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JESIEŃ
poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•    ciepło, jasno i zdrowo – dom wyposażony na jesień

•    detale ważne w wykończeniu – poradnik zakupowy

•    co się przyda 
w jesiennym ogrodzie 

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

Piec sTalowy masTeR 

magDa 9 kw

TeRmowenTylaToR
moc 2000 W

Piec sTalowy 
1.  LUIZA 7 kW - wym. 33x36x93 cm - 299 zł + 100 pkt. PayBack
2.  EWA 7 kW - wym. 33x46x90 cm - 399 zł
3.  BEATA 9 kW - wym. 46,5x39x80 cm - 499 zł 
4.  ELIZA 7 kW - wym. 40x46x90 cm, kolor beżowy - 549 zł

płyta 
gRzewcza

zesTaw Pinia
1.  szafka podwieszana z umywalką, szer. 60 cm - 339 zł
2.  słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 199 zł 

*cena nie zawiera armatury

suszaRka  

Do gRzyBów i owoców

średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością  

regulacji wysokości, moc 250 W

Piecyk gazowy
moc 4,1 kW

ODKURZaCZ DO pOpIOłU 
I INNyCH ZaNIECZySZCZEŃ
moc 800 W, pojemnik 18 l, filtr HEPA, wąż ssący, 
aluminiowa przedłużka, stal nierdzewna 

m jak mRówka
porady i pomysły 

dla Twojego domu

2.

1.

1.

2.

3.

4.

pSb MRówKa CZłUCHów

319 
zł/kpl.

2999
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

249
zł/szt.

209 
zł/szt.

99 
zł/szt.

 hiT cenowy

87,- 
zł/szt.

 hiT cenowy

899,- 
zł/szt.

2000 
W 800 

W

www.mrowka.com.pl

Wrzesień 
2019

Oferta ważna  
od 6.09 do 21.09

lub do wyczerpania zapasów.
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gRzejnik aluminiowy PoweR 70

wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm,  

moc 769 W

zlew PsB gRaniTowy BRaVo 
kolory: grafitowy, piaskowy, szary, 1-kom., z krótkim 
ociekaczem, wym. 60x44x17,5 cm 

BaTeRia BRaVo 
zlewozmywakowa stojąca 
z wylewką „U”

Piec sTalowy  
BaRBaRa 9 kw
wym. 46,5x39x97 cm

sTeRownik  
Do PomPy
- S-100 - 54,99 zł
- S-130 - 64,99 zł

PomPa oBiegowa  
analogowa iBo

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

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

zesTaw  
TeRmosTaTyczny 
comfoRT Plus
zawór termostatyczny, głowica, 
zawór powrotny kątowy lub prosty

Piec  
szamoT

- niski - 149 zł
- wysoki - 179 zł

kuRTyna PowieTRzna
moc 1000/2000 W, trzy tryby do wyboru: zimny, ciepły, 
gorący, wyświetlacz LCD z pilotem

pOJEMNOŚCIOwy OGRZEwaCZ 
wODy Z wĘŻOwNICĄ ELpROM
poj.: 80 litrów - 549 zł, 100 litrów - 649 zł,
120 litrów - 699 zł, 150 litrów - 799 zł

gRzejnik  
konwekToRowy Basic

trzy opcje grzania, regulowany termostat,  
zabezpieczenie przed przegrzaniem,  

wolnostojący,  
moc: 750 W, 1250 W, 2000 W 

gRzejnik  
kwaRcowy
dwie opcje grzania, zabezpie-
czenie przed przegrzaniem 
i przewróceniem, duża  
wydajność, oszczędność  
energetyczna

gRzejnik  
olejowy

trzy opcje grzania;  
regulowany termostat; uchwyt do  

przechowywania przewodu;
- 7 żeberek, 1500 W - 109 zł
- 9 żeberek, 2000 W - 119 zł

- 11 żeberek, 2500 W - 145 zł

gRzejnik PsB sTalowy
- typ C22, różne wymiary - 129 zł
- typ V22, różne wymiary - 239 zł

gRzejnik halogenowy
trzy opcje grzania, żarniki halogenowe specjalnie 
przetworzone, uchwyt do przenoszenia

BRykieT  
DRzewny ecomaX 

z trocin mieszanych, w zgrzewkach 
6 kg, kształt walca o średnicy 
ok. 8 cm, długość ok. 24 cm

pODpałKa  
ekologiczna  
eco sTaRTeR 
z wełny drzewnej nasączo-
nej parafiną, pakowana po 
50 sztuk w kartonie, 
czas palenia 1 sztuki ok. 
10-15 minut

249 
zł/kpl.

