
psb MRÓWKA człuchÓW
ul. KWiAtoWA 2,

tel. 59 834 22 17
godziny otWARciA:  

pn. - pt.: 800-1700, sob.: 800-1400

psb Mini MRÓWKA czARne
ul. ogRodoWA 24,

tel. 59 842 01 52
godziny otWARciA:  

pn. - pt.: 900-1700, sob.: 800-1300

pAnel ogRodzenioWy
gr. 3,2 mm, wysokość 1,23 m, oczko 75x200 cm:
ocynk - 29,90 zł, ocynk + ral6005 ( kolor zielony) - 33,90 zł; 
dostępne również akcesoria (słupy, obejmy)

odKuRzAcz  
uniWeRsAlny MV3
moc jako ekwiwalent wydajności - 
1400 W, przystosowany do pracy na 
mokro i sucho, funkcja wydmuchu,  
zbiornik 17 l, wyposażenie: wąż 
ssący, dł. 2 m, ssawka podłogowa na 
mokro/sucho, ssawka szczelinowa, 
filtr kartridżowy, papierowa torebka 
filtracyjna 1 szt.

pRzyczepA sAMochodoWA 
wymiary przestrzeni ładunkowej 202x114x30 cm, podłoga ze sklejki, tylna 
burta otwierana, podpora dyszla - 1349 zł
pRzyczepA sAMochodoWA z plAndeKą 
wymiary przestrzeni ładunkowej 202x114x30 cm, podłoga ze sklejki, tylna 
burta otwierana, stelaż z plandeką, wys. 80 cm, koło manewrowe - 1599 zł

pilARKA spAlinoWA nAc
moc 2,45 KM, silnik dwusuwowy, pojemność 45 cm3,  
prowadnica 40 cm, automatyczne smarowanie,  
amortyzator wibracji, waga 5,7 kg

 od 1349 zł/szt.

od 2990
zł/szt.

299 
zł/szt.

319 
zł/szt.

Oferta ważna od 03.03 do 18.03 
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

Marzec 2017
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Zakupy za 100 zł
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dulux KoloRy śWiAtA
lateksowa farba do ścian i sufitów
2,5 l, 5 l (od 17,80 zł/l)

FARbA lAteKsoWA WeWnętRznA bARWy nAtuRy
2,5 l, 5 l (od 12,80 zł/l)

FARbA AKRyloWA  
psb „MRÓWKA”, 10 l
wewnętrzna, biała (2,59 zł/l)

JedynKA peRFeKcyJnA 
biel, 10 l
wydajna lateksowa farba akrylowa prze-
znaczona do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń  
(5,99 zł/l)

sAdolin gARden, 5 l 
nowoczesny, wydajny im-
pregnat do drewna, służy do 
dekoracyjnego i ochronnego 
malowania wszelkich drewnia-
nych powierzchni na zewnątrz 
(11,38 zł/l)

tAczKA  
spAWAnA
85 l 

AltRAd betoniARKA 
Mix-130/Ż 
130/100 l, 550 W, wieniec żeliwny

dRAbinA AluMinioWA  
4-stopnioWA z pÓłKą

FARbA biAłA 
AKRyloWA  
nobiles supeR 
AKRyl, 10 l
(7,90 zł/l)

głAdź szpAchloWA 
extra GS-2, 20 kg (1,50 zł/kg)

płytA osb 3 
gr. 12, 15, 18, 22 mm, 
wym. 1250x2500 mm

supeRMAl
emalia olejno-ftalowa do drewna  
i metalu, 0,8 l (od 17,49 zł/l), 

WełnA  
MegARocK 
mata ze skalnej wełny  
=0,39 W/mK, gr. 100 mm

niepalne ocieplenie m.in. poddaszy,  
sufitów podwieszanych i ścian działowych

od 3199
zł/szt.

2590
zł/szt.

od 4449
zł/szt.

5690
zł/szt.

7990
zł/szt.

