
Myjka ciśnieniowa k 3 HoMe
ciśnienie maks. 120 barów; wydajność tłoczenia maks. 
380 l/h; moc przyłącza 1600 W; wyposażenie: przy-
stawka do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer, 
pistolet, wąż dł. 6 m, lanca Vario Power, lanca z dyszą 
rotacyjną, filtr wody, zbiornik na środek czyszczący, 
środek czyszczący „Balkon & Patio” o poj. 500 ml

Myjka ciśnieniowa 135 barów
moc 1900 W; ciśnienie 135 barów; przepływ wody 
420 l/h; aluminiowa pompa; wyposażenie: pistolet, lanca, 
lanca turbo, pianownica, szczotka obrotowa i płaska,  
wąż 5 m.b.

Myjka do okien
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, luster i pły-
tek; szerokość robocza (ssawki) 280 mm, zasilanie bateryj-
ne, wyposażenie dodatkowe: środek do czyszczenia okien 
(koncentrat) 1x20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

systeM ogrodzeniowy kaja
stal, ocynk + ral 9005
- brama dwuskrzydłowa, szer. 4 m, wys. 1,20-1,50 m - 679 zł
- furtka, szer. 0,90 m, wys. 1,20-1,50 m, prawa/lewa - 229 zł
- przęsło, szer. 2 m, wys. 0,90-1,20 m - 155 zł + 50 pkt. Payback
*po rejestracji na stronie: www.polbram.eu

kosiarka sPalinowa z naPędeM nac 
z dwoMa kołaMi skrętnyMi
silnik mocy 5 KM OHV o poj. 159 cm3,  
szer. robocza 51 cm, 6-stopniowa regulowana  
wysokość koszenia, kosz poj. 75 l, 4w1

zaMiatarka ręczna
szczotka główna napędzana za po-
mocą dwóch kół, szczotka boczna 

zwiększająca szer. roboczą 
urządzenia i umożliwiająca do-

cieranie do krawędzi, wydajność 
powierzchniowa do 1600 m², 

szer. robocza ze szczotką 
boczną 550 mm, uszczelnio-

ny zbiornik o poj. 16 l

psb Mrówka CZŁUCHów

359 
zł/zest.

549 
zł/zest.

1199 
zł/szt.

299 
zł/szt.

195 
zł/szt.

1900  
W

135 
bar

1600  
W

120 
bar

od 155 
zł/szt.

+500°P+100°P

+5
00
°P+50°P

Produkt
Polski

www.mrowka.com.pl

Kwiecień  
2019

Oferta ważna  
od 5.04 do 20.04

lub do wyczerpania zapasów.
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Powitajmy wspólnie

wiosnę



Hit cenowy

799
zł/opak.

tuja  
szMaragd 
hodowana w donicy
- wysokość 55-75 cm, 

don. 2 l - 8,49 zł
- wysokość 55-75 cm, 

don. 5 l - 18,49 zł

nawozy inco
- Azofoska, 3 kg, uniwersalny - 18,90 zł (6,30 zł/kg)
- BIOFOS proszek do szamb, 1 kg - 35,90 zł, saszetka 

25 g - 2,49 zł (9,96 zł/100 g)
- Florovit Complex, 5 kg, do uprawy warzyw i kwiatów  

- 27,90 zł (5,58 zł/kg)obornik  
granulowany 
różne rodzaje

nawóz do  
trawników  
anty MecH 4 kg
(5,25 zł/kg)

oPryskiwacz  
orion 6 l
+ przedłużenie  
lancy gratis 

kaMienie
- GRyS WHITe AnGel biały, 10-15 mm,  

25 kg - 25,90 zł (1,04 zł/kg)
- OTOCzAK WHITe AnGel biały, 20-40 mm,  

25 kg - 34,90 zł (1,40 zł/kg)
- ŻWIR PłuKAny biały, 16-40 mm, Japoński Ogród, 

25 kg - 14,90 zł (0,60 zł/kg)

