
hit cenowy

199 
zł/zest.

Myjka 
ciśnieniowa  
k2 coMpact car 
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, 
szampon samochodowy 0,5 l; pistolet wysokociśnie-
niowy G 120 Q; 1-stopniowa lanca spryskująca; 
dysza rotacyjna; wąż wysokociśnieniowy 4 m

paneL ogrodzeniowy
wys. 1,52 m, drut śr. 3,2 mm, 
oczko 75x200 mm, ocynk + ral 7016 połysk

PRZĘSŁo oGRoDZeniowe bona*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura 
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

blachy Do 
pieczenia 
charLotte 
nieprzywieralne; dostępne 
różne wymiary i formy

Myjka do okien 
+ koncentRat Do mycia SZyb 0,5 l
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, 
luster i płytek; szerokość robocza (ssawki) 280 mm; 
zbiornik na brudną wodę 100 ml; zasilanie bateryj-
ne; wydajność powierzchniowa na jednym ładowa-
niu akumulatora ok. 60 m2, wyposażenie dodatkowe: 
środek do czyszczenia okien (koncentrat),1 x 20 ml; 
spryskiwacz z padem z mikrofibry, w zestawie 
koncentrat do mycia szyb RM 500 o poj. 0,5 l

myjka ciśnieniowa 155 baR
moc 2100 W; ciśnienie 155 bar; przepływ wody 
450 l/h; zintegrowany pojemnik na detergenty; alu-
miniowa pompa, wyposażenie: pistolet, lanca, dysza 
regulowana, dysza turbo, szczotka płaska, szczotka 
rotacyjna, szczotka tarasowa, wąż 8 m.b.

psb Mrówka CZŁUCHów

329 
zł/szt.

4590
zł/szt.

359 
zł/szt.

od 999
zł/szt.

1,4 
kW 549 

zł/szt.

2,1 
kW

www.mrowka.com.pl

Kwiecień  
2020

Oferta ważna  
od 03.04 do 18.04

lub do wyczerpania zapasów.

0433

+200 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 80 zł

Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 03-18.04.2020 r.

wiosenne 
porządki

KWIECIEŃ Z pomysłEm:

wielkanoc
tuż, tuż...

+500°P+50°P

sezon w ogrodzierozpoczynamy



DeSka taRaSowa*
wym.: 25x140x2400 mm, różne kolory
*dostępne również kompozytowe listwy wykończeniowe, 
wym.: 60x6x2400 mm - 18,90 zł/szt., 
legary 30x50x2400 mm - 22,90 zł/szt.

DeSka taRaSowa Pia
wym.: 19x90x2400 mm, brąz

parkiet 
taRaSowy
wykonany z tworzywa pcv, kolor 
grafit/antracyt; 30x30x2 cm, opak. 8 szt. = 0,72 m² 
dostępne są: narożniki i listwa tarasowa

KRATKA OGRODOWA R34
kolor: brąz, impregnacja ciśnieniowa 

WOLMANIT PROCOLOR
- diagonalna prosta, wym.: 180x180 cm - 95 zł/szt., 

90x180 cm - 65 zł/szt.; z łukiem, wym.: 
180x180x160 cm - 109 zł/szt., 90x180x160 - 85 zł/szt.

DONICA, 
kolor: brąz

- z kratką 
D16, wym. 

40x90x140 cm 
- 99 zł/szt.

PeRGOLA 
PROsTA
wym. 128x210x40 cm 
- 119 zł/szt.

architektUra ogrodowa pia
donice, różne kształty; płoty, różne rodzaje

HuśTAWKA 
MINI 
- 199 zł/kpl.

aLtax  
iMpregnat  
ŻywicZny

bardzo trwały i odporny na czynniki 
atmosferyczne, zawiera wysokogatun-

kowe żywice, 4,5 l (20 zł/l)

aLtax  
iMpregnat  
Do DRewna 5 l 
jedna warstwa (12 zł/l)

oLej do drewna
do tarasów, pomostów, pod-
łóg oraz mebli ogrodowych, 
różne kolory, 2,5 l (40 zl/l)

drewnochron 
iMpregnat extra
powłokotwórczy, 
różne kolory, 4,5 l (20 zł/l)

