HiT CeNoWY

469,-
szt.

domek dLa 
LaLek LeNa
wym. 90x30x59 cm,  
16 elementów  
wyposażenia domku 

szufLa  
do odŚNieżaNia
szer. robocza 47 cm - 22,90 zł

zimoWe Narzędzia
1. łopata model Small ecoNomIc, szer. robocza 44 cm - 29,90 zł
2. łopata model PROFIL ALU, szer. robocza 48 cm - 59,90 zł
3. zbijak/skuwacz do lodu, szerokość cięcia 15 cm - 24,90 zł 

saNki pLasTikoWe speed 
wym. 80x40x17 cm, waga: 1,75 kg, kolory:  
niebieski, różowy, pomarańczowy

kuCHNia  
dLa dzieCi 
adriaNNa BLu

kuCHNia  
dLa dzieCi aNeTa

kuCHNia 
dLa dzieCi 

BeaTa

sTojak  
pod karmNik  
dreWNiaNY 
wym.  28x28x56 cm

karmNik  
dLa pTakÓW  
słoWik dreWNiaNY 
wys. 30,5 cm, podstawa 31x28,5 cm

karmNik  
dLa pTakÓW  
BoGaTka dreWNiaNY 
wys. 38 cm, podstawa 36x33 cm

259,-
szt.

od 2290
szt.

7999
szt.

145,-
szt. 159,-

szt.

415,-
szt.

228,-
szt.

6490
szt.

3.1. 2.
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Lampki 
CHoiNkoWe Led 

BuLiNeX 
różne rodzaje

kurTYNY, GirLaNdY
różne rodzaje i kolory

znajdziesz tam mnóstwo dekoracji i pomysłów na prezent!
odwiedź nasz świąteczny Jarmar�

9999
opak.

12999
opak.

899
opak.

13999
opak.

od 3590
opak.
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kokarda 
BożoNarodzeNioWa 
zesTaW 2 szt.
wym. 15x13 cm, miks wzorów

CHoiNka  
NaTuraLNa sosNa BrokaT
wys. 220 cm, wykonana  
z wysokogatunkowej foli PVC

CHoiNka sosNa 
zaBieLaNa
wys. 220 cm, wykonana  
z wysokogatunkowej foli PVC

BomBki
średnica 6 cm, zestaw 16 szt.

BomBki
szkLaNe deCor
średnica 11 cm, 
zestaw 6 szt., 
ręcznie malowane

CHoiNka NaTuraLNa
wys. 200 cm, wykonana z wyso-
kogatunkowej foli PVC, wsparta 
na naturalnym sosnowym pniu, 
osadzona w stabilnej donicy ubra-
nej w gustowną sakwę jutową

CHoiNka  
NaTuraLNa ŚNieżoNa
wys. 200 cm, wykonana z wyso-
kogatunkowej foli PVC, wsparta na 
naturalnym sosnowym pniu, osa-
dzona w stabilnej donicy ubranej 
w gustowną sakwę jutową

4999
zest.

799
zest.

odwiedź nasz świąteczny
znajdziesz tam mnóstwo dekoracji i pomysłów na prezent!

 Jarmar�

499,-
szt.

299,-
szt.

299,-
szt.

HiT CeNoWY

499,-
szt.

1499
zest.

Grudzień 2022 5 

Niech wszystkie  
smutki pójdą w kąt  

- Mrówka życzy
 Wesołych Świąt!

°PONIEDZIAŁKI
PAYBACKOWE

ZAPUNKTUJĄ!

Sprawdź stan swojego konta PAYBACK przy kasie.  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI



mop viLeda easY 
WriNG&CLeaN TurBo
w ofercie również wkład do mopa - 39,90 zł/szt.

ferro mezzo ii 
zLeWozmYWak

granitowy 78x48 cm z baterią

koLekCja 
perfeCTo
 - patelnia, śr. 20 cm - 49,99 zł
 - garnek, śr. 20 cm, poj. 2,5 l - 99,99 zł

szTuCzNY 
sTorCzYk 
W doNiCzCe
TrzYpędoWY

NaCzYNie 
żaroodporNe 

oWaLNe 4 l

kompLeT 
poŚCieLi Nova
wym. 160x200 cm, 
różne kolory

foTeL GamiNGoWY areNa 
kolory: czarno-czerwony, czarno-szary

kołdra, poduszka CzTerY porY roku
wypełnienie 100% kulki z recyklowanego włókna HCS
 - kołdra wym. 160x200 cm - 49,99 zł
 - poduszka wym. 50x60 cm - 21,90 zł

od 4999
szt.

