
hit cenowy

od 249
zł/szt.

ROŚLINY  
RABAtowe

w donicach 10,5 cm - od 3,59 zł
w sześciopaku - od 7,90 zł

pelargonia zonale, donica 9 cm  
- 2,49 zł hit cenowy

GRILL wózek  
coMFoRt BASic
chromowany ruszt do podgrzewania; perforowana 
misa paleniskowa z płynną regulacją wys. za pomocą 
korby; wskaźnik temperatury; powierzchnia grillowania 
53x42 cm

3-oSoBowA  
huŚtawka  

ogRodowA RitA 2
wym.: 183x120x168 cm,  

maks. obciążenie 260 kg

sYstem OGROdzeNIOwY kORa
stal, ocynk + ral 7016 struktura, nie wymaga malowania
1. przęsło, wym. 2,00x1,20 m - 419 zł; 2. furtka uniwersalna, wym. 0,90x1,54 m - 499 zł
3. brama dwuskrzydłowa, wym. 4,00x1,54 m - 1399 zł
*po rejestracji na stronie: www.polbram.eu

pROdukt

pOLskI

kOsIaRka eLektRYczNa Nac 1800 w
moc 1800 W, szer. robocza 40 cm, poj. kosza 40 l, 
centralna pięciostopniowa regulacja wys. koszenia

meBLe OGROdOwe ROYaLLe, dRewNO sOsNOwe, 
ImpReGNOwaNe + LakIeR
stół rozsuwany, wym. 147-198x90x76 cm - 709 zł/szt., fotel 
wielopozycyjny, wym. 63x72x106 cm - 229 zł/szt.

huŚtawka vIp
3-osobowa, wym. 170x110x153 cm, 
różne kolory

psb Mrówka CZŁUCHów

359 
zł/szt.

669 
zł/szt.

od 419 
zł/szt.

1

2
3

279 
zł/szt. 

1800  
W

40 
cm

od 229 
zł/szt. 

219 
zł/szt. 

www.mrowka.com.pl

Kwiecień/Maj  
2019

Oferta ważna  
od 26.04 do 11.05 

lub do wyczerpania zapasów.

odpoczynek

w ogrodzie



dRzewa I kRzewY  
owocowe 
w doniczce 5,7 l, MIX najsmaczniejszych  
odmian - od 18,90 zł
kRzewY OwOcOwe,  
OzdOBNe, pachNące
różne odmiany - od 7,99 zł
tRAwy - różne rodzaje - 7,99 zł

kRzewY cLematIs
aronia, morwa,  
dławisz, powojnik; 
najlepsze odmiany

NaRzędzIa RęczNe FIskaRs 
1. szpadel Solid ostry + szczotka - 119,00 zł/zest.

2. siekiera X25 + piła SW73 - 219 zł/zest.
3. sekator nożycowy P26 - 39,90 zł

4. sekator nożycowy, hook (S) - 84,90 zł
5. nożyce do żywopłotu HS22 - 79,90 zł

5

3

2

4

1

1

2

2
1

3
4

OpRYskIwacz 
poj. 5 l

ceLLFast wąż  
ogRodowy 
wąż 3-warstwowy,  

poliestrowy oplot krzyżowy,  
odporny na promienie UV;  

½”, dł. 15 m.b. - 9,99 zł hit cenowy 
- ¾”, dł. 20 m.b. - 27,90 zł

zestaw wąż ½”, dł. 20 m.b.  
+ kOńcówkI - 19,90 zł

nAwAdniAnie
1. wąż ogrodowy BASIC 3/4”, 20 m.b. - 44,90 zł
2. zest. ze zraszaczem pistoletowym  

ORION IDEAL 3/4” - 19,90 zł/zest.
3. zraszacz pistoletowy MAX IDEAL - 25,90 zł 
4. zraszacz wahadłowy SWING IDEAL - 27,90 zł 

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

nASionA  
tRAw pSB
różne rodzaje

ŚROdkI OwadOBójcze:
- pułapka na osy i muchy z plynem - 17,99 zł
- Spirale na komary 10 szt. - 5,99 zł (0,60 zł/szt.) 
- Bros- eletro+płyn na komary sensitive 60 nocy - 19,99 zł
- proszek na mrówki 250 g - 14,99 zł (59,96 zł/kg)

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

szkLaRNIa  
ogRodowA 
3-segmentowa  

wym. 2,22x2,35x1,79

od 799
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

3490
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

+500°P+50°P

hit cenowy

999
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 599
zł/szt.

