
deska 
wolnoopadająca

deska 
wolnoopadająca

2.

1.

Zestaw pinia*
1. szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm - 309 zł, 

60 cm - 349 zł, 80 cm - 399 zł
2. słupek podwieszany, szer. 30 cm - 199 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesorii

Zestaw  
niCe* 
szafka  
z umywalką 50 cm 
*cena nie zawiera armatury

Zestaw 
kredo
szafka 
z umywalką 
40 cm

Zestaw small 
szafka z umywalką 40 cm,
kolory biały połysk

Kabina z Hydromasażem vera*
szyby przednie - bezbarwne, tylne - ciemny grafit  
(gr. 4 mm), wąski panel środkowy z 3 dyszami, profile 
satynowe, rolki: górne podwójne, dolne pojedyncze,
kabina bez syfonu, wys. brodzika 42 cm,
wym.: 80x80 cm - 649 zł; 90x90 cm - 749 zł
*dostępne w mrówce człuchów

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

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 - 399 zł, 90x90 cm - 499 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

deska sedesowa 
new formiC
duroplast

produkt
polskideska sedesowa 

formiC psb
polipropylenowa, 
uniwersalna, twarda

produkt
polski

deska psb formiC  
super slim new
wolnoopadająca, duroplast

kompakt  
wC stronG master
3/6 litra, deska pp, odpływ:
 - poziomy - 179 zł
 - pionowy - 199 zł

Zest. podtynkowy arteCo 
przycisk chrom błysk,  
deska polipropylenowa wolnoopadająca

kompakt wC 
arteCo Clean on 
3/5 litra, odpływ poziomy, 
deska duroplast wolnoopadająca

GrZeJnik  
aluminiowy power 70

wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, maks. moc 
cieplna 145 w, maks. ciśnienie robocze 16 barów

od 199 
zł/szt.

149 
zł/zest.

159 
zł/zest.

179 
zł/zest.

od 649 
zł/zest.

od 399 
zł/zest.

5999
zł/szt.

3999
zł/szt.

8499
zł/szt.

od 179 
zł/szt.

645 
zł/zest.399 

zł/zest.

1899
zł/żeberko

www.mrowka.com.pl

Lipiec  
2020

Oferta ważna  
od 03.07 do 18.07

lub do wyczerpania zapasów.

1751

3x więcej punktów PAYBACK
za zakupy za min. 80 zł

Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 03.07-18.07.2020 r.

psb Mrówka 
Sępólno krajeńSkie

psb Mrówka  
CZŁUCHóW
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1.

2.

3.

3.

2.

1.

PromienniK CiePŁa 2000 W
1. bez stojaka, pow. grzania 12-18 m2, promieniowanie IR-B, IR-c, radiator kwarcowy - 169 zł
2. pow. grzania 12-20 m2, promieniowanie IR-B, IR-c, radiator kwarcowy - 199 zł
3. pow. grzania 12-24 m2, promieniowanie IR-B, IR-B, radiator rubinowy - 249 zł

szer. x wys. moc biały grafit
53x41,5 cm 240 w 159 zł 169 zł
53x71,5 cm 395 w 209 zł 219 zł
53x85 cm 490 w 249 zł 259 zł
53x106 cm 570 w 279 zł 289 zł
53x124 cm 700 w 329 zł –

szer. x wys. moc biały
55x48 cm 315 w 89,99 zł
55x68 cm 460 w 149 zł
55x93 cm 610 w 189 zł
55x118 cm 760 w 219 zł
55x138 cm 920 w 249 zł

GrZeJnik 
ŁazienKoWy  
psb lupo

R

GrZeJnik 
ŁazienKoWy  
psb sun
kolor biały

R

grzaŁKa  
ŁazienKoWa

moc: 300 w - 129 zł,  
600 w - 135 zł, 
900 w - 139 zł

Zestaw  
termostatyCZny 
Comfort plus
zawór termostatyczny, głowica, 
zawór powrotny kątowy lub prosty

