
ODJAZDOWA LOTERIA
Kupuj z kartą PAYBACK i wygrywaj! 

Codziennie 
do wygrania:

5x 300 zł 
na paliwo BP

10x 150 zł 
na zakupy w Kauflandzie

Zgłoś swój udział 
na PAYBACK.PL/loteria     

Rób zakupy z kartą PAYBACK. 
Wygrywaj codziennie!

Zgłoś swój udział 
na PAYBACK.PL/loteria     

Rób zakupy z kartą PAYBACK. 
Wygrywaj codziennie!

Czas trwania loterii: 05.09-16.10.2018.
Szczegóły warunków zakupowych w regulaminie. 
Regulamin loterii na PAYBACK.pl/loteria/regulamin
Szczegóły warunków zakupowych w regulaminie. 
Regulamin loterii na PAYBACK.pl/loteria/regulaminCzas trwania loterii: 05.09-16.10.2018.

Nic tak nie grzeje,Gdy chłód nastanie,Jak ogień w piecuI... przytulanie?

Piec stalowy  
ewa 7 kw
wym. 33x46x90 cm

Piec stalowy adam 
20-22 kW, płaszcz wodny  
22 litry o mocy 15-17 kW,
wym. 49x46x105 cm

odKURZacZ  
DO POPIOŁU I INNYCH  

ZANIECZYSZCZEŃ
moc 1000 W, pojemnik 18 l, filtr 

HEPA, wąż ssący, aluminiowa 
przedłużka, stal nierdzewna 

sUsZaRKa  
do gRZybów i owoców
średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością  
regulacji wysokości, moc 250 W

Piec stalowy  
lUiZa 7 kw
wym. 33x36x93 cm

OgrZEwACZ Z PŁASZCZEm  
wODNYm PSB ISKIErKA 7,5 kw
korpus wewnętrzny ogrzewacza  
z blachy 5 mm, płaszcz wodny  
3,5 mm; sprawność cieplna 81,1%

5 lAt
gwArANCjI
na szczelność

m jAK  
mRówKa
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł

PŁYtA 
gRZewcZa

PŁASZCZ
wODNY

grZEjNIK AlUmINIOwY POwEr 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, maks. moc 
cieplna 145 W, maks. ciśnienie robocze 16 barów

psb Mrówka CZŁUCHów

Hit 
CENOwY

1249 
zł/szt.

Hit 
CENOwY

8499
zł/szt.

8999
zł/szt.

399 
zł/szt.299 

zł/szt.

1099 
zł/szt.

+200
+100

Hit 
CENOwY

17990
zł/kpl.

Oferta ważna od 7.09 do 22.09
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

WRZESIEŃ 2018

WRZESIEŃ Złotych pRomocjI

+400
PUNKTÓW

Zakupy za 60 zł

1850



Piec stalowy baRteK
1. B2 E, wym. 46,5x46x91 cm,  

12-14 kW, płaszcz wodny  
15 litrów o mocy 8-10 kW - 799 zł

2. B22 E, wym. 51x50x91 cm, 
17-19 kW, płaszcz wodny  
19 litrów o mocy 13-15 kW - 999 zł

grZEjNIK HAlOgENOwY
trzy opcje grzania: 400 W, 800 W, 
1200 W, oscylacja 70 stopni, żarniki 
halogenowe specjalnie przetworzone, 
uchwyt do przenoszenia

rUrY I KOlANKA
dymowe żaroodporne, śr. 120 mm; 
rura: 0,5 m - 29,99 zł,  
1 m - 44,99 zł; 
kolano 90° - 29,99 zł

grZEjNIK  
KONwEKtOrOwY BASIC
moc: 750/1250/2000 W,
trzy opcje grzania, termostat 

grZEjNIK OlEjOwY
trzy opcje grzania, termostat: 
- 7 żeberek, 1500 W - 109 zł  
- 9 żeberek, 2000 W - 119 zł
- 11 żeberek, 2500 W - 145 zł

RURa PeX 16
stosowana w instalacjach c.o., c.w.u. oraz insta-
lacji ogrzewania podłogowego - 1,49 zł/m.b.
rura PEX 20 - 2,49 zł/m.b.