119,-
zest.

109,-
szt.

znajdziesz tam mnóstwo dekoracji i pomysłów na prezent!
odwiedź nasz świąteczny Jarmar�

519,-
zest.

6999
kpl.

od 2190
szt.

HiT CeNoWY

3999
szt.

499,-
szt.
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WierTarka udaroWa
moc 750 W; maks. średnica wiercenia 
(drewno/metal/mur) 32/12/16 mm

draBiNa 3x9
wys. rob. 6,20 m, 

obciążenie do 150 kg

odkurzaCz 
przemYsłoWY
moc 1000 W, pojemność pojemnika 25 l, 
do pracy na sucho i mokro, ręczne otrząsanie filtra 
(do stosowania przy szlifowaniu gładzi gipsowych), 
przepływ powietrza 3600 l/min

kompresor 
oLejoWY 

sTaNLeY 24 l 
moc 2 KM/1500 W, ciśnienie 

maks. 8 bar, wydajność 222 l/min

WierTarko-
WkręTarka 
udaroWa 18 v 
z zestawem akcesoriów

zesTaW kLuCzY NasadoWYCH 1/2” Neo
zestaw zawiera 58 elementów, wykonanych z wysokiej jakości 
stali chromowo-wanadowej: odgięta grzechotka, nasadki 
(w rozm. od 10 do 32 mm) i końcówki wkrętakowe (płaskie, 
krzyżowe, sześciokątne, Torx)

zesTaW Neo  
37 elementów + sTojak
zestaw zawiera 37 wysokiej jakości elementów: 
17 szt. wkrętaków, 20 bitów o różnych kształtach 
i rozmiarach, grot każdego wkrętaka wykonany 
z bardzo wytrzymałej stali S2

zesTaW NarzędzioWY
HoGerT TeCHNik

zestaw 46 elementów: nasadek, końcówek 
wkrętakowych i akcesoriów 1/4”, 25 lat gwarancji

zesTaW WierTeł i końCÓWek 
v-LiNe 91 el. W WaLizCe
w skład zestawu wchodzą: wkrętak 
z grzechotką, uniwersalny uchwyt magnetyczny, 
pogłębiacz stożkowy, końcówki wkrętakowe 
25 mm i 50 mm, wiertła spiralne HSS TiN, 
wiertła do kamienia i wiertła do drewna, 
klucze nasadowe

młoT udaroWo-oBroToWY 
z uCHWYTem sds-pLus
moc nominalna 790 W; energia udaru 
2,7 J; waga 2,8 kg; maks. średnica wierce-
nia: w murze - 68 mm, w metalu - 13 mm, 
w drewnie - 30 mm, walizka w komplecie

świat prezentów dla duzych i malych

WaLizka
w komplecIe

654,-
kpl.

119,-
zest. 9999

zest.

659,-
szt.

309,-
zest.

399,-
zest.

HiT CeNoWY

249,-
szt.

14599
zest.

64999
szt.

699,-
szt.
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1.

2.

3.

4.

5.

8 mm

7 mm

8 mm

8 mm

HiT CeNoWY

1199,-
zest.

zesTaW mea*
biały połysk, nóżki i uchwyty chrom;
1. szafka z umywalką,  

szer.: 45 cm - 269 zł, 50 cm - 279 zł, 
55 cm - 299 zł, 65 cm - 329 zł,  
75 cm - 449 zł 

2. szafka wisząca, szer.: 30 cm - 129 zł, 
50 cm - 199 zł 

3. szafka stojąca, szer.: 30 cm - 189 zł, 
50 cm - 229 zł 

4. słupek, wys. 170 cm - 299 zł 
5. szafka stojąca, schowek na mop,  

szer. 60 cm - 549 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

zesTaW roNda*
kolor: biały/buk truflowy; słupek podwieszany,  
szer. 40 cm - 299 zł, szafka podwieszana  
z umywalką, szer. 60 cm - 449 zł
*cena nie zawiera armatury i akcesoriów

zesTaW podTYNkoWY  
uNifiX pro 21 
miska Nova Pro Rimfree, deska wolnoopadająca

zesTaW 
NaTrYskoWY 
z deszCzoW NiCą 
roNdo 
drążek przesuwny z me-
talu o długości 106 cm, 
wąż stalowy podwójnie 
pleciony o długości 
150 cm, deszczownica