Vidaron 
lakieRobejca, 0,75 l
lakierobejca z dodatkiem Teflon® 
surface Protector, tworzy zwarte, 
trwałe i elastyczne powłoki; do-
stępne różne kolory (47,99 zł/l)

PRZĘSŁo oGRoDZeniowe*
1. INGA, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, stal + ral 9005 - 129 zł; 2. KORA, szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura - 419 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

PRODUKT
POLSKI

od 3790
zł/szt. 899

zł/szt.

od 3990
zł/szt.

8999
zł/szt.

3599
zł/szt.

9999
zł/szt.

8999
zł/szt.

5999
zł/szt.

5790
zł/opak.

od 129 
zł/szt.

1. 3.2.
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nawadnianie ogrodu

2.

1.

oPRySkiwacZ  
pojemność: 5 l - 24,90 zł,
7 l - 35,90 zł

pianownica 
3000  
ciśnieniowa 3 litry

MUfLe odwodnienia Liniowe
- zestaw instalacyjny do 4ALL 100/70 (2 ścianki czołowe + odpływ dolny) 

- 14,90 zł
- odwodnienie liniowe garażowe Garage PACK 4All- komplet 3 m.b. - 84,90 zł
- odwodnienie liniowe 4All - 1 m.b. (ruszt ocynk + kanał) - 26,90 zł

preparaty  
i nawoZy bioPon
 - nawóz do pelargonii płyn, 1 l - 7,99 zł 
- nawóz uniwersalny granulat, 1 kg - 8,99 zł
 - preparat przyspieszający kompostowanie,  
1 kg + rękawiczki w zestawie - 9,99 zł

oSŁonki i Donice
różne rodzaje, kolory i wzory, dostępne 
również podstawki w różnych średnicach

koSZyki i SkRZynki
różne rodzaje, kolory i wzory

krzewy 
oZDobne
różne odmiany 

celfaSt 
nawadnianie

poMpa 
Do woDy bRuDnej
1. SwP 1100 inoX - moc: 1100 W; wyd.: 

20 000 l/h; wys. podnoszenia/ciśnienie: 8 m, 
0,8 bara - 199 zł

2. PZ 600 inoX - moc 600 W; wyd.: 
8 000 l/h; wys. podnoszenia/ciśnienie: 6 m 
/0,6 bara;  
2 wyloty: pionowy i poziomy - 169 zł

ibo PomPa  
zanUrzeniowa 

nemo 250 w
silnik z magnesami, zabezpieczenie 

termiczne, powleczona obudowa 
pompy, wysokiej jakości membrana, 

z czystego ePDM, w komplecie 
zestaw naprawczy (membrana), 

wysokość podnoszenia 80 m

naRZĘDZia RĘcZne
1. profesjonalny sekator ogrodowy, 

ostrze tytanowe, uchwyt z nakładką antypoślizgową - 20,90 zł
2. profesjonalne nożyce do gałęzi 16”, aluminiowe, dł. 45 cm 

- 34,90 zł
3. profesjonalna piła składana, ostrze z potrójnym szlifem, ergono-

miczny uchwyt - 39,90 zł
4. nożyce do żywopłotów, dł. ostrza 23 cm, stalowe ramiona 

- 26,90 zł
5. siewnik - 29,90 zł

ideaL pro 
SZufla 
Do PiaSku
wąż w komplecie

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 upra-
wy warzyw i kwiatów  
- 27,90 zł (5,58 zł/kg)

oboRnik  
granULowany 
różne rodzaje

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)

SZcZotki
- różne rodzaje 

- od 6,99 zł
- trzonki, różne rodzaje  

  - od 6,99 zł

naRZĘDZia fiSkaRS
1. siekiera X25 + piła sW73 - 229 zł
2. szpadel z eRGO ostry + rękawice - 79 zł
3. szpadel z eRGO prosty + rękawice - 79 zł
4. sekator nożycowy Hook L74 + sekator nożycowy P26 - 159 zł
5. szpadel ostry solid™ + szczotka - 99 zł hit cenowy
6. grabie do liści XL - 89 zł

trawy

od 1290
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

7999
zł/szt.

od 1490
zł/kpl.

od 799
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 349
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 169 
zł/szt. 109 

zł/kpl.