ZgRZewaRKa  
DO rUr 800 w
zgrzewarka do rur i złączek z tworzyw 
sztucznych PE, PP, PB, moc maksymalna 
800 W, śr. pracy 16-40 mm, temperatura pra-
cy 260 stopni; metalowa walizka, akcesoria 

grZEjNIK  
ŁAZIENKOwY  
PSB SUN

R

szer. / wys. 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

grZAŁKA ŁAZIENKOwA
moc: 300 W - 119 zł,  
600 W - 125 zł, 900 W - 129 zł

POjEmNOŚCIOwY OgrZEwACZ 
wODY Z wĘŻOwNICĄ ElPrOm
poj.: 80 litrów - 549 zł, 100 litrów - 649 zł,
120 litrów - 699 zł, 150 litrów - 799 zł

KUrtYNA POwIEtrZNA
moc 1000/2000 W, trzy opcje  
do wyboru: zimny, ciepły, gorący,  
wyświetlacz LCD z pilotem

Piec stalowy  
baRbaRa 9 kw
wym. 46,5x39x80 cm

Piec stalowy  
beata 9 kw
wym. 46,5x39x97 cm

Piec stalowy  
eliZa 7 kw 
kolor beżowy,  
wym. 40x46x90 cm

tErmOwENtYlAtOr
regulowany termostat, ochrona 
przed przegrzaniem, lampka kon-
trolna, trzy opcje pracy termowen-
tylatora do wyboru: zimny, ciepły, 
gorący, uchwyt do przenoszenia

PODPAŁKA EKOlOgICZNA 
eco staRteR
podpałka ekologiczna z wełny drzew-
nej nasączonej parafiną, pakowana 
po 50 szt. w kartonie, czas palenia 
1 szt.  ok. 10-15 minut (0,32 zł/szt.)

ECO rOZPAŁKA
kompaktowo spakowane lamelki 
dębowe, opakowanie z folii 
termokurczliwej 

BrYKIEt DrZEwNY ECOmAX
brykiet drzewny z trocin mieszanych,  
w zgrzewkach 6 kg, kształt walca  
o średnicy ok. 8 cm, długość ok. 24 cm
(1 zł/kg)

NOCNY StrAŻNIK
brykiet nocny z kory, służący do podtrzy-
mania żaru, czas żarzenia ok. 8 godz., 
opakowanie 1,6 kg w ekologicznym karto-
nie - jako jednorazowa, optymalna porcja 
dla podtrzymania żaru (3,06 zł/kg)

+100

+100

55 
zł/szt.

99 
zł/zest.

od 109 
zł/szt.

139 
zł/szt.od 149

zł/m.b.

5999
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 799 
zł/szt.

od 549 
zł/szt.

499 
zł/szt.

549 
zł/szt.

539 
zł/szt.

+200

Hit 
CENOwY

2599
zł/szt.

1590
zł/opak. 489

zł/opak.

599
zł/opak.

999
zł/opak.

Wrzesień 20182



Zlew Psb  
grANItOwY BrAVO 
kolory: grafitowy, piaskowy, szary, 
1-kom., z długim ociekaczem, wym. 
76x44x17 cm, syfon w komplecie

desKa  
sedesowa 3d

SZAFKA KUCHENNA
kolor: dąb sonoma, biały
1. WisząCA - 105 zł
2. PoD zLEWozMYWAK - 99 zł
3. zLEWozMYWAK: jedwab - 109 zł, 

len - 139 zł

KOlUmNA  
NAtrYSKOwA
z baterią  
termostatyczną

Zestaw  
PODtYNKOwY 
StrONg mAStEr
miska, deska PP,  
przycisk chrom

wANNA AtENA
stelaż w komplecie, 

wym.: 140x70 cm - 229 zł,  
150x70 cm - 259 zł,  
160x70 cm - 289 zł,  
170x70 cm - 299 zł

