
SZAFKA KUCHENNA
kolory: dąb sonoma, biały
1.  wisząca - 109 zł
2.  pod zlewozmywak, wym. 80x50 cm - 109 zł
3.  zlewozmywak: jedwab - 99 zł, len - 129 zł

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

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

natryskowa  
jednouchwytowa

wannowa  
jednouchwytowa

umywalkowa sztorcowa 
jednouchwytowa

zlewozmywakowa  
ścienna jednouchwytowa

umywalkowa ścienna 
jednouchwytowa

zlewozmywakowa sztorcowa  
jednouchwytowa

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

ZLEw KVADrA
2-komorowy, wym. 78x44x16 cm, 
wpuszczany w blat, syfon w komplecie,
- tekstura jedwab - 119 zł
- tekstura len - 139 zł

1.

3.

2.

Głowica 35 mm SEriA bAtErii PSb ViVo

ZEStAw 
PoDtYNKowY 
StroNG MAX 

MAStEr 
miska, deska  

wolnoopadająca,  
przycisk chrom

ZEStAw AtELiEr*
fronty biały połysk, korpus atelier jasny; 
1.  szafka pod umywalkę, szer. 40 cm - 169 zł
2.  słupek wysoki, szer. 30 cm - 299 zł 
3.  szafka lustrzana, 40 cm - 159 zł
4.  umywalka, 40 cm - 229 zł 
*cena nie zawiera armatury

1.

2.

3.

4.

psb Mrówka CZŁUCHów

od 99 
zł/szt.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y: od 419 

zł/szt.

od 159 
zł/szt.

59 
zł/szt.59 

zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.45 

zł/szt.

33 
zł/szt.

od 399 
zł/zest.

od 119 
zł/kpl.

449 
zł/zest.DESKA 

wolnoopadająca

www.mrowka.com.pl
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SLiM

blaty kuchenne 
w KoMPLECiE

ZEStAw MEbLi ForMiC*
boki Venge luizjana, front biały,
1.  szafka wisząca - 79 zł, 2.  komoda - 89 zł,
3.  szafka z umywalką, wym. 50 cm - 129 zł, 4.  słupek wysoki - 149 zł
*cena nie zawiera armatury

ZEStAw MEbLi KUCHENNYCH FioNA*
lakierowane białe fronty; korpusy białe; płyta wiórowa gr. 16 mm; amortyzatory gazowe 
w szafkach wiszących z drzwiami klapowymi; metalowe zawiasy; prowadnice rolkowe; 
zestaw zawiera szafki stojące: 1.  80 cm, 2.  40 cm;  
wiszące: 3.  80 cm, 4.  60 cm, 5.  40 cm; blat w kolorze dąb lora 352 l
*cena nie obejmuje sprzętu aGd i akcesoriów kuchennych

oGrZEwACZ LorD
moc 3000 w, zasilanie 230 V,  
temp. 30-60°c, kolor biały,  
regulacja temperatury wody,  
łatwy w montażuściennystojący

GrZEJNiK 
łazienkowy  
PSb SUN

R

SUN wym. moc biały
1 480 x 550 mm 315 W 89,99 zł
2 680 x 550 mm 460 w 149 zł
3 930 x 550 mm 610 w 189 zł
4 1180 x 550 mm 760 w 219 zł
5 1380 x 550 mm 920 w 249 zł

DESKA  
riVA

KUCHENKA  
GAZowA MAStEr

- 2-palnikowa - 89 zł  
+ 100 pkt. PAYbACK

- 4-palnikowa - 149 zł

SZCZotKi Do wC  
różne rodzaje, kolory

kubełki  
różne rodzaje, kolory

DESKA PSb ForMiC 
SUPEr SLiM NEw
wolnoopadająca, duroplast

Grzałka 
łazienkowa
moc:  
- 300 w - 119 zł 
- 600 w - 125 zł 
- 900 w - 129 zł

pojemnościowy  
oGrZEwACZ  
woDY ELProM
30 l - 279 zł, 50 l - 279 zł,  
80 l - 349 zł, 100 l - 425 zł

KAbiNA borA/CorDiA
hydromasaż 6 dysz, szyby tylne grafit,  

przednie przezroczyste 4 mm, profil chrom, 
podwójne rolki, wys. brodzika 42 cm; 

wym.: 80x80 cm - 749 zł, 
90x90 cm - 849 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

ZLEw MELo
wym. 44x76 cm, 
syfon, bateria 
w komplecie

159 
zł/szt.