885 
zł/szt.

od 849
zł/szt.
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1

mOzaIka
pŁYta taRasOwa 

wym. 30x30x2,4 cm

dOmek OGROdOwY tOmek
 dla dzieci, wym. 125x178x211 cm

GRILL  
Betonowy  
maLaGa
pow. grillowania 40x30 cm,  
waga 183 kg, wys. 173 cm

kRzesŁO  
ModeRno

stóŁ  
ModeRno
rozmiar 150x90 cm,  
blat szklany hartowany 

GRILL  
GazOwY XL   

4.1 z żeLIwem
moc 16,0 kW, 4 niezależne 

tubowe palniki główne 
ze stali szlachetnej 

(4x3,2 kW) + palnik boczny 
do gotowania (3,2 kW), 

wskaźnik temp. w pokrywie, 
dołączony wąż i reduktor 
ciśnieniowy, powierzchnia 

grillowania 65x40 cm

GRILL kOcIOŁek
śr 42 cm

GRILL pROstOkątNY 
59,5 x 44,5 cm, wys. 89 cm

GRILL węGLOwY wIszącY 
na trójnogu,  
chromowany ruszt, śr. 45 cm

FOteLe  
ogRodowe

1. fotel, 105x107x85 cm, gr. poduszki 15 cm - 619 zł
2. BRIStOL, 129x105x186 cm, gr. poduszki 15 cm - 669 zł

3. OXfORD, 95x95x195 cm, gr. poduszki 15 cm - 739 zł

2

3

szkLaRNIa  
ogRodowA 
3-segmentowa  

wym. 2,22x2,35x1,79

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)

akcesORIa 
GRILOwe 
szczypce, widelec, 
łopatka

pawILON ROdOs
wym. 3x3 m, stalowe nogi, 

4 ściany, siatka przeciw 
owadom, masa 32 kg

hamakI 
wym. 200x80 cm;  
bez łącznika - 39,90 zł,  
z łącznikiem - 44,90 zł

999
zł/szt.

od 619 
zł/szt.

7999
zł/szt.

249 
zł/szt.

849 
zł/szt.

279 
zł/szt.

79 
zł/szt.

419 
zł/szt. 

799 
zł/szt. 

119 
zł/szt.

od 599
zł/szt. 

499
zł/kpl. 

1

2

699 
zł/szt.

od 3990
zł/szt.
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paRasOLe OGROdOwe 
1. śr.: 135, 160, 180, 240 cm, różne  kolory - od 17,90 zł
2. aluminiowy, śr. 300 cm, 6 stalowych ramion, drążek alumiowy,  

otwierany na korbę - 139 zł
3. HONGKONG, śr. 250 cm, otwieranie PUSH UP - 155 zł 
4. śr. 270 cm, boczny, z korbką, kolor: zielony, beżowy - 229 zł
5. betonowa podstawa pod parasol - od 89 zł

