
hit cenowy

od 999
zł/szt.

2.

3.1.

2.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

hit cenowy

od 79,-
zł/szt.

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.

zestaW na 
balkon klIk

2-os.

basen ogrodoWy
rozporowy, wym.: 240x63 cm - 95 zł, 300x76 cm - 129 zł, 
360x76 cm, z pompą filtrującą - 259 zł

m jak mróWka 
porady i pomysły 
dla Twojego domu  
- 2,49 zł/szt.

baseny
1. prostokątny 2-pierścieniowy, 

wym.: 2,62x1,75x0,5 m - 79 zł
2. ogrodowy stelażowy z pompą, 

wym.: 3x0,76 m - 319 zł 
 3,6x0,76 m - 399 zł 
 4,5x0,90 m - 1249 zł

akcesorIa basenoWe
1. pływak na duże tabletki chlorowe,  

17x17x16,8 cm - 17,90 zł
2. zestaw do czyszczenia basenu,  

drążek o dł. do 249 cm - 49,90 zł
3. pompa do filtracji wody w basenie,  

maks. wydajność 1136 l/h, 220-240 V - 99 zł

chemIa basenoWa
klarowanie wody, obniżanie/podwyższanie PH wody, 
koagulacja, zwalczanie glonów, bakterii, wirusów, 
dezynfekcja wody, chlor; różne wielkości; 1 kg, 5 kg

narożnIk ogrodoWy
wymiar: narożnik - 240x180 cm, szer. 71 cm, wys. 70 cm; 

stół - 120x70 cm, wys. 64 cm; 2 taborety - 40x40 cm,  
wys. 33 cm, kolor antracytowy, poduszki szare

materace do płyWanIa
1. maTowy, 3 kolory, wym.: 183x69 cm - 12,90 zł

2. z okienkiem, wym.: 190x70 cm - 23,90 zł
3. ananas, wym.: 190x87 cm - 49,90 zł

4. FryTki FrancUskie JUmbo, wym.: 151x138 cm - 39,90 zł
5. JaPoński klaPek, wym.: 165x70 cm - 54,90 zł

6. PlaŻowy z oParciem, wym.: 150x86 cm - 34,90 zł

Fotel 
bujany
wym. 82x69x189 cm, kolory 
poduszek: szare,  kolor stelażu: 
szary, brązowy

529 
zł/zest.

od 1790
zł/szt.

od 999
zł/szt.

1799 
zł/kpl.

od 1290
zł/szt.

699 
zł/szt. 

www.mrowka.com.pl

czerwiec  
2020

oferta ważna  
od 06.06 do 20.06

lub do wyczerpania zapasów.

1744

+400 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 67 zł

Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 05.06-20.06.2020 r.

psb mróWka  
człuchóW

psb mróWka 
sępólno krajeńskIe



Zabawa w ogrodzie

1. 2.

2.1.

1.

3.
2.

1.

2.

3.

4.

lodóWka 
turystyczna
elektryczna, 12/230 V, 20 l

cooler 
chłodzIarka 
ogrodoWa
do zastosowania 
w ziemi

domek tomek
wym.: dł. 125 cm, szer. 
178 cm, wys. 211 cm; 
drewno sosnowe zabezpie-
czone impregnatem

plac zabaW cubIc gamma
konstrukcja: siatka 125x200 cm wykonana z wytrzyma-
łej liny, ścianka wspinaczkowa, drabina linowa, pozio-
ma drabina stalowa (4 szt. poprzeczek zielonych), lina 
wspinaczkowa z supłami, drabinka linowa 5 stopni, 
drewno sosnowe zabezpieczone impregnatem

pIaskoWnIca 
muszelka 
dwuczęściowa, wym.: 
87x78x20 cm, niebieska

zestaW do pIasku
1. zwierzĄTka,  

różne modele - 17,90 zł/zest.
2. wys. 17 cm, 2 modele, wiaderko, sitko, łopatka, 

grabie, konewka, 1 foremka - 22,90 zł/zest.