2999
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

599 
zł/zest.

od 89 
zł/szt.

1.

1.

2.2.
3.

3.

4.

4.
5.

8499
zł/szt.

DESKA 
wolnoopadająca

DESKA 
wolnoopadająca

Hit CENowY

2999
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 279 
zł/szt. 

od 749 
zł/zest.

327 
zł/kpl.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:
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Hit CENowY

289,- 
zł/zest.

wYrZYNArKA 500 w 
moc nominalna 500 w; zmienna prędkość z wyborem prędkości 
wstępnej; funkcja podcinania; prędkość skokowa bez obciążenia 
1450-3200/min; dł. skoku 20 mm; gł. cięcia w: drewnie 70 mm, 
aluminium 10 mm, stali węglowej 6 mm

inwerterowy półautomat  
SPAwALNiCZY FCAw/MMA/tiG LiFt 
do pracy metodami: Fcaw - spawanie półautoma-
tyczne drutem rdzeniowym FlUX bez konieczności 
stosowania gazu osłonowego, MMa - spawanie 
„tradycyjne” różnymi rodzajami elektrod otulonych, 
TIG lift - po zastosowaniu dodatkowego przewodu  
TIG z zaworem w rękojeści - spawanie elektrodą  
nietopliwą; zasilanie 230 V; prąd spawania 30-140 a;  
śr. drutu FlUX 0,8-0,9 mm; śr. szpuli maks. 20 cm;  
śr. elektrod: 1,6-4,0 mm; wyposażenie: szczotka 
z młotkiem, tarcza spawalnicza, przewody: zasilający  
z wtyczką i robocze z uchwytami (Fcaw i MMa) 
oraz masowy z zaciskiem

szlifierka kątowa 1200 w
moc 1200 w, śr. tarczy 125 mm, prędkość 
obr. 10000 obr./min

wiErtArKA UDArowA
moc 550 w; obroty 0-3000 min-1; udar 4800 min-1;  
uchwyt 1,5-13 mm; wiercenie w: drewnie 25 mm,  
metalu 8 mm, betonie 10 mm

młot udarowo-obrotowy 
Z UCHwYtEM SDS PLUS

moc nominalna 790 w; energia udaru 2,7 j; 
waga 2,8 kg; maks. średnica wiercenia: w murze 

68 mm, w metalu 13 mm, w drewnie 30 mm

myjka ciśnieniowa  
K2 CoMPACt 1400 w
nowe urządzenie klasy K2 z linii compact; 
ciśnienie maks. 110 bar; wydajność  
tłoczenia 360 l/h; moc przyłącza 1400 w; 
podawanie środka czyszczącego przez  
zasysanie (wężyk zasysający); wyposażenie: 
pistolet wysokociśnieniowy G 120 Q, wąż 
4 m, 1-stopniowa lanca spryskująca, dysza 
rotacyjna, wbudowany filtr wody

myjka ciśnieniowa k3 Home
ciśnienie maks. 120 bar; wydajność tłoczenia maks. 380 l/h; moc 
przyłącza 1600 w; wyposażenie: przystawka 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

szlifierka kątowa 1100 w
moc 1100 w, liczba obrotów biegu jało-
wego 12000 min-1, śr. tarcz 125 mm, gwint 
wrzeciona M14

PrZECiNArKA  
stołowa  

Do DrEwNA 1800 w
napięcie 220-240 V;  
maks. moc 2000 w;  
ostrze piły śr. 250x30 mm; liczba 
zębów piły 24; maks. wys. cięcia:  
pod kątem 45° - 65 mm, pod 
kątem 90° - 85 mm; regulacja 
wys. 0-85 mm; stół roboczy 
640x487 mm; rozmiar posze-
rzenia stołu: lewa/prawa str. 
640x200 mm; osłona tarczy 

z przyłączem do odsysania pyłu

wiertarko-wkrętarka stanley 18 v
2 akumulatory: 18 V, 2.0 ah, lI-on; funkcja udaru; 
bezszczotkowa technologia; maks.moment obr. 55 nm

679 
zł/szt.