KABINA PrYSZNICOwA KOStA 
lUX PlUS PÓŁOKrĄgŁA 
szkło hartowane 4 mm; w komplecie 
brodzik o wys. 15 cm; 80x80 cm; drzwi 
dwuskrzydłowe, przesuwne, wym.: 80x80 cm 
- 569 zł, 90x90 cm - 599 zł

KABINA DrZwI 
ZOOm  SZKŁO  
gRaFitowe
bezpieczne szkło hartowane 
5 mm, drzwi uchylne, profile 
przyścienne korygujące krzy-
wiznę, zakres regulacji drzwi 
78-90 cm

mEBlE ŁAZIENKOwE AmElIA 
słupek biały lub czerwony - 399 zł, szafka 

lustrzana 60 cm - 199 zł, 80 cm - 279 zł, szaf-
ka z umywalką  60 cm kolor: biały - 499 zł, 

szafka z umywalką 80 cm kolor: biały lub 
czerwony - 599 złv

natryskowa wannowa umywalka stojąca zlew ścienna umywalka ścienna zlew stojąca

SErIA BAtErII VIVOgŁOwICA 35 mm

10 lAt
gwArANCjI

od 229 
zł/szt.

719 
zł/szt.

od 569 
zł/szt.

249 
zł/kpl.

129 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

1

3

2

Hit 
CENOwY

249  
zł/szt.

39999
zł/zest.

59 
zł/szt. 59 

zł/szt.
59 

zł/szt.
59 

zł/szt.
45 

zł/szt.
33 

zł/szt. od 33 
zł/szt.
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eqUadoR
GLAzURA GREY, WHiTE  25x40 cm - 25,99 zł/m2;  iNsERTo sTRiPEs 25x40 cm - 11,99 zł/szt.; iNsERTo EQUADoR PATCHWoRK 25x40 cm - 19,99 zł/szt.

KAmIEŃ ElEwACYjNY OVIEDO 1 
do wewnątrz i za zewnątrz; mrozoodporny, 0,51 m2/opak. (64,69 zł/m2)

PANElE PODŁOgOwE
1. Dąb Podlaski, AC3, 7 mm - 17,99 zł/m2

2. Dąb Aldabra, AC4, 8 mm - 24,99 złm2

3. Dąb Królewski, AC4, 8 mm, V-fuga - 29,99 zł/m2

4. Świerk Classic, AC4, 8 mm, V-fuga - 38,99 zł/m2

1

3

4

2

od 1199
zł/szt.

3299
zł/opak.

od 1799
zł/m2
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DrZwI ZEwNĘtrZNE SACrAmENtO 
kolor: antracyt; 90 cm P/L; wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki, szyld, 
próg; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończe-
nie: powłoka Nano Advance, szyba hartowana, 
ramka inox, blacha ocynkowana, światło przejścia 
2000x900 mm - zgodnie z normą europejską; zalety: 
ciepłe, wygłuszające, bezpieczne, ościeżnica z sys-
temem Frame Click łatwa w montażu, 2 uszczelki; 
zastosowanie: domy jednorodzinne

SKrZYDŁA DrZwIOwE

Te drzwi polecamBez grama lęku!Trafisz w nie zawsze...Nawet... po ciemku!

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

SKrZYDŁO rAmOwE  
wEwNĘtrZNE rIVErA SErIA HIt A*
dostępne w szerokościach: 60, 70, 80 cm;  
dostępna kolorystyka: dąb triest classic;   
*cena bez klamki i ościeżnicy

SCHODY  
StrYCHOwE 

Psb
60x120 cm, 

70x120 cm

wYŁAZ  
DACHOwY wgt  

OPtIlOOK, 
46x75 cm

dRZwi  
ZEwNĘtrZNE DEtrOIt* 
wymiar: 80, 90 cm; kolor: biały;  
wypełnienie: polistyren 
*komplet akcesoriów w cenie

