
Wielkie 
otWarcie

sobota 30 czerwca godz. 800

marketu  
mrówka  
w nakle

mop  
vileda  
turbo

99 
zł/szt.

Oferta ważna od 30.06 do 21.07
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

Lipiec 2018

Koncert zespołu aFter partY



wystrój wnętrz

karnisz Jazz
śr. 19 mm, pojedynczy, podwójny, kolory: nikiel,
satyna, mosiądz antyczny, wym. 160-240 cm

dYWan tundra
- 67x120 cm - 36,90 zł
- 133x190 cm - 115 zł
- 160x235 cm - 175 zł
dostępny we wzorach:
fala, kwadraty, kwiatek

incana estillo 
natural 3d
opak.: 0,38 m2 

incana  
concerto  
natural 
płyta betonowa
opak.: 0,36 m2 chlebak

płytKa Monsanto, opak. 0,42 m2

płytka betonowa, cegłopodobna z gotową szarą fugą to 
ukłon w stronę autentyczności i prostoty wizualnej cegły rozbiór-
kowej; monochromatyczny efekt fugi i płytki ustępuje nowatorskiej 
technologii, której efektem jest - cegła z szarą fugą; Monsanto to 
nie tylko gwarancja szybkiego i prostego montażu, ale przede 
wszystkim elegancki element wykończenia ściany lub elewacji, 
który w najdrobniejszym szczególe oddaje klimat londyńskich 
loftów; motyw cegły przechodzącej z fasady do wnętrza to aktualny 
trend wnętrzarski; w ofercie znajdują się dwa formaty płytki oraz 
dedykowane narożniki (prawy i lewy) (78,55 zł/m2)

paneLe poDłoGowe
1. Dąb Deska Sutter, AC3, 6 mm - 17,99 zł/m2

2. Dąb Barokowy, AC5, 8 mm - 32,99 zł/m2

od 59 
zł/kpl.

od 3690
zł/szt.

2999
zł/opak.

3999
zł/opak.

3299
zł/opak.

+50

od 5490
zł/szt.

od 1799
zł/m2

1

2
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śroDKi czystości

WYcieraczka
wym. 44x65 cm,
dostępne różne wzory

1. poJemnik luis
poj. 20 l - 64 l - od 24,90 zł, 

w sprzedaży pokrywa w cenie od 8,90 zł
2. Kosz sKłaDany Lea

z miękkimi uchwytami, poj. 32 l - 24,90 zł
+ 50 pkt. paYback

vileda
1. wiadro SUPER do mopa - 27,90 zł
2. wkład do mopa SuperMocio SOFT - 11,90 zł
3. mop SuperMocio SOFT - 16,90 zł

1. BRyzA EkSPERT proszek do prania, 6,375 kg, kolor/white, 85 prań - 27,99 zł (0,33 zł/pranie)
2. wOOliTE PERłA płyn do prania, różne rodzaje, 4,5 l - 24,99 zł (5,55 zł/l)
3. SilAn płyn do płukania, różne rodzaje, 1,85 l - 9,99 zł (5,40 zł/l)
4. SiDOlUx uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,99 zł
5. DOMESTOS POwER 5 kostki do wc, różne rodzaje, 5x55 g - 14,99 zł (54,50 zł/kg)

6. CiF CREAM mleczko czyszczące, różne rodzaje, 750 ml - 7,99 zł (10,65 zł/l)
7. FAiRy ORyginAl All in OnE kapsułki do zmywarek, 84 kaps. - 47,99 zł (0,57 zł/kaps.)
8. SAvO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
9. REnOvA PROFESSiOnAl Big ROll ręcznik papierowy, a’1 - 15,99 zł

10. REginA rumiankowy papier toaletowy, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)

Wc  
kompakt  
clear

szaFka  
łazienKowa  
z uMywaLKą 

SET 176 Olivia  
Cersania 50 Orange

szaFka  
łazienKowa  
z uMywaLKą 
SET 910 BiAnCO  
Cersania new 40 cm

szaFka  
łazienKowa  
z uMywaLKą 
SET 991 ARTECO 50 

dYWanik chenille
wym. 50x70 cm, mix kolorów 

1790
zł/szt. 

od 599
zł/szt. 

od 2490
zł/szt. od 1190

zł/szt. 

1
2 3 4

6 8

9

10

75

1

2

1
2

3

+50

+50

od 1999
zł/szt.

159 
zł/szt.