LOdówka  
tuRYstYczNa  
eLektRYczNa

12 V poj. 24 lLOdówka  
tuRYstYczNa aktION
25 l, mix kolorów

stOŁek RYBackI 
- 10,90 zł
kRzesŁO tuRYstYczNe
składane - 30,90 zł

meBLe dLa dzIecI 
- fOtELIK tOLA, różne kolory - 9,99 zł

- StOLIK LOLEK, wym. 60x40 cm,  
  różne kolory - 24,90 zł

pawILON  
ogRodowy 

pOLY eXpRess
wym. 3x3 m,  

kolor: zieleń leśna, granat

huŚtawka  
dzIecIęca 
obciążenie do 20 kg,  
mix kolorów

2

1

4

5

dostępne  
kolory:

tRampOLINa
z siatką zabezpieczającą; 
śr.: 244 cm - 349 zł; z drabinką: 305 cm - 469 zł,  
366 cm - 649 zł, 427 cm - 799 zł

deskOROLka, huLajNOGa
różne rodzaje

3

dostępne  
kolory:

zjeżdżaLNIa  
ogRodowA 
dł. 140 cm, 
wys. 82 cm,  
mix kolorów

ŚLIzG
różne kolory, dł.:  
- 2,2 m - 169 zł 

- 3 m - 269 zł

kRzesŁO GhOst 
59x69x81 cm, maks. obciążenie 110 kg,  
siedzisko polipropylen, nóżki metalowe, kolory: szary,  
malinowy, limonkowy, kość słoniowa

hamak LejzI
wym. 360x117x126 cm,  

komplet: stelaż + płótno 

dzBaNek  
FILtRującY daFI atRIa 

2,4 l - 9,99 zł 
wkŁad FILtRującY  

daFI cLassIc 
- 8,99 zł 

BociAnie  
GNIazdO
siedzisko śr. 100 cm,  
maks. obciążenie 100 kg

od 1790
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

od 999
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 349 
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

4490
zł/szt.

169 
zł/szt.

239 
zł/szt.

+500°P+50°P

od 169 
zł/szt.

99 
zł/szt.

8490
zł/szt.

349 
zł/szt.

175 
zł/szt.

hit cenowy

od 899
zł/szt.
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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.

szLIFIeRka kątOwa 900 w
moc 900 W, śr. tarczy 125 mm, liczba obr. 12000 min-1

pOLeRka 
uNIweRsaLNa 120 w
obroty: 3100 obr./min,  
rozmiar stopy: 240 mm,  
w zest. 2 nakładki: 1x aplikator,  
1x polerka

szLIFIeRka OscYLacYjNa
moc 135 W, 12000 oscylacji/min, rozmiar 
stopy 90x187 mm, wylot trocin, łatwa wymiana 
papieru ściernego

mIeszadŁO  
dO zapRaw 1400 w
2 biegi, prędkość (bieg 1) 0-480 min-1, 
prędkość (bieg 2) 0-780 min-1,  
elektroniczna regulacja prędkości,  
aluminiowa obudowa,  
blokada włącznika,  
funkcja miękkiego startu,  
mocowanie mieszadła M14,  
zawiera mieszadło (śr. 133 mm) 

wIeRtaRka udaROwa 650 w 
moc 650 W; liczba obr. 0–2600 min-1;  
śr. wiercenia (drewno/beton/stal) 
25/13/10 mm; liczba udarów 0–41600 min-1

kOmpResOR  
samOchOdOwY 12 v 
zasilanie 12 V; ciśnienie robocze 18 bar;  
przewód zasilający z wtyczką samochodową 2,9 m;   
3 wymienne końcówki (do wentyli samochodowych,  
rowerowych i końcówka do piłki)

Lampa LutOwNIcza GazOwa 
temperatura grzania 1350°C; regulacja wielkości  
płomienia; zużycie gazu 180 g/h; moc 1,9 kW;  
zastosowanie: lutowanie na cynę, aluminium, srebro; 
kształtowanie lub gięcie rur, płyt itp.; usuwanie lakieru; 
rozpalanie grilla; luzowanie śrub; odmrażania rur; 
zest.: 6 naboi z gazem butan o wadze 190 g 

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.

