
WANNA ASYMETRYCZNA JOANNA 
- 140x90 cm, lewa/prawa - 349 zł/szt.
- 150x95 cm, lewa/prawa - 399 zł/szt.

SZAFKA KUCHENNA
kolor: dąb sonoma, biały
1. wisząca - 105 zł
2. pod zLEwOzMYwaK - 99 zł
3. zLEwOzMYwaK: jedwab - 109 zł, 

len - 139 zł

TOAlETKA  
KOSMETYCZNA  
DiANA PlUS 
z lustrem i taboretem,  
kolor biały, wymiary:
- stół: wys. 141 cm (z nadstawką), szer. 75 cm, gł. 40 cm
- stołek: wys. 45 cm, szer. 37 cm, gł. 28 cm

WC KOMPAKT  
STRONG MASTER
3/6 litra, deska PP 
- odpływ poziomy - 179 zł
- odpływ pionowy - 199 zł

ZESTAW  
PODTYNKOWY 70 HiT

miska Delfi, deska wolnoopadająca PP, 
przycisk chrom mat

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

psb Mrówka CZŁUCHów

HiT 
CENOWY

319 
zł/zest.

od 349 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 179 
zł/szt.

499 
zł/zest.

1

3

2

+200

+50

od 649 
zł/szt.

+100

www.mrowka.com.pl

lipiec gorącycH promocji
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Oferta ważna od 6.07 do 21.07

lub do wyczerpania zapasów



iNSTAlACJA GRZEWCZA

seria baTerii vivo

grzałKa łazienKowa
moc: 300 w - 119 zł, 600 w - 125 zł, 
900 W - 129 zł

grzejniK łazienKowy 
PSB SUN
różne rozmiary

natryskowa wannowa umywalka stojąca zlew ścienna umywalka ścienna zlew stojąca

głowica  
35 mm

zlew psb graniTowy bravo
1,5-komorowy, z długim ociekaczem, 86x44x18 cm, 
kolory: grafit, piasek, szary
baTeria bravo
zlew stojąca, kolory: grafit, piasek, szary - 109 zł

KUCHENKA 
GAZOWA MASTER
2-palnikowa

OGRZEWACZ lORD
moc: 3000 w; zasilanie: 230 V; temperatura: 30-60°c; 
zalety: oszczędność czasu, energii i wody, natychmia-
stowe działanie, możliwość regulacji temperatury wody, 
łatwy w montażu

zlew Kvadra
2-komorowy, wym. 78x44x16 cm, 
wpuszczany w blat, syfon w komplecie;
- tekstura jedwab - 119 zł
- tekstura len - 149 zł

RURA PEX 16
stosowana w instalacjach 
c.o., c.w.u. oraz instalacji 
ogrzewania podłogowego
- pex 20 - 2,49 zł/m.b.

ZESTAW TERMOSTATYCZNY 
COMFORT PlUS
zawór termostatyczny, głowica, 
zawór powrotny kątowy lub prosty

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

pojemnościowy 
OGRZEWACZ WODY 
ElPROM
poj.: 30 l - 279 zł, 
50 l - 279 zł,
80 l - 349 zł, 
100 l - 425 zł

pojemnościowy ogrzewacz 
wody z wĘżownicą elprom
poj.: 80 litrów - 549 zł, 100 litrów - 649 zł,
120 litrów - 699 zł, 150 litrów* - 799 zł
*towar dostępny pod zamówienie

3499
zł/zest.

349 
zł/szt. od 119 

zł/kpl.

od 8999
zł/szt.

17999
zł/szt.

od 279 
zł/szt.

od 549 
zł/szt.

od 149
zł/m.b.

od 119 
zł/szt.

od 33 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

45 
zł/szt.

33 
zł/szt.

HiT 
CENOWY

89 
zł/szt.