DrZwI ZEwNĘtrZNE  
wEwNĄtrZKlAtKOwE BrYZA
wymiar: 80 i 90 cm; kolor: złoty dąb; 
wykończenie: lakierowane; wypełnienie: wełna 
mineralna; komplet akcesoriów w cenie

dasZeK aRco  
NAD DrZwI

wym. 150x90x25 cm, PCB,  
profile aluminiowe malowane proszkowo  

na kolor brązowy, wypełnienie poliwęglan  
komorowy dymny (brąz)

 KrONwAY  
BrAmA UCHYlNA 

brąz, wym. 2500x2125 cm

dRZwi  
tECHNICZNE UrAN, 

mArS* 
grubość: 40 mm; kolor: biały, 

ocynk, brąz, antracyt; 
rozmiary: 70, 80, 90 cm;  

wypełnienie: styropian,  
3 zawiasy, ościeżnica,  

*ceny bez klamki i wkładki

od 299 
zł/szt. 

od 299 
zł/szt.

1299 
zł/szt. od 299 

zł/szt.

219 
zł/szt.

199 
zł/szt.

899 
zł/szt.

PRodUKt

PolsKi

549 
zł/szt. 

299 
zł/szt.

Hit 
CENOwY

789 
zł/szt.
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Zestaw mebli Ritmo
stół, wym. 120x80 cm + 4 krzesła,  
dostępny w kolorach: dąb sonoma, biały

KrZESŁO OBIKO
tapicerowane PVC, dostępne 
w kolorach: biały, czarny, 
latte, venge

DYwAN NANO lIgHt
wym.: 67x110 cm - 65 zł,  

120x160 cm - 165 zł,  
160x235 cm - 319 zł,

dostępny w kolorach: brąz, szary

PANEl DEKOrACYjNY PCV  
mOtIVO mAttON BIANCO
dł .270 cm, szer. 25 cm

PANEl DEKOrACYjNY PCV 
mOtIVO mAttON rOSSO

dł .270 cm, szer. 25 cm

rOlEtA  mINI lOOK
dostępna w różnych kolorach, szer. 38-110 cm,  
dł. 150-220 cm

SZYNA SUFItOwA PCV  
jEDNO- lUB DwUtOrOwA 

 różne długości: 1,20 mb.,  
1,50 mb., 1,80 mb.

wYKŁADZINY DYwANOwE
1. serenity, szer. 4 m - 39,99 zł/m2

2. Liberty, szer. 4 m - 22,99 zł/m2,

bRaK Foto  
o KtóRym  

PANI PISAŁA

tAPEtA ŚCIENNA
papierowa, odporna na 
zmywanie, tapeta o gładkiej 
powierzchni, w odcieniu 
szarości i perłowej bieli, 
dostępna  
we wzorach: pasy, kółka; 
wym. 10 m x 53 cm

449 
zł/zest.

97 
zł/szt.

2990
zł/m2

3199
zł/m2

od 2699
zł/szt.

1

2

od 65 
zł/szt.

1890
zł/szt.

od 999
zł/szt.od 2299

zł/m2
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lAmPKA NOCNA
z motywem dziecięcym, na licencji,  
dostępne różne motywy

oPRawa  
OŚwIEtlENIOwA IDAlIA*
3 pł., gwint 3xE27, moc: 60 W  
*bez żarówki

PASEK lED POlUX,  
12 V, 5 m, IP20 

rgb + pilot + zasilacz

lAmPKA NOCNA ZwIErZĘtA 
różne rodzaje i kolory

OPrAwY OŚwIEtlENIOwE rOPE, gwint e27 
1. sznur konopny - 99 zł; 2. bambusowa - 199 zł
*bez żarówek

OPrAwA OŚwIEtlENIOwA SwEDEN
gwint 1xE27, kolory: czarny, biały
*bez żarówek

OPrAwY OŚwIEtlENIOwE, gwint e27
1. LUPo - 59 zł; 2. DENMARK - 139 zł; 3. ARHUs - 65 zł  
*bez żarówek

OPrAwY OŚwIEtlENIOwE mODErN
gwint 1xE27, różne rodzaje, bez żarówek

oPRawa  
OŚwIEtlENIOwA KwIAt
gwint: 3xE14, moc: 40 W 

ŻArÓwKA lED
różne rodzaje

od 4990
zł/szt.