109 
zł/szt.

139 
zł/kpl.

539 
zł/szt.

od 8999
zł/szt. od 5499

zł/szt.

2499
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 549 
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

55 
zł/szt.

3490
zł/zest.

5999
zł/szt.

hiT cenowy

1799
zł/żeberko

dostępne kolory:

dostępne kolory:

syfon 
W komPLECIE

649
zł/szt.

1590
zł/szt.
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slim

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

seRia PaleRmo  
Black/whiTe
- dozownik na mydło - 12,99 zł
- kubek łazienkowy - 8,99 zł
- mydelniczka - 8,99 zł
- szczotka do WC - 27,99 zł

gRzejnik 
łaZIENKOwy pSb SUN
kolor biały

R

wym. (mm) moc cena
480x550 315 W 89,99 zł
680x550 460 W 149 zł
930x550 610 W 189 zł
1180x550 760 W 219 zł
1380x550 920 W 249 zł

GRZałKa łaZIENKOwa
moc:  
- 300 W - 119 zł 
- 600 W - 125 zł 
- 900 W - 129 zł

zesTaw nice  
SZaFKa Z UMywaLKĄ*
szer. 50 cm 
*cena nie zawiera armatury

seRia DaVin
kolor: biały, czarny

- zestaw łazienkowy - 49,99 zł
- kosz z pedałem, 3 l - 24,99 zł

Deska seDesowa  
foRmic PsB
polipropylenowa,  
uniwersalna, twarda

PRoDukT
Polski komPakT wc 

aRTeco  
clean on 
3/5 litra, odpływ poziomy, 
deska duroplast wolnoopadająca

zesTaw 
PoDTynkowy 
aRTeco
przycisk chrom błysk, 
deska polipropylenowa 
wolnoopadająca

wanna aTena
stelaż w komplecie, 
wym.: 140x70 cm - 229 zł,  

150x70 cm - 259 zł,  
160x70 cm - 289 zł,  
170x70 cm - 299 zł

10 laT
gwaRancji

kolumna  
naTRyskowa 
maX
deszczownica, słuchaw-
ka natryskowa 1-funk-
cyjna, wąż natryskowy 
150 cm, regulowany 
rozstaw mocowań, 
wykończenie chrom

MEbLE łaZIENKOwE  
RuBiD koloR szaRy
szafka z umywalką, szer. 60 cm - 279 zł*
komoda - 239 zł
słupek stojący, szer. 60 cm - 389 zł
słupek stojący, szer. 30 cm - 249 zł
szafka wisząca, szer. 60 cm - 189 zł 
*komplet nie zawiera baterii

Deska PsB foRmic 
suPeR slim new
wolnoopadająca, duroplast

149 
zł/zest.

645 
zł/zest.399 

zł/zest.

3499
zł/szt.

od 649 
zł/szt.

od 229 
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 189 
zł/szt.

dostępne kolory:

9999
zł/szt.

8499
zł/szt.

Deska 
WoLnooPADAjąCA
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ROŚLINy w DONICZCE
1.  Wrzos, mix kolorów, w doniczce: 

9 - 2,99 zł; 11 - 3,99 zł; 17 - 9,99 zł
2.  Lawenda, doniczka 10, 5 - 3,99 zł; 6-pak - 11,59 zł

PilaRka nac
1.  ELEkTryCZnA, moc 1800 W, łańcuch i prowadnica  

nAC 35 cm
2.  SPALInoWA, silnik dwusuwowy 49,3 cm3, moc 3 km, 

łańcuch i prowadnica nAC 45 cm, waga 6,2 kg,  
antywibracyjna rękojeść

1.  ODKURZaCZ ELEKtRyCZNy DO LIŚCI
moc 3200 W, regulowana prędkość powietrza 160-250 km/h, 
maks. wydajność 10,7 m3/min, mielenie 10:1, poj. worka 40 l, 
3 funkcje (dmuchawa, odkurzacz, mielenie)