zesTaW 
NaTrYskoWY 

z deszCzoW NiCą 
squerTo

drążek o długości 106 cm 
z regulacją uchwytów, rączka 

natrysku z wężem długości 
150 cm, deszczownica o wy-

miarach 20x20 cm

paNeL podłoGoWY dąB CoLorado
AC4, 8 mm - 36,99 zł

paNeL podłoGoWY dąB parkieToWY
ac4, 7 mm - 34,99 zł

aC4

aC4

aC4

paNeL podłoGoWY dąB veraCruz
AC4, 8 mm, V-fuga - 42,99 zł

paNeL podłoGoWY dąB BarokoWY
AC5, 8 mm, V-fuga - 45,99 zł

aC5

od 299,- 
szt.

od 129,- 
szt.

269,- 
zest.

269,- 
zest.

od 3499
m2

Grudzień 20228

marzeń
łazienka
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HiT CeNoWY

149,-
kpl.

WYkraWaCzki  
meTaLoWe

BLaCHa  
fakTuroWaNa  
pLaTiNo 
wym.: 40x13x6 cm, 40x25x6 cm

przesieWaCz 
stal nierdzewna - 14,99 zł
Tarka pLaTiNo
4-boczna - 7,99 zł

zesTaW 
WYkraWaCzek  

domek 
z pierNika

8 szt.

krajaCz  
uNiWersaLNY

kompLeT  
GarNkÓW BerrY
3 garnki i pokrywki – 16, 20, 24 cm, zastosowanie: 
indukcja, kuchenka elektryczna, kuchenka gazowa, 
płyta ceramiczna, zmywarka

TorToWNiCa  
NieprzYWieraLNa ideaL 26 cm

pojemNik  
Na CiasTo 
miks kolorów

dzBaNek 
z miarką 1 l

BrYTfaNNa 
LukreCja 
36x23x5,5 cm 

paTera 
Na NÓżCe
28 cm

2399
szt.

2599
szt.

2999
szt.

699
szt.

3599
szt.

4599
szt.

od 799
szt.

od 799
szt.

149
szt.

3299
zest.
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z pomysłem
kuchnia
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HiT CeNoWY

8999
szt.

duLuX aCrYL maTT 
biała farba emulsyjna wysokiej jakości,  
do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian 
i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 10 l (10,90 zł/l)

maGNaT CeramiC
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, 
wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyjnej 
technologii CERAMIC SYSTEM bazującej na cera-
micznych komponentach oraz najwyższej jakości 
żywicach i pigmentach, 2,5 l (34,80 zł/l)

BeCkers desiGNer CoLour
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, la-
teksowa farba do ścian i sufitów, tworzy 
piękne matowe, zmywalne wykończenie, 
wydajność do 16 m2/l, 2,5 l (33,42 zł/l)

ŚNieżka  
BarWY NaTurY
matowa farba  
lateksowa, 2,5 l (16 zł/l)

duLuX koLorY ŚWiaTa
lateksowa farba do ścian i sufitów;  
2,5 l (22,40 zł/l)

dekoraL moC koLoru*
farba lateksowa do ścian  
i sufitów, 2,5 l (18,80 zł/l)
*dostępne w wybranych sklepach

maGNaT CreaTive
farba lateksowa, o głębokim stopniu matowości 
i antyrefleksyjna, szczególnie polecana do malo-
wania dużych powierzchni, 2,5 l (24 zł/l)

draBiNa 
domoWa
nośność 150 kg
 - 4 stopniowa

NaŚWieTLaCz  
Led sTaTo 30 W
przenośny naświetlacz o wysokiej szczelności (IP65), regulacja kąta nachyle-
nia naświetlacza i statywu, wyższy współczynnik oddawania barw niż więk-
szość naświetlaczy (CRI=80), przy remontach lepiej widać barwy oświetlanej 
powierzchni, w komplecie znajduje się 2 metrowy kabel z wtyczką

duLuX super BiałY maT
farba emulsyjna wysokiej jakości, do dekoracyjnego i ochronnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 9 l (7,78 zł/l)

6999
szt.

3999
szt.

5999
szt.

8699
szt.

5599
szt.

169,-
szt.

4699
szt.

109,-
szt.

2,5
litra

2,5
litra

10
litrów

2,5
litra

2,5
litra

8356
szt.