119 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

69 
zł/szt.

89 
zł/szt.

od 59 
zł/szt.

59 
zł/zest.

79 
zł/szt.

1

1
2

3

2

8490
zł/szt.

od 290
zł/szt.
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za 1 zł
do 2,5 litra 

farby kolorowej
ŚNIEŻKA 

BArwY NAtUrY  
  

  
Fa

Rb
a biaŁa, 1 l

10% grAtIS

ODZIEŻ rOBOCZA

ŚNIEŻKA BArwY NAtUrY
matowa farba lateksowa, 2,5 l (14 zł/l)

DUlUX KOlOrY ŚwIAtA
lateksowa farba do ścian  
i sufitów, 2,5 l (17,96 zł/l)

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

NOBIlES SUPEr AKrYl
farba biała akrylowa,  
10 l (8 zł/l)

dUlUX acRyl matt 
biała farba emulsyjna, wysokiej  
jakości, do dekoracyjnego  
i ochronnego malowania ścian  
i sufitów wewnątrz pomieszczeń,  
10 l (9 zł/l)

PIANKA  
mONtAŻOwA
770 ml (23,36 zł/l)

OKUlArY OCHrONNE
do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniem mecha-
nicznym; przezroczyste soczewki z poliwęglanu; regulowane 
zauszniki; klasa odporności mechanicznej F; certyfikat CE

KOSZUlA FlANElOwA
100% bawełny; gramatura 120 g/m2; posiada certyfikat CE; 
rozmiary M-2XL

KomPlet PRZeciwdesZcZowy
materiał: PVC, poliester, 
KURTKA: wodoszczelne szwy, otwory wentylacyjne 
pod pachami i na plecach, wodoodporny kaptur, cho-
wany w kołnierzu, mankiety zakończone wewnętrznym, 
elastycznym ściągaczem, regulacja u dołu kurtki;
sPoDNiE: 2 kieszenie zewnętrzne, wodoszczelne szwy, 
regulacja w pasie za pomocą ściągacza, regulacja 
szerokości nogawek za pomocą nap, 2 otwory boczne 
umożliwiające dostęp do kieszeni; rozmiary M-2XL

trZEwIKI SKÓrZANE CZArNE
stalowy podnosek; podeszwa antyelektrostatyczna, od-
porna na poślizg na podłożu ceramicznym i stalowym;  
wierzchnia część ze skóry odporna na olej napędowy; 
podszewka: dzianina; wyściółka: wymienna; podeszwa 
obuwia: poliuretan dwugęstościowy; certyfikat CE; kate-
goria bezpieczeństwa s1 sRC; rozmiary 40-46

trZEwIKI ZAmSZOwO- 
-DZIANINOwE SZArO-CZArNE
stalowy podnosek; podeszwa odporna na przebicie z siłą 
1100 N; właściwości antyelektrostatyczne oraz odporność 
na poślizg; część piętowa absorbująca energię podczas cho-
dzenia; wierzchnia część ze skóry (skóra zamszowa/dzianina 
siatkowa), odporna na olej napędowy; podeszwa: poliuretan 
dwugęstościowy; certyfikat CE; kategoria bezpieczeństwa s1P 
sRA; rozmiary 40-46

SPODNIE DO PASA
skład: 65% poliester i 35% bawełna; 9 kieszeni w tym 6 na 
rzep; certyfikat CioP PiB; rozmiary s-XL

rĘKAwICE ZE SKÓrY
skład: skóra kozia, bawełna, elastyczny ściągacz z zaczepem 
na rzep; rękawice w i kategorii środków ochrony indywidual-
nej; posiadają certyfikat CE; rozmiary 9-11 

blUZa PolaRowa
materiał 290 g/m2, nie mechacący się; 3 kieszenie za-
mykane na suwak; regulacja szerokości u dołu; rozmiary 
M-2XL