kalosze 
damskie, męskie;  
różne rozmiary i kolory - od 20,90 zł,
klapki - od 8,99 zł

krzewy ozdobne lazuccy
żywotnik zachodni: Brabant - 9,99 zł; Golden Smaragd - 16,99 zł; Mirjam 
- 15,49 zł; choinka kanadyjska Jedeloh - 10,99 zł; irga pozioma - 9,49 zł; 
cyprysik - mix odmian  c2/25-40 cm  - 11,99 zł; bukszpan wiecznie zielony  
- 12,99 zł; pęcherznica kalinolistna: little Angel - 19,99 zł; little Joker  
- 19,99 zł; tawuła japońska: Goldflame - 7,49 zł; little Princess - 7,49 zł

krzewy ozdobne i owocowe w donicacH 2 l
różne gatunki: mini kiwi - 15,90 zł; jagoda kamczacka - 12,90 zł;  
winobluszcz trójklapowy - 17,90 zł; róża pnąca - 16,90 zł; powojnik - 16,90 zł

rośliny w balocie
krzewy owocowe, róże

kora Psb
80 l, frakcja 0-60 mm  
 (0,14 zł/l)

zieMia Psb 
- uniwersalna, 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł (od  0,20 zł/l)
- kwiatowa, 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od  0,20 zł/l)
- do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
- do pelargonii, 20 l, 50 l - od 5,99 zł (od  0,30 zł/l)

PojeMnik  
ogrodowy 

wielofunkcyjny, na kołach,
wym. 60/50/87 cm, do 50 kg

od 849
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 249
zł/szt.

6490
zł/szt.

2099
zł/opak.

119 
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

od 749
zł/szt.

od 899
zł/para

od 499
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 999
zł/szt.
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kosiarka elektryczna Handy
silnik: 1900 W; szer. robocza: 43 cm;  

regulacja wysokości koszenia:  
centralna 20-70 mm; kosz: 50 l

nożyce do trawy  
i żywoPłotu grizzly
silnik: 3,6 V; długość robocza:  
trawa 8 cm; żywopłot: 12 cm;  
maks. średnica gałęzi: 8 mm;  
maks. czas pracy: 40 min

wykaszarka  
do trawy 

Handy 
silnik: 300 W; napięcie: 

szerokość robocza: 22 cm;  
głowica: półautomat 

kosiarka  
elektryczna  

nac 1200 w
szerokość koszenia 

32 cm, pojemność kosza 
30 l, osiowa trzystopniowa  

regulacja wysokości 
koszenia

kosiarka 
sPalinowa nac

silnik mocy 3 KM OHV,  
pojemność 99 cm3, szerokość robocza 

42 cm, centralna pięciostopniowa reg. 
wysokości koszenia,  

kosz 40 l, 3in1 (wyrzut do kosza, 
wyrzut tylny, mielenie) - 599 zł/szt.

z napędem - 659 zł/szt.

kosa  
sPalinowa  
nac

silnik dwusuwowy 
1 KM, pojemność 
25,4 cm3, szerokość  

robocza żyłka 42 cm/
tarcza 25,5 cm, dzie-
lony wał, głowi-

ca i tarcza w kom-
plecie

szczotki
- różne rodzaje - od 7,99 zł
- trzonki, różne rodzaje  
  - od 6,49 zł

zestaw siekiera 
X21 + caPina

narzędzia Fiskars
1. zestaw QF grabie do liści  

+ szczotka szeroka + trzonek - 129 zł
2. szpadel solid prosty + rękawice - 49,90 zł
3. szpadel solid ostry + rękawice - 49,90 zł

4. zestaw sekator nożycowy hook l74  
+ sekator nożycowy P26 - 159 zł

5. sekator One - 30,90 zł

kosiarka  
sPalinowa Handy
pojemność: 139 cm3; moc: 4 KM,  
szerokość rob.: 46 cm; kosz: 60 l

1

2

5 4

3

399 
zł/szt.