PojemnośCioWy  
oGrZewaCZ wody 
elprom
z wężownicą
80 l - 599 zł,  100 l - 649 zł, 
120 l - 749 zł, 150 l - 799 zł

ibo pompa 
CyrkulaCyJna 
Cpi 15-15

sterownik  
do pompy
 - S-100 - 59,99 zł
 - S-130 - 69,99 zł

pompa obieGowa  
analoGowa ibo

 - wys. podnoszenia 4 m - 89,99 zł
 - wys. podnoszenia 6 m - 99,99 zł

pompa obieGowa  
elektroniCZna ibo
 - wys. podnoszenia 4 m - 239 zł
 - wys. podnoszenia 6 m - 249 zł

GrZeJnik  
psb stalowy

 - typ c22, różne wymiary - od 129 zł
 - typ V22, różne wymiary - od 209 zł

wymiennik 
z PodWójną 
WężoWniCą X-Term
80 l - 399 zł, 100 l - 445 zł, 
120 l - 475 zł, 140 l - 499 zł

Zestaw ronda* 
kolor: biały/buk truflowy; 
1. słupek podwieszany,  

szer. 40 cm - 249 zł; 
2. szafka z umywalką,  

szer. 60 cm, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesorii
dostępne w mrówce człuchów

od 169 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

3999
zł/zest.

od 599 
zł/szt.

od 399 
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 239 
zł/szt.

14999
zł/szt.

od 249 
zł/szt.
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porada mrówki
Elektryczny promiennik na podczerwień emituje 

ukierunkowany promień ciepła, który jest natych-

miast odczuwalny przez osoby znajdujące się 

w jego zasięgu. ogrzewanie takim urządzeniem 

jest wydajniejsze, bardziej ekonomiczne oraz bez-

pieczniejsze od ogrzewania gazowego. Sprawdzi 

się szczególnie w bardzo chłodne dni i wieczory. 

promiennik znajdzie zastosowanie w:

• domkach letniskowych

• altanach, tarasach, patio, balkonach, 

• ogrzewaniu zwierząt i gadów

• saunach IR, łazienkach, salonach Spa  

i kosmetycznych

• suszeniu lakieru

• obiektach sakralnych, biurowych  

i halach przemysłowych

• restauracjach, pubach,  

ogródkach piwnych,  

kawiarniach, hotelach

altana, balkon, tarasPromienniki elektrycz
ne

+500°P+100°P

+500°P+200°P
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1.

2.

dostępne kolory:

dostępne kolory:

wanna asymetryCZna Joanna
 - 140x90 cm, lewa/prawa - 399 zł
 - 150x95 cm, lewa/prawa - 449 zł

okap kuChenny
1. podszawkowy  ciaro zrw - 199 zł; kolory: czarny, biały, szer.: 50 cm, 60 cm 
2. ciaro delta; kolor srebrny; szer. 60 cm - 189 zł

Zlew wpusZCZany 
Jednokomorowy 
Z oCiekaCZem  
rozmiar 74x44 cm

zLeW Psb graniToWy bravo
z odpływem 3,5”, kolory: grafitowy, piaskowy, szary;
1,5-komorowy, z długim ociekaczem, wym.: 86x44x18 cm

baTeria bravo
zlewozmywakowa stojąca z wylewką U, 

kolory: grafit, piaskowy, szary 

kolekCJa  idylla kolekCJa bonella

PŁyTKa śCienna  Tania 
kolory: szara, beż, biała; 20x25 cm, gat. I

impreGnat stones
biały wodorozcieńczalny środek na 
bazie sylikonów przeznaczony do 
impregnacji gipsowych i betonowych 
płytek, 2 l (13,49 zł/l)

PŁyTKa giPsoWa ToLedo 2
opak. 0,49 m2, można stosować  do wewnątrz i na zewnątrz (59,16 zł/m2) 

TeraKoTa viLio
 - Brown, 29,8x29,8 cm
 - Graphite, 29,8x29 cm

od 399 
zł/szt.