159 
zł/szt. 

sTojący ścienny

5 lAT
GWARANCJi

+100

+100
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AKCESORiA KUCHENNEwysTrój wnĘTrz

KARNiSZ JAZZ
śr. 19 mm, pojedynczy, podwójny, kolory: nikiel,
satyna, mosiądz antyczny, wym. 160-240 cm

ROlETA PliSOWANA
wym. 42,5x150 cm, dostępne również inne 
wymiary i kolory

ZESTAW OBiADOWY PRiMA 
18 el. BORM

KASETONY
dekoracja sufitowa ze styropianu, 
montaż na klej, można malować,
dostępne różne wzory, 8 płytek
w opak., wym. płytki: 50x50 cm

szTUĆce  
ClASSiC 24 szt.

FiRANA GOTOWA
z taśmą marszczącą, wym.: 
- 60x200 cm - 28,90 zł
- 160x300 cm - od 37,90 zł
- 250x200 cm - od 39,90 zł

DESKA DO  
PRASOWANiA CAPiTOl 
PlUS 120x38 cm
przyłącze elektryczne, kabel 2 m

SUSZARKA DO BiEliZNY 
CONSTANZA 18 m

NACZYNiA ROYAl
1. garnek z pokrywą, poj. 1,7-5,5 l - od 49,99 zł
2. patelnia, 18-30 cm, dostępne różne rodzaje - od 32,90 zł

Krzesło deTroiT
siedzisko z tworzywa, nogi
z drewna bukowego połączone
metalowym stelażem, dostępne
w kolorach: biały, czarny

DYWAN NORWAY
wym.: 120x160 cm - 79 zł, 160x235 cm - 169 zł;  
dostępne różne wzory

CZAJNiK ZE STAli  
NiERDZEWNEJ SPENCER 1,5 l

GARNKi PRiMO
nierdzewne, poj. 1,2-7 l 

GERlACH KOMPlET 
garnKów viva 8 el.

od 59 
zł/kpl.

2190
zł/szt.

77 
zł/szt.

2990
zł/szt.

59 
zł/kpl.

87 
zł/szt.od 2890

zł/szt.

5999
zł/zest.

od 79 
zł/szt.

od 1890
zł/opak.

1999
zł/szt.

od 3290
zł/szt.

od 2790
zł/szt.

1
2

+50

279 
zł/kpl.
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arTyKUły eleKTryczne, domofony

OPRAWA OGRODOWA
czarna, E27, maks. 60 w, iP54
1. GRaNDE-aD, kinkiet prosty, dolny - 69,90 zł/szt.
2. GRaNDE-aU, kinkiet prosty, górny - 69,90 zł/szt.
3. GRaNDE-P, słupek - 109,90 zł/szt.
4. TOsKaNa-aD, kinkiet prosty - 59,90 zł/szt.

1

2

3

4

lAMPKA NOCNA EURA 
DO GNiAZDKA
z czujnikiem zmierzchowym GNiAZDA BEZPRZEWODOWE

1. sterowane pilotem - 29,90 zł
2. sterowane wiFi - 79,90 zł

OBUDOWA BEZPiECZNi-
KOWA DOMOWA
kolor biały, klapka dymna
- 2-polowa - 4,90 zł
- 4-polowa - 5,70 zł
- 6-polowa - 9,90 zł

wyłączniK
- nadprądowy: 
 10 a, 16 a - 8,70 zł
- różnicowo-prądowy:
  25 a - 75,90 zł, 40 a - 89,90 zł gniazda i włączniKi

różne rodzaje, kolor biały
ROZDZiElNiCA
12 modułów, metalowe drzwi

DZWONEK 
BEZPRZEWODOWY
1. aRia - bateryjny - 25,90 zł
2. sONG - sieciowy, maks. zasięg 

