
hit cenowy

od 99 
zł/szt.

SKRZYDŁO  
RAMOWE WEWNĘTRZNE IBIZA*
szerokość od 60 do 90 cm, szyba hartowana,  
kolor dąb Montana - folia 3D  
*cena bez klamki i ościeżnicy

SKRZYDŁO DRZWIOWE ALBA*
kolor: dąb bielony, szerokość: 60-90 cm, szyba hartowana,  
pełne - 99 zł, pokojowe, łazienkowe - 169 zł
*cena bez klamki i ościeżnicy

DRZwi  
ZEWNĘTRZNE DETROIT* 
wymiar: 80, 90 cm; kolor: biały;  

wypełnienie: polistyren 
*komplet akcesoriów w cenie

DRZWI ZEWNĘTRZNE BOLIWIA*
wymiar: 90 cm; kolor: orzech szlachetny; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończe-
nie: Nano Advance, szyba hartowana, ramka kolor czarny; 
*komplet akcesoriów w cenie

pRoDukt

pOLSKI

DRZWI ZEWNĘTRZNE  
SAcRAMento 
kolor: antracyt; 90 cm p/l; wypo-
sażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa 
zamki, klamka, dwie wkładki, szyld, 
próg; wypełnienie: spieniony poli-
styren; wykończenie: powłoka Nano 
Advance, szyba hartowana, ramka 
Inox, blacha ocynkowana, światło 
przejścia 2000x900 mm - zgodnie 
z normą europejską; zalety: ciepłe, 
wygłuszające, bezpieczne, ościeżnica 
z systemem Frame Click łatwa w mon-
tażu, 2 uszczelki; zastosowanie: domy 
jednorodzinne

BIURKO FRANEK
wymiary: 1000x500x770 mm,  

biurko wykonane z białej płyty laminowanej o grubości 16 mm; wypo-
sażone w 3 metalowe szuflady na prowadnicach METABOX; bardzo 

dobra jakość wykonania oraz  nowoczesny design

pSB MRóWKA CZŁUCHóW

od 299 
zł/szt.

899 
zł/kpl.

pRoDukt

pOLSKI

1299 
zł/szt.

1299 
zł/kpl.

hit cenowy

189,-
zł/szt.

www.mrowka.com.pl

Sierpień 
2019

Oferta ważna  
od 2.08 do 17.08

lub do wyczerpania zapasów.

Remont z nami
to przyjemność :)



92 mm

120 mm

1000 mm

ODWODNIENIE LINIOWE
- garażowe: 3 m, komplet zawiera 3 szt. korytek HDPE 

100/70, 3 szt. rusztów ze stali ocynkowanej klasa A15, 
2 szt. zaślepek + 1 szt. odpływu - 79,90 zł/kpl.

- odwodnienie liniowe 4All – 1 m.b. 
(ruszt ocynk + kanał) A15 - 29,90 zł/kpl.

- zestaw instalacyjny do 4All - 14,90 zł/zest.

3.  SySteM ogRoDZeniowy ingA
ocynk + ral 9005 
- brama dwuskrzydłowa, wys. 1,30-1,50 m, szer.: 3,50 m  

- 549 zł, 4,00 m - 699 zł, 
- furtka 0,90 m, wys. 1,30-1,50 m, lewa/prawa - 199 zł
- przęsło 2,00 m, wys. 1,00-1,20 m - 129 zł
- brama przesuwna  4x1,30-1,50 m, lewa/prawa - 2399 zł 

2.  SYSTEM OgRODZENIOWY AMELIA
ocynk + ral 9005
- brama dwuskrzydłowa 4,00 m, wys. 1,40-1,60 m - 859 zł
- furtka 0,90 m, wys. 1,40-1,60 m, lewa/prawa - 259 zł
- przęsło 2,00 m, wys. 1,10-1,28 m - 259 zł
- brama przesuwna 4,00 m, wys. 1,40-1,60 m,  

lewa/prawa - 2999 zł 

1.  SYSTEM OgRODZENIOWY BONA
stal ocynk + ral 7016 struktura
- brama dwuskrzydłowa 4 m, wys. 1,50 m - 899 zł 
- furtka 0,90 m, wys. 1,50 m, lewa/prawa - 359 zł
- przęsło 2 m, wys. 1,20 m - 349 zł
- brama przesuwna 4 m, wys. 1,50 m,  