119 
zł/zest.

109 
zł/szt.

347 
zł/szt.

od 189 
zł/szt.

2699
zł/szt.

1999
zł/m2

od 5890
zł/m2

od 5890
zł/m2

2899
zł/opak.

2499
zł/m2
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NOWE KOLEKCJE



dla Twojego ogrodu

narzędzia ogrodnicze

1.

2.

nożyCe  
do trawy  
i żyWoPŁoTu grizzLy
silnik: 3,6 V; dł. robocza: trawa - 8 cm,  
żywopłot - 12 cm; maks. średnica gałęzi 8 mm;  
maks. czas pracy: 40 min - 89 zł/szt.

podkasZarka
spalinowa
poj. 42,7 cc,  
moc 2,5 KM,  
ostrza 255 mm,
głowica tnąca 415 mm

nożyCe do  
żyWoPŁoTu  

650 w 
prowadnica 600 mm,  

waga 4,3 kg  
- 279 zł/szt.

osŁona baLKonoWa
dwustronna z nadrukiem z filtrem UV 

sól  
tabletkowa 
psb
do uzdatniania 
wody, 
worek 25 kg 
(0,91 zł/kg)

PŁoTeK ogrodoWy PCv 
dwustronny z filtrem UV

1. lanca  
zRaSzająca 

reg., 70 cm,  
8 funkcji  

- 22,90 zł/szt.
2. pRySznIc 

 oGRodowy  
z podstawą  

ERGo  
- 119 zł/szt. 

Cyfrowy 
reGulator 
CZasowy 
PrzePŁyWu 
wody
możliwość  
ustawienia cykli 
nawadniania

Zestaw  
do nawadniania 
balkonowych koszy wiszących  
i roślin doniczkowych, system do  
rozpraszania mgiełki

 kosiarka  
elektryCZna

moc 1700 w;  
napięcie: 230 V~50 Hz;  

szer. robocza 38 cm;  
centralna regulacja  

wys. koszenia:  20-70 mm;  
koła: 15,5/19,5 cm;  

kosz 50 l

kosiarka  
spalinowa  
handy sh46p144r
silnik: oHV o poj. 140 cm3; szer. robocza 46 cm; regulacja 
wys. koszenia 5-stopniowa 25-75 mm; kosz poj. 60 l

Grill  
WęgLoWy  

kulisty  
z PoKryWą

średnica rusztu  
38,5 cm

Zbiornik  
na Wodę 

deszCzoWą 
 - 210 l, z kranem - 99 zł/szt.

 - 300 l, z kranem, - 169 zł/szt. 

kosiarka  
elektryCZna 

moc 1200 w,  
silnik indukcyjny,  

szer. kosza 32 cm,  
poj. kosza 35 l

żyŁKa TnąCa 
pREMIUM, okrągła,  
2,4 mm x 15 m - 7,99 zł/szt. 
STandaRd, kwadrat,  
2 mm x 15 m - 5,99 zł/szt.

nawadnianie
 - kurtyna wodna, 7,5 m - 59,90 zł 
 - wąż ogrodowy SMaRT aTSV TM 3/4”,  
dł. 25 m.b. - 84,90 zł 
 - zraszacz pistoletowy 8-funkcyjny - 20,90 zł 
 - zraszacz pistoletowy pRoFI IdEal - 18,90 zł

system 
kontroli 
iryGaCJi app
wersja wi-Fi, system 
zarządzany aplikacją  
na android i IoS 
control Master  
lub do użytku  
wewnętrznego

prZyCinarka  
żyŁKoWa  
lider plus  

ypZ500
moc 500 w;  

szer. robocza 29 cm

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

od 1890
zł/szt.

99 
zł/szt.109 

zł/zest.

299 
zł/szt.

319 
zł/szt.

2290
zł/szt.

649 
zł/szt.99 

zł/kpl.

339 
zł/szt.

249 
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 5999
zł/szt.