5990
zł/szt.

za 1 zł
do pięciu litrów 
farby kolorowej

dulux KoloRy 
śWiAtA

FA
RB

A BiAłA, 3 l

109 
zł/szt.

2999
zł/szt.

od 1179
zł/m2

599 
zł/szt.

5999
zł/szt.

od 1399
zł/szt.

999
zł/m2

Drobna kosmetyka,
czy remont mieszkania...?

Z MRÓWKĄ łatwo zmienisz
dom nie do poznania!



Marzec 2017 3

WieRtARKo-WKRętARKA 
AKuMulAtoRoWA,  
14,4 V + lAtARKA
napięcie 14,4 V, 2 akumulatory 1,3 Ah,  
w zestawie: latarka, dwustronna  
końcówka PH2/PZ2 x 50 mm,  
walizka materiałowa 

ubRAnie Robocze  
lAhti pRo Quest

szliFieRKA KątoWA, 500 W
moc 500 W, śr. tarczy 115 mm, liczba obr. 12000/
min, metalowa głowica, blokada wrzeciona

pilARKA tARczoWA, 1200 W
moc 1200 W, liczba obr. 4500/min; gł. cięcia przy 
90 /̊45 :̊ 65/44 mm; śr. tarczy 185 mm; prowadnica 
równoległa, przyłącze do odsysania pyłów

WieRtARKA  
udARoWA, 650 W
moc 650 W, liczba obr.: 0- 3000/min, gł. wiercenia w betonie: 
13 mm, w stali: 10 mm, w drewnie: 25 mm,  zakres uchwytu 
wiertarskiego: max 13 mm, ogranicznik głębokości, dioda LED, 
bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej, walizka

spAWARKA inWeRtoRoWA
230 V, prąd spawania: 20 A - 160 A,  
średnica elektrody: 2,0 - 3,2 mm, IGBT; 
hot start, anti stick; przewody na złączach, klema masy, 
uchwyt, tarcza spawalnicza, młotek ze szczotką 

WieRtARKo-WKRętARKA,  
18 V, li-ion

bateria 18 V Li-ion 1,5 Ah, prędkość obr. regulowana 
elektronicznie w zakresie 0-400/0-1500 obr./min, 

ustawienia momentu obr. 21+1, max moment obrotowy 
22 Nm; gumowa okładzina uchwytu, lampka LED, 

wskaźnik naładowania baterii, uchwyt na pasek

WieRtARKA  
udARoWA, 500 W
moc 500 W; maks. moment obr. 7,5 Nm; 
prędkość obr. bez obciążenia 50-3000/
min, liczba udarów 33000/min; maks. śr. 
wiercenia: beton 10 mm, stal 8 mm,  
drewno 25 mm

walizka
 w komplecie

walizka
 w komplecie

geneRAtoR
pRądotWÓRczy
generator jednofazowy, moc maks. 2.4 kW, moc znamionowa 
2.1 kW, napięcie 230 V, silnik 4-suwowy OHV o mocy 6.5 
KM, poj. zbiornika paliwa 15 l, poj. skokowa 196 cm3, czas 
pracy 10.2 h, regulator napięcia AVR, gniazda 2x230 V 

 9490
zł/szt.

 189 
zł/zest.

 6499
zł/kpl.

 149 
zł/szt.

 379 
zł/szt.

 159 
zł/szt.

179 
zł/szt. 179 

zł/szt.

hit
cenoWy998 

zł/szt.
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Przygotuj ogród

na wiosnę
KoRA iglAstA,80 l
frakcja 0-60 mm (0,12 zł/l)