lewa/prawa - 2599 zł 
 

KALOSZE
męskie, damskie, dziecięce (PCV),
różne wzory i rozmiary

SIATKA LEŚNA
wys. 150 cm; dł. 50 m.b.,  
typu light 150/10/30 L

SIATKA OgRODZENIOWA pLECIONA
wym. 1,5x10 m, śr. drutu: 2 mm; 1,7/2,7 mm; oczko 
50x50 mm, ocynk,  ral 6005 (zielona)

poDStAwA  
SŁUpA 
wbijana, dł. 75 cm,  
szerokość 71x71 mm

NARZĘDZIA FISKARS
1.  zestaw QF grabie do liści + szczotka 

szeroka + trzonek - 119 zł
2.  szpadel ostry Solid + szczotka - 114 zł
3.  siekiera rozłupująca X21 - 189 zł
4.  szpadel ERGO prosty - 79 zł

10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu. Nie wymaga malowania.

koSiARkA Do tRAwy
5,5 KM, 190 cm3, Subaru, funkcja 4w1,  
szer. kosz. 53 cm; 4w1: mulczowanie,  
koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie  
ze zbieraniem do kosza, możliwość mycia  
korpusu; regulacja wysokości koszenia:  
25-75 mm; mechanizm jezdny:  
samobieżny; pojemnik na  
trawę: 70 l; masa: 41 kg

poMpA ZAnuRZeniowA  
DO WODY BRUDNEj
1.  moc: 400 W,  

wydajność: 7500 l/h  - 99 zł
2.  moc: 1100 W,  

wydajność: 14 000 l/h - 159 zł

1.

2.

7990
zł/kpl.

od 114 
zł/zest.

od 2190
zł/para

89 
zł/szt.

999
zł/m2

1490
zł/szt.

pRoDukt
pOLSKI

pRoDukt
pOLSKI

pRoDukt
pOLSKI

1. 4.

3.
2.

1.

2. 3.

1399 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.
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BĘBEN Z ZESTAWEM WĘżA 15 m.b. 
1/2” Z pRZYŁąCZAMI I pISTOLETEM 
4-FUNKCYjNYM
15 m.b. węża zbrojonego o średnicy 1/2”, 12,5 mm, 
bęben na wąż mieszczący maksymalnie 20 m węża 
1/2”, pistolet 4-funkcyjny, szybkozłączka stop 1/2”, 
2 szybkozłączki 1/2”, przyłącze kranowe 3/4”-1/2”

ZRASZAcZ 
WAHADŁOWY  
15-21 DySZ
regulacja zasięgu, 
szerokości i długości 
nawadnianego obszaru

AUTOMATYCZNA, AKUMULATOROWA  
KONEWKA DO ROŚLIN
zasilana przez gniazdo USB, możliwość konfiguracji czasu 
oraz częstotliwości podlewania, maks. wys. podnoszenia 
wody 5 m, możliwość mocowania butelek z gwintem (w tym 
o poj. 5 l) oraz czerpania wody z zewnętrznego zbiornika

BROS
1.  pułapka z płynem na osy i muchy - 17,90 zł/szt.
2.  gaśnica na osy i szerszenie, 300 ml - 9,99 zł/szt. 
3.  pułapka na mole spożywcze, 2 szt. - 7,99 zł/opak. (4 zł/szt.)
4.  ziarno na myszy i szczury, 300 g - 5,29 zł/szt. (17,63 zł/kg)

BIOpON  
nAwoZy  
jESIENNE 

pŁYTA BITUMICZNA 
ONDULINE
wym. 86x200 cm, rewelacyjnie spraw-
dza się w pokrywaniu dachów budyn-
ków gospodarczych i wiat, płyta BASE 
czerwona; dostępne kolory: czerwony, 
brązowy, zielony, czarny

nAwoZy  
jESIENNE  
FLOROvIT

pRZYjDŹ I ZApYTAj  

O INDYWIDUALNą WYCENĘ

 StyRopiAn  
FASADOWY  

I pODŁOgOWY

od 529
zł/szt.

5490
zł/szt.

89 
zł/zest.

8490
zł/zest.

2.1. 3. 4.

od 799
zł/szt.

3490
zł/szt.

od 3999
zł/opak.
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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 sek.