OdkuRzacz uNIweRsaLNY
moc 1000 W, przystosowany do pracy na 

mokro i sucho, funkcja wydmuchu, zbiornik 17 litrów, 
wyposażenie standardowe: wąż ssący długości 

2 m o średnicy 35 mm, ssawka podłogowa  
na mokro/sucho, ssawka szczelinowa,  

filtr kartridżowy, papierowa torebka 
 filtracyjna 1 szt.

kOmpLet akcesORIów  
pNeumatYczNYch
5 elementów: pistolet lakierniczy 1 l,  
pistolet do ropowania, pistolet  
do przedmuchiwania, pistolet do pompowania  
kół z manometrem, wąż spiralny 5 m

mYjka wYsOkOcIŚNIeNIOwa  
LavOR space 180

o ciśnienieniu 180 barów z lancą turbo, moc 2500 W, myjka posiada 
wbudowany pojemnik na detergenty, wąż ciśnieniowy o długości 8 m, 

aluminiową pompę, pistolet, lancę, lancę turbo, szczotkę płaską, szczotkę 
rotacyjną, szczotkę tarasową

2
KM

180 
l/min

50 
litrów

2100  
W

155 
bar

1000 
W

17 
litrów

12  
V

18 
bar

900  
W

125 
mm

120  
W

1400  
W

650  
W

135  
W

+500°P+200°P

+500°P+100°P

89 
zł/szt.

9490
zł/zest.

4990
zł/szt.

7990
zł/kpl.

3490
zł/zest.

549 
zł/zest.

269 
zł/szt.

397 
zł/szt.

99 
zł/szt.

7990
zł/zest.

249 
zł/zest.

619 
zł/szt.
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zestaw FORmIc*
boki: Venge Luizjana, fronty: biały; 1. szafka wisząca - 79 zł; 2. komoda - 89 zł; 
3. szafka z umywalką, 50 cm - 129 zł; 4. słupek wysoki - 149 zł
*cena nie zawiera armatury kaBINa 

pRYszNIcOwa eOs
profil aluminiowy chrom, rączki jednopunktowe, 
głęboki brodzik, bez syfonu,
wym.: 80x80 cm - 397 zł, 90x90 cm - 497 zł

zestaw pOdtYNkOwY 
StRong MASteR
miska, deska PP, przycisk chrom

deska sedesOwa  
FoRMic pSB
polipropylenowa, uniwersalna, twarda

pROdukt

pOLskI

deska sedesOwa
new FoRMic
duroplast

pROdukt

pOLskI

kucheNka GazOwa 
MASteR
- 2-palnikowa - 89 zł
- 4-palnikowa - 149 zł

pOjemNOŚcIOwY 
OGRzewacz wOdY 
eLpROm
30 l - 279 zł, 80 l - 349 zł, 
50 l - 279 zł, 100 l - 425 zł

zestaw zeN GRaFIt 
- szafka z umywalką, 60 cm - 449 zł*
- słupek, 30 cm - 249 zł 
kolor grafit połysk  
*cena nie zawiera armatury

zLew meLO
wym. 44x76 cm, 
syfon, bateria 
w komplecie

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

stOjącY ŚcIeNNY

1

2

3

4

od 79 
zł/szt.

od 397 
zł/szt. 

407 
zł/zest.

3499
zł/szt.

5999
zł/szt.

deska 
WOLNOOPADAjąCA

od 89 
zł/szt.

od 279 
zł/szt. 

od 249 
zł/szt.

+5
00
°P+100°P

+5
00
°P+100°P

+5
00
°P+100°P

327 
zł/kpl.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

159 
zł/szt.

Kwiecień/Maj 20196 PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI 
Sprawdź stan swojego  

konta PAYBACK przy kasie.