1.
2.

4.

3.

5990
zł/kpl.

od 2090
zł/szt.

5.

od 249
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 699
zł/szt.

2.

1.

3. 4.

5. 6.

od 79 
zł/zest.
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dostępne kolory:

Dywan canVaS
w różnych wzorach;
- 80x150 cm - 89,90 zł
- 120x170 cm - 139 zł
- 160x230 cm - 239 zł

koSZ SkŁaDany klaPPboX 
32 l

moP PŁaSki ultRamaX  
zestaw 
- w ofercie również wkład 
do mopa - 24,90 zł/szt.

porceLana
w ofercie: kubki - od 4,99 zł, miski - od 7,99 zł, filiżanka 
- 13,90 zł, talerz deserowy; płytki, głęboki - od 9,99 zł; 
zestaw do herbaty - 44,90 zł  

półmiski - od 9,99 zł, salaterka - 7,99 zł;  
świecznik, mata stołowa, różne kolory;  
ozdoby wielkanocne, miks wzorów

toaLetka Lana 
wykonana z płyty MDF, 
lakierowana, 
wym. 60x40x75 cm, 
kolor biały

kRZeSŁo SamSon
tapicerowane, dostępne w kolorach: 
jasnoszary, ciemnoszary, granatowy

StóŁ neVaDa 
płyta MDF, śr. 80 cm, 
kolor biały

Stolik 
kari 

płyta MDF, śr. 60 cm, 
kolor biały

kRZeSŁo ViDa
siedzisko i oparcie tapi-

cerowane imitacją skóry, 
dostępne w kolorach: 

jasnoszary, 
krem, 

czarny 
- 99,90 zł

taboRet 
toLdo
siedzisko tapicerowane; 
w kolorach: latte, biały, 
szary - 34,90 zł

naczynia kUchenne
- talerze CORTINA - od 13,90 zł
- talerze DIAMOND - od 7,99 zł
- miska CAPRI - od 2,99 zł
- kieliszek do jaj - od 2,99 zł
- talerz do jaj - 18,90 zł
- naczynie do zapiekania ALTA - 37,90 zł

od 8990
zł/szt.

1290
zł/szt.

8490
zł/zest.

od 499
zł/szt.

139 
zł/szt.

189 
zł/szt.

239 
zł/szt.

9990
zł/szt.

w stylu 
skandynawskim

w stylu 
skandynawskim

w stylu 
skandynawskim

od 3490
zł/szt.

dostępne kolory:

dostępne kolory:

od 299
zł/szt.
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ościeŻnice  

regULowane  

do drzwi wirgo  

DoStĘPne oD RĘki 

DRZwi ZewnĘtRZne kameRun
kolor Winchester; w komplecie znajduje się: skrzydło, 
ościeżnica Frame Click, klamka, komplet zamków i wkła-
dek, szyld górny, próg aluminiowy, uszczelka ościeżnicy,  
grubość 55 mm

SkRZyDŁo wewnĘtRZne alba*
dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90 cm; szyba decormat; 
dostępna kolorystyka: dąb bielony;  
pełne - 129 zł, pokojowe, łazienkowe - 179 zł
*ceny bez klamki i ościeżnicy, do skrzydeł w dekorze dąb 
bielony należy zamawiać ościeżnice w dekorze dąb sonoma

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

DRZwi malta ZewnĘtRZne 
kolor orzech; szer.: 80 i 90 cm; P/L; wyposażenie: skrzydło, 

ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki w systemie 
jednego klucza, próg; wypełnienie pianką poliuretanową

paneLe 
PoDŁoGoweDąb srebrzysty, 

AC4, 8 mm,  
V-fuga 
- 30,99 zł/m2

4.