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 v LI-ION
2 akumulatory: 18 V, LI-ION, 1,5 Ah, prędkość obrotowa 
regulowana elektronicznie 0-1450 obr./min, 2 biegi, ustawie-
nia momentu obr. 18+1, maks. moment obr. 28 Nm, lampka 
LED, wskaźnik naładowania baterii

MŁOTOWIERTARKA 900 W
siła udaru 4 J; obroty 880 min-1; 
maks. śr. wiercenia: w stali 13 mm, 
w betonie 26 mm, w drewnie 40 mm 
w zestawie 3 wiertła

SZLIFIERKA 
KąTOWA 850 W
śr. tarczy 125 mm; łagod-
ny rozruch 1200 obr./min

pILARKA 
tARcZowA
moc 1230 W; śr. tarczy 
160 mm; gł. cięcia pod 
kątem: 45O - 37 mm, 90O 
- 55 mm; regulowana 
podstawa

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 
i turbo, szczotka płaska, rotacyjna i tarasowa, wąż 8 m.b.

ZgRZewARkA  
Do RuR 800 w
zgrzewarka do rur i złączek z tworzyw 
sztucznych PE, PP, PB; śr. pracy 16-40 mm; 
temperatura pracy 260 stopni; akcesoria 

pRZecinARkA  
DO gLAZURY 600 W
moc 600 W; maks. grubość cięcia 34 mm; 
rozmiar stołu roboczego 330x360 mm; 
rozmiar tarczy 180x22,2x2,3 mm

ZESTAW gLAZURNICZY
wiadro glazurnicze 12 l z rolką; gąbka kostka hydrochłonna; szpachla nierdzewna 
trapezowa 15 cm, ząb 6x6 mm; szpachtułka do silikonu; paca 8x23 mm z gumą miękką;  
miara zwijana gumowana 3 m x 16 mm; krzyżyki dystansowe  3 mm

MASZYNA RĘCZNA DO 
gLAZURY
maks. dł. cięcia 600 mm; maks. wielkość 
płytki ciętej pod kątem 45° - 424x424 mm; 
maks. grubość ciętego materiału 16 mm, 
dwa niezależne, amortyzowane blaty, po-
dwójna prowadnica - płaskownik, trzpień 
z kółkiem tnącym

2
KM

180 
l/min

50 
litrów

397 
zł/szt.

189 
zł/zest.

229 
zł/zest.

174 
zł/szt.

179 
zł/szt.

2100 
W

155 
bar

549 
zł/zest.

2 AKUMULATORY 
W zESTAWIE

99 
zł/kpl.

149 
zł/szt.

3490
zł/zest.

169 
zł/szt.

AkceSoRiA 
W KOMPLECIE
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Oświetlamy
po remoncie

hit cenowy

od 399
zł/szt.

żARóWKI  
LED
różne rodzaje

opRAwA 
OŚWIETLENIOWA gELATO
gwint E14, moc 60 W
1.  sufitowa - 169 zł
2.  zwis mały - 199 zł
3.  zwis duży - 249 zł

opRAwA  
OŚWIETLENIOWA IDALIA*
3 pł., gwint 3xE27, moc: 60 W  
*bez żarówki

LAMpA  
pODŁOgOWA  

KEvIN 
wys. 176 cm, E27, 
 60 W, E14, 25 W

LAMpA  
SUFITOWA LED

1.  12 W - 179 zł 
2.  12 W - 185 zł
3.  16 W - 239 zł 
4.  12 W - 199 zł 

LApA  
WISZąCA  

toRino 
1.  1 pł., 1x40 W - 199 zł

2.  3 pł., E14, 3x40 W - 399 zł
3.  3 pł., E14, 3x40 W - 449 zł

LAMpA WISZąCA KRISTINE
gwint: E27, moc: 60 W, szer. 38 cm, 
wys. 70 cm, kolory: biały, popielaty, 
czarny

LAMpA SUFITOWA 
SEBASTIANO
gwint: E27, moc: 60 W
1.  3-ramienna - 99,90 zł  
2.  5-ramienna - 139 zł
*cena bez źródeł światła

1.

2.

3.

4.

1. 2.

3.

od 169 
zł/szt. 1.

3.
2.

119 
zł/szt.

11990
zł/szt.

od 179 
zł/szt.

449 
zł/szt.

69 
zł/szt. 

dostępne kolory:

hit cenowy

od 9990
zł/szt.

1.