2.  ROZDRabNIaCZ ELEKtRyCZNy DO GałĘZI
moc 2500 W, ostrze tarczowe, maks. średnica gałęzi 39 mm, 
poj. worka 50 l

ROŚLINy
1.  drzewka owocowe, w doniczce: czereśnia, grusza, 

jabłoń, śliwa, wiśnia, orzech włoski - od 17,49 zł
2.  krzewy owocowe: borówka amerykańska, jagoda Goji, 

jagoda kamczacka, żurawina, aronia, jeżyna, agrest, 
malina, porzeczka, ozdobne: hibiskus, magnolia, hor-
tensja, lilak, rododendron, pigwowiec - 10,90 zł

ceBule kwiaTowe
różne rodzaje, czosnek, hiacynt, 
krokus, narcyz, przebiśnieg, 
szafirek, tulipan, zawilec

oPRyskiwacz
- 5 l - 24,90 zł
- 7 l - 34,90 zł

PilaRka sPalinowa hanDy
pojemność 41 cm3, moc 1,9 km, 
prowadnica 35 cm, waga netto 4,5 kg

OStRZałKa 
elekTRyczna liDeR 
silnik 220 W

NaRZĘDZIa FISKaRS
1.  zestaw QF grabie do liści + szczotka szeroka + trzonek - 119 zł
2.  Solid szpadel ostry + szczotka - 99 zł - hiT cenowy
3.  siekiera rozłupująca XL - X25 - 209 zł
4.  sekator nożycowy P26 - 39,90 zł
5.  sekator nożycowy, Hook (S) - 84,90 zł
6.  nożyce do żywopłotu HS22 - 79,90 zł

olej Do silników 
i smaRowania 
łaŃCUCHów pIł

bECZKI, SłOJE I KaMIONKI DO KISZENIa
1.  beczka na kapustę, ogórki, biała, 5 l - 20,59 zł
2.  beczka kiszonka, biała, uchwyt, 10 l - 22,99 zł
3.  słój ze szczypcami, z plastikową pokrywką, 5 l - 23,59 zł
4.  słój plastikowy, 5 l - 9,99 zł; 
5.  kamionka, beczka z pokrywką, 4,5 l - 68,69 zł +50 pkt. PayBack
6.  kamionka, garnek na ogórki, ze szczypcami, kolory: ecru, brąz, 3 l - 81,59 zł
* dostępne są także akcesoria

nawozy
floRoViT jesienne
1.  Do TrAWnIkóW, opak. 10 kg, worek - 49,90 zł
2.  Do IGLAkóW, opak. 4 kg wiaderko - 24,90 zł
3.  WAPno GrAnULoWAnE, przeznaczone jest 

do odkwaszania wszystkich rodzajów gleb,  
20 kg - 19,90 zł

1.

1.

1.

1.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

2.
2.

2.

2.

3. 4.

5.

6.

PomPa  
zanuRzeniowa  
Do woDy BRuDnej
1.  moc: 400 W,  

wydajność: 7500 l/h  - 99 zł
2.  moc: 1100 W,  

wydajność: 14 000 l/h - 159 zł

1.

2.

od 299
zł/szt.

od 299
zł/szt.

279 
zł/szt.

349 
zł/szt.

179 
zł/szt.

119 
zł/szt.

319 
zł/szt.

od 239
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

79 
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

1800 
W

220 
W

3200 
W

2500 
W

3 
km
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Pojemniki
zielony, poj.: 120 l - 89 zł, 
240 l - 129 zł

pRZĘSłO KaJa*
szer. 2,00 m, wys. 0,90-1,20, 

stal ocynk + ral 9005

pRZĘSłO NIKOLa II*

szer. 2,00 m, wys. 1,20, stal ocynk

+ ral 7016 struktura

pRZĘSłO KORa*
szer. 2,00 m, wys. 1,20, stal ocynk + ral 7016 struktura

+50 pkt. PayBack

*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

płyta KRONOSpaN OSb 3 
gr. 9 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 
22 mm, 25 mm  
wym. 1250x2500 mm

płyta  
kaRTonowo-giPsowa  
wym. 600x2000 mm - 10,99 zł/szt. 
wodoodporna - 15,99 zł/szt

wEłNa  
isoVeR 

λ 0,035 W/mk, Aku  
płyta 5 cm

pRZyJDŹ I ZapytaJ  

O INDywIDUaLNĄ wyCENĘ

 sTyRoPian  
fasaDowy  

I pODłOGOwy

bLaCHODaCHówKa MODUłOwa 
Bella saRa 350 D-maT
kolor brązowy; szer. 1196x710 mm 
(0,805 m2/1 arkusz)