150 m w terenie otwartym - 69,90 zł

CZUJNiKi
1. sYGNaLizaTOR wejścia i mini 

alarm z czujnikiem ruchu, 
sterowany pilotem - 59,90 zł

2. MiNi aLaRM sOs - przycisk sos, 
syrena alarmowa - 55,90 zł

3. czUJNiK parkowania 
- naścienny - 59,90 zł

4. PLaFON LED z mikrofalowym 
czujnikiem ruchu, wym. 24 cm, 
moc 12 w - 59,90 zł

WENTYlATORY
1. stołowe - od 36,90 zł
2. podłogowe - od 54,90 zł

lAMPKA SOlARNA 
POlUX KUlA
- 15 cm - 21,99 zł/szt.  
- 20 cm - 26,99 zł/szt.

lAMPA OGRODOWA  
liGURiA
kolor czarny:  
niska - 29,99 zł/szt. 
kinkiet - 29,99 zł/szt. 
wisząca - 29,99 zł/szt.

lAMPA 
podłogowa 
lED SUMATRA

kolor: satyna, chrom, 
moc 18 w + 7 w, 

wys. 180 cm

PRZEWÓD YDYP
- 3x1,5, 750 V – krążek 100 m.b. 
  - 179 zł (1,79 zł/m.b.)
- 3x2,5, 750 V – krążek 100 m.b. 
   - 279 zł (2,79 zł/m.b.)

DOMOFON FOSSA
- 1-rodzinny - 99 zł 
- 2-rodzinny - 149 zł

990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 2590
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 5590
zł/szt.

8990
zł/szt.

od 450
zł/szt.

od 179
zł/m.b.

od 490
zł/szt.

od 870
zł/szt.

2

13

2

1

1

4

2

+50

1

2

od 3690
zł/szt.

2999
zł/szt.

od 2199
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

+50

249 
zł/szt. 
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DRZWi

lAMPKA NOCNA
z motywem dziecięcym, na licencji,  
dostępne różne motywy

żyrandol minerwa 
7 czarna, E-14, wymiary: 60x60x80 cm

OPRAWA  
oświeTleniowa lena e27
2 pł. - 119 zł, 3 pł. - 149 zł

SPOTY PlAY
1 kinkiet - 46,90 zł, 2 listwa - 109 zł, 3 listwa - 149 zł

spoTy novUm 
kolor: biały,  

1 kinkiet - 39 zł  
2 listwa - 79 zł

3 listwa - 115 zł

drzwi zewnĘTrzne malTa
kolor: orzech, złoty dąb, wym.: 80, 90 cm, L/P, próg 
stalowy nierdzewny; okleina drewnopodobna PVc,  
bolce antywyważeniowe

drzwi zewnĘTrzne prim*
kolor orzech, wym. 90 cm, L/P, wypełnienie 
ze spienionego polistyrenu o doskonałych 
właściwościach termoizolacyjnych
*komplet akcesoriów w cenie

sKrzydło ramowe  
wewnĘTrzne river seria HiT a*

dostępne w szerokościach: 60, 70, 80 cm;  
dostępna kolorystyka: dąb triest classic;   

*cena bez klamki i ościeżnicy

lAMPA  
SUFiTOWA SAlTA 
3 pł. - 139 zł, 5 pł. - 219 zł

PlAFON lED  
NESSEBAR 621/4
wykonanie: metal, szkło,  
E14, 4x 40 w, szer. 40 cm

599 
zł/szt.

949 
zł/kpl.

219 
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 4690
zł/szt.

od 39 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

369 
zł/szt.
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AKCESORiA MAlARSKiE

eleKTronarzĘdzia

ZESTAW TElESKOP
2 m + wałek z okapnikiem

ZESTAW MAlARSKi
rolki: 10 cm - runo 7 mm, 18 cm - runo 12 mm, 
czarna kuweta 35x26 cm, taśma 2,5 cm x 33 m, 
folia 4x5 m, gr. folii ok. 5 μm

ZESTAW MAlARSKi
kuweta 24/32 cm, wałek 18 mm, 
pędzel angielski 36 mm

MASZYNA DO GlAZURY
400 mm

ZESTAW GlAZURNiCZY
wiadro glazurnicze 12 l, rolki, paca z gąbką, 
paca z gumą, szpachelka zębata, 
szpachelka do silikonu