539 
zł/zest.

119 
zł/szt.

169 
zł/szt.

119 
zł/zest.

549 
zł/zest.

wALiZKA 
W zeStaWie

wALiZKA 
W zeStaWie

KoMPLEt  
brZESZCZotów 

GRaTIS

3 LAtA 
gwarancji*

*po zarejestrowaniu produktu  
na stronie producenta

259 
zł/zest.

549 
zł/zest.

479 
zł/szt.
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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 wymaga odku-

rzacza; zdejmowany segment szczotek 
umożliwia szlifowanie do krawędzi; 

podświetlenie lEd miejsca roboczego

narzędzie wielofunkcyjne 300 w
funkcje: cięcie, szlifowanie, dłutowanie,  
polerowanie, prędkość 0-22000 osc./min,  
kąt oscylacyjny 2,8°, akcesoria, walizka

oDKUrZACZ  
wArSZtAtowY 1250 w

moc 1250 w; pojemność zbiornika 20 l; 
zbiornik ze stali szlachetnej; wyposażenie: 
wąż ssący, duża dysza ssąca, filtr pianko-

wy, dysza szczelinowa, rury przedłużające  
(3 szt.), 1 przejściówka, worek na kurz; 

napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz 

ZEStAw MALArSKi
kuweta 35x26 cm,  
wałek 23 cm

AGrEGAt MALArSKi HVLP 650 w
do natryskowego nakładania farby; dysza 2,5 mm; 
zbiornik 800 ml; ciśnienie robocze 0,21-0,28 bar; 
wydajność 180 ml/min; przeznaczenie: lakiery 
na bazie wody, bejce, substancje ochronne do 
drewna, substancje gruntujące metal

oPALArKA 1000/2000 w
moc grzewcza: I bieg 1000 w,
II bieg 2000 w; temp. gorącego powietrza: I bieg 350°c,  
II bieg 550°c; przepływ powietrza: I bieg 300 l/min,  
II bieg 500 l/min

ZEStAw MALArSKi 
Z tELESKoPEM
wałek malarski 18 cm, teleskop 
o długości maks. 1,4 m

laser krzyżowy
do szybkiego wyrównywania i pozycjonowania: 

obrazów, bordiur, tapet, płytek oraz innych obiektów; 
wyświetla równocześnie linię poziomą i pionową;  

automatyczne wyrównywanie; elastyczne mocowanie 
dzięki uniwersalnemu zaciskowi MM2  

oraz adapterowi; dokładność ± 0,8 mm/m

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

459 
zł/szt.

119 
zł/zest.

164 
zł/zest.

1390
zł/zest.

169 
zł/szt.

5490
zł/szt.

1790
zł/zest.

197 
zł/szt.

2999
zł/m2

1990
zł/zest.

3999
zł/szt.
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Hit CENowY

13999
zł/szt.

FArbA KrEDowA Do 
DrEwNA 375 ml 
(61,31 zł/l)

FArbA tAbLiCowA CZArNA 500 ml 
(79,98 zł/l)

woSK Do biELENiA DrEwNA 375 ml 
(74,64 zł/l)

FrANS-PoL  
Gładź szpacHlowa  

EXtrA GS-2 20 kg
wolnowiążący materiał wykończe-
niowy wysokiej jakości, doskonały 
jako ostateczna warstwa, łatwy do 

obróbki i szlifowania (1,65 zł/kg)

FrANS-PoL  
GiPS SZPACHLowY  
EXtrA GS-5 20 kg

wysokiej jakości wolnowiążący 
materiał wykończeniowy o du-
żej przyczepności do podłoża 

(1,35 zł/kg)

MAGNAt CErAMiC
ceramiczna farba do wnętrz, 
trzeciej generacji, wyprodu-
kowana przy wykorzystaniu 

innowacyjnej technologii cE-
RaMIc SYSTEM bazującej na 

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

farba plamoodporna,  
różne kolory, 2,5 l (24 zł/l)

śnieżka eko
biała emulsja  
akrylowa do ścian  
i sufitów, 10 l (5 zł/l)