Dąb Colorado, 
AC4, 8 mm 
- 26,99 zł/m2

3.

Dąb Parkietowy/
Zorba, 
AC4, 7 mm 
- 24,99 zł/m2

2.

Dąb Aspen,  
AC3, 7 mm 
- 19,99 zł/m2

1.

SchoDy 
StRychowe Dolle 

dostępne wymiary: 
120x70 cm, 120x60 cm

DaSZek aRco  
nad drzwi

wym. 150x90x25 cm, PCB,  
profile aluminiowe malowane proszkowo  

na kolor brązowy, wypełnienie poliwęglan  
komorowy dymny (brąz)

bRama  
UchyLna  

wym. 2500x2125 mm (w ze-
stawie klamka, wkładka na 

klucz), kolory brąz - 799 zł 
i grafit - 849 zł

od 129 
zł/szt.

1299 
zł/kpl.

619 
zł/kpl.

269 
zł/szt.

od 1999
zł/m2

7 mm 7 mm 8 mm 8 mm

239 
zł/szt.

299 
zł/szt.

od 799 
zł/szt.

dostępne kolory:
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pLafon Leon 
39 cm, z pilotem, LeD, 24 W, 1440 lm

LaMpy ogrodowe Liwia

Plafon DeSeRt 
43 cm, z pilotem, LeD, 72 W, 4320 lm

Plafon PolaRiS 
38 cm, z pilotem, LeD, 2880 lm, 48 W 

pLafon diaMond 
39 cm, z pilotem, LeD, 2040 lm, 24 W

LaMpy ogrodowe MaLMo
1. kinkiet dół, 1xe27 - 99 zł
2. kinkiet góra, 1xe27 - 119 zł
3. lampa wisząca, 1xe27, dł. 88 cm - 89 zł
4. lampa, 1xe27, wys. 48 cm - 79 zł, 68 cm - 89 zł

4.3.2.

LaMpy ogrodowe fLorencja
1. - 34,90 zł 
2. - 69,90 zł 
3. - 34,90 zł 

4. - 69,90 zł
5. - 34,90 zł 

5.

4.

3.2.

1.

LaMpka 
SolaRna
różne rodzaje

lamPa 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

1.

2.
3.

lamPa wiSZĄca maDRyt 
średnica: 40 cm, kolor: biały/czarny, 

gwint: 1xe27, moc: 60 W

dostępne kolory:

ferrara 
- plafon chrom, e14, maks. 60 W - 289 zł
lampa wisząca chrom, 3xe14, 40 cm średnicy - 319 zł

1.

319 
zł/szt.

129 
zł/szt.

149 
zł/szt.

169 
zł/szt.

129 
zł/szt.

139 
zł/szt.od 289 

zł/szt.

od 2790
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

od 290
zł/szt.
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do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

oLej nac 
Sae30, 0,6 l

do kosiarek 
(13,32 zł/l) 

koSiaRka 
SPalinowa 
Z naPĘDem nac
silnik Briggs&stratton, moment obrotowy 6,1 Nm, poj. 
125 cm3, szer. robocza 42 cm, centralna sześciostopnio-
wa reg. wys. koszenia, kosz 40 l, system mycia obudo-
wy, 3in1 (wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie)

koSa  
SPalinowa
silnik dwusuwowy, moment 
obrotowy 0,96 Nm, pojem-
ność 25,4 cm3, szerokość 
robocza żyłka 42 cm, 
dzielony wał

ŻyŁka tnĄca
- okrągła 2 mm x 15 m,  
standard - 4,49 zł
- okrągła  2 mm x 15 m,  
premium - 5,99 zł

przycinarka  
Do ŻywoPŁotu liDeR 
silnik 600 W, długość robocza 49 cm

koSiaRka 
eLektryczna  
handy 
silnik: 1300 W; szerokość 
robocza: 33 cm; regulacja wy-
sokości koszenia: 3 stopniowa 
20-60 mm; kosz: 30 l