2.
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ZESTAW SILvES/
pApAjA/MARO*
szafka z umywalką + lustro 
z szafką i oświetleniem 
wym.: 65 cm - 377 zł,  
75 cm - 409 zł, 85 cm - 449 zł  
*cena nie zawiera armatury

gRZEjNIK  
ŁAZIENKOWY 
pSB LUpO

R

LUPO wym. (szer. x wys.) moc cena
1 530x415 mm 240 W 159 zł
2 530x715 mm 395 W 209 zł
3 530x850 mm 490 W 249 zł
4 530x160 mm 570 W 279 zł
5 530x1240 mm 700 W 329 zł

KRONOS wym. (szer. x wys.) moc cena
1 500x700 mm 195 W 199,99 zł
2 500x900 mm 236 W 239 zł
3 500x1200 mm 324 W 299 zł

RuRA peX 16
stosowana w instalacjach c.o., c.w.u. oraz w insta-
lacji ogrzewania podłogowego - 1,49 zł/m.b.;
rura PEX 20 - 2,49 zł/m.b.

ZLEW pSB gRANITOWY BRAvO 
kolory: grafitowy, piaskowy, szary, 1-kom., 
z długim ociekaczem, wym. 76x44x17 cm 

BATERIA BRAvO 
zlewozmywakowa stojąca 
z wylewką „U”, kolory: 
grafitowy, piaskowy, szary 

natryskowa 
dwuuchwytowa

wannowa  
dwuuchwytowa

zlewozmywakowa  
ścienna dwuuchwytowa

zlewozmywakowa  
sztorcowa dwuuchwytowa

umywalkowa ścienna 
dwuuchwytowa

umywalkowa 
sztorcowa  
dwuuchwytowa

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

ZLEW KvADRA
1-komorowy, wym. 76x43,5x15 cm,  
wpuszczany w blat, syfon w komplecie
- tekstura jedwab - 79,99 zł
- tekstura len - 109 zł

wannowa 
natryskowa

zlew
ścienna 

umywalkowa
stojąca

umywalkowa stojąca  
z ruchomą wylewką

zlew z wylewką 
wyciąganą 

zlew
stojąca

umywalkowa 
ścienna 

zlewozmywakowa  
z wylewką C

gRZEjNIK  
kRonoS  
chRoMowAny

R

ZeStAw teRMoStAtycZny 
COMFORT pLUS
zawór termostatyczny, głowica,  
zawór powrotny kątowy lub prosty

gŁOWICA 40 mm SERIA BATERII pSB ELBAgŁOWICA 35 mm SERIA BATERII pSB LUNA

STOjAK  
ŁAZIENKOWY  

nA pApieR  
TOALETOWY

od 79 
zł/szt.

od 377 
zł/zest.

od 159 
zł/szt. 

od 19999
zł/szt. 

od 149
zł/m.b.

3499
zł/zest.

249 
zł/kpl.

od 7999
zł/kpl.

109 
zł/szt.

107 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.69 

zł/szt.

89 
zł/szt.

85 
zł/szt.

79 
zł/szt.

99 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

89 
zł/szt.

9999
zł/szt.

2.

1.

3.

4.

dostępne kolory:

dostępne kolory: SYFON 
W KOMPLECIE

4999
zł/szt. 
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gRZEjNIK ALUMINIOWY OpAL 80
wys. 580 mm, gr. 80 mm, szer. 80 mm,  
moc 1000 WgRZEjNIK ALUMINIOWY pOWER 70

wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm,  
moc 769 W

DeSZcZowniA 
Z BATERIą 

TERMOSTATYCZNą
drążek stalowy o wyso-

kości 980 mm, słuchawka 
1-funkcyjna, wąż stalowy, 

bateria termostatyczna 
z blokadą 38 stopni

KABINA Z HYDROMASAżEM DELUx
elektroniczny panel sterowania z funkcjami: radia, 
oświetlenia górnego i wentylatora, półka szklana, zestaw 
prysznicowy ze słuchawką prysznicową, deszczownica, 
wym.: 80x80 cm - 849 zł, 90x90 cm - 899 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

ZeStAw  
poDtynkowy 
StRong MASteR
miska, deska PP, przycisk 
chrom

KABINA pRYSZNICOWA KOSTA LUx 
pLUS póŁOKRągŁA 
szkło hartowane 4 mm; w komplecie brodzik o wys. 
15 cm; drzwi dwuskrzydłowe, przesuwne, wym.: 
80x80 cm - 569 zł, 90x90 cm - 599 zł