zestaW olbrzym do gry 
W tenIsa I badmIntona
2 rakietki, 67 cm, 1 piłeczka do tenisa, 1 lotka

pIłka neoprenoWa do gry
1. w nogę, rozm. 5, 2. w siatkę, rozm. 5

mata pIankoWa
1. wym. 30x30x9 cm - 22,90 zł
2. wym. 59x30x18 cm - 99 zł

pIłka pcv
miks wzorów i kolorów - 5,99 zł

cyFroWy 
regulator czasoWy 
przepłyWu Wody
możliwość ustawienia cykli 
nawadniania - 99 zł

opryskIWacz ogrodoWy
1. szalona stokrotka, wys. 100 cm - 14,90 zł
2. wieloryb - 22,90 zł
3. wodna ośmiornica - 39,90 zł

naWadnIanIe cellFast
pistolet do zraszania Uni - 18,99 zł
pistolet prosty ergo - 39,99 zł
zraszacz pulsacyjny na trójnogu - 79 zł
zestaw ze zraszaczem pistoletowym - 21,99 zł 

naWadnIanIe 
mosIężne akcesorIa
szybkozłączki, trójnik, adapter, 
końcówka zraszająca, przyłą-
cze - od 4,99 zł

zraszacz pulsacyjny
na szpilce metalowej duży, regula-

cja zasięgu i sektora - 29,90 zł

zestaW 
złączek
1/2” + pistolet prosty 
strumień (na kran 
3/4” - 1/2”) - 29,90 zł/zest.

system 
kontrolI 

IrygacjI 
app WI-FI
- 299 zł/szt.

zestaW 
do naWadnIanIa
balkonowych koszy wiszących 
i roślin doniczkowych - 109 zł/zest.

rozdzIelacz 
na kran
3/4” - 1/2” z czterema 
zaworami 
- 27,90 zł

opryskIWacz venus
do pielęgnacji roślin, regulowana dysza umożliwiająca 
ustawienie rozpylenia cieczy, gwarancja na zbiornik 
wydłużona do 3 lat - 39,99 zł/szt.

opryskIWacz  
orIon
3 l - 119 zł/szt.
6 l - 145 zł/szt.

dreWnochron  
Impregnat grunt r 
głęboko-penetrujący
przeznaczony do ochronnego malowania
drzwi, okien, mebli ogrodowych, boazerii
zewnętrznych, altanek, domków letnisko-
wych, płotów, konstrukcji stropów i dachów,
chroni drewno przed działaniem czynników
biologicznych, bezbarwny, 4,5 l (19,78 zł/l)

od 599
zł/szt.

199 
zł/szt.

239 
zł/szt.

849 
zł/szt.

4990
zł/szt.

39 
zł/zest.

1990
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

od 1899
zł/szt.

od 499
zł/szt.

89 
zł/szt.

hit cenowy

1399 
zł/szt.
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relaks w ogrodzie
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2.

meble strong
- ławka, 180 cm - 499 zł 
- stół, 180 cm - 499 zł 

zestaW meblI bordeaux 
stół + 6 krzeseł + parasol; kolory: czerwony, antracytowy

meble vIgo
- krzesło, czarne - 52,90 zł
- stół, średnica 60 cm,  
wys. 70 cm - 62,90 zł

meble ogrodoWe holIday
drewno sosnowe impregnowane w kolorze bursztynowo-złotym, pokryte 
2-krotnie warstwą lakieru akrylowego, sTÓŁ, wym.: 130x78x76 cm - 349 zł/szt.
FoTel wielopozycyjny składany, wym.: 63x72x105 cm - 209 zł/szt.

1. parasol 
poliester, śr. 180 cm, 
22/25 mm, 
kolor: arbuz, 
kiwi, pomarańcza 
- 39,90 zł/szt.

Fotel
7-pozycyjny,  
aluminiowy,  

grafitowy 
- 99 zł/szt.

paWIlon 
poly
300x300x250 cm, 
kolor: bordo, zieleń, 
granat

2. podstaWa  
kapsel 
kolor:  
szary/grafitowy  
- 59,90 zł/szt.

parasol 
przecIWsłoneczny 
FlamIngI
śr. 160 cm, ochrona UV 50+, 
drążek 19/22 mm, 8 stalowych 
ramion - 39,90 zł/szt.

parasol 
ogrodoWy 
prostokątny, 
wym. 2,5x3,5 m

stojak 
do parasolI
na drążek, śr. 28 mm
1. plastikowy - 6,99 zł
2. metalowy - 20,90 zł

soFa 
lazy bag
pompowana powietrzem, kolor: szary, zielony - 69 zł/szt.