PoDkaSZaRka
podkaszarka 300 W, 
szer. cięcia: 23 cm,  
zderzakowy system 
wysuwu żyłki, 
waga 1,6 kg

noŻyce 
akUMULatorowe  

do trawy 
i ŻywoPŁotu GRiZZly

silnik: 3,6 V; długość robocza 
trawa: 8 cm; długość robocza 

żywopłot: 12 cm

meble cateRinGowe
- krzesło cateringowe składane - 69 zł
- stół cateringowy okrągły, śr. 120 cm - 199 zł
- ławka cateringowa, dł. 180 cm - 119 zł
- stół cateringowy, dł. 180 cm - 149 zł

kRZeSŁo GhoSt 
siedzisko: plastikowe, kolory: 

kość słoniowa, limonka, malina, 
szary; nóżki: metalowe, 

czarne - 95 zł

ZeStaw mebli oGRoDowych  
z technorattanU
stół + 2 krzesła, kolor technorattanu: czarny, stolik 
ogrodowy, śr. 60 cm, szkło hartowane gr. 5 mm

Ławka  
ogrodowa 
metal + drewno, 
wym.: 82x40x49 cm - 109 zł,
126x52x73 cm - 249 zł

ZeStaw  
mebli loRD
2 fotele 60x62x82 cm, stolik: śr. 50 cm, 
wys. 45 cm, plecionka rattanowa

StóŁ aPollo
wym. 80x80x70 cm - 109 zł

koSiaRka 
eLektryczna handy 
silnik: 1700 W; szerokość robo-
cza: 38 cm; regulacja wysokości 
koszenia: centralna 20-70 mm; 
kosz: 50 l

koSiaRka SPalinowa
5,5 KM, 190 cm3, subaru, funkcja 

4w1, szer. koszenia 53 cm

fotel bujany aleX
cappucino

799
zł/szt.

799 
zł/szt.

33 
cm

109 
zł/szt.

89 
zł/zest.

189 
zł/szt.

319 
zł/szt.

89 
zł/szt.

25,4  
cm3

600 
W

od 95 
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

249 
zł/zest.

499 
zł/kpl.

1399 
zł/szt.

299 
zł/szt.

53 
cm

38 
cm

5,5 
KM

499 
zł/szt.
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hit cenowy

13999
zł/szt.

PRZyjDŹ i ZaPytaj  

o inDywiDualnĄ wycenĘ

 StyRoPian  
faSaDowy  

i PoDŁoGowy
weŁna meGaRock PluS 
różne grubości, λD=0,039 W/mK

PŁytki elewacyjne 
SanDi 1
opak. 0,49 m2

DuluX eaSycaRe
farba plamoodporna, 
różne kolory, 2,5 l (23,20 zł/l)

śnieŻka eko
biała emulsja akrylowa do 
ścian i sufitów, 10 l (4,8 zł/l)

acRyl PutZ finiSZ
gładź szpachlowa wykoń-
czeniowa, 17 kg (1,94 zł/kg), 
dostępne inne pojemności

taczka  
ogrodowa

poj. 80 l 

taczka 
SPawana
poj. 85 l

nobileS SuPeR akRyl
farba biała akrylowa,  
10 l (8 zł/l)

DRabina aluminiowa
- 4-stopniowa do 120 kg - 59,99 zł
- 5-stopniowa do 120 kg - 79,99 zł

DuluX biaŁy mat
biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do 
dekoracyjnego i ochronnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 9 l 
(6,67 zł/l)

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)

fRanSPol 
GŁaDŹ 
SZPachlowa 
GS-2
20 kg (1,65 zł/kg)

atlaS  
geofLex kLej 
wysokoelastyczny  
żelowy, 25 kg  
(1,52 zł/kg)

nobileS PoRy Roku
farba lateksowa, 2,5 l - 29,99 zł (12 zł/l),  
5 l - 59,99 zł (12 zł/l)

Magnat ceraMic
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, wyprodukowana 
przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii CeRAMIC sYsTeM 

bazującej na ceramicznych komponentach oraz najwyższej 
jakości żywicach i pigmentach, 5 l (28 zł/l)

atlaS emulSja  
GRuntujĄca  

uni-GRunt 5 kg
(6 zł/kg)

betoniaRka  
buDowlana

 wieniec żeliwny,  
silnik 550 W, poj. 120 l

5799
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

2999
zł/opak.