KABINA pRYSZNICOWA 
KWADRATOWA pOpULARNA 

profil chrom szkło szronione   
- wym. 80x80x185 cm - 699 zł
- wym. 90x90x185 cm - 849 zł 

ZeStAw nAtRySkowy 
regulacja wyskokości drążka od 
75 cm; śr. deszczownicy 20 cm; 
komplet zawiera: deszczownica, 
słuchawka, mocowanie

ZeStAw 
poDtynkowy 
StRong MAX 

MASteR
miska, deska 

wolnoopadająca, 
przycisk chrom

wc koMpAkt 
3/6 litra, deska pp

DeSkA SeDeSowA  
FORMIC pSB

polipropylenowa, uniwer-
salna, twarda

pRoDukt

pOLSKI

OgRZEWACZ LORD
moc: 3000 W, zasilanie: 230 V, temp. 30-60°C, kolor 
biały, regulacja temperatury wody, łatwy w montażu

STOjąCY ŚCIENNY

2199
zł/żeberko

od 849 
zł/zest.

249 
zł/zest.

179 
zł/zest.

od 699 
zł/szt.

407 
zł/zest.

439 
zł/zest.

249 
zł/szt.

hit cenowy

1799
zł/żeberko

od 569 
zł/kpl.

DeSkA 
WOLNOOPADAJąCA

3499
zł/szt.

159 
zł/szt.
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FARBA  ULTRA MATT, 1 l
za 1 złdo MAgnAt ceRMic 2,5 l

Remontuj
z nami!

MAgnAt 
ULTRA MATT 
lateksowa farba 
do sufitów,  
10 l (9 zł/l)

vIDARON LAKIEROBEjCA 
wysokiej jakości, do malowania 
powierzchni drewnianych, zawiera  
Teflon® Surface Protector, dostępne 
różne kolory, 2,5 l (40 zł/l) 

jEDYNKA ŚNIEżNOBIAŁA
farba do dekoracyjnego  
malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 10 l + 10% GRATIS 
(3,64 zł/l)

DULUx KOLORY ŚWIATA
lateksowa farba do ścian i sufitów, 
2,5 l - 44,99 zł (18 zł/l),  
5 l - 89,99 zł (18 zł/l)

DULUx BIAŁY MAT 
biała farba emulsyjna, wysokiej  
jakości, do dekoracyjnego 
i ochronnego malowania ścian 
i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
9 l (5,55 zł/l)

DULUx EASY CARE  
NIESKAZITELNA BIEL 
plamoodporna, 9 l 
(15,55 zł/l)

gŁADŹ  
SZpACHLOWA  
ACRYL pUTZ  
StARt
20 kg (1,45 zł/kg)

ZApRAwA 
KLEjOWA 
gipSowA 20 kg
(0,90 zł/kg)

UNIWERSALNY 
KLEj DO pŁYTEK 

CEKOL 25 kg
(0,80 zł/kg)

SiAtkA 
poDtynkowA

BETONIARKA  
BUDOWLANA

 wieniec żeliwny,  
silnik 550 W, poj. 100 l

ALTAx SZYBKO-
SCHNąCA EMALIA 
na wszystkie powierzchnie 
wykonane z drewna i metalu, 
dostępne różne kolory,
0,75 l (46,65 zł/l)

ALTAx SUpER  
TRWAŁA EMALIA 
dzięki dużej przyczepności emalią 
można malować: drewno, metal, 
beton, tynki, tworzywa sztuczne, 
aluminium, wysezonowany ocynk itp., 
750 ml (33,32 zł/l)

MAgnAt ceRAMic
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej ge-
neracji, wyprodukowana przy wykorzy-
staniu innowacyjnej technologii CERA-
MIC SYSTEM bazującej na ceramicznych 
komponentach oraz najwyższej jakości 
żywicach i pigmentach, 2,5 l (28 zł/l)

ALTAx IMpREgNAT  
żYWICZNY
bardzo trwały i odporny na czynniki 
atmosferyczne, zawiera wysokogatunkowe 
żywice, 4,5 l (20 zł/l)

iMpRegnAt  
ochRonny   
woDny 
4,5 l (10 zł/l)

NOBILES pORY ROKU
farba lateksowa, 2,5 l i 5 l (od 13,20 zł/l)

ATLAS EMULSjA  
gRUNTUjąCA  

uni-gRunt 5 kg
(5,60 zł/kg)

FARBA AKRYLOWA  
pSB MRóWKA
wewnętrzna, biała, 10 l 
(2,90 zł/l)

ATLAS KLEj  
Atut 25 kg 
(typ kleju C1T) wodo-  
i mrozoodporna 
(0,52 zł/kg)

FRANSpOL KLEjE
- do styropianu, fp-11, 25 kg 
- 12,99 zł (0,52 zł/kg)
- do siatki na styropian, fp-12,  
  25 kg - 17,99 zł (0,72 zł/kg)

8999
zł/szt.