129 
zł/szt. 149 

zł/szt.
119 

zł/szt.
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eLeKtronarzęDzia

oDKurzacz z otrząsaczeM
przystosowany do pracy na sucho i mokro, gniazdo 
230 v z funkcją opóźnionego startu odkurzacza do pod-
pięcia elektronarzędzi, otrząsacz, moc silnika 1400 w, 
poj. zbiornika 30 l, maks. wydajność 180 mbar, rura 
metalowa, teleskopowa, dodatkowo w komplecie: worek 
papierowy, dysza podłogowa, dysza szczotkowa, dysza 
do fug, wkład hepa, filtr gąbkowy

zestaw narzęDzi
akumulatoroWYch 12 v li-ion
w zestawie: akumulator 12 v li-iOn, 1,3 Ah; wyrzynarka - elektronicz-
na regulacja prędkości, prędkość obr. 3000 min-1, gł. cięcia w drewnie 
60 mm, w metalu 8 mm, w tworzywach stucznych 5 mm; wkrętarka - 
moment obrotowy 24 nm, elektroniczna regulacja prędkości, prędkość 
bez obciążenia 0-700 min-1, ustawienia momentu obr.: 17+1, światło led; 
narzędzie wielofunkcyjne - regulacja prędkości, prędkość bez obciążenia: 
5000-19000, w zestawie torba transportowa

Maszyna Do GLazury
400 mm

Laser Krzyżowy QuiGo iii
dioda lasera 635 nm, klasa lasera 2, zasięg 
pracy 10 m, czas samoczynnej niwelacji 6 s, 
zakres niwelacji ±4°, dokładność ±0,8 mm/m, 
gwint statywu 1/4”

przecinarka
Do płyteK GLazurniczych
moc 450 w, wymiary stołu roboczego 390x395 mm, 
tarcza 180/22,2 mm, maks. gr. cięcia 35 mm, 
pod kątem 45° - 25 mm

maszYnka 
Do płyteK ceraMicznych

maks. długość płytek 600 mm, nóż o wymia-
rach 22x5x2 mm, pojedyncza prowadnica 
rurowa o śr. 21 mm, łożyska kulkowe, alu-

miniowy blat, miara metryczna oraz kątownik

mieszarka
elektrYczna*
moc 1220 w, obroty:
bieg 1: 180-460/min,
bieg 2: 300-700/min
*cena nie obejmuje mieszadła

szLifierKa Kątowa 700 w
moc urządzenia 700 w, śr. tarczy 
125 mm, prędkość obr. 11000 obr./min

Młot uDarowy sDs+  
1500 W + termos
obroty 750 min-1, udar 3200 min-1, energia udaru 4.5 J, 
3-funkcyjny, maksymalna śr. wiercenia w betonie 36 mm, 
mechanizm młota zabezpieczony sprzęgłem przeciążenio-
wym - chroni przed zablokowaniem wiertła, obudowa prze-
kładni wzmocniona stopem magnezu, walizka, termos gratis

Generator
prąDotwórczy 1,8 Kw
moc znamionowa 1800 w, moc maks. 2000 w,
regulator napięcia AvR, gniazda 1x230 v,
silnik 1-cylindrowy, 4-suwowy, paliwo benzyna
bezołowiowa, zbiornik paliwa 3,2 l

pistolet do maloWania
moc nominalna 410 w, maks. wydajność tłocze-
nia 0–100 ml/min, pokrycie farbą 1 m² w 1 min, 
poj. zbiornika 800 ml

199 
zł/szt.

299 
zł/szt.

319 
zł/kpl.

249 
zł/szt.

179 
zł/szt.

199 
zł/zest.

4990
zł/szt.

179 
zł/szt.

229 
zł/szt.

+100

+100

+200

hit 
cenoWY

379 
zł/kpl.

hit 
cenoWY

549 
zł/szt.

hit 
cenoWY

899
zł/szt.
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za 1 zł
do 2,5 litra 

farby kolorowej
śnieżKa 

barWY naturY  
  

  
Fa

rb
a biała, 1 l

nowośĆ

JedYnka deco & protect
odporna na zmywanie, farba lateksowa do ma-
lowania ścian i sufitów, 2,5 l - 37,99 zł (15,19 zł/l), 
5 l - 69,99 zł (14 zł/l)

dekoral remontY 
farba akrylowa do wnętrz, 
10 l (5 zł/l)

ppG Grunt 
lateksoWY 10 l
(5,50 zł/l)

dekoral akrYlit W
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l - 38,99 zł (15,60 zł/l), 
5 l - 72,99 zł (14,60 zł/l)

haMMerite połysK
jednoskładnikowa farba do  
antykorozyjnego, dekoracyjnego 
malowania metali, 
0,7 l (49,99 zł/l)

vidaron renoWacYJnY 
impregnat do drewna
4,5 l (11,78 zł/l)