5490
zł/szt.

89 
zł/szt.

189 
zł/szt.

od 599 
zł/szt. 299 

zł/kpl.

od 649
zł/szt.

od 3090
zł/szt.

249 
zł/zest.

akuMulator 
WBudOWAny

619 
zł/szt.
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sliM

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 

grzejnik  
aluMiniowy Power 70

kucHenka gazowa Master
2-palnikowa - 89 zł; 4-palnikowa - 149 zł

deska Psb ForMic 
suPer sliM new
wolnoopadająca, duroplast

reduktor
do butli gazowej  

propan-butan - 14,99 zł
reduktor i wąż

1 m - 24,99 zł

ogrzewacz 
lord
moc: 3000 W, 
zasilanie: 230 V, temp. 
30-60°C, kolor biały, 
regulacja temperatury 
wody, łatwy w montażuścienny

stojący

zestaw 
Podtynkowy 
strong MaX 

Master
miska, deska 

wolnoopadająca, 
przycisk chrom

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

koMora  
gosPodarcza eko

w komplecie zestaw mocujący do ścia-
ny, syfon, grubość stali 0,9 mm 

kabina Prysznicowa kosta 
luX Plus Półokrągła 
szkło hartowane 4 mm; w komplecie 
brodzik o wys. 15 cm; drzwi dwuskrzydło-
we, przesuwne, wym.: 80x80 cm - 569 zł, 
90x90 cm - 599 zł

Meble łazienkowe duet
- szafka wisząca 30 cm - 119,99 zł 

- szafka dolna 30 cm - 199,99 zł 
- szafka dolna 35 cm - 219,99 zł 

- słupek wnęka 30 cm - 179,99 zł
- słupek szuflady 30 cm - 229,99 zł 
- słupek szuflady 35 cm - 239,99 zł

od 849 
zł/kpl.

199 
zł/kpl.

249 
zł/kpl.

109 
zł/szt.

1799
zł/żeberko

8499
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

159 
zł/szt.

439 
zł/zest.

kabiny

Prysznicowe

deska 
WOlnOOPAdAJąCA

deska 
WOlnOOPAdAJąCA

do
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syFon 
W KOMPleCIe
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od 569 
zł/kpl.

od 11999
zł/szt.
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szaFka kucHenna
kolor: dąb sonoma, biały
1. wisząca - 109 zł
2. pod zlewozmywak - 109 zł
3. zlewozmywak: jedwab - 99 zł, len - 129 zł

gres szkliwiony  
zazo grey 
60x60 cm

kolekcja Płytek kerVara, gat. 1
- glazura beż i brąz 22,3x44,8 cm - 39,99 zł/m2

- glazura beż STR 22,3x44,8 cm - 39,99 zł/m2

- Inserto Modern 22,3x44,8 cm - 19,99 zł /szt.
- listwa Modern glass 44,8x2,3 cm - 18,99 zł/szt.
- terakota brązowa 45x45 cm - 44,90 zł/m2

cegła dekoracyjna  
wewnętrzna z Fugą gray 
0,43 m2/opak. (46,49 zł/m2)

equador
- GlAzuRA GRey, WHITe  25x40 cm - 25,99 zł/m2

- InSeRTO STRIPeS 25x40 cm - 11,99 zł/szt.  
- InSeRTO eQuAdOR PATCHWORK 25x40 cm - 19,99 zł/szt.

zestaw kucHennny care*
szafki stojące: 1. z szufladą 60 cm; 2. piekarnikowa 60 cm; 3. zlewozmywakowa 80 cm; wiszące: 4. 60 cm; 5. 80 cm;  
*cena nie obejmuje blatu, sprzętu AGd i akcesoriów kuchennych

3999
zł/m2

od 99 
zł/szt.

