
DRZWI  
ZEWNĘTRZNE MALTA 
szerokość: 80, 90 cm, L/P, kolor: orzech, wy-
pełnienie: pianka poliuretanowa, wykończenie: 
okleina PVC,  
komplet akcesoriów w cenie

SKRZYDŁO DRZWIOWE ALBA*
kolor: dąb bielony, szerokość: 60-90 cm, szyba 

hartowana, pełne - 99 zł, 
pokojowe, łazienkowe - 169 zł

*cena bez klamki i ościeżnicy

DRZWI  
ZEWNĘTRZNE  
BOLIWIA*
wymiar: 90 cm; kolor: 
orzech szlachetny; wypeł-
nienie: spieniony polistyren; 
wykończenie: nano advan-
ce, szyba hartowana, ramka 
kolor czarny; 
*komplet akcesoriów w cenie

SKRZYDŁO RAMOWE  
WEWNĘTRZNE - IBIZA*

dostępne szerokości: 70 cm, 80 cm,  
szyba hartowana, dostępna kolorystyka: dąb 

Montana folia 3D
pełne, pokojowe - 299 zł, łazienkowe - 319 zł

*ceny bez klamki i ościeżnicy

psb Mrówka CZŁUCHów

hIT 
cENOWY

od 99 
zł/szt.

1299 
zł/szt.

pRODuKT

pOLSKI

od 299 
zł/szt. 

569 
zł/szt. 

Oferta ważna od 10.08 do 25.08
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

SIERPIEŃ 2018

REMONTuJ Z NAMI

7571

*Zapłać punktami w PSB-Mrówka za dowolne
zakupy, a 25% wydanych punktów wróci
na Twoją kartę PAYBACK.

wraca na Twoją kartę PAYBACK*

Promocja trwa do 26.08.2018 r.
Aby skorzystać z oferty zrób zakupy 
w PSB Mrówka, okaż przy kasie kartę 
PAYBACK oraz ten kupon.
Zaokrąglone do całości 25% wydanych 
punktów zostanie zwrócone
na Twoje konto PAYBACK do dnia 
30.08.2018 r.

25%
wartości zakupów



SERIA BATERII VIVO

ZESTAW NAMuR
słupek - 189 zł,  

szafka z umywalką, 50 cm DSM, 
lakierowana - 199 zł

ZESTAW SMALL SZAfKA  
Z uMYWALKĄ 40 cm 
kolory: biały połysk, Wenge Luizjana

ZESTAW KREDO  
SZAfKA  
Z uMYWALKĄ 40 cm 

natryskowa wannowa umywalka stojąca zlew ścienna umywalka ścienna zlew stojąca

GŁOWIcA  
35 mm

KABINA pRYSZNIcOWA  
Z hYDROMASAżEM SNOW 
wys. brodzika: 45 cm, głębokość brodzika: 37 cm,  
materiał kabiny: szkło hartowane grubość 4 mm, kolor 
profilu: satyna, powłoka antypoślizgowa w brodziku, 
półka na akcesoria, panel z dyszami masującymi i desz-
czownicą, słuchawka prysznicowa, 90x90 cm

ODpŁYW LINIOWY Z KOŁNIERZEM
różne długości

KABINA  
pRYSZNIcOWA KAMA Q, 80x80
kabina kwadratowa, szkło hartowane 4 mm w kolorze 
grafit, brodzik polski z 5-letnią gwarancją o wys. 
15 cm, wym. 80x80 cm i 90x90 cm

Wc KOMpAKT  
STRONG MASTER
3/6 litra, deska PP,  
odpływ poziomy

KRZESEŁKO pRYSZNIcOWE 
„pRO” BIAŁE
krzesełko prysznicowe dla osób z dys-
funkcją ruchową, klasyfikacja: wyrób 
medyczny, posiada atest CE

ZESTAW  
pODTYNKOWY 70 hIT

miska Delfi, deska wolnoopadająca PP, 
przycisk chrom mat

od 189 
zł/szt.