Panel 
drut śr. 3,2 (1,23), wym. 75x200 cm, ocynk

lemaR PaPa  
asPoT w-Pye250 s52 sBs 

zgrzewalna wierzchniego krycia na włókninie 
poliestrowej 5 m2/rolka

gonT BiTumiczny 
soliD kaRPiówka 
dostępne kolory czerwony, 
brązowy,zielony. 3m2/op 

Rynny PcV 
PRo aqua  
kolory: grafit, brąz; 
rozmiary: 70 mm, 
75 mm, 100 mm, 
125 mm

155 
zł/szt.

159 
zł/szt.

419 
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 1485
zł/m2

od 1099
zł/szt.

799
zł/m2

2699
zł/arkusz

PRoDukT
Polski

PRoDukT
Polski

PRoDukT
Polski

3490
zł/szt.

1360
zł/m2

2099
zł/m2

od 549
zł/m.b.
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SZLIFIERKa StOłOwa 150 w
moc 150 W, śr. tarcz 150 mm, ilość obr. 
bez obciążenia 2950 obr./min, regulo-
wane osłony tarcz, regulacja położenia 
podstawy roboczej

zesTaw skRzynek 
NaRZĘDZIOwyCH LINE SEt

SKRZyNKa NaRZĘDZIOwa  
aPToP Plus
rozm. 458x257x245 mm, 2 transparentne  
organizery zewnętrzne, profilowany, aluminiowy 
uchwyt, aluminiowe zapięcia, udźwig 13-25 kg

ORGaNIZER NaRZĘDZIOwy 
mulTicase caRgo
rozm. 40x20x26 cm, 3 małe, 2 średnie i 1 duża 
szufladka oraz organizer na najmniejsze przedmioty; 
szufladki z zabezpieczeniem przed wysunięciem 
lub wypadnięciem z obudowy; rączka do łatwego 
transportu; możliwość zawieszenia na ścianie

pILaRKa StOłOwa  
Do DRewna 800 w
moc 800 W, blat 500x335 mm, ilość obr. bez obciążenia 
2950 obr./min, śr. tarczy 200 mm, gr. cięcia przy:  
90° - 45 mm, przy 45° - 27 mm

PilaRka ukosowa z PRzesuwem 1500 w
liczba obr. 5000 min-1, tarcza śr. 210x30 mm,  
liczba zębów 48, laser, zakres pochylenia tarczy -45° do +45°,  
cięcie ukośne -45° do +45°, maks. głębokość cięcia 
- 310x62 mm (przy 90°), 210x62 mm (przy 45°)

REGał MEtaLOwy OCyNKOwaNy
 180x80x30 cm, montaż zaciskowo-skręcany; 
5 półek mDF, mocowane do nóg w systemie bez-
śrubowym; maks. udźwig  jednej półki 100 kg; nogi 
łączone i wzmacniane stalowym kątownikiem

DRaBina  
aluminiowa  
pRZEMySłOwa
składana, trzyelementowa; 
- 3x9 szczebli - 329 zł
- 3x11 szczebli - 499 zł

BRama uchylna oPTimal 
wym. 2500x2125 mm (w zestawie klamka, wkładka na klucz),
kolory brąz i grafit

9490
zł/szt.

2790
zł/zest.

4490
zł/szt.

3490
zł/szt.

199 
zł/szt.

469 
zł/szt.

1500 
W

800 
W

150 
W

89 
zł/szt. 

dostępne kolory:

749 
zł/zest.