GrUNt MAGNAt
pod farby ceramiczne  
i lateksowe, 10 l (7,30 zł/l)

DrEwNoCHroN  
iMPrEGNAt EXtrA  

powłokotwórczy 
dostępne różne kolory, 

2,5 l (21,20 zł/l)

GrUNt  
PSb 5 l
(1,80 zł/l)

AL-GroUP DrAbiNA 
DoMowA ALUMiNiowA

- 4 st., do 120 kg - 64,99 zł
- 5 st., do 120 kg - 79,99 zł

brAMA UCHYLNA oPtiMAL 
wym. 2500x2125 mm; w zestawie: klamka,  
wkładka na klucz; kolory brąz

FoLiA  
FUNDAMENtowA  
MAStEr iZo 300
rolka pozioma 50 m.b.;  
szer.: 25 cm, 30 cm, 36,5 cm, 40 cm, 50 cm

płyta kronospan osb 3 
gr. 22 mm, wym. 1250x2500 mm (93,72 zł/szt.)

wełna  
iSoVEr 
0,37 aku  

płyta 5 cm

ALtAX  
iMPrEGNAt  
żywiczny

bardzo trwały i odporny na czynniki 
atmosferyczne, zawiera wysokoga-

tunkowe żywice, 4,5 l (20 zł/l)

MAGNAt  
CrEAtiVE wHitE 10 l
lateksowa farba do ścian 
i sufitów (12,90 zł/l)

2699
zł/szt.

3299
zł/szt.

5999
zł/szt.

4999
zł/szt. 

7299
zł/szt. 

5299
zł/szt.

2999
zł/m2

569
zł/m2

899
zł/szt.

od 6499
zł/szt.

749 
zł/zest.

od 2299
zł/szt.

8999
zł/szt.

129 
zł/szt.

3999
zł/szt.

2299
zł/szt.

2799
zł/szt.
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1999
zł/m2

płytki ścienne
kolor biały mat,
wym. 25x35 cm

maXima tubądzin black & wHite, Gat. 1
płytka ścienna BlacK STR 223x44,8 cm - 46,99 zł/m2; płytka 
podłogowa 45x45 cm - 54,99 zł/m2; dekor ścienny BlacK 2; 
obraz 6-elementowy 89,8x67,3 cm - 159 zł/kpl.

KoLEKCJA tEMPrE
- płytki podłogowe, beige połysk, wym. 45x45 cm, gat. 1 - 49,99 zł/m2

- płytka ścienna Tempre, beige, brown, wym. 60,8x30,8 cm - 49,99 zł/m2

- płytka  ścienna Tempre beige STR, wym. 60,8x30,8 cm - 61,99 zł/m2

- dekor ścienny beige, wym.60,8x30,8 cm - 39,99 zł/szt*
- listwa ścienna szklana, wym. 60,8x2,3 cm - 19,99 zł/szt*
*towar pod zamówienie

płytka dekoracyjna 
wewnętrzna sydney
0,4 m2 op.płytka  

tArASowA

Hit CENowY

9499
zł/m2

od 4699
zł/m2

2399
zł/m2

od 1999
zł/szt.

Hit CENowY

2399
zł/m2
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ościeżnice  

rEGULowANE  

Do DrZwi wirGo  

dostępne od ręki 

drzwi malta zewnętrzne 
kolor orzech; szer.: 80 i 90 cm; p/l; wyposaże-

nie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, 
dwie wkładki w systemie jednego klucza, próg;  

wypełnienie pianką poliuretanową

DrZwi 
zewnętrzne orlando
kolory: złoty dąb, orzech, antracyt; rozm.: 80, 90 cm; p/l; 
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki,  
klamka, rozety, dwie wkładki w systemie jednego klucza, 
próg, aplikacje inox; wypełnienie: spieniony polistyren

DrZwi tiGA
kolor: dąb sonoma
pełne - 99 zł; pokój, wc - 179 zł

skrzydło drzwi  
wewnętrzne wirGo* 

okleina standard, dostępne szer.: od 60 do 90 cm,  
szkło mleczne wzmacniane o gr. 4mm, kolor: silver

*cena nie zawiera klamki i ościeżnicy

nowość

SCHoDY StrYCHowE DoLLE 
dostępne wymiary: 120x70 cm, 120x60 cm

SCHNEiDEr
1.  oBUdowa BEzpIEcznIKowa  

- 29,90 zł
2.  wYłącznIK nadpRądowY  

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

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

1.