PRZECiNARKA
do płyTeK glazUrniczycH
moc 450 w, wymiary stołu roboczego 390x395 mm, 
tarcza 180/22,2 mm, maks. gr. cięcia 35 mm, 
pod kątem 45° - 25 mm

zesTaw wierTeł  
do płyT g-K  

ORAZ GlAZURY
nasyp węglika wolframu   

(22, 28, 35, 44, 68, 73 mm + 2 piloty)

NAKOlANNiKi  
z grUbą podUszKą  
żelowo-powieTrzną

MASZYNKA 
do płyTeK ceramicznycH
maks. długość płytek 600 mm, nóż o wymia-
rach 22x5x2 mm, pojedyncza prowadnica 
rurowa o śr. 21 mm, łożyska kulkowe, alumi-
niowy blat, miara metryczna oraz kątownik

mieszadło eleKTryczne* 
moc 1400 w, gwint mieszadła M14,  

obroty: 0-480 obr./min
*cena nie obejmuje mieszadła

1690
zł/zest.

1990
zł/zest.

1490
zł/zest.

319 
zł/szt.

4990
zł/szt.

3990
zł/zest.

6999
zł/zest.

4999
zł/para

179 
zł/szt. 229 

zł/szt.

+100
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Naprawa ściany
Czy malowanie?

Wszystko co trzeba

 Mamy na stanie!



odKUrzacz z oTrząsaczem
przystosowany do pracy na sucho i mokro, gniazdo 
230 V z funkcją opóźnionego startu odkurzacza do pod-
pięcia elektronarzędzi, otrząsacz, moc silnika 1400 w, 
poj. zbiornika 30 l, maks. wydajność 180 mbar, rura 
metalowa, teleskopowa, dodatkowo w komplecie: worek 
papierowy, dysza podłogowa, dysza szczotkowa, dysza 
do fug, wkład hepa, filtr gąbkowy

WiERTARKA UDAROWA
moc 550 w, obroty 0-3000 min-1, udar 4800 min-1, 
uchwyt 1,5-13 mm, wiercenie w drewnie/metalu/
betonie: 25/8/10 mm, walizka 
*3 LaTa GwaRaNcJi - po zarejestrowaniu  
produktu na stronie producenta

wierTarKo-wKrĘTarKa  
18 v, aH li-on 
2 akumulatory, poj. akumulatora 1,5 ah,  
1350 obr./min

szlifierKa KąT. 125 mm 950 w
moc urządzenia 950 w, śr. tarczy 125 mm,  
prędkość 11000 obr./min

wierTarKo-wKrĘTarKa  
12 li-ON
akumulator 12 V/1300 mah,  
czas ładowania 3-5 h,  
obroty maks. 400 obr./min,  
moment obrotowy 22 Nm

zesTaw narzĘdzi
aKUmUlaTorowycH 12 v li-ion
w zestawie: akumulator 12 V Li-iON, 1,3 ah; wyrzynarka - elektroniczna regulacja prędkości, prędkość obr. 
3000 min-1, gł. cięcia w drewnie 60 mm, w metalu 8 mm, w tworzywach stucznych 5 mm; wkrętarka - moment 
obrotowy 24 Nm, elektroniczna regulacja prędkości, prędkość bez obciążenia 0-700 min-1, ustawienia momentu 
obr.: 17+1, światło led; narzędzie wielofunkcyjne - regulacja prędkości, prędkość bez obciążenia: 5000-19000, 
w zestawie torba transportowa

ZESTAW  
AKCESORiÓW 216 szt.

młoT Udarowy sds+  
1500 w + Termos
obroty 750 min-1, udar 3200 min-1, energia udaru 4.5 J, 
3-funkcyjny, maksymalna śr. wiercenia w betonie 36 mm, 
mechanizm młota zabezpieczony sprzęgłem przeciążenio-
wym - chroni przed zablokowaniem wiertła, obudowa prze-
kładni wzmocniona stopem magnezu, walizka, termos gratis

GENERATOR
prądoTwórczy 1,8 Kw
moc znamionowa 1800 w, moc maks. 2000 w,
regulator napięcia aVR, gniazda 1x230 V,
silnik 1-cylindrowy, 4-suwowy, paliwo benzyna
bezołowiowa, zbiornik paliwa 3,2 l

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 minutę 5500,
głębokość zagęszczania 30 cm

WAliZKA  
W KOMPlECiE

319 
zł/kpl. 1379 

zł/szt.