9999
zł/szt.

10% gRAtiS

3999
zł/szt.

od 4499
zł/szt.

4999
zł/szt.13999

zł/szt.

2499
zł/szt.

2899
zł/opak.

1799
zł/opak.

1999
zł/opak. 189

zł/m2

699 
zł/szt.

3499
zł/opak.

3499
zł/szt.

6999
zł/szt.

8999
zł/szt. 4499

zł/szt.

od 3299
zł/szt.

2799
zł/szt. 

2899
zł/szt.

1299
zł/opak.

od 1299
zł/opak.
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pŁYTKA MONSANTO, opak. 0,42 m2

płytka betonowa, cegłopodobna z gotową szarą fugą to ukłon w stronę autentyczności i prostoty wizualnej cegły rozbiórkowej; 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) (83,31 zł/m2)

NOBILES pORY ROKU
farba lateksowa, 2,5 l i 5 l (od 13,20 zł/l)

pANELE pODŁOgOWE
1.  Dąb Piastowski, AC3, 7 mm - 19,99 zł/m2

2.  Dąb Białowieski, AC4, 8 mm - 29,99 zł/m2

3.  Dąb Malawi, AC5, 8 mm - 37,99 zł/m2

4.  Dąb Colorado, AC4, 8 mm - 29,99 zł/m2

KOLEKCjA pŁYTEK DOvER
- glazura Dover graphite, 30,8x60,8 cm - 49,99 zł/m2

- glazura Dover graphite, STR 30,8x60,8 cm - 59,99 zł/m2

- tarakota Dover graphite, 45x45 cm - 49,99 zł/m2 
- terakota Dover grey, 45x45 cm - 49,99 zł/m2

- listwa Steel 7, 60,8x1,5 cm - 22,99 zł/szt.  
towar na zamówienie

1.

2.

3. 4.

1.

3499
zł/opak.

od 1999
zł/m2

od 2299
zł/szt.
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1.  KOSz/STOLIK GORDON; blat MDF; wym. 40x40x40 cm - 57,90 zł
2.  PółKI DEKORACYJNE; dostępne różne rodzaje - od 64,90 zł
3.  KRzESłO LOCKER; krzesło młodzieżowe; tapicerowane imitacją skóry, 

regulacja wysokości krzesła, podstawa metalowa, chromowana; dostępne 
w kolorach: biały, szary, turkus i czarny - 145 zł

KRZESŁA I FOTELE
1.  NITRO krzesło młodzieżowe; tapicerowane 
imitacją skóry, regulacja wysokości siedziska, 
podstawa i podłokietniki z tworzywa, kółka do 
powierzchni miękkich; dostępne w kolorach: 
czerwono-czarny, biało-czerwony - 219 zł
2.  PROGAME/RACE fotel gracza; sporto-
wy design, komfortowe siedzisko i oparcie, 
podłokietniki, tapicerowany imitacją skóry, 
mechanizm TILT - umożliwia swobodne kołysa-
nie się, płynna regulacja wysokosci siedziska, 
chromowana podstawa; dostepny w kolorach: 
czerwony, szary, zielony - 329 zł
3.  ELEFANT KRzESłO MłODzIEżOWE
tapicerowane tkaniną, metalowa podstawa 
w kolorze czarnym, regulacja wysokości sie-
dziska za pomocą podnośnika pneumatyczne-
go, kółka do powierzchni miękkich, dostępne 
w kolorach: szary, turkus, limonka - 199 zł

KRZESŁO ORLANDO
siedzisko i oparcie z tworzywa, wym.: wys. 80 cm, szer. 45 cm, głębokość 44 cm; 
dostępne w kolorach: biały, czarny, szary - 129 zł
STóŁ NEvADA
blat okrągły z płyty MDF w kolorze białym, wym. śr. 80x73 cm - 279 zł

MEBLE DZIECIĘCE TRAFFIC 
1.  biurko traffic 09 - 249 zł 
2.  komoda traffic 06 - 429 zł
3.  komoda traffic 07 - 449 zł
4.  kontenerek traffic - 199 zł
5.  półka traffic 13 - 49 zł
6.  szafa traffic 02 - 599 zł

kAnApA R 
różne kolory

DywAn MontAnA
wym.: 60x110 cm - 59,90 zł, 
120x170 cm - 157 zł,  
160x230 cm - 279 zł;  
dostępny w kolorach: beż, ivory, 
jasnoszary, różowy

1.