1. hamak double
wym.: 200x140 cm, maks. 
obciążenie 120 kg - 79 zł/szt.
2. stelaż do hamaka
wym.: 300x72x110 cm, do pojedynczych 
hamaków, maks. obciążenie 100 kg - 119 zł/szt.

paWIlon 
ogrodoWy caprI
wym. 3x3 m, wys. 2,7 m 
z pełnymi ściankami  
oraz moskitierą i z zamkiem, 
aluminiowe słupki

stół ogrodoWy
wym. 150x90x72 cm; blat 5 mm, 
aluminiowa konstrukcja blatu, 
stalowe nogi - 399 zł/szt.

krzesło  
ogrodoWe
7-pozycyjne, wym.: 
56,5x42,5x108 cm 
- 129 zł/szt.

krzesło 
plażoWe
z funkcją wózka  
transportowego 
2 kolory - 99 zł/szt.

leżanka 
ogrodoWa 
4-poz. biała, szer. 74 cm, 
dł. 190 cm, wys. 40 cm 
- 199 zł/szt.

huŚtaWka 
ogrodoWa 
3-osoboWa 
z poduszkami, szerokość: 170 cm, 
gr. poduszki 5 cm, 
maks. obciążenie: 250 kg

od 209 
zł/szt.

129 
zł/szt.

499 
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 5290
zł/szt.

259 
zł/szt.

239 
zł/szt. 

hit cenowy

899 
zł/zest.

hit cenowy

999 
zł/szt.
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2. 3.1.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

przęsło ogrodzenIoWe*
1. nikola ii, szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura - 169 zł; 2. bona, szer. 2 m, wys. 0,60 m, 
stal ocynk + czarny struktura - od 339 zł; szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura - 359 zł; 3. liwia, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, stal ocynk + ral 9005 - 199 zł
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki, 10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

panel
drut śr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm, wys. 1,23 m, ocynk

panel 
ogrodzenIoWy

drut śr. 3,2 mm, 
oczko 75x200 mm, 

wys. 1,52 m, 
ocynk + ral 7016 połysk

zabaWkI plażoWe nadmuchIWane

zabaWkI nadmuchIWane
1. rybka nemo, z uchwytami 

 wym.: 100x50 cm
2. woDny ŚwiaT, łódka 

 dziecięca, wym.: 112x70 cm

koło 
do płyWanIa

basenIk dzIecIęcy

basen 
nadmuchIWany 

ósemka
1. wym.: 175x109x46 cm - 69 zł

2. GianT, wym.: 240x140x47 cm - 99 zł

ŚlIzg Wodny
pojedynczy, 

wym.: 500x90 cm

materac 
WeluroWy

sinGle 
seria camPinG, 
nadmuchiwany, 

wym.: 
191x73x22 cm

pompa
do nadmuchiwania materacy, 

zabawek, zasilanie 12 V, wym.: 
11,7x9,7x11,3 cm - 44,90 zł/szt.

osłonkI
- od 10,99 zł/szt.

mIsy
- od 7,99 zł/szt.

donIce
- od 11,99 zł/szt.
podstaWkI
- od 3,99 zł/szt.

różne wymiary 
i kolory

krzeWy 
ozdobne
różne rodzaje  
- od 8,99 zł

krzeWy 
owocowe
różne rodzaje  
- od 10,99 zł

1. donIca barrel
różne wymiary i kolory - od 30,99 zł
2. donIca arIzona
różne wymiary i kolory - od 13,99 zł

7490
zł/szt.

149 
zł/szt.

189 
zł/szt.

hit cenowy

3490
zł/panel

4590
zł/panel

od 169 
zł/przęsło

od 2490
zł/szt.

1790
zł/szt.od 899

zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

4490
zł/szt.

3590
zł/szt.

PRODUKT
POLSKI

od 899
zł/szt.

od 1399
zł/szt.
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2.
1.

1.

2.