119 
zł/szt. 319 

zł/kpl.

229 
zł/zest.

199 
zł/zest.

139 
zł/szt.

139 
zł/szt.3 lATA

gwarancji*

HiT 
CENOWY

379 
zł/kpl.

HiT 
CENOWY

549 
zł/szt.
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za 1 zł
do 5 litrów 

farby kolorowej
DUlUX KOlORY 

świaTa  
  

  
FA

RB
A BiAłA, 3 lza 1 zł

do 2,5 litra 
farby kolorowej

śnieżKa 
BARWY NATURY  

  
  

FA
RB

A BiAłA, 1 l

10% GRATiS

ZESTAW  
DO MAlOWANiA

2 szt. kuweta BiG - 
oszczędność na farbie, 
2 szt. wałek MaXi 
- lepsze krycie, uchwyt 
sURE GRiP - dobry chwyt, 

taśma malarska BLUE  
DOLPHiN 50 m, wskazówki 

malarskie sEKRETY PROFEsJO-
NaLisTY, 2 szt. pędzel gąbkowy 
- idealny do kątów, wałek 
MiNi z uchwytem

GRUNT PSB 5 l
(1,80 zł/l)

FRANSPOl KlEJE
- do styropianu FP-11, 25 kg 

- 12,99 zł/opak. (0,52 zł/kg)
- do siatki FP-12, 25 kg  

- 17,99 zł/opak. (0,72 zł/kg)

ATlAS KlEJ ATUT 25 KG 
(typ kleju c1T) wodo- i mrozoodporna 
(0,56 zł/kg)

aTlas gładŹ  
GiPSAR UNi  
biała 20 kg
(1,35 zł/kg)

przyjdŹ i spyTaj  
O iNDYWiDUAlNA  

wycenĘ

jedynKa perfeKcyjna biała
wydajna farba akrylowa do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wew. pomieszczeń, 
10 l + 10% GRaTis (5,45 zł/l)

HammeriTe połysK
jednoskładnikowa farba do  
antykorozyjnego, dekoracyj-
nego malowania metali, 
0,7 l (49,99 zł/l)

vidaron impregnaT
ochronno-dekoracyjny do drewna
4,5 l (18,89 zł/l)

KlEJ DO lUSTER 310 Ml 
wodoodporny, szybkoschnący klej 
do luster i konstrukcji szklanych 
(48,35 zł/l)

v33 farba renowacyj-
na płyTKi ceramiczne
- 0,75 l - 79 zł (105,33 zł/l) 
- 2 l - 139 zł (69,50 zł/l)

iMPREGNAT 
żywiczny
4,5 l (20 zł/l)

śnieżKa barwy 
NATURY
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (14 zł/l)

dUlUx Kolory świaTa
lateksowa farba do ścian i sufitów,
2,5 l - 47,99 zł (19,20 zł/l), 
5 l - 89,99 zł (18 zł/l)

FARBA  
biała aKrylowa  
NOBilES SUPER AKRYl
10 l (8 zł/l)

FARBA  
DEKORACYJNA  
lET’S SHiNE 2 l

farba z brokatem pozwala 
uzyskać satynową i połysku-

jącą powierzchnię, wysoka 
odporność na zmywanie 

(27,50 zł/l)

mrówKa człUcHów - dystrybutor tynków i farb elewacyjnych

WYBiERZ SWÓJ 
UlUBiONY KOlOR

i ciesz siĘ 
WYMARZONYM  

DOMEM

POSiADAMY 
MiESZAlNiK  

FARB NA MiEJSCU

od 1299
zł/szt.