3299
zł/opak.

4799
zł/szt. 

3299
zł/szt. 

7999
zł/szt. 

od 1049
zł/m2

6999
zł/szt.

10999
zł/szt.

od 5999
zł/szt. 

5999
zł/szt.

3299
zł/szt.

od 1299
zł/opak.

3799
zł/opak.

699 
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, uderzenia na minu-
tę 5500, głębokość zagęszczania 30 cm

komPReSoR 24 l 
+ zestaw pneumatyczny

bezolejowy Stanley, zbiornik 24 l, moc 
1,5 KM/1100 W, przepływ powietrza 180 l/min, ciśnie-

nie maks. 8 bar, w komplecie zestaw pneumatyczny: 
wąż 5 m spiralny, pistolet do przedmuchiwania, pistolet 

do pompowania kół oraz zestaw 3 końcówek

odkUrzacz  
uniweRSalny wD2
doskonale sprawdzi się w roli odkurzacza 
samochodowego, w piwnicy, garażu, przydo-
mowym warsztacie, na podjeździe i tarasie, 
moc 1000 W; poj. zbiornika 12 l; do pracy na 
mokro i sucho, wyposażenie: wąż ssący 1.9 m, 
rury ssące, 2 szt., 0.5 m, ssawka uniwersalna, 
filtr piankowy, ssawka szczelinowa, papierowa 
torebka filtracyjna 1 szt. 

ZeStaw combo Dewalt  
18 V, beZSZcZotkowy 
 - wiertarko-wkrętarka 
 - klucz udarowy
 - szlifierka kątowa

w zestawie: akumulatory 3x5 Ah, 
ładowarka, 3 walizki

ZeStaw klucZy 
naSaDowych 1/2” i 1/4” 73 el.
zestaw 73 elementy; stal chromowo-wanadowa; 
skład zestawu: grzechotki 1/2” i 1/4” (72 zęby) 
z odgiętymi rękojeściam, pakiet nasadek sześciokątnych 
(4 mm - 27 mm) i końcówek wkrętakowych (płaskie, 
krzyżowe, sześciokątne, Torx), pakiet akcesoriów, walizka 
z tworzywa sztucznego z metalowymi zatrzaskami, 
niezawodność produktu potwierdza 25-letnią gwarancja 
oraz certyfikat TÜV Rheinland M+T 

wieRtaRko-wkRĘtaRka  
18 V li-ion Z ZeStawem*
zestaw obejmuje: wiertarko-wkrętarka 18 V, reg. momentu obr. 1-19 
+ wiercenie, moment obr. 28/44 Nm, dwa biegi I 0-350 min-1 
i II 0-1250 min-1; latarka; torba; akumulator energy+ 18 V; ładowarka  
*możliwość wykorzystania akumulatorów do wszystkich 
urządzeń z serii GRAPHITe energy+

wieRtaRko-wkRĘtaRka Stanley 18 V
2 akumulatory: 18 V, 2.0 Ah, LI-ON; funkcja udaru; 
bezszczotkowa technologia; maks. moment obr. 55 Nm

SZlifieRka kĄtowa 900 w
moc 900 W, śr. tarczy 125 mm, obroty 

12000/min, w zestawie rękawice robocze 
(skóra syntetyczna + elastyczna tkanina)

125 
mm

900  
W

1329 
zł/zest.

409 
zł/zest.

209 
zł/szt.

6,5 
KM

1100 
W

259 
zł/zest.

175 
zł/zest.

3299 
zł/zest.

toRba 
W KOMPLeCIe

akUMULator 
W KOMPLeCIe

73 
el.

18 
V

549 
zł/zest.