3.

namIot cooldome 2
stelaż z włókna szklanego, wodoszczelność 300 mm słupa wody

namIot kIng camp holIday 3 kt3018
3-osobowy; waga: 5 kg; kolor: niebieski; szerokość 220 cm; 
wysokość: 140 cm; długość: 320 cm; wymiary sypialni: 210x210 cm; 
wymiary przedsionka 100x210 cm

muszla plażoWa pop up
wym.: 1. dł. 150 cm, szer. 83 cm, wys. 98 cm - 39 zł; 2. dł. 200 cm, 
szer. 120 cm, wys. 90 cm - 69 zł

kosIarka 
elektryczna

silnik 1300 w, 
napięcie 

230 V, szer. 
robocza 33 cm, 

3-stopniowa 
reg. wys. koszenia 

20-60 mm, 
kosz 30 l

nożyce elektryczne 
do żyWopłotu
moc 600 w, dł. ostrzy tnących 51 cm, 
maks. śr. cięcia gałęzi 16 mm

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

kosa 
spalInoWa
silnik dwusuwowy, 

moment obrotowy 
2,9 nm, pojemność 

54 cm3, szerokość robo-
cza żyłka 42 cm/tarcza 

25,5 cm, dzielony wał, 
głowica i tarcza w komplecie

kosIarka spalInoWa 
z napędem 

I rozrusznIkIem 
elektrycznym

silnik loncin (żeliwna tuleja), poj. 
196 cm3, szer. robocza 51 cm, 

centralna 8-stopniowa reg. 
wys. koszenia 25-75 mm, 

kosz 60 l, funkcja 
mielenia, boczny wyrzut, 
funkcja mycia obudowy

przycInarka 
do żyWopłotu
silnik 500 w, dł. robo-

cza 41 cm, maks. śr. 
gałęzi 16 mm

ręcznIk
1. okrĄGŁy z FrĘDzlami, śr. 170 cm, 100% bawełna, 2 kolory - 79 zł
2. VeloUr, wym.: 75x150 cm, 400 g, 4 wzory - 24,90 zł
3. kĄPielowy, wym.: 71x148 cm, 300 g, 9 wzorów - 19,90 zł

grIll 
gazoWy 
3+1 - palnIkoWy
3 palniki główne + palnik boczny, moc pojedynczego 
palnika 3 kw, elektryczny zapłon; zasilanie 
mieszanka propan-butan (lPG), 37 mbar; 
wym. po rozłożeniu: 118x47x110 cm

W zestawie reduktor 
oraz wąż 
do podłączenia butli

grIll kocIołek 
czarny

grIll  
oWalny

grIll 
32 cm

grIll  
WIszący 

grIll kocIołek 
z dwoma bocznymi półkami

od 39 
zł/szt.

7490
zł/szt.

149 
zł/szt.

259 
zł/zest. 369 

zł/kpl.

109 
zł/szt.

1299 
zł/szt.189 

zł/szt.

od 1990
zł/szt.

849 
zł/zest.

85 
zł/szt.

129 
zł/szt.

2299
zł/szt.

129 
zł/szt. bomba cenoWa

399 
zł/szt.

hit cenowy

429 
zł/szt.
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noWoŚĆ noWoŚĆ noWoŚĆ

oŚcIeżnIce  

reguloWane  

do drzWI WIrgo  

dostępne od rękI 

1.

2.

3.

skrzydło 
lakIeroWane 

WeWnętrzne alba* 
dostępne szerokości od 60 do 

90 cm, szyba decormat,  
dostępna kolorystyka:  

dąb bielony 
*ceny bez klamki i ościeżnicy

Wentylator 
1. stołowy - od 45,90 zł
2. podłogowy - od 59,90 zł
3.  cyrkulator podłogowy 50 w - 99,90 złWentylatory  

chromoWane 

opraWa  
podtynkoWa  
led polux sun 
3in1, okrągła, czarna szczotkowana, 
srebrna szczotkowana,  srebrna po-
łysk, srebrna piaskowana, z żarówką 
leD

kInkIet 
zeWnętrzny 
polux gIlbert
1. 1xGU10 - 68 zł
2. 2xGU10 - 80 zł

lampa  
solarna polux 
1. kula, 10 cm - 6 zł
2. kula, 15 cm - 18 zł
3. kula 20cm - 25 zł

skrzydło drzWI  
WeWnętrzne WIrgo* 
okleina standard, dostępne szer.: 
od 60 do 90 cm, szkło mleczne 
wzmacniane o gr. 4 mm,  
kolor: silver
*cena nie zawiera klamki 
i ościeżnicy