1299 
zł/szt.
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2.
1.

kufel na napoJe
z pokrywką i słomką 0,5 l 
- 2,59 zł/szt.

pawilon  
CZasZa
wym. 3,5x3,5 m

torba  
iZo Cool 
4 l - 16,90 zł/ szt.  
12 l - 24,90 zł/szt.

sTóŁ ToPaz 
turystyCZny 

śr. 65 cm,  
kolory: zieleń leśna,  

granatowy 
- 49,90 zł/szt.

podstawa 
parasola paG

średnica: 40 cm, zielona, 
grafitowa - 44,90 zł/szt.

parasol  
polyester 
wym. 240 cm, kolory:
granat, zieleń 
- 49,90 zł/szt.

poChodnia 
 - bambusowa  
- od 3,99 zł/szt. 
 - metalowa  
- od 19,90 zł/szt.

KrzeseŁKo 
turystyCZne 

1. niskie, miks kolorów 
- 34,90 zł/szt. 

2. wysokie, miks kolorów 
- 39,90 zł/szt.

KrzeseŁKo 
reżysersKie 
składane z podnóżkiem, 
zielone - 37,90 zł/szt.

Grill  
WęgLoWy  

kulisty  
z PoKryWą

średnica rusztu  
38,5 cm

Grill  
WęgLoWy z PoKryWą

Zestaw  
3-elementowy

widelec, łopatka, szczypce 
- 8,99 zł/kpl.

griLL WaHadŁoWy 
na tróJnoGu 
śr. 45 cm, emaliowane  
palenisko; chromowany  
ruszt grillowy, śr. 43 cm

namiot  
trZyosobowy  
CoolGround 3
wym. 210x210/120 cm, poliester z powłoką pU, wodosz-
czelność: 600 mm słupa wody, stelaż z włókna szklanego, 
w praktycznej torbie

śPiWór evade 15 
wym. 180x75 cm, w zestawie z torbą do przechowy-
wania śpiworu - 49,90 zł/zest. 

karimata pe 
wym. 180x50x0,8 cm  
 - 17,90 zł/szt.

maTeraC KrzesŁo 
PLażoWo-
-kempinGowe
- 27,90 zł/szt.

Grill  
betonowy malaGa
wykonanie z betonu; chromowany ruszt grilla; 
powierzchnia grillowania 40x30 cm  
- odpowiedni dla około 6 osób

parasol nylon
śr. 1,5 m - 19,90 zł/szt.

akCesoria do win
 - balony i gąsiory - od 15,99 zł
 - balon do wina, 25 litrów +50 pkt. paybaCk
 - akcesoria - od 1,99 zł

Zestaw mebli oGrodowyCh  
Z teChnorattanu
stół + 2 krzesła, kolor technorattanu: czarny, stolik ogro-
dowy, śr. 60 cm, szkło hartowane gr. 5 mm

109 
zł/szt.

95 
zł/szt.

129 
zł/szt. od 199

zł/szt.

449 
zł/szt.

179 
zł/szt.

169 
zł/szt.

249 
zł/zest.
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dla najlepszych kucharzy

grille ogrodowe



dla Twojego warsztatu

eleKTronarzędzia

mikser 
do Zapraw 1300 w
moc 1300 w; 2 biegi: 
I - 180-430 obr./min, 
II - 300-680 obr./min; 
regulacja prędkości; 
połączenie narzędzia M14”

myjKa CiśnienioWa 
135 barów

moc 1900 w; ciśnienie 135 barów; 
przepływ wody 420 l/h; aluminiowa 

pompa; wyposażenie: pistolet, 
lanca, lanca turbo, pianownica, szczot-

ka obrotowa i płaska, wąż 5 m.b.