1

1

2

3

4

5

3

2

do
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ęp
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y:

799 
zł/zest. 

od 3999
zł/m2

1999
zł/opak.

od 1199
zł/szt.
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odzież robocza

duluX easycare 
farba plamoodporna,  
różne kolory, 2,5 l (22,80 zł/l)

Magnat ultra Matt 
lateksowa farba  
do sufitów, biała,  
10 l (9 zł/l)

duluX acryl Matt 
biała farba emulsyjna, wysokiej  
jakości, do dekoracyjnego  
i ochronnego malowania ścian  
i sufitów wewnątrz pomieszczeń,  
10 l (9 zł/l)

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

jedynka śnieżnobiała
farba do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomiesz-
czeń, 10 l + 10% GRATIS (4 zł/l)

drabina aluMiniowa
- 4-stopniowa do 120 kg - 59,99 zł

- 5-stopniowa do 120 kg - 79,99 zł

okulary ocHronne  
regulowane
przezroczyste soczewki z poliwęglanu;  
regulacja ustawienia wzdłużnego zauszni-
ków; miękki nosek; klasa odporności - F

koszulka Polo  
granatowa
2 guziki, materiał bawełna 220 g/m2, 
ozdobne wzmocnienia z materiału na 
rękawach, listwie z guzikami i wewnątrz 
kołnierzyka; rozmiary M-2Xl

Półbuty - obuwie bezPieczne 
kategoria bezpieczeństwa S1P SRC; podnosek 

stalowy, stalowa wkładka antyprzebiciowa, 
właściwości antyelektrostatyczne, zabudowana 

pięta; absorpcja energii w części piętowej; 
materiał: wierzch - skóra zamszowa/dzia-

nina siatkowa; podeszwa o właściwościach 
antypoślizgowych, odporna na olej napędowy, 

głęboki protektor; rozmiary 40-45

sPodnie
materiał 245 g/m2, 35% bawełna, 65% poliester; 
5 kieszeni w tym 2 zapinane na rzep; podwójne 
szwy; regulacja szerokości w pasie; kieszenie na 
ochraniacze kolan zamykane na rzep

bluza Polarowa
materiał 290 g/m2, nie mechacący się, 

3 kieszenie zamykane na suwak, regulacja 
szerokości u dołu; rozmiary M-2Xl

rękawice  
ze skóry koziej
skład: skóra kozia, bawełna; 
elastyczny ściągacz z zaczepem na 
rzep; rękawice w I kategorii środków 
ochrony indywidualnej; spełniają 
normę en 420, posiadają certyfikat 
Ce; rozmiary 9-11 

HełM PrzeMysłowy 
ocHronny, kat. ii

bezrękawnik  
ociePlany laHti Pro

impregnowana tkanina pokryta PVC zabez-
pieczająca przed wsiąkaniem wody; powłoka 

100% poliester typu pongee 160 g/m2; ociepli-
na 160 g/m2, podszewka 50 g/m2, 3 kieszenie 

zamykane na suwak; rozmiary M-2Xl

betoniarka  
budowlana

wieniec żeliwny  
- silnik 0,55 kW: 80 l - 549 zł,  

100 l - 599 zł
- silnik 1,0 kW: 120 l - 799 zł

śnieżka satynowa
do dekoracyjno-ochronnego  
malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 2,5 l, 5 l (od 18 zł/l), 
dostępne różne kolory

atlas klej  
atut 25 kg 
(typ kleju C1T) wodo-  
i mrozoodporna 
(0,52 zł/kg)

klej elastyczny 
adesileX  
szary, 25 kg (1,52 zł/kg)

Fuga MaPei  
elastyczna 
różne kolory
- 2 kg - 14,99 zł
- 5 kg - 34,99 zł

atlas  
eMulsja  

gruntująca  
uni-grunt 5 kg

(5,60 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)

5699
zł/szt.

8999
zł/szt.

8999
zł/szt.

4999
zł/szt.

10% gratis

4399
zł/szt.

+500°P+50°P

od 5999
zł/szt.

999
zł/szt. 4590

zł/szt.

3990
zł/szt.

8990
zł/para

5490
zł/szt.