BEZrĘKAwNIK OCIEPlANY
tkanina powlekana PVC - zabezpiecza przed wsiąkaniem 
wody; materiał o gramaturze 155 g/m2; 8 kieszeni, 7 ze-
wnętrznych w tym 4 zamykane na suwak oraz 1 wewnętrzna; 
wycięcia rękawów od wewnątrz wykończone ściągaczami 
chroniącymi przed wiatrem; rozmiary M-2XL

FaRba  
aKRylowa  

Psb mRówKa
wewnętrzna,  

biała, 10 l (2,60 zł/l)

decobase FaRba lateKsowa 1 l
polecana szczególnie do stosowania jako warstwa podkładowa pod efekty dekoracyjne 
Primacol silver sand - 19,99 zł
SIlVEr SAND FArBA DEKOrACYjNA 1 l
- 74,99 zł

AltAX ImPrEgNAt  
DO DrEwNA 5 l 
jedna warstwa (11 zł/l)

ŚrODEK  
grUNtUjĄCY PSB

5 l + 1 l (1,67 zł/l)

atlas PlUs ZaPRawa  
KlEjOwA 25 kg 
klej odkształcalny typu C2TE 
s1 (2-10 mm) klej zalecany do 
okładzin narażonych na wyjąt-
kowo trudne warunki użytko-
wania, wewnątrz i na zewnątrz 
budynków: na płyty osB i g-k, 
stare płytki, na tarasy, balko-
ny i elewacje, na ogrzewanie 
podłogowe i ścienne (2,16 zł/kg)

AtlAS gŁADŹ  
gIPSAr UNI  
BIAŁA 20 kg
(1,35 zł/kg)

3499
zł/szt. 4499

zł/szt.

5999
zł/szt.

7999
zł/szt.

8999
zł/szt.

1799
zł/szt.

+50

999
zł/szt.

7490
zł/szt.

2990
zł/szt.

9990
zł/para

1299
zł/para

6490
zł/szt.

2999
zł/kpl.

6490
zł/para

5990
zł/szt.

2599
zł/szt.

5499
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

999
zł/szt.

5399
zł/szt.

2699
zł/opak.
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KOSZ/SZUFlADA wIKlINOwA
dostępne różne wielkości i wzory

POjEmNIK/SKrZYNKA 
NAStAwNA StACK & gO
poj. 24 l, z pokrywą

Koc emma lUb cesaR 
150x200 cm, kolor: turkus lub beż

wiadRo
poj. 5-10 l  

- od 3,90 zł/szt.
KOSZ SKŁADANY
poj. 32 l - 12,90 zł/szt.

KOSZ NA PrANIE
dostępne różne wielkości

moP obRotowy  
EASY wrINg & ClEAN tUrBO
  - 114,90 zł  
- WKłAD Do MoPA EAsY WRiNG & CLEAN 

TURBo - 22,90 zł

SUSZArKA DO BIElIZNY 
VIVA DrY mAX++
powierzchnia suszenia 20 m

wINDOmAtIC POwEr
ściągaczka elektryczna do szyb.
najprostszy sposób na idealnie; 
czyste szyby

CZAjNIK  
ElEKtrYCZNY  

HENrY, 1,8 l
inox

gErlACH KOmPlEt 
gArNKÓw VIVA 8 el.

waga  
KUCHENNA  
ElEKtrONICZNA  
RasPbeRRy

BlENDEr  
rĘCZNY  
VENDI BOttI
duża moc 250 W, idealny do 
rozdrabniania warzyw i owoców, 
bardzo wytrzymała i solidna obudowa

SANDwICH grADO  
rÓŻOwY BOttI

NACZYNIA KOlOr
- KUBEK, poj. 300 ml - 4,50 zł
- MisECzKA, poj. 400 ml - 6,90 zł,
dostępne w różnych kolorach 

od 1590
zł/szt.

1290
zł/szt.

39 
zł/szt.

od 390
zł/szt.

2999
zł/szt.

od 7490
zł/szt.

14990
zł/szt.

11490
zł/kpl.

169 
zł/szt.

+100

259 
zł/kpl.

37 
zł/szt.