– Łazienka kaBINY

pRYszNIcOwe



GLazuRa ps229 stRuctuRe whIte 
wym. 25x40 cm - 35,99 zł/m2; 
BROWN 25x40 cm - 34,99 zł/m2; 

FESTIWAL PŁYTEK

teRakOta vILIO 
BROWN, GRAPHItE 29,8x29 cm

teRakOta atLaNtIs BeIGe 
wym. 60x60 cm GAt. I

GLazuRa pLaIN 
kolor: WHItE, GREY, WHItE StR., GREY StR.,  
20x60 cm - 36,99 zł/m2

GLazuRa cemeNtO caNBeRRa pOŁYsk 
wym. 30x60 cm - 44 zł/m2; HEXAGON 30x60 cm - 44 zł

gReS g430 Beige 
42x42 cm

GLazuRa ps230 
GREY, DARK GREY, wym. 25x40 cm

INseRtO euRudYka 
25x40 cm

teRakOta G1806 BROwN 
wym. 18,5x59,8 cm

teRakOta etNa BIaNcO LapattO 
wym. 60x60 cm 

teRakOta G429 
StRUCtURE LIGHt GREY, GREY 42x42 cm

hit cenowy

2399
zł/m2

55 
zł/m2

59 
zł/m2

3299
zł/m21799

zł/szt.

4199
zł/m2

3999
zł/m2

3699
zł/m2

od 3499
zł/m2

3799
zł/m2
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0 

cm

80 cm
30 c

m

ŚNIeżka ekO
biała emulsja  
akrylowa do ścian  
i sufitów, 10 l (5 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)

gRunt MAgnAt
pod farby ceramiczne  
i lateksowe, 10 l (8 zł/l)

NOBILes  
chLOROkauczuk
emalia do metalu i betonu, 
1 l, różne kolory

NOBILes pORY ROku
farba lateksowa, 2,5 l i 5 l (od 13,20 zł/l)

taczka 
ogRodowA
poj. 80 l 

1. uchwYt dOLphINROLLeR 330 
 - 19,99 zł

2. waŁek spINNeR 330 
 nie zostawia włosia, dużo chłonie i lepiej 

oddaje farbę, półgładkie i lekko 
 chropowate powierzchnie, długość włosa 

9 mm i 13 mm - od 14,99 zł

FaRBa akRYLOwa  
psB „mRówka” 10 l
wewnętrzna, biała (2,90 zł/l)

MAgnAt ceRAMic 5 l 
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 
(27,99 zł/l)

ReGaŁ metaLOwY OcYNkOwaNY
 180x80x30; montaż zaciskowo-skręcany; 
5 półek MDf, mocowane do nóg w systemie 
bezśrubowym; maks. udźwig  jednej półki 100 kg; 
nogi łączone i wzmacniane stalowym kątownikiem

atLas pLus kLej  
dO GLazuRY  

wYsOkOeLastYczNY  
25 kg (2 zł/kg)

atLas  GIspaR  
pLus BIaŁa  
GŁadź  
szpachLOwa 
20 kg -27,90zł/op

w OFeRcIe szeROkI wYBóR staLI ORaz tacIcY BudOwLaNej

papa LemaR aspOt v60 s42 
7,5 m2

OLej dO dRewNa
najlepsze zabezpieczenie dla wszystkich 
powierzchni poziomych: tarasy, pomosty, 
podłogi oraz mebli ogrodowych, różne 
kolory, 2,5 l (40 zl/l)

4999
zł/szt. 

2899
zł/szt. 

7999
zł/szt. 

89 
zł/szt. 

4999
zł/szt.

od 2899
zł/szt.

od 3299
zł/szt.

1
2

od 6999
zł/szt.

4999
zł/opak.

2790
zł/opak.

od 1499
zł/szt. +5

00
°P+50°P

+5
00
°P+50°P

hit cenowy

13999
zł/szt.

5799
zł/rolka

9999
zł/szt.
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Dąb Aldabra, 
AC4, 8 mm  
- 25,99 zł