1290
zł/para

5890
zł/szt. 1490

zł/szt.

od 549 
zł/szt.

od 4499
zł/szt. 

1299
zł/opak.

od 1299
zł/opak. 3799

zł/opak.

od 1499
zł/opak.

2799
zł/szt. 
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zagęszczarka Płytowa
silnik/napęd 1-cylindrowy, 4-taktowy,  
silnik spalinowy OHV, zbiornik  
paliwowy 3,6 l, benzyna bezołowiowa,  
moc 6,5 KM, wymiary płyty 550x420 mm, 
maks. posuw 15 m/min, 5500 uderzeń na 
minutę, głębokość zagęszczania 30 cm 

Pilarka tarczowa 1200 w
moc 1200 W, prędkość obr. 5500 RPM,  
maks. głębokość i kąt cięcia w drewnie:  
90° - 65 mm, 45° - 42 mm; wymiar tarczy: 185 mm 
*24T; w komplecie 1 szt. tarczy do drewna, prowadnica

wiertarka udarowa 550 w + wiertła
moc nominalna 550 W; prędkość obr. bez obciążenia 
2.800 obr./min; liczba udarów 0-41600 udary/min,  
zakres śr. wierceń: w betonie 13 mm, w drewnie 25 mm,  
w stali 10 mm, w murze 13 mm; zestaw wierteł w komplecie

wiertarko-wkrętarka 18 V z latarką
bateria lI-IOn 18 V 1,3 Ah, uchwyt samozaciskowy 10 mm; maks. 
moment obrotowy 19 nM, prędkość obr. w zakresie 0-700 obr./min; 
liczba ustawień momentu obr. 18+1; latarka led, czas świecenia latarki 
przy w pełni naładowanej baterii - 6 godzin

elektryczny  
Pistolet natryskowy
moc 80 W; wydajność 250 ml/min; 
maks. ciśnienie natrysku 140 barów; 
maks. gęstość farby 40 dIn-s;  
śr. dyszy 0,8 mm; poj. zbiornika  
na farbę 700 ml

szliFierka kątowa 1200 w
moc 1200 W; śr. tarczy 125 mm; zakres prędkości 
obr. (regulacja) 3000-12000 obr./min

Młotowiertarka 500 w*
moc 500 W, liczba obr. 0-1200/min, liczba udarów 
0-5800/min, siła udaru 1,6 J, śr. wiercenia w betonie: 
20 mm, SdS-PluS, elektroniczna regulacja prędkości, 
4 funkcje, walizka
*3 lata gwarancji po rejestracji produktu na stronie  
producenta do 30 dni od daty zakupu

szliFierka kątowa 750 w + tarcza*
moc 750 W, obroty 12000 min-1;  śr. tarczy 125 mm; metalowa 
przekładnia; schowek na klucz do tarczy w uchwycie bocznym; 
regulacja osłony bez klucza, tarcza diamentowa w komplecie

*3 lata gwarancji
po rejestracji produktu 
na stronie producenta 
do 30 dni od daty 
zakupu

wiertarko-wkrętarka  
udarowa 18 V li-ion
dwa akumulatory 18 V lI-IOn, poj. 2.0 Ah; 2 biegi; 
22-pozycyjne ustawianie momentu obr.; uchwyt szybko-
mocujący 13 mm z automatyczną blokadą wrzeciona; 
dioda led; stalowy zaczep do paska i uchwyt magne-
tyczny na wyposażeniu; walizka

1379 
zł/szt.

6990
zł/szt.

169 
zł/szt.

229 
zł/kpl.

154 
zł/kpl.

159 
zł/kpl.

6,5  
KM

89
kg

750
W

125
mm

1200
W

125
mm

1200  
W

185 
mm

tarcza  
do drewna 

W KOMPleCIe

tarcza  
diaMentowa 

80  
W

140 
bar 18  

V

1,3 
Ah

500
W

550
W

g
w

arancji ×
 g

w

arancji 
×

3
lata

g
w

arancji ×
 g

w

arancji 
×

3
lata

walizka 
W KOMPleCIe

Hit cenowy

209,- 
zł/kpl.

wiertła
W KOMPleCIe

+500°P+100°P

+5
00
°P+100°P

457 
zł/zest.