opraWa  
oŚWIetlenIoWa 

1. Teksas  
- sufitowa, 1xe27 - 49 zł 

- zwis, 1xe27 - 55 zł 
- sufitowa, 3xe27 - 129 zł 

2. Dallas, zwis, 2xe27 - 89 zł
3. weGa, sufitowa, 3xe27 - 79 zł

drzWI 
zeWnętrzne 
brIstol
wym. 99x206,5 cm,
gr. skrzydła 72 mm

drzWI 
zeWnętrzne 
denWer
wym. 99x206,5 cm,
gr. skrzydła 55 mm

drzWI 
zeWnętrzne 
pasadena
wym. 99x206,5 cm,
gr. skrzydła 55 mm

klImatyzatory 
1. 9000bTU, moc: 950 w, powierzchnia 

chłodzenia: 20-25 m2 - 1199 zł 
2. 1200bTU, moc: 1340 w, powierzchnia 

chłodzenia: 25-30 m2, 3w1: chłodzenie/
osuszanie/wentylator - 1499 zł

od 12590
zł/szt.

od 1199 
zł/szt.

od 4590
zł/szt.

od 6
zł/szt.

od 68 
zł/szt.

1.

2.

1.

1.

2.

3.

1.

2.

2.

2.

2.

3.

hit cenowy

od 99 
zł/szt.

17 
zł/kpl.

269 
zł/szt.

od 49 
zł/szt.

hit cenowy

1619 
zł/szt.

hit cenowy

1219 
zł/szt.

hit cenowy

1299 
zł/szt.
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otWIeracz do słoIkóW 

garnek emalIoWany 
do pasteryzacji słoików; z pokrywką, poj. 15 l

WIadro gospodarcze
poj. 5 l, 10 l

pojemnIkI  
spożyWcze polar
dostępne różne pojemności

słoIk ze słomką
 poj. 400-425 ml

przetWory, słoIkI, butelkI…
słoiki, różne rodzaje - od 5,99 zł; zakrętki, 
wieczka - od 2,99 zł; butelki - od 4,49 zł; woreczki do zamrażania - od 1,99 zł

porcelana InFInIty
w ofercie: talerz - 12,90 zł, kubek, poj. 300 ml 
- 8,99 zł, miska, poj. 400 ml - 10,90 zł, filiżanka, 
poj. 200-400 ml - od 15,90 zł, zestaw do herbaty 
- 49,90 zł/zest.

czajnIk 
bezprzeWodoWy
mcz-64 - 34,99 zł
inox mcz-84m - 39,99 zł

chłodzIarka 
mpm-46-cj-01/h

sokoWnIk
poj. 5-8 l; stal nierdzewna, szklana pokrywa, możliwość 
użytkowania na płytach indukcyjnych i mycia w zmywarcecedzak

od 699
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 449
zł/szt.

9490
zł/szt.

399
zł/szt.

od 199
zł/szt.

od 9990
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 3499
zł/szt.

349 
zł/szt.

od 899
zł/szt.
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komplet 
akcesorIóW pneumatycznych
komplet akcesoriów pneumatycznych 5 sztuk: 
pistolet lakierniczy 1 l, pistolet do ropowania, 
pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompo-
wania kół z manometrem, wąż spiralny 5 m

kompresor olejoWy 50 l
moc 1,5 kw/2 km, wydajność 180 l/min; 
poj. zbiornika 50 l; maks. ciśnienie 8 bar; 
czas pełnego naładowania butli 180 s

WIertarko- 
-Wkrętarka 12 v lI-Ion

akumulator 12 V, 1,3 ah, li-ion; maks. moment 
obr. 22 nm; 20 ustawień momentu obrotowego

szlIFIerka kątoWa 1100 W
moc 1100 w; śr. tarczy 125 mm; liczba  
obrotów: 3000-11000 min-1; funkcje regulacji  
obrotów; klucz przechowywany w uchwycie 
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu pro-
duktu na stronie producenta