sZlifierka 
teleskopowa do Gipsu

moc 750 w; prędkość obr. bez obciążenia 800-1700 min-1; śr. papieru 
225 mm; regulacja kąta szlifowania (pion/poziom); długość wysięgnika: 

min. 120 cm, maks. 180 cm; samozasysający system odpylania; nie wyma-
ga odkurzacza; zdejmowany segment szczotek umożliwia szlifowanie do 

krawędzi; podświetlenie lEd miejsca roboczego

myjKa CiśnienioWa 
aKumuLaToroWa 16,8 v Li-ion
akumulator 16,8 V li-Ion; maks. ciśnienie 1 Mpa; przepływ 
cieczy 3 l/min; odległość opryskiwania około 10 m; urządzenie 
ma możliwość pobierania wody z dowolnego źródła (wiadro, 
beczka, jezioro czy podłączenie do kranu), wąż zakończony 
filtrem siateczkowym; zastosowanie do mycia powierzchni ze-
wnętrznych i przedmiotów (narzędzi, łodzi, mebli ogrodowych, 
tarasów, fasad budynków, pojazdów)

odkurZaCZ 1400 w 
Z automatyCZnym 
oTrząsaCzem
moc 1400 w; do zanieczyszczeń suchych i mokrych; 
automatyczne gniazdo do podłączenia elektrona-
rzędzia (maks. 1000 w); wąż 1,5 m; metalowa rura 
teleskopowa; dysza podłogowa mokro/sucho; duża 
końcówka do czyszczenie szczelin; szczotka do kurzu; 
zbiornik 20 l; filtr Hepa

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.

199 
zł/szt.

1300
W

750
W

359 
zł/zest.

1900 
W

135 
bar

429 
zł/szt.

249 
zł/zest.

16,8
V

399 
zł/zest.

1400
W

549 
zł/zest.
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hit Cenowy

169,- 
zł/szt.

mŁoToWierTarKa 800 W*
moc 800 w; obroty: 930 min-1; udar 4500 min-1; 
energia udaru 2,6 j; maks. śr. wierc. w beto-
nie 26 mm; uchwyt SdS-plus; funkcje: wierce-
nie, wiercenie z udarem, kucie; aluminiowy 
korpus i głowica; bezpieczny stop; walizka

WierTarKo-WKręTarKa 
18 v, 2,0 ah li-ion*
akumulator li-Ion 2,0 ah, 18 V; 
szybka ładowarka (100% w 40 min); 
maks. moment obr. 40 nm; dwa 
biegi, prędkość - bieg I: 0-400 min-1, 
bieg II: 0-1500 min-1; 20 ustawień 
momentu obr.; metalowa przekład-
nia; wbudowana latarka lEd

Zestaw do 
fuGowania

wiadro 24 l z potrójnymi perforowanymi 
rolkami; kółka z blokadą; paca do fugowa-
nia z gumą miękką grubą 12x26 cm; paca 

z gąbką hydro-chłonną nacinaną

maszyna ręCzna 
do GlaZury
maks. dł. cięcia 600 mm; maks. wielkość płytki ciętej pod 
kątem 45°: 424x424 mm; maks. gr. ciętego materiału 
16 mm; dwa niezależne, amortyzowane blaty; podwójna 
prowadnica - płaskownik

komplet wyCinaCZ Z nasypem 
WęgLiKa WoLframu
śr.: 33, 43, 53, 67, 73 mm

sZlifierka 
KąToWa 850 W*
moc 850 w; śr. tarczy 125 mm; obroty 
11000 min-1; mała waga 2,1 kg i ergonomiczny 
kształt (wąska obudowa) oraz dokładne wywa-
żenie zapewnia wysoki komfort pracy - nawet 
jedną ręką
*3 lata gwarancji bazowej oraz dodatkowe 
2 lata gwarancji po zarejestrowaniu 
urządzenia na stronie graphitepro.pl 
w ciągu 30 dni od daty zakupu

dalmierZ laserowy
do pomiaru odległości, pola powierzchni, 
objętości; pomiary pośrednie (przy pomocy twierdzenia pitagorasa) 
oraz ciągłe; automatyczna poziomnica pozwalająca na bieżąco 
odczytywać kąt położenia urządzenia; maks. zasięg urządzenia 40 m; 
dokładność pomiaru +/- 2 mm; nowoczesny ekran dotykowy