18
V

walizka 
W KOMPleCIe

2 akuMulatory 
W KOMPleCIe

Hit cenowy

119,- 
zł/kpl.
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Hit cenowy

od 99 
zł/szt.

braMa ucHylna oPtiMal 
wym. 2500x2125 mm (w zestawie klamka, wkładka na klucz),

kolory: brąz - 699 zł, grafit - 799 zł

drzwi zewnętrzne Malta 
szerokość: 90 cm; l/P, kolor: orzech; 
wypełnienie: pianka poliuretanowa; 
wykończenie: okleina PVC, komplet 
akcesoriów w cenie

drzwi zewnętrzne  
sacraMento 
kolor: antracyt; 90 cm P/l; wy-
posażenie: skrzydło, ościeżnica, 
dwa zamki, klamka, dwie wkładki, 
szyld, próg; wypełnienie: spieniony 
polistyren; 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 montażu, 2 uszczelki; zasto-
sowanie: domy jednorodzinne

skrzydło raMowe  
wewnętrzne riVera  

seria Hit a*
dostępne w szerokościach: 60, 70, 80 cm;  

dostępna kolorystyka: dąb triest classic;   
*cena bez klamki i ościeżnicy

drzwi  
tecHniczne uran, Mars* 
grubość: 40 mm; kolor: biały, ocynk, brąz, 
antracyt; rozmiary: 70, 80, 90 cm;  
wypełnienie: styropian,  
3 zawiasy, ościeżnica,  
*ceny bez klamki i wkładki

Panele Podłogowe
1. dąb Piastowski AC3, 7 mm - 17,99 zł
2. dąb Parkietowy AC4, 7 mm - 22,99 zł
3. dąb Mateo AC4, 8 mm, V-FuGA - 29,99 zł
4. dąb Renoir AC4, 10 mm V-FuGA - 54,99 zł

skrzydło lakierowane  
wewnętrzne - alba*  
dostępne szerokości od 60 do 90 cm, 
szyba decormat, dostępna kolorystyka: 
dąb bielony 
*ceny bez klamki i ościeżnicy

od 1799
zł/m2

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

od 699 
zł/zest.

599 
zł/szt.

1299 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

1

2

3

4
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laMPki solarne  
led Pod Parasol  

72 szt.

arcHitektura ogrodowa 
1. płot pełny PleCIOny R18, prosty, wym.: 90x180 cm - 27,90 zł, 180x180 cm - 36,90 zł
2. płot ażurowy OSKAR, R34x44, wym.: 90x180 cm - 85 zł, 180x180 cm - 119 zł, 180x90 cm - 89 zł; końcowy ścięty, wym. 90x180/90 cm - 69 zł
3. płot sztachetowy CAn CAn prosty, wym.: 180x40 cm - 16,90 zł, 180x60 cm - 23,90 zł, 180x80 cm - 27 zł
4. płotek sztachetowy trawnikowy BRATeK, wym. 90x30/17 cm - 6,49 zł
5. podest 8 łat, wym. 50x50 cm, ryflowany - 7,49 zł
6. rolborder, wym.: 4,6x20x200 cm - 16,90 zł, 4,6x30x200 cm - 21,90 zł, 4,6x40x200 cm - 29,90 zł, 4-5x17x120 cm - 5,19 zł
7. skrzynki: drewniane, do dekoracji, do aranżacji, do budowania - od 14,99 zł +50 pkt. Payback