WIertarka udaroWa*
moc 550 w; obroty 0-3000 min-1; udar 
4800 min-1; uchwyt 1,5-13 mm; wiercenie 
w drewnie/metalu/betonie: 25/8/10 mm; walizka 
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu produktu 
na stronie producenta

bosch 
szlIFIerka kątoWa 720 W
moc nominalna 720 w; prędkość obr. bez 
obciążenia 11000 min-1; gwint wrzeciona 
szlifierki m14; średnica tarcz 125 mm

myjka cIŚnIenIoWa  
k2 compact car

+ szampon samochodoWy 0,5 l
+ ultra pIana 3w1 1 l

moc przyłącza 1,4 kw; ciśnienie maks. 110 bar;  
wydajność tłoczenia maks. 360 l/h; wydajność 

powierzchniowa 20 m²/h; podawanie środka 
czyszczącego przez zasysanie lub dysze pianową; 

wbudowany filtr wody; wyposażenie: zestaw do 
mycia samochodu - szczotka, dysza pianowa; pistolet 
wysokociśnieniowy G 120 Q; 1-stopniowa lanca spry-
skująca; dysza rotacyjna; wąż wysokociśnieniowy 4 m

WIertarko-Wkrętarka 18 v lI-Ion
- 2 baterie 18 V li-ion o poj. 2,5 ah; maks. moment obr. 38 nm; 
2 biegi; prędkość bez obciążenia 0-400/1400 obr./min; 
metalowy uchwyt o śr. 10 mm; maks. śr. wiercenia: drewno 
- 25 mm; stal - 10 mm, w komplecie torba i 45 akcesoriów

myjka cIŚnIenIoWa 155 bar
moc 2100 w; ciśnienie 155 bar; przepływ wody 
450 l/h; zintegrowany pojemnik na detergenty; 
aluminiowa pompa, wyposażenie: pistolet, lanca, 
dysza regulowana, dysza turbo, szczotka płaska, 
szczotka rotacyjna, szczotka tarasowa, wąż 8 m.b.

myjka akumulatoroWa ryobI 36 v 
W zestaWIe z baterIą I ładoWarką
napęd: akumulatorowy; pobór mocy: 1600 w; maksy-
malny przepływ: 320 l/h; długość węża: 8 m; waga: 
12 kg; ciśnienie robocze: 120 bar; rodzaj produktu: 
myjka ciśnieniowa 

99 
zł/kpl.

429 
zł/kpl.

209 
zł/szt.

109 
zł/szt.

7990
zł/kpl.

159 
zł/szt.

389 
zł/szt.

2
km

180 
l/min

50 
litrów

12 
V

1,3 
A

22 
nm

1100 
w

125 
mm

720 
w

125 
mm

550
w

1,4
kw

2,1
kw

329 
zł/zest.

 g
w

arancja
 ×

 g
w

arancja
 ×

3
lata*

WalIzka 
w komPlecie

549 
zł/zest.

hit cenowy

1999 
zł/zest.
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1. 2. 3.

1.

2.

3.

Farba bIała 3 l
za 1 złdo 5 litrów farby kolorowejdulux kolory ŚWIata

lakIerobejca  
do dreWna  
altax
różne kolory,
750 ml (45,32 zł/l)

Ftalonal 0,9 l
nawierzchniowa farba alkidowa, dająca 
powłoki charakteryzujące się dobrą 
przyczepnością do podłoża, elastyczno-
ścią oraz dobrą odpornością na czynniki 
atmosferyczne, dostępne różne kolory 
(od 19,99 zł/l)

ŚnIeżka eko
biała emulsja akrylowa do ścian  
i sufitów, 10 l + 1,5 l (4,78 zł/l)

gres szklIWIony ashvIlle
wym. 29,7x59,8 cm, kolory: beige, brown, light grey, grey; gat. i

kolekcja enzo 25x70 cm
1. Grey 
2. white 
3. white relief

grunt ŚnIeżka
lateksowa emulsja podkładowa  
do wnętrz, 10 l +1 l (5,73 zł/l)

dulux easycare
farba plamoodporna, 
różne kolory, 2,5 l (23,20 zł/l)

atlas unI-grunt
5 l - 29,99 zł (6 zł/l),  
10 l - 55 zł (5,50 zł/kg)

dekoral polInak plus
farba akrylowa, antyrefleksyjna przezna-
czona do dekoracyjnego malowania ścian 
i sufitów wewn. pomieszczeń, 10 l (6 zł/l)

Farba akryloWa 
psb mróWka
wewnętrzna, 
biała, 10 l (3 zł/l)

atlas geoFlex 
klej 
wysokoelastyczny  
żelowy, 25 kg  
(1,52 zł/kg)

Fuga 
ceramIczna 
atlas
2 kg - 24,99 zł 
5 kg - 54,99 zł

dulux kolory ŚWIata
lateksowa farba do ścian  
i sufitów, 2,5 l (19,20 zł/l)

3399
zł/szt.

od 2999
zł/opak.od 1799

zł/szt.