127 
zł/zest.
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Pojemnościowy  
ogrzewacz wody 
eLproM
30 l - 279 zł,  50 l - 279 zł, 
80 l - 349 zł, 100 l - 425 zł

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 - 899 zł, 90x90 cm - 949 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

kabina Dill  
PóŁokRĄGŁa  
80x80 cm - 699 zł 
90x90 cm - 699 zł

kuchenka GaZowa maSteR
- 2-palnikowa - 89 zł + 100°P Payback

- 4-palnikowa - 149 zł

grzejnik 
ŁaZienkowy 

PSb Sun
kolor biały

R

ibo PomPa 
cyrkULacyjna 

cPi 15-15

wym. (mm) moc cena
480x550 315 W 89,99 zł
680x550 460 W 149 zł
930x550 610 W 189 zł
1180x550 760 W 219 zł
1380x550 920 W 249 zł

wannowa natryskowa

zlew
ścienna 

umywalka
stojąca

umywalka stojąca  
z ruchomą wylewką

zlew z wylewką 
wyciąganą 

zlew stojąca

zlewozmywakowa  
z wylewką C

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

SeRia bateRii elba

StojĄcy

Potrzebujesz ciepłej wody w swoim domu, 
na działce lub w miejscach, w których 
nie ma instalacji c.o.? kup przepływowy 
podgrzewacz wody Lord, który 
nieprzerwanie ogrzewa wodę 
w nieograniczonych ilościach. 
wystarczy kilka prostych ruchów, 
aby mieć ciepłą wodę 
od +30°c do +60°c już po 5 sekundach!

Zlew PSb GRanitowy bRaVo 
kolory: grafitowy, piaskowy, szary, 1-kom., 
z długim ociekaczem, wym. 76x44x17 cm 

kabina koRa
szkło transparentne 4 mm; 
profile aluminiowe - chrom; 
rączki jednopunktowe; 
rolki górne podwójne; 
rolki dolne pojedyncze; 
wysokość brodzika 15 cm; 
głębokość brodzika 5 cm; 
wym.: 80x80 cm - 419 zł, 
90x90 cm - 469 zł

komPakt Z DeSkĄ PP mito
odpływ poziomy, możliwość regulacji 
spłukiwania eko 2/4 litra lub 3/6 litra

ZeStaw PoDtynkowy 
StRonG maX maSteR
miska, deska wolnoopadająca, 
przycisk chrom

DeSka SeDeSowa
new forMic
duroplast

prodUkt
PolSki

DeSka 
SeDeSowa 
foRmic PSb
polipropylenowa, 
uniwersalna, 
twarda

prodUkt
PolSki

umywalka
ścienna 

od 279 
zł/szt.

od 419 
zł/szt.

699 
zł/szt.

od 899 
zł/szt.

14999
zł/szt.

159 
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 8999
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.

249 
zł/kpl.

Syfon 
W KOMPLeCIe dostępne kolory:

239 
zł/zest.

407 
zł/zest. DeSka 

WOLNOOPADAjąCA

5999
zł/szt.

3499
zł/szt.

DeSka 
WOLNOOPADAjąCA
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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

natryskowa 

wannowa 

umywalka stojąca 

zlew ścienna 

umywalka ścienna 

zlew stojąca

ZeStaw nice  
SZafka 

Z umywalkĄ*
szer. 50 cm 

*cena nie zawiera 
armatury

ZeStaw 
kredo  
SZafka 
Z umywalkĄ 
40 cm

ZeStaw Small SZafka 
Z umywalkĄ 40 cm
kolory: biały połysk, Wenge Luizjana

ZeStaw Pinia*
1. szafka podwieszana z umywalką, 

 szer.: 50 cm - 299 zł, 60 cm - 349 zł, 
 80 cm - 399 zł,

2. słupek Pinia, podwieszany, 
 szer. 30 cm - 199 zł

*cena nie zawiera armatury, akcesoriów
dostępny kolor trufla

SeRia bateRii ViVo

chemia GoSPoDaRcZa
1. sILAN suPReMe płyn do płukania, różne rodzaje, 1,2 l - 11,99 zł (9,99 zł/l)
2. VANIsH OXI ACTION odplamiacz COLOR/BIeL, 1 l - 11,99 zł
3. sIDOLuX eXPeRT do mycia, różne rodzaje, 750 ml - 8,99 zł (11,99 zł/l)
4. AjAX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
5. BReF POWeR ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł 

(73,27 zł/kg)

6. CLIN płyn do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
7. FAIRY PLATINuM kapsułki do zmywarek, 84 szt. - 62,99 zł (0,75 zł/szt.) 