177 
zł/zest. 

149 
zł/zest. 

od 33 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

45 
zł/szt.

33 
zł/szt.

799 
zł/szt. 

od 299 
zł/szt. 

549 
zł/szt. 

179 
zł/szt.

159 
zł/szt.

Posiada
atest

PZH

499 
zł/zest.
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BATERIA RuBI
dostępne kolory: biały, szary, czarny

BATERIA ELBA
zlew z wylewką  
wyciąganą 

GRZAŁKA 
ŁAZIENKOWA
moc: 300 W - 119 zł, 600 W - 125 zł, 
900 W - 129 zł

GRZEJNIK  
pSB STALOWY

- typ C22, 600x600 mm - 139,99 zł
- typ V22, 600x600 mm - 259 zł

WYMIENNIK X-TERM  
Z pODWóJNĄ WĘżOWNIcĄ
80 l - 399 zł, 100 l - 445 zł,  
120 l - 475 zł, 140 l - 499 zł

DESKA
WOLNOOpADAJĄCA

ELAStyCzNA

WyLEWKA

10 LAtGWArANCJi

DESKA  
SEDESOWA SLIM
o działaniu antybakteryjnym

ZESTAW TERMOSTATYcZNY 
cOMfORT pLuS
zawór termostatyczny, głowica, 
zawór powrotny kątowy lub prosty

KSZTAŁTKI  
I RuRY MIEDZIANE 
rura miedziana, 15 mm - 14,79 zł/m.b.
złączka dwuprzelotowa, 15 mm - od 0,59 zł/szt.

GRZAŁKA 
ELEKTRYcZNA 
MASTER VOLT

z termostatem, 4 rodzaje, moc 1,5 kW 
lub 2 kW, gwint 5/4" lub 6/4"

WIESZAKI
regulowane,  
do wymienników  
poziomych,  
w kpl. 2 szt.  
(25 zł/szt.)

ZLEW pSB BRAVO  
GRANITOWY 
2-komorowy, bez ociekacza,  
wym. 76x44x17 cm, z odpływem 3,5”  
+ osprzęt, kolory: grafitowy, piaskowy, szary

GRZEJNIK ALuMINIOWY pOWER 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, maks. moc 
cieplna 145 W, maks. ciśnienie robocze 16 barów

DESKA SEDESOWA  
fORMIc pSB
polipropylenowa uniwersalna, twarda

pRODuKT

pOLSKI

9999
zł/szt.

9999
zł/szt.

od 399 
zł/szt.

8499
zł/szt.

od 13999
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

3499
zł/zest.

od 059
zł/szt.

+100

99 
zł/szt.

4999
zł/kpl.

349 
zł/kpl.

17999
zł/szt.

5 LAT
GWARANcJI

3499
zł/szt.
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ZESTAW ZEN GRAfIT 
szafka z umywalką, 60 cm - 449 zł*
słupek, 30 cm - 249 zł 
grafit połysk  
*cena nie zawiera armatury

KVADRATO KOMpLET NATRYSKOWY  
Z BATERIĄ pODTYNKOWĄ
wykończenie chrom, bateria mieszaczowa z przełączni-
kiem natrysku, głowica 35 mm, deszczownia natryskowa 
kwadratowa, wym. 20x20 cm, słuchawka 1-funkcyjna, 
przyłącze kątowe zintegrowane z uchwytem na słuchawkę, 
wąż natryskowy 150 cm, wylewka natryskowa o długości 
425 mm

ZESTAW MEBLI fORMIc
boki: Venge Luizjana, fronty: biały,
1. szafka wisząca - 79 zł; 2. komoda - 89 zł; 3. szafka z umywalką, 50 cm - 119 zł; 
4. słupek wysoki - 149 zł