ViDaron iMpreGnat
ochronno-dekoracyjny do drewna
4,5 l (18,89 zł/l)

iMpreGnat 
żywiczny
4,5 l (20 zł/l)

jeDynKa iMpreGnat 
do dreWna z Woskiem
- 0,9 l - 13,99 zł (15,54 zł/l)
- 2,5 l - 36,99 zł (14,80 zł/l) 
- 5 l - 69,99 zł (13,99 zł/l)

śnieżKa barwy 
naturY
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (14 zł/l)

dreWnochron 
iMpreGnat eXtra 9 l
System Aqua Stop, ochrona przed grzybami, 
zachowuje naturalny rysunek drewna, dostęp-
ne różne kolory (16,67 zł/l)

Ftalonal 0,9 l
nawierzchniowa farba alkidowa, 
dająca powłoki charakteryzujące się 
dobrą przyczepnością do podłoża, 
elastycznością oraz dobrą odpor-
nością na czynniki atmosferyczne, 
dostępne różne kolory, (od 18,87 zł/l)

wełna ursa 
dF44, λ = 0,044
gr. 15 cm

Grunt psb 5 l
(1,80 zł/l)

psn aleksandria  
Grafit 30x45 cm,  
G1 płytKa ścienna

cersanit  
pł. Gres. 
h200  
30x30 cm, Gat. 1 
pal.: 64,8 m2,  
opak.: 1,62 m  
płytka podłogowa

inDos Grey  
32,6x32,6 cm 
płytka podłogowa g1

zestaW malarski
rolki: 10 cm - runo 7 mm, 18 cm - runo 12 mm, 
czarna kuweta 35x26 cm, taśma 2,5 cm x 33 m, 
folia 4x5 m, gr. folii ok. 5 μm

od 3799
zł/szt.

4999
zł/szt.

5499
zł/szt.

od 3899
zł/szt.

1799
zł/szt.

2299
zł/szt.

3499
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 1699
zł/szt.

14999
zł/szt.

8999
zł/szt.

od 1399
zł/szt.

5299
zł/szt.8499

zł/szt.

779
zł/m2

hit 
cenoWY

899
zł/szt.

999
zł/szt.

1990
zł/zest.
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GriLLe, Maszyny oGroDowe

artyKuły sezonowe

naWadnianie

WYrób Wina

kosiarka 
spaLinowa z napęDeM
silnik o mocy 4,75 kM OHv z tuleją żeliwną, poj. 139 cm3, 
szer. robocza 46 cm, regulacja wys. koszenia, system mycia 
obudowy, 3w1 (wyrzut do kosza, tylny, mielenie)

kosa spalinoWa 
LiDer GKs43
2-suwowy silnik o poj. 43 cm3, 
moc 1,72 kM, szer. robocza: 
tarczy 25,5 cm, żyłki 42 cm, 
dzielona rura

GriLL 
prostoKątny 

z poKrywą
pow. grillowania 

38,5x43 cm

prYsznic
oGroDowy

erGo 
płynna regulacja siły 

strumienia, system 
SAFETOUCH™ 

zapewnia pewny 
chwyt i wygodę 

użytkowania

śroDKi 
oWadobóJcze
różne rodzaje

naWozY 
biopon
różne rodzaje

microbec ultra
preparat do szamb, 1 kg 

+ 200 g gRATiS (29,08 zł/kg)

wąż zraszający 
sprinG

dł. 7,5 m, trzykanałowy wąż 
zraszający z kompletem końcówek

zwijacz na wąż erGo Xs
funkcjonalny zwijacz na wąż w zestawie z wężem 3/8” 
(9 mm) 10 m, zraszaczem prostym ERgO i szybkozłą-
czami ERgO oraz zestawem przyłączeniowym 2 m

wystrój oGroDu
1. pochodnia bambusowa, 

różne wymiary - od 5,99 zł
2. olej do lamp i pochodni, 

poj. 1 l - od 10,90 zł
3. latarnia metalowa - 12,90 zł
4. lampa olejowa, wys. 25 cm, 

mix kolorów - 14,90 zł
5. lED-laternie, świeczka lED - 14,90 zł
6. szklana butelka dekoracyjna lED - 19,90 zł

kora  
iGLasta 80 l
(0,09 zł/l)

GriLL wózeK 
pow. grillowania 58,5x41 cm,  

odpowiedni dla około 10 osób

GriLL Gazowy 
laWoWY 1.0
moc 5,5 kw, chromowany 
ruszt grillowy i lawowy, 
dołączony wąż, reduktor 
ciśnieniowy i kamienie 
lawy, pow. grillowania 
48,5x37,5 cm

nożyce aKuMuLatorowe 
Do żywopłotu

18 v, akumulator 2.0 Ah i ładowarka w zestawie, 
czas pracy ok. 40 min, dł. ostrzy tnących 45 cm, 
maks. śr. cięcia gałęzi 18 mm, obrotowa rączka

balon do Wina
w koszu plastikowym,
z wąską szyjką, różne pojemności

akcesoria do WYrobu Wina
1. korek do balonu, różne rozmiary - od 1,99 zł
2. drożdże i pożywki do win - od 1,99 zł
3. winomierz (cukromierz) - 10,90 zł
4. rurka fermentacyjna, szklana, 