2.

3.

KroNoPoL  
panele podłoGowe
1.  dąb piastowski, ac3, 7 mm - 17,99 zł
2.  dąb Khadi, ac5, 8 mm - 29,99 zł
3.  dąb corona, V-Fuga, ac5, 10 mm - 44,99 zł/m2

599 
zł/kpl.

899 
zł/zest. 

od 99 
zł/szt.

269 
zł/szt. 

239 
zł/szt.

od 2990
zł/szt.1.

2.

od 179
zł/m.b.

od 1799
zł/m2
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oPrAwA  
oświetleniowa alpina*

gwint 3xE27, moc 60 w,  
dostępne kolory: biały, czarny

oPrAwA 
oświetleniowa carlos*
gwint 3xE27, moc 60 w, kolor czarny

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

LAMPY oGroDowE  
NEw YorK
1.  - 119 zł,  
2.  - 86,90 zł,  
3.  - 68,90 zł,  
4.  - 119 zł
5.  - 62,90 zł 
6.  - 96,90 zł

LAMPY oGroDowE FLorENCJA
1.  - 34,90 zł,  
2.  - 69,90 zł,  
3.  - 34,90 zł, 

4.  - 69,90 zł
5.  - 34,90 zł 

PLAFoNY LED Z EFEKtEM 
GwieździsteGo nieba 
1.  Galaxy, wym. 33 cm - 59 zł
2.  Stone, 24 w, 1320 lm, 40 cm, z pilotem - 129 zł

wENtYLAtor
1.  klips niebieski, 20 w - 42,99 zł 
2.  na trójnogu tuba, 50 w - 259 zł  
3.  stalowy chromowany, 15 w - 144,90 zł 
4.  wolnostojący z pilotem i timerem - 129 zł 
5.  biurkowy metal czerwony, 35 w - 139 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

GLobo ENibAS 54918
1.  kinkiet - 34,99 zł;  
2.  listwa - 69,99 zł;  
3.  sprala - 99,99 zł;  
4.  listwa - 109,99 zł

LAtArKA
1.  led z zoomem + uchwyt, 3 w, 120 lm, zasilanie 3xaaa - 46,90 zł
2.  czołowa led, 1 w, 60 lm, zasilanie 3xaaa - 16,90 zł

1.
2.

3.

5.

4.

2.
1.

1. 2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5.

4.

4.

3.

3.

2.

2.

1.

1.

1.
3.

4.

2.

1.

2.

3.

4.

11190
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

od 6290
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

od 59 
zł/szt. 8990

zł/szt.

od 4799
zł/szt.

od 3499
zł/szt.

od 4299
zł/szt.

od 1690
zł/szt.
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1.  clIn rozpylacz do mycia szyb, różne rodzaje, 500 ml - 4,99 zł (9,98 zł/l)
2.  Mola papier ręcznikowy extra strong, biały - 5,99 zł
3.  ajaX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
4.  doMESToS płyn do toalet, cITRUS/pInE, 750 ml - 6,49 zł (8,65 zł/l)

1.
3.

5.
2.

4.
6.

7.

8.

PoJEMNiKi
1.  kubek do zupy/makaronu do mikrofali, 0,9 l - 8,99 zł
2.  pojemnik z pokrywą i uchwytem, 1 l - 9,99 zł 
3.  kubek do zupy do mikrofali, 0,65 l - 7,99 zł 
4.  kubek do jogurtu z łyżeczką, 9,5x16,5 cm - 7,99 zł 

słoiki
1.  FIdo od 7,99 zł
2.  Quattro Stagoni  

od 4,69 zł

MAEStro
1.  garnek, 18 cm, 2,5 l - 119,80 zł* - 59,90 zł,  

garnek, 20 cm, 3,4 l - 129,80 zł* - 64,90 zł,  
garnek, 24 cm, 5,8 l - 159,80 zł* - 79,90 zł

2.  ostrzałka do noży - 55,80 zł* - 27,90 zł 
3.  nóż szefa, 20 cm - 57,80 zł* - 28,90 zł 