Huśtawka basia  
(koMPlet + ślizg)*
w zestawie: siedziska z obejmami 2 szt., zjeżdżalnia, drabinka,  
zestaw montażowy; impregnacja ciśnieniowa WOlMAnIT CX10

doMek Mateusz  
wym. 126x112x158 cm

lazura  
w kreMie  

3w1 reMMers 0,75 l
- impregnat, lazura, powłoka 

gruntująca, wielostronna ochron-
na drewna już po nałożeniu 

jednej warstwy do drewna na 
zewnątrz i do wewnątrz, różne 

kolory (53,32 zł/l)

altaX  
iMPregnat  
żywiczny

bardzo trwały i odporny na czynniki 
atmosferyczne, zawiera wysokogatun-

kowe żywice, 4,5 l (20 zł/l)

laMPy ogrodowe  
MalMo*
*cena nie obejmuję żarówek

girlanda  
solarna  
loFcik 
dł. 2 m

iMPregnat eXtra 
drewnocHron 

4,5 l (17,80 zł/l),  
dostępne różne kolory

altaX  
iMPregnat  
do drewna 5 l 
jedna warstwa (12 zł/l)

altana grillowa 2013* 
wym. 288x288x210 cm, w zestawie: dach 
bawełniany impregnowany, zestaw montażowy, 
instrukcja 

laMPka  
solarna kula

zmieniająca kolory, z pilotem
śr.: 17 cm - 59 zł, 20 cm - 69 zł, 

30 cm - 99 zł

laMPka  
solarna
różne rodzaje

679 
zł/kpl.

649 
zł/szt.

dostępne  
kolory skrzynek:

2

5

3

7

4

1

6od 519
zł/szt.

3999
zł/opak.

8999
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

65 
zł/szt.

37 
zł/szt.

999 
zł/zest.

7999
zł/szt.

5999
zł/szt.

od 59 
zł/szt.

od 249
zł/szt.
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krzesło orlando 
skandynawski design, nogi z drewna bukowe-
go, siedzisko i oparcie z tworzywa, wym.: wys. 
80 cm, szer. 45 cm, głębokość 44 cm; dostęp-
ne w kolorach: biały, czarny, szary - 117 zł

stół neVada
skandynawski design, blat okrągły z płyty MdF  
w kolorze białym, nogi wykonane z drewna  
bukowego, wym. śr. 80x73 cm - 279 zł

suszarka  
balkonowa  

ForMica 
powierzchnia  
suszenia 18 m

dywan zewnętrzny tarasowy 
wym. 120x180 cm, dostępne różne wzory

dywany zewnętrzne trawa Morska
wym.: 60x90 cm - 21,90 zł, 60x120 cm - 29,90 zł,  
koło 80 cm - 25,90 zł, owal 35x60 cm - 8,99 zł

taca Metalowa 
wym. 39,8x30x1,7 cm, okrągła 33 cm 

listwa PrzysuFitowa
styropianowa, dł. 2 m.b. - od 4,49 zł/szt.,
dostępne różne rodzaje

Panel dekoracyjny
wykonany z PVC, dostępny w różnych rozmiarach  
i wzorach; opak./0,46-0,48 m2 - 15,90 zł/szt.

obrus ceratowy
szer. 140 cm, dostępny w różnych wzorach;  
dodatkowo w ofercie obciążniki do obrusu,  
różne rodzaje, kpl./4 szt. - od 6,49 zł/kpl.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

dostępne różne wzory:

MoP obrotowy  
easy wring & clean turbo
- 109,90 zł/kpl. 
WKłAd dO MOPA eASy WRInG & CleAn TuRBO  

- 22,90 zł/szt.

krzesło  
składane Vico
imitacja skóry; dostępne  
w kolorach: czarny, jasnoszary, 
beżowy 

dywan  
norwegian
wym. 133x190 cm; dostępne różne wzory

koMPlet Pościeli luis
- 1x140x200 cm, 2x70x80 cm - 34,90 zł 
- 1x160x200 cm, 2x70x80 cm - 45,90 zł 
- 1x200x220 cm, 2x70x80 cm - 54,90 zł

od 999
zł/m.b.

59 
zł/szt.

od 117 
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 899
zł/szt.

45 
zł/szt.