 ALL IN ONe, 115 szt. - 62,99 zł (0,55 zł/szt.)
8. FAIRY PROFessIONAL płyn do mycia naczyń LeMON/seNsITIVe, 

 5 l - 29,99 zł (6 zł/l)
9. ReGINA RuMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł (1,08 zł/szt.)

10. KATRIN czyściwo przemysłowe niebieskie - 19,99 zł

PŁytki PoDŁoGowe italian wooD
gres szkliwiony, mrozoodporny, o wysokiej 
klasie ścieralności, wym. 18,5x59,8 cm;
1. beż; 2. brąz; 3. szary

PŁytki ścienne
wym. 29,7x60 cm;
1. sand - 32,99 zł; 2. structure - 35,99 zł; 
3. patchwork - 35,99 zł; 4. wood - 34,99 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 399 
zł/zest.

149 
zł/zest.

159 
zł/zest.

179 
zł/zest.

od 199 
zł/szt.

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

6.

5.

4.1.
2. 3.

7.
9.

10.

od 499
zł/szt.

8.

od 3299
zł/m2

3899
zł/m2

1.

1.
1. 2.

3. 4.

2.

3.

2.
od 11999

zł/szt.
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Dostępne 
kolory:

StóŁ oGRoDowy
- wymiary 90x90 cm,  
wys 72 cm - 139 zł

- wymiary 150x90x70 cm,  
szkło hartowane z otworem na 
parasol, czarna rama - 269 zł

huśtawka 3-oSobowa
wymiary: 193x120x167 cm, stalowa konstrukcja, materiał siedziska: texti-
lene 2x1 z piankowym wypełnieniem, tkanina daszku: poliester 160 g/m2, 
maksymalne obciążenie: 260 kg

huśtawka 
ogrodowa 
3-oSobowa 

z poduszkami, sze-
rokość: 170 cm, 

gr. poduszki 5 cm, 
maks. obciąże-

nie: 250 kg

PaRaSol 
ogrodowy 
średnica 3 m

foteL cyrkon
kolor: grafit, limonkowy - 24,90 zł
StóŁ jantaR
okrągły lub owalny, kolor: grafit, limonkowy; 
wym.: 135x80 cm - 99 zł
PoDStawa PoD PaRaSol PaG
- 39,90 zł

dostępne kolory:

LaMpa 
SZtoRmowa 
na oLej 
3 kolory, wys. 25 cm 
- 14,90 zł/szt.

LaMpa 
dekoracyjna 

Ze świecZkĄ leD 
ok. 14x16 cm, na baterie 3xAAA  

(bez baterii w komplecie)  

meble oGRoDowe Royalle, DRewno SoSnowe, 
iMpregnowane + Lakier
- stół rozsuwany, wym. 147-198x90x76 cm - 709 zł,  
- fotel wielopozycyjny, wym. 63x72x106 cm - 229 zł

kRZeSŁo  
aRkaDia b 
kolor szary, czarny

Ławka PaRkowa 
maŁa 150 cm

krzewy owocowe
różne odmiany i rodzaje - od 11,99 zł/szt.

Rośliny PnĄce
różne odmiany i rodzaje - od 11,99 zł/szt.

kwiaty
duży wybór odmian, 

kolorów i rodzajów

krzewy 
i drzewa owocowe
duży wybór odmian i rodzajów; drzewa 
- 15,99 zł, krzewy - 7,99 zł

od 139 
zł/szt.

379 
zł/szt.

od 229 
zł/szt.

599 
zł/szt. 

239 
zł/szt. 

229 
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

1290
zł/szt.

79 
zł/szt. 

od 799
zł/szt.

799
zł/szt.

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

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

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

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