ZESTAW MEBLI fORMIcA*
1. szafka z umywalką 50 cm - 149 zł; 2. szafka wisząca - 99 zł;
3. komoda - 109 zł; 4. słupek wysoki - 189 zł

nazwa wym. moc cena
1 500x700 mm 195 W 219 zł
2 500x900 mm 236 W 239 zł
3 500x1200 mm 324 W 299 zł

GRZEJNIK  
KRONOS chROMOWANY

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY 
pSB LupO

R

LUPO wym. szer. x wys. moc cena
1 415x530 mm 240 W 159 zł
2 715x530 mm 395 W 209 zł
3 850x530 mm 490 W 249 zł
4 160x530 mm 570 W 279 zł
5 1240x530 mm 700 W 329 zł

*zestaw
 nie zaw

iera lustra i arm
atury

ZESTAW pINIA* 
szafka z umywalką, 60 cm, 
podwieszana - 339 zł, 
kolor: biały
*cena nie zawiera armatury

SŁupEK pINIA
podwieszany - 209 zł,
kolor: biały

ZESTAW SZAfKA 
Z uMYWALKĄ  

I LuSTREM*
dostępne rozmiary: 

Silves, 65 cm - 389 zł, 
Papaja, 75 cm - 419 zł, 

Maro, 85 cm - 459 zł
*cena bez armatury

349 
zł/kpl. 

od 219 
zł/szt. 

od 159 
zł/szt. 

1

1

2

3 4

2

3 4

od 99 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

od 209 
zł/szt.

od 389 
zł/szt.
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KuchNIA MELA 1,2/1,8*
korpus i front w kolorze Dąb Sonoma, system szuflad Metalbox, w szafce okapowej zainstalowany podnośnik gazowy, 
zainstalowane zawieszki z możliwością regulacji w trzech płaszczyznach, blat w zestawie
*cena nie obejmuje wyposażenia

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.

pŁYTKA DEKORAcYJNA cEGŁA Z fuGĄ BIAŁA 
(0,43 m2/opak.) (53,47 zł/m2)

2299
zł/opak. 

od 4699
zł/m2

hIT 
cENOWY

379 
zł/zest.
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WYpRZEDAż MEBLI I ARchITEKTuRY OGRODOWEJ DO -70%

+
KALOSZE  
DAMSKIE,  

MĘSKIE  
I DZIEcIĘcE

różne wzory i kolory

pANEL  
OGRODZENIOWY 3A MAX
wym.: 2,50x1,23 m, drut śr. 3,2 mm, ocynk+ral 7016 - 37,90 zł
fuRTKA 3D wym.1,00x1,20 m l/p ocynk+ral 6005 - 199 zł/szt.,  
brama dwuskrzydłowa wym. 4,00x1,20 m ocynk + ral 6008 - 579 zł/szt.

SYSTEMY OGRODZENIOWE
ocynk + ral 9005, produkt polski, nie wymaga malowania
1. AMELIA

- przęsło, wym. 2,00x1,10-1,28 m - 249 zł/szt.
- furtka lewa/prawa, wym. 0,90x1,40-1,60 m - 279 zł/szt.
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4,00x1,40-1,60 m - 849 zł/szt.
- brama przesuwna lewa/prawa, wym. 4,00x1,40-1,60 m - 2799 zł/szt.

2. LIWIA
- przęsło, wym. 2,00x1,00-1,20 m - 179 zł/szt. +50 pkt pAYBAcK
- furtka lewa/prawa, wym. 0,90x1,30-1,50 m - 279 zł/szt. 
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4,00x1,30-1,50 m - 799 zł/szt.
- brama przesuwna lewa/prawa, wym. 4,00x1,30-1,50 m - 2499 zł/szt.