2999
zł/zest.

HiT 
CENOWY

899
zł/szt.

+50

1399
zł/op.

2699
zł/opak.

5999
zł/szt.3499

zł/szt.

od 4799
zł/szt.

3499
zł/szt.

8999
zł/szt.

8499
zł/szt.

1499
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

7999
zł/szt.

5499
zł/op.
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KoleKcja inverno, gaTUneK 1
- glazura, grey i white, 25x36 cm - 31,99 zł/m2 
- terakota, white, 33,3x33,3 cm - 39,99 zł/m2 
- listwa, white, 36x6,4 cm - 15,99 zł/szt. 
- glazura, str, 25x36 cm - 37,99 zł/m2 
- inserto, tree, 2-elementowy, 50,2x36 cm - 28,99 zł/kpl.

KoleKcja vinTage-
WOOD 18x59 cm
1. dark grey
2. light grey

GRES MilTON
29,7x29,7 cm, 

szkliwiony, mrozoodporny, 
antypoślizgowy, dostępne kolory: 

1. beż; 2. brąz; 3. grafit; 4. szary

panele podłogowe
1. Dąb Deska sutter, ac3, 6 mm - 17,99 zł/m2

2. Dąb srebrzysty, ac4, 8 mm - 29,99 zł/m2

3. Dąb Barokowy, ac5, 8 mm - 32,99 zł/m2

4. Dąb Prowansalski ac5 ,12 mm V-fuga - 59,99 zł/m2

płyTKi elewacyjne sandi 1
opak. 0,49 m2

DESKA BARliNECKA dąb eUropejsKi 3-lam
gr. 14 mm, szer. 207 mm, dł. 1092 mm

2999
zł/m2

2990
zł/m2

od 1799
zł/m2 7999

zł/m2

39 
zł/m2

1

1

1

3

2

4

2

4

2

3

od 1599
zł/m2
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MASZYNY OGRODOWE

arTyKUły sezonowe

NAWADNiANiE

GRillE

WYRÓB WiNA

GRill  
KociołeK
misa o śr. 46 cm,  
ruszt chromowany,  
grill zawiera misę 
węglową  
i termometr

GRil  
prosToKąTny  
z półKą 
pow. grilowania:  
53x34cm

KosiarKa spalinowa z napĘdem
silnik o mocy 4,75 KM OHV z tuleją 

żeliwną, poj. 139 cm3, szer. 
robocza 46 cm, regulacja 

wys. koszenia, system 
mycia obudowy, 

3w1 (wyrzut 
do kosza, tylny, 
mielenie)

PRYSZNiC
OGRODOWY

ERGO 
płynna regulacja siły 

strumienia, system 
saFETOUcH™ 

zapewnia pewny 
chwyt i wygodę 

użytkowania

środKi 
OWADOBÓJCZE
różne rodzaje

NAWOZY 
BiOPON
różne rodzaje

MiCROBEC UlTRA
preparat do szamb, 1 kg 

+ 200 g GRaTis (29,08 zł/kg)

wąż zraszający spring
dł. 7,5 m, trzykanałowy wąż 

zraszający z kompletem końcówek

zwijacz na wąż ergo xs
funkcjonalny zwijacz na wąż w zestawie z wężem 3/8” 
(9 mm) 10 m, zraszaczem prostym ERGO i szybkozłą-
czami ERGO oraz zestawem przyłączeniowym 2 m

BAlON DO WiNA
w koszu plastikowym,
z wąską szyjką, różne pojemności

AKCESORiA DO WYROBU WiNA
1. korek do balonu, różne rozmiary - od 1,99 zł
2. drożdże i pożywki do win - od 1,99 zł
3. winomierz (cukromierz) - 10,90 zł
4. rurka fermentacyjna, szklana, 

2 szt. - 4,99 zł (2,50 zł/szt.)