od 329 
zł/szt.
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pIła SZabLaSta  

kalTmann 850 w

moc 850 W; prędkość bez obciążenia 0-2800 rPm; skok ostrza 

28 mm; maks. grubość cięcia 85 mm; podświetlenie LED; szybka wy-

miana ostrza; regulowane ustawienie rączki w zakresie 180 stopni

wIERtaRKO-wKRĘtaRKa 18 v LI-ION
akumulator 18 V, 1300 mAh; szybka 1-godzinna  
ładowarka, elektroniczna reg. prędkości;  
liczba obr. biegu jałowego: 0-700 min-1;  
zakres momentu obr. 19+1; maks. moment obr. 21 nm;  
obroty lewo/prawo; maks. zakres uchwytu  
wiertarskiego 10 mm

wieRTaRka uDaRowa 750 w  
+ ZEStaw wIERtEł + tORba
moc 750 W; obudowa aluminiowa; szybkozaciskowy uchwyt 13 mm 
z automatyczną blokadą wrzeciona; płynna regulacja prędkości 
obrotowej; maks. średnica wiercenia: w drewnie 32 mm, w stali 
13 mm, w murze 16 mm; w komplecie 32 akcesoria i torba

szlifieRka  
KĄtOwa 900 w
moc 900 W, śr. tarczy 125 mm,  
obroty 12000/min, w zestawie  
rękawice robocze (skóra syntetyczna  
+ elastyczna tkanina)

SZLIFIERKa KĄtOwa 720 w
moc 720 W; prędkość obr. bez obciążenia 

11000 min-1; gwint wrzeciona szlifierki m 14;  
śr. tarczy 125 mm

myjka Do okien

urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, luster i płytek,  

szer. robocza (ssawki) 280 mm, zbiornik na brudną wodę  

100 ml, zasilanie bateryjne, wydajność powierzchniowa na jednym  

ładowaniu akumulatora ok. 60 m2; wyposażenie: środek do czyszczenia  

okien 20 ml (koncentrat), spryskiwacz z padem z mikrofibry

wielofunkcyjny  
oDkuRzacz  

waRszTaTowy 4w1 
moc 1000 W (maks. 1200 W), przepływ  

powietrza 35 l/s, zbiornik 20 l;  
funkcje czyszczenia: sucho/mokro,  

odkurzacz kominkowy, funkcja dmuchawy;  
wyciszony silnik, system próżniowy  

z chłodzeniem silnika by-pass,  
automatyczny oczyszczacz filtra, zbiornik 

metalowy, przewód 4 m, rura ssawna 1,5 m, 
stalowa rura do czyszczenia kominków 1 m 

wIERtaRKO-wKRĘtaRKa 
12 V li-ion
akumulator 12 V, 1,3 Ah;  
maks. moment obr. 22 nm;  
20 ustawień momentu obrotowego

MIESZaDłO 1200 w
moc 1200 W; jeden bieg;  
obroty 0-680 min-1; uchwyt 
mieszadła 14 mm; łagodny 
start; elektroniczna kontrola 
obrotów, w komplecie 
mieszadło (śr. 100 mm)

195 
zł/szt.

229 
zł/szt.

229 
zł/kpl.

127 
zł/zest. 204 

zł/szt.

229 
zł/kpl.

119 
zł/szt.

134 
zł/szt.

hiT cenowy

129,-
zł/szt.

1200 
W

125 
 mm

900 
W

125 
 mm

720 
W

850 
W

4w11000 
W

750 
W

18 V
LI-Ion

12 V
LI-Ion
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kaRnisz PoRTo

śr. 19 mm, dł. 160-240 cm, pojedynczy, podwójny,

dostępny w kolorach: biały, czarny

kaRnisz PaR
śr. 19 mm, dł. 160-240 cm, pojedynczy, podwójny,

dostępny w kolorach: satyna, mosiądz, nikiel

Pojemnik  
cleaRBoX
pojemność: 1,7 l, 
5,6 l, 8 l, 9 l, 30 l

KOSZ SKłaDaNy
pojemność 32 l, kolory: 
biały, seledynowy, szary

Dywan noRway

wym.: 120x160 cm - 69,99 zł, 160x235 cm - 139,99 zł,  

różne rodzaje: pasy, kwadraty szare, 

trójkąty, melanż brąz, melanż brąz-mięta, marokańczyk beż-brąz

BamBusowy 
kosz zakuPowy
kolory: biały, brązowy, 
czarny, szary

komPleT 
3 koszyków 

BamBusowych
kolory: biały, brązowy, czarny, szary

BamBusowy 
kosz na PRanie
- kolory: biały, brązowy, 

 czarny, szary - 69,90 zł
- dzielony, kolory: biały,  

brązowy, czarny,  
szary - 89,90 zł

naczynia magnum
1.  patelnia, 24 cm - 49,99 zł
2.  patelnia, 26 cm - 54,99 zł
3.  patelnia, 28 cm - 59,99 zł
4.  patelnia do naleśników, 24 cm - 49,99 zł
5.  patelnia grill, 26 cm - 64,99 zł 
6.  patelnia wok, 28 cm - 59,99 zł
7.  patelnia głęboka, 28 cm - 89,99 zł 
8.  garnek, 20 cm - 69,99 zł
9.  garnek, 24 cm - 84,99 zł
10. garnek, 28 cm - 109,99 zł
11. brytfanna, 38 cm - 139,99 zł 

dostępne kolory:

od 449
zł/szt.