AMELIA

LIWIA

ZESTAW 
SIEKIERA 
X21 
+ cApINA

ZESTAW SOLID™  
SZpADEL OSTRY  
+ SZcZOTKA

DONIcA  
Z KRATKĄ  
OLA D16 
40x90x140 cm  
(kratka łuk)

DONIcA  
SZEścIOKĄTNA  
fIX fI 40xh28

pŁOT pEŁNY TYTuS 12 
z łukiem, 180x120/100 cm

KRATKA  
KINGA L12 pROSTA 
L 55xH180 cm

ZESTAW WIKER KAWOWY 
sofa, 2 fotele, stolik

ZESTAW MEBLI  
DOMINIKANA

1 stół, 2 fotele, 1 sofa

od 1990
zł/para

od 3790
zł/szt.

39 
zł/szt.

2699
zł/szt.

67 
zł/szt.

1899
zł/szt.

649 
zł/zest.

599 
zł/zest.

1

2

+50

+50

od 179 
zł/szt. 5999

zł/szt. 

249 
zł/zest.

119 
zł/zest. 
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WYpRZEDAż MEBLI I ARchITEKTuRY OGRODOWEJ DO -70%

za 1 złdo 5 litrów EASY cARE 

fA
RB

A TABLIcOW
A
 0, 2

5
 L

10% GRATIS
10% GRATIS

fARBA EASYcARE 2,5 l 
hydrofobowa i plamoodporna,  
do ścian i sufitów (24 zł/l)

ZESTAW TAśM  
NIEBIESKIch x3
- 2 szt. 48 mm x 33 m 
- 1 szt. 25 mm x 33 m

śNIEżKA SATYNOWA
do dekoracyjno-ochronnego  
malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 2,5 l (18 zł/l), dostępne 
różne kolory

fARBA SupER LATEX
matowa, biała, lateksowa farba do 
ścian i sufitów, odporna na wielo-
krotne ścieranie, 10 l (7,99 zł/l)

śNIEżKA EKO
biała emulsja  
akrylowa do ścian  
i sufitów, 10 l (5 zł/l)

JEDYNKA śNIEżNOBIAŁA
farba do dekoracyjnego malo-
wania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 10 l + 10% gRATiS 
(3,99 zł/l)

fARBA AKRYLOWA  
pSB MRóWKA
wewnętrzna, biała, 10 l 
(2,90 zł/l)

pŁYTA BITuMIcZNA GuTTA GuTTApRAL
wym. 86x200 cm, rewelacyjnie sprawdza się  
w pokrywaniu dachów budynków gospodarczych i wiat

DRABINA  
ALuMINIOWA 

przemysłowa 
3x7 - 219 zł,  
3x9 - 319 zł

VIDARON LAKIEROBEJcA 
wysokiej jakości, do malowania 
powierzchni drewnianych, zawiera Teflon® 
Surface Protector, opak. 2,5 l (40 zł/l),  
dostępne różne kolory

RENOWAcYJNY  
IMpREGNAT DO 
DREWNA 
700 ml (18,56 zł/l)

SARSIL KLINKIER DO  
WODOODpORNEJ  
IMpREGNAcJI 5 l
- do klinkieru - 149 zł (29,80 zł/l) 
- kamień - 149 zł (29,80 zł/l)  
- do bruku - 129 zł (25,80 zł/l)  
- h-14/r - 129 zł (25,80 zł/l)

KOMpLETNE 3 METRY ODWODNIENIA
3-metrowe korytka i ruszty ocynkowane, 2 zaślepki, odpływ dolny, klasa A15, 
materiał PE-HD, zastosowanie: wejścia do budynków, chodniki, strefy ruchu pie-
szego i rowerowego, obiekty sportowe, garaże małych aut osobowych, parkingi 
małych aut osobowych, tarasy, ogrody

śNIEżKA EXTRA  
fASADOWA  
BIAŁY 10 l 
(9 zł/l)

JEDYNKA  
pERfEKcYJNA BIAŁA
wydajna farba akrylowa do 
dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wew. pomiesz-
czeń, 10 l + 10% gRATiS 
(5,45 zł/l)

fOLIA  
KuBEŁKOWA
400 g/m2,
dostępne różne szerokości

SchODY  
STRYchOWE 

pSB
60x120 cm, 

70x120 cm

5999
zł/szt. 