Laser KrzyżoWy
do wielu prac poziomujących, takich, jak prace 
wykończeniowe, płyty G/K, podłogi, układanie płytek 
ściennych i podłogowych, wieszanie półek i obrazów; 
gumowana obudowa z tworzywa - stopień ochrony 
Ip50; zasięg 10 m; funkcja samopoziomowania 
w zakresie ± 4°; dokładność ± 6 mm/10 m; 
w komplecie z uchwytem Quicklink™

*3 lata gwarancji po rejestracji produktu na stronie producenta

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 850 W
średnica tarczy 125 mm; łagodny rozruch; 1200 obr./min

279 
zł/kpl.

179 
zł/szt.

6490
zł/kpl.

169 
zł/szt.

189 
zł/szt.

239 
zł/szt.

5590
zł/zest.

179 
zł/zest.

800
W

18
V

waliZka 
w KoMplEcIE

 G
w

aranCJa
 ×

 G
w

aranCJa
 ×

3
lata*

 G
w

aranCJa
 ×

 G
w

aranCJa
 ×

3
lata*

850
W

850 
W

125 
mm

539 
zł/zest.
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2.

1.

3.

1. 2. 3.

PrzęsŁo ogrodzenioWe*
1. Ewa lUx II*, szer. 1,8 m, wys. 0,90-1,20 m, stal ocynk + ral 

9005 - 84 zł; 
2. InGa, szer. 2 m, wys. 1,00-1,20 m, stal ocynk + ral 

9005 - 129,00 zł; 
3. KoRa, szer. 2 m, wys. 1,20 m; stal ocynk + ral 7016 struktura 

- 449 zł +50 pkt. paybaCk
*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 + ral 6005

blaChodaChówka 
moduŁoWa  
bella/sara
wym. 1184x735 mm

siatka oGrodZeniowa 
oczko 50x50 mm, powlekana, ocynk,
różne rozmiary 

WeŁna megaroCK PLus 
różne grubości, λD=0,039 w/mK

PrzyjdŹ i zaPyTaj  

o indyWiduaLną WyCenę

PrzyjdŹ i zaPyTaj  o indyWiduaLną WyCenę

 styropian  
fasadowy  

i PodŁogoWy

rynny PCv 
pro aqua  
kolory: grafit, brąz; 
rozmiary: 70 mm, 
75 mm, 100 mm, 
125 mm

26 
zł/szt.

999
zł/m2

3790
zł/panel

od 84 
zł/szt.

od 1049
zł/m2

od 549
zł/m.b.
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duLuX easyCare KuCHnia i ŁazienKa 
hydrofobowa, plamoodporna farba do malowania 
kuchni lub łazienki z unikalną technologią protect, 2,5 l 
(26,80 zł/l)

dekoral remonty
farba akrylowa do wnętrz, 
10 l (5,50 zł/l)

super akryl
biała, 10 l (8 zł/l)

Grunt psb 
uniwersalny 
5 l (1,80 zł/l)

siatka 
podtynkowa 
basiC 140 g ProXim 
do tynku, zewn., 140 g, 
rolka 1x50 m (92,99 zł/rolka)

folia psb  
standard 

paroiZolaCyJna
gr. 0,20 mm x 2x50 m 

- 54,99 zł/rolka

folia psb  
budowlana  
CZarna  
standard
gr. 0,2 mm x 4x25 m 
- 46,99 zł/rolka

bLue doLPHin Taśma 
malarska niebieska
profesjonalna taśma malarska, może 
długo przebywać na powierzchni  
i łatwo usuwa się bez uszkodzenia pod-
łoża, nie pozostawia śladów kleju
38 mm x 50 m - 14,89 zł,
48 mm x 50 m - 17,89 zł

nobiles pory roku
farba lateksowa, wewnętrzna, 
2,5 l (11,99 zł/l)