45 
zł/szt.

45 
zł/szt.

ZwAŻYSZ PrODUKtY  Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 1 g,  AŻ DO 5 Kg NA rAZ

od 450
zł/szt.
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mIEjSCA rOBOCZEgO

++

wÓZEK trANSPOrtOwY
stabilna i solidna konstrukcja, metal 
malowany proszkowo, koła pneumatyczne, 
pompowane, średnica 250 mm,  
do przewożenia ciężkich ładunków:  
kartonów, paczek, worków,  
maks. obciążenie 200 kg, wymiary  
1250x490x410 mm, waga 9 kg

ZEStAw NArZĘDZI 
56 ElEmENtÓw
klucze płasko-oczkowe, wkrętaki, szczypce uni-
wersalne 160 mm, szczypce do rur 8”, grzechotka 
1/2”, nasadki 1/2” - 10 szt., uchwyt pokrętło 
do bitów i bitów na nasadkach 1/4”, bity na 
nasadkach 1/4” - 7 szt., 14 bitów 1/4”, 4 klucze 
sześciokątne, przegub uniwersalny 1/4”, nasadka 
do świec 16 mm, przedłużka 1/2”

SZlIFIErKA KĄtOwA 
750 w PrOFESSIONAl
750 W, śr. tarczy ø 125 mm, prędkość  
obr. bez obciążenia 2.800-11.000 min-1

KomPResoR  
OlEjOwY 50 l
pojemność zbiornika 50 l,  
moc 1500 W, ciśnienie maks. 8 barów,  
pobór powietrza 206 l/min

ZEStAw OSPrZĘtU BOSCH V-lINE 48 
ElEmENtÓw
1 pręt magnetyczny, 6 wierteł do metalu Hss-TiN 
ø 2-5 mm, 6 wierteł do kamienia ø 5-8 mm, 5 wierteł 
do drewna ø 3-8 mm, 5 końcówek wkręcających L = 
50 mm, 18 końcówek wkręcających L = 25 mm, 4 klu-
cze nasadowe ø 6/8/10/13 mm, 1 uchwyt uniwersal-
ny, magnetyczny, 1 pogłębiacz

OPAlArKA 2000 w
zakres temperatur: i 350ºC, ii 550ºC,  
przepływ powietrza i: 300 l/min, ii: 500 l/min, 
bimetalowe zabezpieczenie przed przegrzaniem

PrZECINArKA DO DrEwNA 1800 w
moc: 1800 W, obroty: 4250 min-1, tarcza:  
ø 254 x ø 30, ilość zębów: 24, maks. wysokość  
cięcia pod kątem 45°: 53 mm, maks. wysokość 
cięcia pod kątem 90°: 80 mm, wielkość blatu 
roboczego: 638x490 mm, podziałka do ustawienia 
kąta w zakresie 0-45°, przyłącze do odkurzacza 

sZliFieRKa telesKoPowa 
DO gIPSU 1050 w
obroty 2800 min-1; śr. tarczy 225 mm; 
regulacja kąta szlifowania (pion/poziom); 
dł. wysięgnika 140 cm; wąż odprowadza-
jący pył; wbudowany odkurzacz

sZPadel  
ostRy  
solid™ 

sieKieRa  
rOZŁUPUjĄCA  

l - X21

sZPadel  
PRosty  
solid™ 

Hit 
CENOwY

99  
zł/szt.

459 
zł/szt.

159 
zł/zest.

227 
zł/szt.

397 
zł/szt.

5990
zł/zest.

5490
zł/szt.

449 
zł/szt.

+200

199 
zł/szt.

4990
zł/zest.