4.  nóż, 20 cm - 55,80 zł* - 27,90 zł
5.  nóż, 13 cm - 35,80 zł* - 17,90 zł
6.  nóż, 9 cm - 29,80 zł* - 14,90 zł
7.  zestaw sztućców, 24 szt. - 159,80 zł* - 79,90 zł
8.  wyciskacz do czosnku - 55,80 zł* - 27,90 zł

9.  korkociąg - 55,80 zł* - 27,90 zł
10. czajnik - 99,80 zł* - 49,90 zł
11. patelnia, 24 cm - 115,80 zł* - 57,90 zł, 

patelnia, 26 cm - 135,80 zł* - 67,90 zł

ZEStAw obiADowY DEKorACYJNY
18 elementów

*cena regularna

5.  caSHMIR papier toaletowy, a’24 - 19,99 zł (0,83 zł/rolka) + 50 pkt. Payback
6.  SaVo preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
7.  waScHKönIG proszek do prania, UnIVERSal/KoloR, op. 7,5 kg/92 prania - 29,99 zł 

(4 zł/kg / 0,33 zł/pranie)
8.  BREF powER acTIV kostka do wc, 50 g, różne rodzaje - 3,99 zł (7,98 zł/100 g)

od 499
zł/szt.

od 799
zł/szt.

1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.

8.

9.

10. 11.

3. 

1. 

4. 

2. 

1. 

2. 

9490
zł/kpl.

od 469
zł/kpl.
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PUFA 
różne wzory

2.  krzesło  
tAPiCErowANE  
VELVEt SAMSoN 
kolory: jasnoszary, ciemnoszary,  
musztardowy, granat - 139 zł

KArNiSZ PAr
śr. 19 mm; dł. 160-240 cm;
pojedynczy; podwójny;
dostępny w kolorach: satyna, mosiądz, nikiel

FoLiA Z EFEKtEM  
LUStrA wENECKiEGo

różne rozmiary

roLEtA PLiSowANA VEroNA
szer. 42,5-97 cm, dł. 150-210 cm,  
dostępna w kolorach: beż, szary, ciemnoszary

1.  półka  
DEKorACYJNA
dostępne różne rodzaje  
- od 69 zł

kołdra  
SoFt LiNE  

iNtErFACiNG
- 155x200 cm - 14,90 zł  
- 220x200 cm - 22,90 zł

ViLEDA ViVA  
EXPrESS 
SMArt PLUS 
deska do prasowania

SUSZArKA bALKoNowA
1.  Smart - 16,90 zł

2.  Formica - 42,90 zł + 100 pkt. Payback

ViLEDA MoP ULtrAMAX XL 
- wkład do mopa 2in1 - 35,90 zł/szt.

2.

1.

1.

1.

2.

bALoNY/bUtELKi Do wiNA
- balon do wina w koszu plastikowym, 5 l - 25,79 zł + 50 pkt. Payback, 
10 l - 37,59 zł, 54 l - 99,49 zł
- gąsior dama z zamknięciem mechanicznym, 5 l, bez koszyka - 14,49 zł,  

z koszykiem plastikowym - 13,99 zł
- butelka awangarda, 500 ml, biała, z korkiem syntetycznym, 6 szt. - 27,49 zł 

(4,58 zł/szt.), butelka Kredensowa, 200 ml, biała, 6 szt. - 12,59 zł (2,09 zł/szt.)
- butelka Bosmańska, 250 ml, biała, 6 szt. - 12,99 zł (2,17 zł/szt.)

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.

dostępne różne wzory:

od 69 
zł/szt.

55 
zł/szt.

od 4790
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

12990
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

9990
zł/szt.

od 1259
zł/szt.
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FotEL oGroDowY* 
1.  FoTEl, 105x107x85 cm - 619 zł
2.  oXFoRd, 95x95x195 cm - 739 zł
3.  KoKon, 124x82x69 cm - 709 zł

1.

2.

3.