od 6999
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

4690
zł/kpl.

od 6990
zł/szt.

od 3790
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

1290
zł/szt.
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KRZESłO  

oRlanDo 
kolor: czarny, szary

KRZESłO  
SKłaDaNE vICO
imitacja skóry,  
kolor: beż, czarny, szary

moP  

ulTRamaT TuRBo 

+100 pkt. PayBack

- wkład do mopa płaskiego 

 ULTrAmAX - 22,90 zł/szt.

suszaRka 

Do Bielizny 
X-leg/

uniVeRsal

sTolik kawowy

- PEnTA, kolor biały - 89,90 zł

- BrAXTon, śr. 40 cm, kolor biały - 69,90 zł

gaRDeRoBa 
1.  HUGo - na kółkach, z półką i pokrowcem na ubranie,  

udźwig półki 5 kg - 49,90 zł
2.  CoCo - wym. 55x42x170 cm, udźwig drążka 5 kg,  

udźwig półki 5 kg - 49,90 zł

1.  BryZA EkSPErT proszek do prania, kolor/biel, 6 kg/ 80 prań - 26,99 zł  
(4,50 zł/kg; 0,34 zł/pranie)

2.  WooLITE PErŁA płyn do prania, różne rodzaje, 4,5 l - 24,99 zł (5,55 zł/l) 
+50 pkt. PayBack

3.  VAnISH proszek do prania firan, 400 g - 9,99 zł (24,98 zł/kg)
4.  CoCCoLIno koncentrat do płukania, różne rodzaje, 1,45 l - 10,99 zł (7,58 zł/l)
5.  CoCCoLIno płyn do płukania, różne rodzaje, 1,8 l - 10,99 zł (6,10 zł/l)
6.  krET żel do udrażniania rur, 1 kg - 10,99 zł

7.  krET granulki do udrażniania rur, 800 g - 10,99 zł (13,74 zł/kg)
8.  AjAX spray do czyszczenia, różne powierzchnie, 500 ml - 6,99 zł (13,98 zł/l)
9.  mornInG FrESH płyn do naczyń, różne rodzaje, 900 ml - 7,49 zł (8,32 zł/l)
10. mEGLIo spray odtłuszczacz LEmon, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
11. CASHmIr papier toaletowy biały, a’24 - 19,99 zł (0,83 zł/rolka)
12. moLA ręcznik papierowy 3w1- 11,99 zł
13. LUkSjA CrEAmy mydło w kostce, różne rodzaje, 90 g - 1,29 zł (1,43 zł/100 g)

11. 12.

13.

7.
6.

9.
10.

4.

1. 2.

3.

5.

1.

2.

8.

dostępne kolory:
dostępne kolory:

4990
zł/szt.

od 129
zł/szt.

10990
zł/szt.

12990
zł/szt.

7490
zł/szt.

3690
zł/szt.

od 6990
zł/szt.
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hiT cenowy

73,-
zł/szt.

gRunT 1 l

za 1 zł
do jednego opakowania

zaPRawy  
cm16

FaRba bIała 3 l
za 1 złdo 5 litrów farby kolorowejDuluX koloRy ŚwIata

PPg DRewnochRon 
imPRegnaT eXTRa 
powłokotwórczy, różne kolory, 
4,5 l (17,78 zł/l)

malfaRB PsB mRówka
farba akrylowa, wewn. biała,  
10 l (3 zł/l)

noBiles PoRy Roku
farba lateksowa, 2,5 l - 29,99 zł (12 zł/l),  
5 l - 59,99 zł (12 zł/l)

noBiles suPeR akRyl
farba biała akrylowa,  
10 l (7,90 zł/l)

acRyl PuTz finisz
gładź szpachlowa wykoń-
czeniowa, 17 kg (1,94 zł/kg),  
dostępne inne pojemności

elasTyczna  
zaPRawa 

KLEJĄCa CM16
z włóknami, 25 kg (1,72 zł/kg)