4999
zł/szt. 4499

zł/szt. 

7999
zł/szt. 

4299
zł/szt. 2899

zł/szt.

1399
zł/zest.

2890
zł/szt.

od 219 
zł/szt.

119 
zł/szt.

9999
zł/szt. 1299

zł/szt.

5999
zł/szt.

8990
zł/kpl.

od 129 
zł/szt.

8999
zł/szt.

299
zł/m2

219 
zł/szt.
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TAcZKA  
SpAWANA

85 litrów, gr. blachy 1 mm 



18
0 

cm
40 cm 90 cm

SZLIfIERKA OScYLAcYJNA
moc 135 W, 12000 oscylacji/min, rozmiar 
stopy 90x187 mm, wylot trocin, łatwa wymia-
na papieru ściernego

STRuG 650 W
moc 650 W, obroty 16000 obr./min, 
szerokość strugania 82 mm, głębokość 
strugania 0-2 mm, wyposażenie:  
prowadnica równoległa, worek pyłowy

SZLIfIERKA KĄTOWA 750 W  
+ TARcZA DO cIĘcIA DREWNA
moc 750 W, tarcza 125x22,2 mm, obroty 12 000 min-1,  
w komplecie tarcza do cięcia drewna  
z ograniczeniem posuwu, 125x22,2x2,8 mm

WYRZYNARKA 500 W pROfESSIONAL
moc 500 W, funkcja 4-stopniowej oscylacji, uchwyt brzesz-
czotu z systemem SDS, wstępny wybór i regulacja prędkości, 
prędkość skokowa bez obciążenia 1450-3200 skoki/min, 
dł. skoku 20 mm, gł. cięcia: w drewnie 70 mm, w aluminium 
10 mm, w stali węglowej 6 mm 

SZLIfIERKA KĄTOWA 1100 W
moc 1100 W, liczba obrotów biegu 
jałowego: 12000 min-1, śr. tarcz: 125 mm, 
gwint wrzeciona M14

pILARKA TARcZOWA 1200 W
moc 1200 W, tarcza 165x20 mm

pILARKA STOŁOWA DO DREWNA
zasilanie 230 V~50 Hz, moc 800 W, 2950 obr./min, blat - 500x335 mm,  
tarcza - 200 mm, gr. cięcia: przy 90 stopniach - 45 mm,  
przy 45 stopniach - 27 mm 

MŁOT uDAROWY  
1500 W, SDS pLuS
moc 1500 W, prędkość obr. na biegu 
jałowym: 880 min-1, liczba uderzeń: 
4350 min-1, maks. średnica wiercenia: 
ø26 mm, uchwyt SDS Plus

REGAŁ GARAżOWY 180x90x40 cm
noga dzielona, półki z płyty MDF, montaż wciskany, 
5 półek, nośność na każdą półkę 175 kg

ZESTAW OSpRZĘTOWY  
SDS-pLuS W WALIZcE
dłuto 20x250 mm, dłuto  
szpicak 250 mm, wiertła SDS-Plus fi 5/6/7/8x110 mm, 
wiertła SDS-Plus fi 6/7/8/10/12x160 mm

ZESTAW KLucZY  
NASADOWYch 94 EL.

1/2”, 1/4”, 4-32 mm

147 
zł/szt.

4990
zł/szt. 109 

zł/szt.

107 
zł/kpl.

229 
zł/kpl.

299 
zł/szt.

119 
zł/szt.

199 
zł/szt.

+100

+100

7990
zł/szt.

175 kg
na półkę

8990
zł/zest.