Dąb Artemida 
V-fuga, AC4, 
8 mm - 32,99 zł

Krono Orginal  
Wide Malawi
AC5, 8 mm, 4 V  
- 41,99 zł

Dąb Deska Sutter, 
AC3, 6 mm 
- 16,99 zł

skRzYdŁO 
RAMowe 
wewNętRzNe 
IBIza*
szerokość od 60 do 90 cm, szyba hartowana, kolor: dąb 
Montana - folia 3D, pełne, pokojowe - 299 zł, łazienkowe - 319 zł
*cena bez klamki i ościeżnicy

dRzwI zewNętRzNe BOLIwIa*
wymiar: 90 cm; kolor: orzech szlachetny; wypełnienie: 
spieniony polistyren; wykończenie: Nano Advance, szyba 
hartowana, ramka kolor czarny 
*komplet akcesoriów w cenie

dRzwI zewNętRzNe  
wewNątRzkLatkOwe BRYza*
wymiar: 80 i 90 cm; kolor: złoty dąb; 
wykończenie: lakierowane;  
wypełnienie: wełna mineralna/plaster miodu
*komplet akcesoriów w cenie

paNeLe wINYLOwe kRONO XONIc 
1. Downtown R051, AC6, 5 mm - 99 zł/m2

2. Macchiato R054, AC6, 5 mm - 89 zł/m2

3. Sundance R026, AC6, 5 mm - 89 zł/m2

Schody  
StRychowe pSB
60x120 cm, 70x120 cm

wYŁaz  
dAchowy wgt  
OptILOOk, 

46x75 cm

1 2 3

od 1699
zł/m2

od 299 
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

pROdukt

pOLskI 1199 
zł/kpl.

489 
zł/kpl.

219 
zł/szt.

199 
zł/szt.

Kwiecień/Maj 2019 9PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI
Sprawdź stan swojego  

konta PAYBACK przy kasie.



Lampa wIsząca kRIstINe
gwint: E27, moc: 60 W, szer. 38 cm, 
wys. 70 cm, kolory: biały, popielaty, 
czarny

FiRAnA gotowA
z patkami, z kółkami, na taśmie; różne kolory i wymiary

zasŁONa LukRecja
różne kolory 140x250 cm

stOLIk  
kawOwY  
inteRioR
w stylu skandynawskim, 
blat okrągły w kolorze 
białym śr. 40, 60 cm, nogi 
drewniane, w zestawieniu razem 
stanową komplet PENtA/
BRAXtON; blat wykonany z płyty 
MDf; do samodzielnego montażu

FIRaNka żakaRd 
wymiary 300x150 cm

3999
zł/szt.

Lampa  
SuFitowA 
SeBAStiAno
gwint: E27, moc: 60 W
1. 3-ramienna - 99,90 zł;  
2. 5-ramienna - 139 zł
*cena bez źródeł światła

żYRaNdOL amOR 
gwint: E27, moc 60 W, kolor: srebrny/chrom  
2 pł. - 129 zł, 3 pł - 179 zł

OpRawa spOt stRahLeR
kolor CHROM 

1. - 47,99 zł, 2. - 94,99 zł,  
3. - 149,99 zł, 4. - 189,99 zł  

*nie zawiera żarówki

spOt haLOGeNOwY caRsON
chrom
1 kinkiet - 53,90 zł, 2 listwa - 109,90 zł,  
3 listwa - 144,90 zł, 4 listwa - 209,90 zł

4490
zł/szt.

od 6490
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

69 
zł/szt. 

od 129 
zł/szt.dostępne kolory:

hit cenowy

od 9990
zł/szt.

od 4799
zł/szt.

od 5390
zł/szt.
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mIska, waNNa,  
kOsz Na pRaNIe

miska - od 2,49 zł, wanna - 11,90 zł,  
kosz na pranie - 11,90 zł; 

różne kolory

pOjemNIk  
do SoRtowAniA  
ŚmIecI
poj. 50 l

suszaRka wILma
ogrodowa, posiada 3 aluminiowe  
ramiona i 40 m mocnej linki,  
w kpl. tuleja do zamocowania w gruncie

suszaRka dO BIeLIzNY  
INFINItY vILeda
powierzchnia suszenia 27 m,
stalowa konstrukcja, szerokość suszarki  
dostosowuje się do rozmiaru prania, wyposażona w kółka, 
dodatkowy wieszak na drobną bieliznę wiAdRo i Mop RotAcyjny  

pRaktYczNa eva szaRe

dOdatkOwO w OFeRcIe: 
• suszarka obrotowa z 4 aluminiowymi ramionami,  

wyposażona w mechanizm umożliwiający łatwą  
regulację wys., w kpl. tuleja do mocowania suszarki  
w gruncie, pow. suszenia 50 m - 119 zł; 