5499
zł/szt.

6299
zł/szt. 

2899
zł/m2

2,5
litra

11
litrów

11,5
litrów

0,9
litra

0,75
litra

od 5 
litrów

hit cenowy

28 
zł/m2

5799
zł/szt.

5999
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

2999
zł/szt.

25  
kg

3799
zł/opak.

od 2499
zł/opak.

4799
zł/szt.

2,5
litra
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roleta mInI tone
szer. 38-105 cm, dł. 150-215 cm; kolory: biały, jasny 
beż, różowy, pistacjowy, niebieski, szary

roleta mInI zebra 
szer. 35-120 cm, dł. 150-215 cm; dostępna  
w kolorach: biały, popielaty, kremowy, mocca

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

toaletka kosmetyczna dIana plus
z lustrem i taboretem, kolor biały, wymiary:
- stół: wys. 141 cm (z nadstawką), szer. 75 cm, gł. 40 cm
- stołek: wys. 45 cm, szer. 37 cm, gł. 28 cm

Dąb Piastowski, 7 mm, ac3  
- 17,99 zł

2.

panele 
podłogoWe

Dąb Podlaski, ac3, 7 mm 
- 17,99 zł/m2

1. Dąb srebrzysty, ac4, 8 mm, V-fuga 
- 30,99 zł/m2

3.

Dąb espera select, ac4, 8 mm  
- 42,99 zł/m2

4.

kabIna z hydromasażem luna
hydromasaż 3 dysze, deszczownica z rurką, słuchawka 
prysznicowa, przełącznik funkcyjny, wys. brodzika 
15 cm, gł. brodzika 5 cm, kabina bez syfonu,  
wym.: 80x80 cm - 799 zł, 90x90 cm - 899 zł

kabIna dIll 
półokrągła  
80x80 cm - 599 zł, 
90x90 cm - 599 zł

kabIna prysznIcoWa dIll nero
80 cm, 90 cm; kwadrat, półokrągła; bezpieczne szkło har-

towane 5 mm; kabina dwudrzwiowa, rozsuwana; specjalna 
konstrukcja odbojników rolek; zaślepki elementów montażo-

wych; gwarancja 2 lata; szkło hartowane 5 mm; profil wy-
równujący U; podwójne rolki łożyskowane; ciche zamknięcie

od 2790
zł/szt.

od 1799
zł/szt.

od 4490
zł/szt.

329 
zł/kpl.

7 mm

7 mm

8 mm

8 mm

hit cenowy

599 
zł/szt.

hit cenowy

od 799 
zł/szt.

hit cenowy

od 679 
zł/szt.
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Do panelu Dąb espera select

poDkłaD gratis, zamek megaloc  

metoDa łączenia paneli jak 1click2go



kolumna 
natryskoWa 

a-18 dex
chromowany drążek wys. 96 cm 

i śr. 22 mm, deszczownica, 
słuchawka prysznicowa, mydel-

niczka, przewód natryskowy

zestaW zen 
graFIt
grafit połysk; 
 - szafka z umywal-
ką, wym. 60 cm 
- 449 zł/kpl.*
 - słupek, wym. 30 cm 
- 249 zł/szt.

*cena nie zawiera 
armatury

pojemnoŚcIoWy  
ogrzeWacz 
Wody elprom
poj. 30 l - 289 zł,  
poj. 50 l - 289 zł, 
poj. 80 l - 359 zł,  
poj. 100 l - 449 zł

kuchenka  
gazoWa master

- 2-palnikowa - 89 zł; + 100 pkt. payback 
4-palnikowa - 149 zł

zestaW 
podtynkoWy arteco
przycisk chrom błysk, deska 
polipropylenowa wolnoopadająca

kompakt Wc 
arteco clean on
3/5 litra,  
deska duroplast  
wolnoopadająca, 
- odpływ poziomy - 399 zł 
- odpływ pionowy - 419 zł