GriLL wóZEK  
CoMFort 

bASiC
chromowany ruszt 
do podgrzewania, 
perforowana misa 

paleniskowa z płynną regulacją wy-
sokości za pomocą korby, wskaźnik 

temperatury, powierzchnia grillowania 53x42 cm

krzesło viGo
tekstylne - 59,90 zł
stół apollo
wym. 80x80x70 cm - 119 zł

PArASoL 
NYLoNowY
śr. 180 cm

GriLL GAZowY 
2.0 (5,5 kw)
podwójny palnik, dołączony 
wąż i reduktor ciśnieniowy, 
pow. grillowania 49x38 cm

KUCHENKA  
tUrYStYCZNA
+ gratis 2 kartusze,

możliwość podłączenia do butli gazowej

PArASoL
śr. 200 cm

krzesełko 
tUrYStYCZNEkrzesełko 

reżyserskie

DZbANEK  
filtrujący dafi atria 

2,4 l - 9,99 zł 
wkład filtrujący  

DAFi CLASSiC 
- 8,99 zł 

PoCHoDNiA
- bambusowa 90-150 cm - od 5,99 zł 
- zapachowa, 100 cm, 4 zapachy - 10,90 zł 
- metalowa, 60-150 cm - od 19,90 zł 
- olej do lamp i pochodni, 1 l - 12,90 zł

FotEL LEPE, MiJAS  
Różne kolory

dostępne  
kolory:

PAwiLoN oGroDowY GAVi 
śr. 300 cm; wys. 290 cm; kolory: odcienie szarości, beżowy; materiał 
daszku: 180G, poliester z warstwą pa; materiał ścian: 160G, poliester

Huśtawka vip
3-osobowa, wym. 170x110x153 cm, 
różne kolory

FotEL bUJANY ALEX
capucino

359 
zł/szt.

od 619 
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

219 
zł/szt. 

2490
zł/szt.

339 
zł/szt.

7999
zł/kpl.

459 
zł/szt.

4990
zł/szt.

2990
zł/szt.

2990
zł/szt.

Hit CENowY

od 899
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

759 
zł/szt.
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KoSiArKA ZAbAwKA
za 1 złdo każdej zakupionejKoSiArKi  ELEKtrYCZNEJ  GriZZLY

nożyce 
ELEKtrYCZNE 

do żywopłotu
420 w, dł. ostrza 51 cm, 

zdolność grubości cięcia 16 mm

PoDKASZArKA 
ELEKtrYCZNA 
450 w, szer. cięcia 30 cm, 
obracana głowica 

HYDroFor  
JEt 100A 24 l
moc silnika 1100 w,
maks. podnoszenie 50 m,
maks. wydajność 60 l/min,
zdolność ssania do 8 m,
króciec 1x1”,
zbiornik przeponowy

KoSiArKA  
ELEKtrYCZNA 
GriZZLY
silnik 1400 w; napięcie: 
230 V, ~50 Hz; szerokość 
robocza 34 cm; 6-stopniowa 
regulacja wysokości koszenia 
25-75 mm; kosz 30 l

AKCESoriA  
MotorYZACYJNE
1.  KlIMaTYzacja MaX REd FRUITS TEcH2 - 10,90 zł
2.  smary: litowy, miedziany, grafitowy, 400 ml - od 10,90 zł (od 27,25 zł/l)
3.  wentylator caR oK, 12 V - 17,90 zł

Gaśnica  
NA oSY  

i SZErSZENiE  
300 ml

(36,33 zł/l)

SYStEMY oGroDZENiowE PoLbrAM

przęsło liwia 
szer. 2,00 m,  

wys. 1,00-1,20 m,  
stal ocynk + ral 9005

przęsło nikola ii 
szer. 2,00 m, wys. 1,20 m,  
stal ocynk + ral 7016 struktura

przęsło kora 
szer. 2,00 m, wys. 1,20 m, stal ocynk 
+ ral 7016 struktura

1. 2.
3.

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

KoSA SPALiNowA
moc 2 KM, pojemność 51,7 cm3,  
szerokość robocza żyłki 42 cm,  
tarcza 25,5 cm 

119 
zł/szt.129 

zł/szt.

319 
zł/szt.

319 
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

1090
zł/szt.

189 
zł/przęsło

159 
zł/przęsło

419 
zł/przęsło

ProDUKt
PoLSKi

99 
zł/szt.

AKUMULAtor 
wBUdowanY

369 
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
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