• podstawa do mocowania w gruncie suszarek i innych  
konstrukcji pionowych o śr. 30, 39 i 50 mm - 39,90 zł; 

• podstawa do mocowania w gruncie, wykonana z odpornego  
na warunki atmosferyczne materiału, regulowana średnica  
podstawy 17-55 mm - 99 zł; 

• pokrowiec wykonany z wytrzymałego poliestru, chroni suszarkę  
przed wodą i brudem - 34,90 zł;

• linka o dł. 60 m do samodzielnej wymiany w suszarce  
ogrodowej - 22,90 zł

NOże  
FIskaRs 
zestaw 3 noży  
- 89 zł/zest.

kOmpLet  
GaRNków  

pOLpO 8-częŚcI
stal nierdzewna

szkLaNkI, dzBaNkI, kaRaFkI
szklanki - od 2,69 zł, dzbanki - od 7,49 zł, karafki - od 4,79 zł, pokal - od 3,99 zł,  
pucharek - od 2,29 zł, zestaw do napojów 7-cz. - 24,90 zł/kpl.

NaczYNIe żaROOdpORNe 5,8 l 
+ gratis BRYtfANNA 1,4 l + SALAtERKA 16 cm

czajNIk  
NIeRdzewNY  
SpenceR 1,5 l 

czarny

od 249
zł/szt.

2790
zł/szt.

3699
zł/szt.

99 
zł/kpl.

167 
zł/szt. 

+5
00
°P+100°P

4799
zł/kpl.

od 229
zł/szt.

9999
zł/szt.

1999
zł/szt.
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sYstem OGROdzeNIOwY LIwIa*
ocynk + ral 9005, nie wymaga malowania

1. przęsło, wym. 2,00x1,00-1,20 m - 189 zł
2. furtka L/P, wym. 0,90x1,30-1,50 m - 259 zł

- brama dwuskrzydłowa, wym. 4,00x1,30-1,50 m - 769 zł

sYstem OGROdzeNIOwY NIkOLa II*
ocynk + ral 7016, nie wymaga malowania

1. przęsło, wym. 2,00x1,20 m - 159 zł
2. furtka L/P, wym. 0,90x1,50 m - 209 zł

- brama dwuskrzydłowa, wym. 4,00x1,50 m - 619 zł

aRchItektuRa 
ogRodowA

NOżYce eLektRYczNe  
dO żYwOpŁOtu 
silnik 600 W, dł. robocza: 47 cm

wYkaszaRka  
do tRAwy 
silnik: 500, szer. robocza: 29 cm, 
regulowany uchwyt

kOsIaRka  
spaLINOwa GRIzzLI 
silnik briggs&station poj. 125 cm3, szer. rob. 42 cm, 
5-stopniowa reg. wysokości  25-75 mm, kosz 50 l

kOsIaRka  
eLektRYczNa haNdY

silnik 1300 W, szer. rob. 32 cm,  
3-stopniowa reg.wysokości 20-60 mm, kosz 30 l

kOsa spaLINOwa  
Nac 3 km 
moc 3 KM, poj. 54 cm3, szer. 

robocza żyłki 42 cm,  
głowica i tarcza w komplecie

pROdukt

pOLskI

*p
o 

re
je

st
ra

cj
i n
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ni

e:
 w

w
w

.p
ol

br
am

.e
u

od 189 
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

od 139
zł/szt.

119 
zł/szt.

99 
zł/szt.

1099 
zł/szt.

219 
zł/szt.

54  
cm3

3 
KM

29
cm

47
cm

349 
zł/kpl.

1

2

1

2

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