2 szt. - 4,99 zł (2,50 zł/szt.)

oprawa oGroDowa
1.  COBAlT, moc: 6 w, 1- 89,90 zł, 2 - 99,90 zł, 3 - 99,90 zł
2. SHARk,  moc: 2 w,  1 - 49,90 zł, 2 - 65,90 zł
3. FUTURA, moc: 6,4 w, 1 - 89,90 zł, 2 - 139 zł
4. ClASSiC, gwint: E27, moc maks.: 18 w,  1 - 65,90 zł,  

2 - 99,90 zł

od 599
zł/szt.

3

799 
zł/szt. 319 

zł/szt.

119 
zł/szt.

219 
zł/szt.

6190
zł/szt.

2890
zł/kpl.

699
zł/opak.

od 4990
zł/opak.

3490
zł/szt.

od 199
zł/szt.

od 799
zł/szt.

109 
zł/zest.

od 1890
zł/szt.od 199

zł/szt.

299 
zł/zest.

239 
zł/zest.

1

5

6

4

1

3

4

2

2

nowośĆ

+50

+50

+100

+100

1

3

4
2
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aKcesoria pLażowe i turYstYczne

Drewno oGroDowe

matY
1. bambusowa, wym.: 100x300 cm - 24,90 zł, 

150x200 cm - 25,90 zł
2. z aluminiową powłoką, wym. 180x50x1 cm - 24,90 zł
3. plażowa, tekstylna, wym. 173x52x1,5 cm, składana, 

wodoodporny spód - 35,90 zł

materac
wym. 159x53,5x14 cm
- pompka do materacy - 16,90 zł

karimata
wym. 180x50x0,8 cm, 
gładka

huśtawKa 
JednoosoboWa

szer. siedziska 44 cm

śpiwór 
evade 200
wym. 180x75 cm 

poDuszKa oGroDowa
1. z nadrukiem wOOD, gr. 2,5 cm - 18,90 zł
2. na siedzisko, gr. 4 cm - 25,90 zł
3. ozdobna - 29,90 zł

LeżanKa 
z poDuszKą 

teKstyLną
maks. obciążenie 110 kg

huśtawKa 
victoria
wym. 203x122x56 cm

huśtawKa Vip
3-osobowa, wym. 170x110x153 cm, 
różne kolory i wzory

stolik topaz
śr. 60 cm, 
kolor granatowy

KrzesełKo 
turYstYczne
poliester, mix kolorów

parasol
śr. 240 cm, poliester, 
kolory: zielony, granatowy

sztuczna traWa
wym. 100x200 cm, wys. źdźbła: 
- 7 mm - 29,90 zł 
- 10 mm - 44,90 zł

płoty tarasowe Ken r65 proste+poręcz
- 180x90 cm - 139 zł
- 90x90 cm - 79 zł

- 180x90 cm, piasek - 179 zł
- 90x90 cm, piasek - 109 zł

doniczki  
balkonoWe  
stokrotka

B20xl60xH17, palisander
B20xl60xH17, piasek
B20xl60xH17, szary

B20xl60xH17, złoty dąb

3990
zł/szt.

 3590
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

1590
zł/szt.

od 2990
zł/szt. 3990

zł/szt.

4990
zł/szt.

3190
zł/szt.

od 1890
zł/szt.

119 
zł/szt.

4490
zł/szt.

409 
zł/szt.

209 
zł/szt.

3

2

1

1

2

3

produkt
polski

3699
zł/szt.

od 79 
zł/szt.
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Wielkie 
otWarcie

sobota 30 czerwca godz. 800

Mrówka nakło
ul. poznańska 20, 89-100 nakło nad notecią

sklepnaklo@wri.coM.pl, tel. 525-239-105
godziny otwarcia: pn. - sob.: 800-2000,   nd.: 900-1800

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:

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU   
www.facebook.com/PSB-Mrówka-Nakło-nad-Notecią-170258460417208

zakupy na ratY

konkurs  
za najwyższy  

paragon co godzinę
nagroda główna:
telewizor 50’’

atrakcje: profesjonalny fotograf, kawa serwowana przez baristę,  ciastko oraz grill dla każdego, malowanie twarzy dla dzieci

wystąpią:  
godz. 12.00  

neXt music is life,  
godz. 13.00  

after party 
godz. 14.00  

grupa muzyczna eratoX