zaPraWa KLejąCa do 
styropianu oraZ  

siatki Grawis u 25 kg
(0,80 zł/kg)

atlas plus 
Zaprawa 

kleJowa 25 kg  
wysokoelatyczny, od-

kształcany (2,16 zł/kg)

zaPraWa KLejąCa  
do styropianu 
Grawis s 25 kg

(0,72 zł/kg)

atlas 
geofLeX KLej 
wysokoelastyczny  
żelowy, 25 kg  
(1,52 zł/kg)

atlas Cerplast 
5 kg biaŁy

podkładowa masa 
tynkarska (6,60 zł/kg)

beToniarKa miX-130/ż
130/100 l, 550 w

drewnoChron 
imPregnaT eXTra
powłokotwórczy, różne kolory, 
4,5 l (20 zł/l)

LaKierobejCa żyWiCzna 
odżywia i zabezpiecza drewno, zapewniając 
mu trwałość nawet do 10 lat.
0,75 l - 39,99 zł (53,32 zł/l)
2,5 l - 109 zł (43,60 zł/l)

aCryl putZ finisZ
gładź szpachlowa wykoń-
czeniowa, 17 kg (1,94 zł/kg),  
dostępne inne pojemności

186
zł/m2

2,5
litra

2,5
litra

5
litrów

10
litrów

10
litrów

6699
zł/szt. 2999

zł/szt.

5499
zł/szt.

7999
zł/szt.

3299
zł/szt.

899
zł/szt. 

1999
zł/opak.

54 
zł/opak.

1799
zł/opak.

od 1489
zł/szt.

25  
kg

25  
kg

25  
kg

25  
kg

5  
kg

3799
zł/opak.

3299
zł/opak.

699 
zł/szt.

4,5
litra

8999
zł/szt.

od 3999
zł/szt.
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w Zest.  
PŁyn ajaX  uniwersalny

2.

2.

1.

1.

3.

3.

4. 5. 6.
7.

obraz arTboX
wym. 50x70 cm,  

dostępne różne motywy

obraZ  
na PŁóTnie  
Canvas sand
wym. 60x150 cm - 109 zł, 45x140 cm - 79,90 zł, 
dostępne różne motywy

dywan Century 
wym. 80x150 cm - 109 zł, 120x170 cm 
- 189 zł, 160x230 cm - 399 zł,
dostępny w kolorach w różnych wzorach  linia orGaniC bambusowa

naCZynia
 - dzbanek, poj. 1,23 l - 9,99 zł
 - szklanka; poj. 250 ml - 2,99 zł
 - salaterka; 17 cm - 2,99 zł

zasŁona LuKreCja
różne kolory, wym. 140x250 cm

roleta mini Zebra
szer. 35-120 cm, dł. 150-215 cm; dostęp-
na w kolorach: natur, mocca, krem, szary

moP PŁasKi 
uLTramaX 
w zestawie z płynem ajax 
uniwersalny do mycia
 - w ofercie również wkład 
do mopa - 29,90 zł/szt.

sZCZotki, 
zmioTKi viLeda

różne rodzaje

śCierKi, gąbKi, 
zmyWaKi viLeda
różne rodzaje

poJemniki 
do prZeChowywania
różne pojemności,
1. clEaR-Box, z pokrywką - od 4,99 zł; 
2. RoBUSTo-Box - od 22,90 zł, pokrywa - od 7,99 zł
3. EMIl & EMIlIa, obrotowe, z pokrywką - od 11,90 zł

Chemia GospodarCZa
1. E-pRoSzEK do prania, 5,85 kg/90 prań, coloR/wHITE - 29,99 zł 

(5,12 zł/kg; 0,33 zł/pranie) +50 pkt. payBacK
2. ajax uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,49 zł
3. BREF powER acTIV kostka do wc, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,27 zł/kg)

4. pUR SEKRETy pIElĘGnacjI, SEKRETy KUcHaRza, płyn do naczyń,  
różne rodzaje, 750 ml - 4,49 zł (5,99 zł/l)

5. REGIna najdŁUŻSzy ręcznik kuchenny papierowy, a’2 - 5,99 zł (3 zł/rolka)
6. SaVo preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
7. onE SHoT neutralizator/odświeżacz zapachów, różne rodzaje, 600 ml - 11,99 zł 

(19,98 zł/l)

PręT CaLifornia  
do ZaZdrostki
szer. 55-225 cm; dostępny  
w kolorach: biały, chrom

od 7990
zł/szt.