4990
zł/zest.
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ElEKtrYCZNY ODKUrZACZ DO lIŚCI
moc 3200 W, regulowana prędkość powietrza 160-
250 km/h, maks. wydajność 10,7 m3/min, mielenie 
10:1, pojemność worka 40 l, 3 funkcje (dmuchawa, 
odkurzacz, mielenie), waga 2,5 kg

odKURZacZ 
SPAlINOwY 

silnik 2-suwowy 26 cm3, moc 
1 KM, maks. prędkość silnika bez 

obciążenia 7000 obr./min, 3 funkcje 
(dmuchawa, odkurzacz, mielenie)

PilaRKa  
SPAlINOwA NAC

silnik dwusuwowy 49,3 cm3, moc 3 KM,  
łańcuch i prowadnica NAC 45 cm, waga 6,2 kg, 

antywibracyjna rękojeść

PilaRKa  
ElEKtrYCZNA NAC
moc 1800 W, łańcuch i prowadnica 
NAC 35 cm

PIlArKA SPAlINOwA  
HANDY

pojemność: 41 cm3; moc: 2 KM;  
długość prowadnicy: 35 cm

PilaRKa  
ElEKtrYCZNA HANDY
silnik: 2000 W;  
długość prowadnicy: 40 cm

PIŁA  
SPAlINOwA  
StANlEY 
moc: 2,85 KM, długość  
prowadnicy 45 cm

POjEmNIK  
NA ODPADY
zielony  
- 120 l - 94,90 zł  
- 240 l - 149 zł

SYStEm OgrODZENIOwY NIKOlA II
ocynk + ral 7016 struktura, nie wymaga malowania
- przęsło, wym. 2x1,20 m - 149 zł/szt. +50 pkt PAYBACK,
- furtka prawa/lewa, wym. 0,90x1,50 m - 199 zł/szt.
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4x1,50 m - 599 zł/szt., 

brama przesuwna* lewa/prawa, wym. 4x1,50 m - 2399 zł/szt.
*towar pod zamówienie

wRZos
miks kolorów:

- w doniczce 9 cm - 2,19 zł
- w doniczce 11 cm - 3,49 zł

Twin - 3,99 zł, duży - 9,99 zł

PrEPArAtY BIOPON 
- NAWóz jEsiENNo-ziMoWY  

do roślin doniczkowych, płyn 0,5 l  
- 5,49 zł (10,98 zł/l)

- PRzYsPiEszAjąCY KoMPosToWANiE 
1 kg + rękawiczki gratis - 8,99 zł

lAwENDA
w doniczce 10,5 cm

PANEl OgrODZENIOwY 3A mAX
wym.: 2,50x1,52 m, drut ø 3,2 mm, ocynk,  
ocynk + ral 6005 zielony, ocynk + ral 7016 struktura

BIOPON NAwOZY jESIENNE bRos
- płatki na myszy, 50 g - 1,99 zł (39,80 zł/kg);  
- ziarno na myszy i szczury, 300 g - 5,29 zł (17,63 zł/kg)
- karmnik z trutką na myszy - 7,99 zł;  
- łapka plastikowa na myszy - 3,99 zł 

399 
zł/szt.

349 
zł/szt.

155 
zł/szt.

od 199
zł/szt.od 799

zł/szt.

279 
zł/szt.

189 
zł/szt.

579 
zł/szt.

99 
zł/szt.

od 9490
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

+50

+50

od 219
zł/szt.

od 549
zł/szt.

399
zł/szt.

Hit 
CENOwY

3990
zł/szt.
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system mebli dallas

NArOŻNIK lIwIA
zmywalny materiał

mEBlE KUCHENNE
dł. 2,60 m, fronty akrylowe, blat w zestawie KUCHNIA mODUŁOwA lOrA

system mebli baltica

sZaFa maRsylia 
wys.225 cm, szer. 250 cm, gł. 61 cm

KANAPA

SYStEm mEBlI PrOwANSjA

sZaFa walia
wys.216 cm, szer. 226, cm, gł. 62 cm

ŁÓŻKO mASKEt CHOCO SlIm
kolor granatowy, szer. 178 cm, dł. 222 cm,  
wys. 108 cm, powierzchnia spania 160x200 cm

sZaFa bali
wys.200 cm, szer. 196 cm, gł. 58 cm

1999 
zł/szt.

599 
zł/szt.

1899 
zł/szt.

1699 
zł/szt.

1339 
zł/szt.999 

zł/szt.

1899 
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