Wanna mIto*
 - wym. 140x70 cm - 299 zł
 - wym. 150x70 cm - 329 zł
 - wym. 160x70 cm - 339 zł
 - wym. 170x70 cm - 359 zł

*cena bez obudowy

kosz Fancy
na bieliznę - poj. 55 l, - 34,99 zł
na pranie - 14,99 zł, różne kolory

deska
wolnoopadająca

deska
wolnoopadająca

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

natryskowa 

wannowa 

umywalka stojąca 

zlew ścienna 

umywalka ścienna 

zlew stojąca

serIa 
baterII 
vIvo

zestaW sIlves/ 
papaja/maro*

szafka z umywalką + lustro z szafką i oświetleniem; 
kolor biały; wym.: 

65 cm - 399 zł, 75 cm - 419 zł, 85 cm - 459 zł
*cena nie zawiera armatury

129 
zł/szt.od 249 

zł/szt.

od 289 
zł/szt.

649 
zł/zest.

od 399 
zł/zest.

od 299 
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

2.

1.

3.

4.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

45 
zł/szt.

33 
zł/szt.

g
ł

o
w i c a
×

g
ł

o
wica

×

35
mm

od 399 
zł/zest.
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od 299
zł/szt.

1.

2.

3.
4.

5. 6.

7. 8. 9.

10.

11.
12.

13.

akcesorIa do suszenIa pranIa
- pokrowiec na suszarkę ogrodową - 36,90 zł
- torba na klamerki - 26,90 zł
- linka na wymianę do suszarki ogrodowej - 21,90 zł
- linka do prania, dł. 60 m - 18,90 zł
- linka do prania, dł. 20 m - 7,99 zł

suszarka 
- wilma - 109 zł
- wilDa - 127 zł
- wenDela - 227 zł

podstaWa
- uniwersalna - 42,90 zł/szt.

- wilmer - 99,90 zł/szt.

pojemnIk do 
przechoWyWanIa  
FormIca 

easy  
WrIng&clean  
turbo
mop obrotowy, w komplecie  
z wiadrem; w ofercie dostępny  
również wkład do mopa - 39,90 zł/szt.

suszarka 
balkonoWa 
FormIca
powierzchnia 
suszenia 18 m

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

deska do prasoWanIa star plus
blat o wym.: 120x38 cm, regulowana wys. 75-96 cm; 
pokrowiec 100% bawełna

chemIa gospodarcza
1. coccolino koncentrat do płukania, różne rodzaje, 1,45 l - 11,99 zł (8,27 zł/l)
2. coccolino płyn do płukania, różne rodzaje, 1,8 l - 11,99 zł (6,66 zł/l)
3. VanisH oXi acTion płyn odplamiacz, 1,5 l - 16,99 zł (11,33 zł/l)
4. winDow PlUs płyn do szyb, 750 ml, różne rodzaje - 5,49 zł (7,32 zł/l)
5. Floor uniwersalny płyn do mycia, 1,5 l, różne rodzaje - 5,99 zł (3,99 zł/l)
6. DomesTos, 650 ml + 100 ml - 6,99 zł (9,32 zł/l)
7. kreT żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł

8. kreT granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)
9. siDolUX anTi-bac spray antybakteryjny, 500 ml, 

różne rodzaje - 12,99 zł (25,98 zł/l)
10. siDolUX anTi-bac antybakteryjny płyn do podłóg, 750 ml - 13,99 zł (18,65 zł/l)
11. reGina aloe Vera papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł (1,08 zł/szt.)
12. reGina sUPer-clean ręcznik kuchenny biały, a’1 - 7,99 zł/szt.
13. myDŁo szare, 175 g - 2,99 zł (17,09 zł/kg)

od 799
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

3190
zł/szt.

4490
zł/szt. 119 

zł/kpl.

139 
zł/szt.

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

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:

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:

psb MRÓWKA CZŁUCHÓW
Ul. KWiAtoWA 2, tel. 59 834 41 17

godZiny otWARCiA: pn. - pt.: 800-1700, sob.: 800-1400

MRÓWKA sĘpÓlno KRAJeŃsKie
Ul. tARtACZnA 15, tel. 52 388 16 80

godZiny otWARCiA: pn. - pt.: 800-1800, sob.: 800-1500

+500°P+100°P

+500°P+100°P

+500°P+100°P