6290
zł/szt.

od 449
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

od 299
zł/szt.

45 
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

8990
zł/zest.

od 349
zł/opak.

od 1790
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 449
zł/szt.

od 1290
zł/szt.
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1. 1.

2.

2.

PrzeWód ydyP 750 v
 - 3x1,5 - 189 zł/100 m (1,89 zł/m.b.)
 - 3x2,5 - 289 zł/100 m (2,89 zł/m.b.)

lampka  
na komary 3 w

sZnur Jutowy 
Z lampkami led 
dł. 4,5 m, 60 żarówek led 

mini alarm 
na baterie
wbudowana syrena 85 dB,  
czujnik ruchu 5 m

atrapa  
kamery 
moniTorująCej 
CCTv

GniaZdo  
oGrodowe
różne rodzaje

dZwonek 
dwutonowy 
prZewodowy
1. QUaTRo - 22,90 zł
2. BREVIS - 25,90 zł

sChneider
1.  oBUdowa BEzpIEcznIKowa - 29,90 zł
2.  wyŁącznIK nadpRądowy

 - 1-fazowy: 10 a, 16 a - od 8,90 zł
 - 3-fazowy: 20 a, 25 a - 39,90 zł

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.

lampa oGrodowa liGuria
kolor czarny:  
niska - 29,99 zł 
kinkiet - 29,99 zł 
wisząca - 29,99 zł

kinkiet oGrodowy  
PoLuX oLimP 
 - 1xGU10 Inox czarny - 51,90 zł
 - 2xGU10 Inox czary - 64,90 zł 
 - 1xGU10 Inox - 48,90 zł
 - 2xGU10 Inox - 59,90 zł

od 189
zł/m.b.

od 2290
zł/szt.

3990
zł/kpl.

65 
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

3590
zł/szt.

od 890
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

2999
zł/szt.

od 4890
zł/szt.
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drZwi  
zeWnęTrzne 
pasadena 
szerokość: 90 cm, l/p, 
kolor: orzech, złoty dąb, 
antracyt, wypełnienie: 
spieniony polistyren; 
wykończenie: blacha 
ocynkowana, nano 
advance, komplet akce-
soriów w cenie

sKrzydŁo  
ramowe 
WeWnęTrzne 
ibiZa*
szerokość od 60 do 90 cm, 
szyba hartowana, kolor dąb 
Montana - folia 3d  
*cena bez klamki i ościeżnicy

drZwi 
zeWnęTrzne 
bristol
wym. 99x206,5 cm,
gr. skrzydła 72 mm

dąb parkietowy/
zorba, 
ac4, 7 mm 
- 24,99 zł/m2

4.dąb Montana,  
ac5, 8 mm, 4V-Fuga 
- 35,99 zł/m2

3.

dąb colorado,  
ac4, 8 mm 
- 25,99 zł/m2

2.

PaneLe PodŁogoWe

dąb aspen,  
ac3, 7 mm  
- 17,99 zł/m2

1.

drZwi 
zeWnęTrzne 
denwer
wym. 99x206,5 cm,
gr. skrzydła 55 mm

1299 
zł/kpl.

od 299 
zł/szt.

hit Cenowy

1619 
zł/szt.

od 1799
zł/m2

8 mm

7 mm

8 mm
7 mm

hit Cenowy

1299 
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. Ze względu na powierzchnię sklepów 100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. 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

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