2.

3.

4.

5. 6.

od 749
zł/szt.

od 5790
zł/szt.

579 
zł/szt.
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3.

od 5990
zł/szt.

od 49 
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

Sierpień 201910  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI 
Sprawdź stan swojego  

konta PAYBACK przy kasie.

+500°P+100°P



teRMoS,  
LUNCHBOx, 
BIDON 

CACTUS BLACK, WHITE
kubek - 7,49 zł, miska - 9,99 zł, mata - 1,99 zł, podkładka pod talerz - od 7,99 zł

ROLETA MINI ROLLO
szer. 38-114 cm, dł. 150-215 cm; dostępna w kolorach: 
piaskowy, beż, groszek, czekolada, popiel

TABLICA 
korkowa, suchościeralna-magnetyczna; dostępne 
różne wymiary

D SM Dekoracja Moda Styl

KOMpLET pOŚCIELI LUIS 
- wym.: 1x140x200 cm, 2x70x80 cm - 34,90 zł  
- wym.: 1x160x200 cm, 2x70x80 cm - 45,90 zł  
- wym.: 1x200x220 cm, 2x70x80 cm - 54,90 zł

TALERZE SZKLANE  
BORMIOLI ROCCO TOLEDO

- talerz deserowy - 3,49 zł 
- talerz płytki śr. 24 - 4,99 zł 

- talerz głęboki - 4,99 zł

gARNKI pOLpO 
8 elementów

poDuSZki

Sokownik
poj. 5-8 l, stal nierdzewna, szklana  
pokrywa, możliwość użytkowania na płytach  
indukcyjnych i mycia w zmywarce

koce i poSZewki MARkiZetA
koc Charm 200x220 cm - 71,99 zł; poszewka Charm 40x40 cm - 11,99 zł;  
koc Caprice 150x200 cm - 60,99 zł, 200x220 cm - 87,99 zł; poszewka Caprice 40x40 cm - 15,29 zł

pOŚCIEL MICROFIBRA NOCHE 160x200 cm
różne wzory

od 329
zł/szt.

od 749
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

od 3490
zł/kpl.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

od 349
zł/szt.

99 
zł/szt.

2599
zł/szt.

od 9490
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

4999
zł/szt.
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hit cenowy

99,-
zł/szt.

LAMpKA  
BIURKOWA LED
moc 9 W, podstawa  
zmieniająca kolory, 3 stopnie 
ściemniania, dostępne kolory: 
biały, czarny, srebrny

LAMpKA 
BIURKOWA LED ISTI
moc 9 W, 4 zmiany jasności

LAMpKA BIURKOWA 
LED gEORgE
moc 2,4 W

LAMpKI BIURKOWE NUOvA
gwint GU10, moc 35 W
1.  klips - 45,90 zł
2.  stojąca- 55,90 zł

1. 2.

LAMpKA LED 
BARANEK ŁADOWANA

moc 1 W, 2 stopnie świecenia, 
różne kolory

LAMpKA NOCNA  
MINI LED 3,5 W 

LAMpKA BIURKOWA LED
1.  podstawa RGB - 85,90 zł
2.  z funkcją bezprzewodowego 

ładowania telefonu - 139 zł

LAMpKA NOCNA ZWIERZĘTA 
różne rodzaje i kolory

LAMpKA 
BIURKOWA  
LED jASMINE 
moc 6 W, uchwyt klips, 
4 zmiany jasności

LAMpKA  
BIURKOWA  
LED EDDY
moc 6 W, 3 barwy światła, 
3 zmiany jasności

4990
zł/szt.

2390
zł/szt.

5590
zł/szt.

od 4590
zł/szt.
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3990
zł/szt. 

od 8590
zł/szt. 

2.1.79 
zł/szt.

5990
zł/szt.

5990
zł/szt.
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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:

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

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

Oświetlenie
dla ucznia
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