DULUx KOLORy ŚwIata
lateksowa farba do ścian i sufitów, 
2,5 l - 46,99 zł (18,79 zł/l),  
5 l - 94,99 zł (19 zł/l)

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

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

alTaX imPRegnaT  
ŻywICZNy
bardzo trwały i odporny na czynniki 
atmosferyczne, zawiera wysokoga-
tunkowe żywice, 4,5 l (16 zł/l)

alTaX faRBa  
ogRoDowa  
ViVa gaRDen
0,25 l - 14,99 zł (59,96 zł/l)  
0,75 l - 34,99 zł (46,65 zł/l)
2,5 l - 89,99 zł (36 zł/l)

DekoRal  
RemonTy
farba akrylowa  
do wnętrz, 10 l (5 zł/l)

KOLEKCJa płytEK DOvER
- glazura Dover graphite, 30,8x60,8 cm - 49,99 zł/m2

- glazura Dover graphite, STr 30,8x60,8 cm - 59,99 zł/m2

- tarakota Dover graphite, 45x45 cm - 49,99 zł/m2 
- terakota Dover grey, 45x45 cm - 49,99 zł/m2

- listwa Steel 7, 60,8x1,5 cm - 22,99 zł/szt.  
towar na zamówienie

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

7999
zł/szt.

4999
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

4299
zł/szt.

3299
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 4499
zł/szt.

od 4699
zł/szt.

7899
zł/szt.

4999
zł/szt.2999

zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 2299
zł/szt.
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hiT cenowy

99,-
zł/szt.

lamPa DaViD nikiel 
 - 36,90 zł

 - 72,90 zł 

 - 99,90 zł

 - 109,90 zł

oPRawa sPoT snow
kolory: biały, czarny

 - 49,90 zł

 - 89,90 zł 

 - 129,90 zł

oPRawa sPoT milenium
kolory: biały + chrom 

 - 59,90 zł 

 - 119,90 zł 

 - 177,90 zł 

 - 219,90 zł

lamPa  
SUFItOwa SpIN* 
metalowa, gwint E27;
- 3 pkt. świetlne - 85,90 zł
- 5 pkt. świetlnych - 119 zł
*cena bez żarówek

feRRaRa 
- plafon chrom, E14, max 60 W - 289 zł
lampa wisząca chrom, 3xE14, 40 cm średnicy - 319 zł

LaMpa wISZĄCa MaDRyt 
średnica: 40 cm, kolor: biały/czarny, 

gwint: 1xE27, moc: 60 W

dostępne kolory:

lamPka 
BiuRkowa  
leD isTi
moc 9 W, 
4 zmiany  
jasności

lamPka  
BiuRkowa leD
moc 9 W, podstawa  
zmieniająca kolory, 3 stopnie 
ściemniania, dostępne kolory: 
biały, czarny, srebrny

zesTaw 3 oczek olin leD
kolor chrom, okrągłe, kwadrat

lamPa faRfalla 
gwint E27, max 60 W

sznuRy  
Z OpRawKĄ E27* 

kolory: miedź, mosiądz, nikiel
*cena nie zawiera żarówki 

od 8590
zł/szt.

139 
zł/szt.

od 289 
zł/szt.

219 
zł/szt.

39 
zł/szt.

3190
zł/kpl.

od 4990
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

do
st

ęp
ne

  
ko

lo
ry

:

4990
zł/szt.
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OŚCIEŻNICE  

Regulowane  

Do DRzwi wiRgo  

DOStĘpNE OD RĘKI 

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
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

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

paNELE pODłOGOwE

1.  Dąb Aspen, AC3, 7 mm - 17,99 zł

2.  Dąb Parkietowy/Zorba, AC4, 7 mm - 22,99 zł

3.  Dąb Calgary, AC4, 8 mm - 25,99 zł

4.  Dąb Corona, V-Fuga, AC5, 10 mm - 39,99 zł

4.

3.

2.

1.

schoDy sTRychowe Dolle 
dostępne wymiary: 120x70 cm, 120x60 cm

od 349 
zł/szt.

899 
zł/szt.

269 
zł/szt.

od 1799
zł/m2

239 
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