10990
zł/kpl.

od 999
zł/szt.

+500°P+50°P

+5
00
°P+100°P

89 
zł/szt.

od 3490
zł/kpl.
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cedzak 
różne rodzaje, kolory: czerwony,  
bordo, kremowy, zielony

Porcelana laura i Monokolor
w ofercie: talerze - od 8,99 zł, miska - 8,99 zł,  
kubek - od 5,99 zł, kieliszek do jajek - od 2,99 zł,  
tacka do jajek - 5,99 zł, mata na stół - 5,49 zł, zestaw 
do ciast Polaris, 7 elementów - 32,90 zł

tkaniny dekoracyjne
1. zasłona, 142 cm - 32 zł/m.b.
2. firana fantazyjna 300 cm - 29 zł/m.b.
3. obrus nice 110x160 cm - 49 zł/szt.
4. koc Caprice 150x200 cm - 76 zł/szt.

tkanina dekoracyjna 
1. tkanina dekoracyjna kwiatki, 180 cm - 29 zł/m.b.
2. firana gotowa do zawieszenia 160x310 cm - 29,90 zł/szt.
3. obrus lena 130x180 cm - 63 zł/szt.

Panel  
żakardowy  
zuriel 
dostępne rozmiary:  
- 120x60 cm - 15 zł 
- 140x60 cm - 17 zł  
- 160x60 cm - 19 zł

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

garnki, Patelnie ValdinoX Pro
garnki z pokrywą, rondel 16-24 cm - od 39,90 zł, 
patelnie 20-28 cm - od 39,90 zł

browin
1. wędzarnia - 199,90 zł
2. jogurtownica z termostatem - 89,90 zł  

+ 50 pkt. Payback
3. szynkowar - 45,90 zł
4. szybkowar, 7 l - 117,90 zł 

dostępne również akcesoria do wędzenia i pieczenia:  
zrębki, paliwo, zakwas

od 299
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

249
zł/szt.

od 15 
zł/szt.

od 4590
zł/szt.

1
2

3

4

1

1

2

3

2

3

4

od 29 
zł/m.b.

od 29 
zł/m.b.
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Meble ogrodowe
stół owalny JAnTAR,  

wym. 135x80 cm - 99 zł
krzesło CyRKOn - 22,90 zł

stół  
stalowy  
Moderno  
śr 100 cm blat szklany

Meble cateringowe
- stół składany - 159 zł

- ławka - 129 zł 
- krzesło - 69,90 zł 

do
st

ęp
ne

ko
lo

ry
:

dostępne kolory:

zestaw Mebli  
balkonowycH loro  
stół + 2 krzesła

zestaw  
Mebli esPoo 

stół + 6 krzeseł + parasol, 
kolor beż/brąz

krzesło  
gHost

różne kolory,  
wym. 59x69x81 cm,  

obciążenie do 110 kg

grill  
betonowy  

Malaga 
wys. 173 cm

powierzchnia gril-
lowania 40x30 cm, 

odpowiedni dla  
około 6 osób,  
waga 183 kg

grill  
wiszący 

śr. misy 51 cm

1. węgiel drzewny
2,0 kg, 100% drzew  

liściastych - 5,99 zł (3 zł/kg)
2. brykiet węgla drzewnego

2,0 kg (100% drzew liściastych)  
- 6,49 zł (3,25 zł/kg)

traMPoliny*
- śr. 253 cm - 369 zł, bez drabinki
- śr. 305 cm, w zestawie drabinka typu l - 479 zł 
- śr. 366 cm, w zestawie drabinka - 649 zł
*zgodność z normami Pn-en 71-14:2015,  
certyfikat Intertek GS

grill  
owalny  
z Półką 

199 
zł/zest.

699 
zł/zest.

89 
zł/szt.

129 
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

409 
zł/szt.

129 
zł/szt. 

od 599
zł/szt. 

1

2od 369 
zł/szt. 

119 
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:

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

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

Meble

ogrodowe