159 
zł/zest.
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WYKŁADZINA pcV 
1. COLORLON, szer. 2 m, deseń - drewno, gr. 0,7 mm - 11 zł;  
2. ARKON, 4 m,deseń - szara deska, gr. 2 mm - 19 zł;  
3. MASTER OAK, szer. 2, deseń - deska dąb, gr. 2 mm - 19 zł;

pANELE pODŁOGOWE
1. Dąb Aspen, AC3, 7 mm - 17,99 zł/m2

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

3. Dąb Calgary, AC4, 8 mm - 24,99 zł/m2

4. Dąb Carrara, AC4, V-fuga, 8 mm - 34,99 zł/m2

od 1799
zł/m2

1

2

4

3

DRZWIDO -70%

od 11 
zł/m2 

1
2

3

1877 
zł/szt. 
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WIELKA WYpRZEDAż



śRODKI cZYSTOścI

KOŁDRA ANTIBAcTERIAL
wym.: 155x200 cm - 52,90 zł, 220x200 cm - 66,90 zł
pODuSZKA ANTIBAcTERIAL
wym.: 50x60 cm - 22,90 zł, 70x80 cm - 32,90 zł

1. NARZuTA pEARL
wym. 170x210 cm - 69,90 zł, 220x240 cm - 89,90 zł 

kolory: róż, ciemny szary, granat, 100% poliester satynowany
2. pLED ScANDI 

130x170 cm, granat - 79 zł, 
3. pOścIEL SATYNA GIARDINO 

wym. 160x200 cm, 2x70x80 cm - 79 zł, wym. 220x200 cm, 2x70x80 cm - 99 zł, 
4. pOSZEWKA GIARDINO 

40x40 cm, 2 szt. - 14,99 zł/kpl.

pODuSZKA  
DEKORAcYJNA

wym. 30x60 cm 

 DYWANIK EXcLuSIVE
wym. 54x84 cm, podkład antypoślizgowy

mix kształtów

pOJEMNIK fORMIcA
dostępne kolory: zielony, 
różowy, niebieski

WANNA  
LuB KOSZ NA  

pRANIE Z pODpORĄ 
NA BIODRO 30,5 l

KOMpLET pOścIELI LILI
- wym.: 1x160x200 cm, 2x70x80 cm - 59 zł  
- wym.: 1x200x220 cm, 2x70x80 cm - 69 zł

KOMpLET LApONIA MIcROfIBER 
- kołdra 155x200 cm + poduszka 50x60 cm - 39,90 zł

- poduszka Laponia Microfiber 40x40 cm - 9,90 zł

1. E koncentrat do płukania, 1,8/2 l, różne rodzaje - 7,99 zł (od  4 zł/l)
2. CLiN rozpylacz do szyb, 500 ml, różne rodzaje - 5,99 zł (11,98 zł/l)
3. AJAX uniwersalny płyn do mycia, 1000 ml, różne rodzaje - 4,99 zł
4. KRET żel do wc, 750 g, różne rodzaje - 5,49 zł (7,32 zł/kg)

5. PiNK STUFF uniwersalna pasta czyszcząca, 500 g - 6,99 zł (13,98 zł/kg)
6. PUR płyn do naczyń, 900 ml, różne rodzaje - 4,99 zł (5,54 zł/l)
7. REgiNA NAJDŁUŻSZY ręcznik papierowy, a’2 - 5,99 zł (3 zł/rolka)
8. PERSiL 3,25 kg/50 WL, proszek do prania REgULAR/COLOR BOX + gRATiS E - 1,8l 

płyn do pł. koncentrat PARADiSE NEW - 29,99 zł
9. REgiNA RUMiANKOWY papier toaletowy, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka) - 

SuSZARKA VIVA  
DRY BALANcE

od 59 
zł/kpl.

od 2290
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

1490
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 3990
zł/kpl.

2990
zł/szt. 

109 
zł/szt. 

od 499
zł/szt. 