KOSA  
SPAliNOWA NAC

moc 2 KM, pojemność 51,7 cm3, 
głowica i tarcza w komplecie

GRill  
waHadłowy  

NA TRÓJNOGU
powierzchnia grillowania  

śr. 43 cm, odpowiedni  
dla około 6 osób

wózeK na wąż 
OGRODOWY AlU-
PlUS 60 m.b. 1/2”

wąż  
OGRODOWY  
SMART ATSU TM
różne rodzaje, 
25 m.b.

nożyce eleKTryczne do żywopłoTU
moc: 420 w, miękki, dł. ostrza 51 cm

nożyce  
AKUMUlATOROWE 

do żywopłoTU
18 V, akumulator 2.0 ah i ładowarka w zestawie, 
czas pracy ok. 40 min, dł. ostrzy tnących 45 cm, 
maks. śr. cięcia gałęzi 18 mm, obrotowa rączka

799 
zł/szt.

199 
zł/szt.

129 
zł/szt.

6190
zł/szt.

2890
zł/kpl.

3490
zł/szt.

od 199
zł/szt.

od 799
zł/szt.

109 
zł/zest.

od 1890
zł/szt.od 199

zł/szt.

1

3

4

2

nowośĆ

+50

+50

+100

329 
zł/kpl.

89 
zł/szt.

6999
zł/szt.

4990
zł/szt.

129 
zł/szt.

HiT 
CENOWY

699 
zł/szt.

239 
zł/zest.
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lub

w Twoim ogrodzie

ZESTAW ZAWIERA: 

wózek COMPACT 
wąż ogrodowy 1/2” 20 m 
zraszacz prosty IDEALLINE 
szybkozłącze - stop 1/2” 
szybkozłącze przelot 1/2”

HIT CENOWY

HIT CENOWY

wysokiej klasy, ergonomiczny  
zraszacz z bezstopniową  
regulacją strumienia wody
głowica regulowana w zakresie 180° 

wykonany z wysokiej jakości  
tworzywa sztucznego i aluminium
18 dysz, pow. zraszania do 240 m²
52-070N

ŁOPATKA 
BLACK

GRATIS+

ŁOPATKA 
BLACK

GRATIS+

ergonomiczny trzonek 
solidna i trwała rączka 
kompozytowa z włóknem szklanym
hartowana indukcyjnie głowica  
z wysokiej jakości stali borowej  
wzmocniona przetłoczeniami
dł. 1160 mm, waga 1,8 kg
40-202

hartowana, głowica ze stali borowej
aluminiowy, trzonek prosty 
system SAFETOUCH™
szerokość rob. 370 mm, 14 zębów
dł. 1550 mm, waga 0,9 kg
certyfikat bezpieczeństwa TÜV GS
40-100

GWARANCJA 25 LAT
po rejestracji internetowej produktu

wąż 3 warstwowy ATSV™ 
nieskręcający się 
ciś. roz.  25 bar 
temp. rob. −20/+60°С 
gwarancja 5 lat
13-100

siekiera idealna do rozłupywania  
pni o średnicy ponad 30 cm
długość 740 mm, waga 2,5 kg
25 lat gwarancji po internetowej  
rejestracji produktu
certyfikat bezpieczeństwa TÜV GS
41-007

Wytrzymałe ostrze  
wzmocnione 
hartowaniem  
indukcyjnym gwarantuje  
precyzyjne cięcie

ergonomiczny trzonek 
solidna i trwała rączka kompozytowa  
z włóknem szklanym
hartowana indukcyjnie głowica  
z wysokiej jakości stali borowej  
wzmocniona przetłoczeniami
długość 1160 mm, waga 1,8 kg
40-201

+GRATIS

RĘKAWICE 
OGRODOWE

+GRATIS

RĘKAWICE 
OGRODOWE

lub

wykonany z aluminium  
i tworzyw sztucznych
bezstopniowa regulacja  
strumienia wody 
blokada pracy ciągłej
52-010N