2,5
litra

2,5
litra

9
litrów
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HiT CeNoWY

1399
opak.

piaNa moNTażoWa 
pisToLeToWa euro-LiNe
poj. 750 ml (30,53 zł/l)

foLia  
W płYNie TYTaN

szybkoschnąca, wodosz-
czelna, wysokoelastyczna, 

opal 4 kg (19,75 zł/kg)

eLasTYCzNa  
fuGa z formułą 
CoLor perfeCT
wodoodporna, elastyczna, od-
porna na zabrudzenia zaprawa 
do spoin o szerokości do 8 mm, 
2 kg (14,99 zł/kg)

emuLsja 
GruNTująCa TYTaN
do powierzchni chłonnych 
i porowatych wewnątrz  
i na zewnątrz pomieszczeń, 
5 l (6 zł/l)

kLej mapei keraBoNd Te szarY
półelastyczny, opak. 25 kg (1 zł/kg)

kLej do płYTek 
GLazurNik mapei 25 kG
cementowa zaprawa klejąca do 
płytek ceramicznych, mrozo- i wodo-
odporna, opak. 25 kg (0,72 zł/kg)

TopCem  
proNTo C25 
mocny podkład podłogowy 
o wysokim współczynniku 
przewodzenia ciepła 
opak. 25 kg (0,56 zł/kg)

skrzYdło ramoWe BeLLa 
kolor dąb wotan, szer. 80 cm, szyba hartowana, 
pokojowe, łazienkowe (zamek WC + podcięcie) 
- 359 zł/szt., folia finish
cena bez klamki i ościeżnicy

drzWi maNiLLa premium
kolor dąb, szer. 70, 80 cm, pokojowe, łazienkowe  
(zamek WC + podcięcie) - 429 zł/szt., 3 zawiasy,  
folia polipropylenowa, czarne szyby;
cena bez klamki i ościeżnicy

foLia pp

CzarNe 
szYBY

2290
szt.

2999
opak.

2999
szt.

2499
opak.

339,-
szt.

419,-
szt.

7899
szt.

1799
opak.
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HiT CeNoWY

299,-
opak.

szTuCzNe oGNie*
1. BaterIa ScorpIo, 16 strzałów, kaliber 0,8” - 40,99 zł
2. BaterIa paNorama, 19 strzałów, kaliber 0,8” - 59,99 zł
3. BaterIa aBove all, 19 strzałów, kaliber 1” - 84,99 zł
4. BaterIa SaNSara, 19 strzałów, kaliber 1,2” - 111 zł
5. BaterIa SeNSatIoN, 25 strzałów, kaliber 0,8” - 64,99 zł
6. BATERIA SHOUT, 25 strzałów, kaliber 1” - 115 zł
7. BaterIa BrYk, 36 strzałów, kaliber 0,8” - 99,99 zł
8. BATERIA FLASH, 60 strzałów, kaliber 0,8” - 159 zł
9. zESTAW RAKIET BIG WHALE 1, 4 szt. - 64,99 zł

10. zeStaw rakIet pISceS, 4 szt. - 40,99 zł
11. BATERIA EQUALIzER F2 37 strzałów, kaliber 30” - 205 zł
12. BATERIA ESSENTIAL F3 49 strzałów, kaliber – 1,2” - 224 zł
13. BATERIA SENTRY F2 25 strzałów , kaliber: 30” - 153 zł
14. BATERIA VISERION F3 36 strzałów, kaliber 24” - 122 zł
15. BATERIA WYLUzUJ F3 wyrzutnia 100 strzałowa, Kaliber 24” - 299 zł
*produkty posiadają CERTYFIKAT CE; zakaz sprzedaży osobom poniżej 18 lat

14.

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10.

11.

12.

15.

13.

od 4099
opak.

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:

MRÓWKA Adres Telefon
Godziny otwarcia:

pn.-pt. sobota

33-100 TARnÓW ul. Czysta 5 14 684 86 15 8:00-20:00 8:00-18:00

32-840 zAKliCzyn ul. Krakowska 2 14 666 40 50 8:00-19:00 8:00-17:00

33-386 PodeGRodzie Podrzecze 196 18 541 64 20 8:00-20:00 8:00-18:00

ZNAJDŹ NAS
NA FACEBOOKU: MRÓWKA 

PODRZECZE
MRÓWKA 
ZAKLICZYN

MRÓWKA 
TARNÓW

Nowy Rok
przywitajmy