7

8

9

54

2
1

1

2

3

4

3
6

+50

+100

1099
zł/szt. 
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OKLEINA STATYcZNA
szer.: 45 cm - 7,70 zł  
67,5 cm - 11,70 zł

pufA MEBLOWA
wypełniona granulatem, śr. 40 cm

pufA  
DEKORAcYJNA

różne wzory,  
wym. śr. 40x40 cm

KRZESŁO ARTuS
krzesło tapicerowane „oddychającą” siatką w oparciu, 
metalowa kolorowa podstawa, plastikowe  
podłokietniki

żYRANDOLE
1. Bolonia - 89,90 zł
2. Panama - 95,90 zł
3. Belen - 115,90 zł
4. Margit - 115,90 zł

pLAfONY
różne rodzaje

żARóWKI LED
różne rodzaje

LAMpA  
pODŁOGOWA  

KEVIN
kolory: satyna, chrom, miedź 

antyczna 

fOTEL BIuROWY REX
oparcie tapicerowane połączeniem tkaniny siatko-
wej i imitacji skóry, możliwość swobodnego kołysa-
nia oraz blokady siedziska i oparcia, regulowana 
wysokość krzesła, stałe podłokietniki, podstawa 
stalowa, chromowane kółka do powierzchni dywa-
nowych w standardzie

fOTEL  
OBROTOWY RAcE STEEL
sportowy design, komfortowe siedzisko i oparcie, 
tapicerowany imitacją skóry, mechanizm TiLT - 
umożliwia swobodne kołysanie się, płynna regula-
cja wysokości siedziska, chromowana podstawa

GLOBO  
SpOT 1 54919

1. kinkiet - 29,99 zł, 
2. listwa - 59 zł, 

3. spirala - 99 zł, 
4. listwa - 119 zł

NAKŁADKI  
DYWANOWE 
NA SchODY

szer. 67-97 cm, różne kolory

OpRAWA  
OśWIETLENIOWA 
MINNESOTA
gwint: 4 x E14, moc 40 W 

5290
zł/szt.

7990
zł/szt.

od 770
zł/m.b.

149 
zł/szt. 

od 599
zł/szt. 

od 8990
zł/szt.

1

2

1

2

3

4

4

3

od 3990
zł/szt.

od 550
zł/szt.

129 
zł/szt.

199 
zł/szt. 

299 
zł/szt. 

od 2999
zł/szt.

129 
zł/szt.
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SYSTEM MEBLI DROp 
szafa, drop 02 - 599 zł, biurko, drop 14 - 329 zł,  
komoda, drop 07 - 479 zł, słupek, drop 04 - 399 zł

LAMpKI BIuRKOWE
różne wzory i kolory, gwint E14

LAMpKI  
BIuRKOWE LED 
1. glory - 42,90 zł
2. george, różne kolory - 58,90 zł

LAMpKA BIuRKOWA LED
moc 9 W, podstawa zmieniająca kolory, 
3 stopnie ściemniania, dostępne kolory: 
biały, czarny, srebrny

LAMpKI BIuRKOWE LED
różne rodzaje, gwint E14

LAMpKA BIuRKOWA LOLLI 
E14 + żARóWKA LED 6 W
różne kolory

LAMpKA BIuRKOWA 
1. Rio E27 - 17,90 zł; 2. Oceania 
E27 - 47,90 zł; 3. Dante led - 59,90 zł;
różne kolory

LAMpKI BIuRKOWE LED
zasilane USB, różne kolory

MATA OchRONNA
PP, wym. 70x100 cm

pODpóRKA pOD pLEcY      
zapewnia maksymalną 

wentylację, pasuje 
niemal do każdego 
krzesła, zapewnia dol-
ne podparcie lędźwi, 

wym. 41x39 cm

od 4290
zł/szt.

od 3990
zł/szt. od 1590

zł/szt.

2

1

+50

9990
zł/szt. 

od 4790
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

od 2890
zł/szt.

2
1

3

690
zł/szt. 

29 
zł/szt. 

od 329 
zł/szt. 

222 
zł/szt. 

BIuRKO AVO 
wys.: 76 cm,  
szer. 120 cm,  
gł. 55 cm

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

REMONTuJ Z NAMI

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