HANG UP™ pozwala na 
odwieszenie zraszacza  
w dowolnym miejscu
53-330

5490

15900

4959 22

5459

9090

5190

90

90

1990

90
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GRABIE  METALOWE 
UNIWERSALNE ERGO

ZESTAW
COMPACT

SZPADEL
PROSTY IDEAL

SZPADEL 
OSTRY IDEAL

ZRASZACZ PROSTY
WIELOFUNKCYJNY VARIANT 
IDEAL

ZRASZACZ 
WACHADŁOWY TURBO
IDEAL

WĄŻ OGRODOWY
SMART 1/2” 25 m

ZRASZACZ 
PISTOLETOWY PROFI 
IDEAL

SIEKIERA 
ROZŁUPUJĄCA 
C2500 ERGO

ZRASZACZ 
PISTOLETOWY
WIELOFUNKCYJNY
ERGO



aKcesoria plażowe i TURYSTYCZNE

SYSTEMY OGRODZENiOWE

nowośĆ

NAMiOT  
RANGE X3 
wymiary: 210 x 210cm/250 cm   
trzyosobowy

MATERAC
wym. 159x53,5x14 cm
- pompka do materacy - 16,90 zł

PAWilON  
OGRODOWY 
o wymiarach czaszy 3,5x3,5 m

DOMEK  
szybKosKładany  
DlA DZiECi 
FOLDaBLE PLaY HOUsE 102x90x111 cm

HUśTawKa 
JEDNOOSOBOWA

szer. siedziska 44 cm

HUśTawKa vip
3-osobowa, wym. 170x110x153 cm, 
różne kolory i wzory

STOliK TOPAZ
śr. 60 cm, 
kolor granatowy

KrzesełKo 
TURYSTYCZNE
poliester, mix kolorów

PARASOl
śr. 240 cm, poliester, 
kolory: zielony, granatowy

panel ogrodzeniowy 3a max*
nie wymaga malowania
- panel ogrodzeniowy, ocynk, wym.: 2,5x1,23 m - 34,90 zł, 
 2,5x1,52 m - 43,90 zł
*dostępne furtki i bramy

SYSTEM 
ogrodzeniowy niKola ii*
ocynk + RaL 7016 struktura, nie wymaga malowania
- przęsło, wym. 2x1,20 m
*dostępne furtki i bramy

SYSTEM 
ogrodzeniowy bona*
ocynk + RaL 9005 struktura, nie wymaga malowania 
- przęsło, wym.: 2x0,60 m, 2x0,90 m, 2x1,20 m, 
 2x1,50 m - od 289 zł
*dostępne furtki i bramy

HUśTawKa  
OGRODOWA MEGi
z funkcją rozkładania,  
wym. 230x120x164 cm,  
kolor cappuccino, materiał daszku: 160G, poliester, 
szary; materiał siedziska: 2x2 textilene,
maksymalna waga użytkownika: 260 kg

SAMOPOMP. MATERAC 
183x55x2,5 cm

3990
zł/szt.

 3590
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 139 
zł/szt. 449 

zł/szt.

4990
zł/szt.

3190
zł/szt.

209 
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

PRODUKT
POlSKi

od 289 
zł/szt.149 

zł/szt.

HiT 
CENOWY

699 
zł/szt.

59 
zł/szt.

379 
zł/szt.
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ZAPRASZAMY DO SAlONU MEBlOWEGO,  
NOWE KOlEKCJE MEBli

ZESTAW KUCHENNNY CARE
szafki stojące: 1. z szufladą 60 cm; 2. piekar-
nikowa 60 cm; 3. zlewozmywakowa 80 cm; 
wiszące: 4. 60 cm; 5. 80 cm;  
cena nie obejmuje blatu,  
sprzętu aGD i akcesoriów kuchennych

1

2

3

4
5

849 
zł/zest. 

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