Rośliny cebuloWe
hiacynt, narcyz, krokus, szafirek, 
tulipan, prymula

osłonKA  
szKlAnA
różne kolory

1. dRzeWKA oWocoWe
jabłoń, śliwa, wiśnia, czereśnia, grusza, 

brzoskwinia, morela - 14,90 zł
2. KRzeWy oWocoWe  

i ozdobne 
w folii lub kartoniku - od 4,99 zł

nAWozy psb
1. granulaty, różne rodzaje: 
    0,9 kg - 4,99 zł,
    4,5 kg - 13,90 zł
2. płynne, różne rodzaje, 1 l - 4,49 zł

biohuMus extRA
różne rodzaje

AgRoWłÓKninA 
1. AGROSTOP, do ściółkowania, 

     różne wymiary - od 9,99 zł
2. AGROSPEED, do okrywania, 
     różne  wymiary - od 3,99 zł

tKAninA ogRodniczA
różne wymiary

zieMiA psb 
- uniwersalna 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł (od  0,20 zł/l),
- kwiatowa 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od  0,20 zł/l),
- do iglaków 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l),
- do pelargonii 20 l, 50 l - od 5,99 zł (od  0,30 zł/l),
- torf ogrodniczy 80 l - 12,90 zł (0,16 zł/l),
- ziemia do roślin domowych, 10 l - 2,99 zł (0,30 zł/l)

nAsionA WARzyW, KWiAtÓW i ziÓł
różne rodzaje

lAstRyKo, 25 kg
Biała Marianna 10-16 

KoRA KAMiennA, 25 kg 
11/31,5

cebule
1. różne rodzaje, 
2. cebula dymka Studgarter, 0,5 kg

sieWniK
ogrodowy do wapna, 
nasion traw, nawozów

tAcKA do pRzesAdzAniA

od 499
zł/szt.

999
zł/szt.

079
zł/szt.

od 299
zł/szt.

299
zł/szt.

499
zł/szt.

1390
zł/opak.

od 499
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

od 449
zł/szt.

od 199
zł/szt.

1

2

1

2

2999
zł/szt.

999
zł/szt.
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Przygotuj ogród

na wiosnę

+

+

tunele FolioWe 
1. tunel ogrodniczy zamykany na zamek    

    błyskawiczny z przodu i z tyłu, folia UV4,  

    czterosezonowa, różne wymiary - od 299 zł;

2. tunel z drzwiami z klamką z przodu i z tyłu,  

    folia UV4 czterosezonowa, różne wymiary  

    - od 599 zł

MieszAnKA  
gAzonoWA uniWeRsAlnA
0,9 kg - 7,99 zł (8,88 zł/kg);  
4,5 kg - 39,90 zł (8,87 zł/kg)

opRysKiWAcze 
1. MASTER ERGO 3000 - 44,90 zł,
2. PROfESSION 9 - 139 zł,
3. MASTER ERGO 1500 - 42,90 zł,
4. TITAN 12 - 229 zł

glebogRyzARKA  
spAlinoWA nAc
silnik OHV, moc 3,5 KM, 
szerokość pracy: 36 cm, 
głębokość pracy: 25 cm, 

waga: 31 kg

WeRtyKulAtoR 
eleKtRyczny, 1400 W

moc silnika 1400 W, szerokość robocza 
35 cm, kosz,  płynna regulacja  

wysokości pracy, 2w1

tAczKA ogRodoWA 
ocynKoWAnA

poj. 80 l

sieKieRA RozłupuJącA 
M - x17 + ostRzAłKA 
do sieKieR i noŻy xshARp™*
25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu 
na stronie internetowej
* wybranych sklepach

seKAtoR one*
*w wybranych sklepach

seKAtoR noŻycoWy, 
hooK (l) l38 singlestep™*
do cięcia  gałęzi o maksymalnej średnicy 40 mm; 
ostrza z hartowanej stali pokryte nieprzywieralną 
powłoką gwarantującą czyste cięcie
+ zestaw do konserwacji w cenie
*w wybranych sklepach

WApno do  
odKWAszAniA gleby i tRAWniKA
25 kg (0,84 zł/kg)

szpAdel pRosty solid™ 
+ gRAbie do liści (M) solid™*

*w wybranych sklepach

ostRzAłKA 
eleKtRycznA,  
220 W, Fe 220

pilARKA eleKtRycznA
moc 1800 W, prowadnica 35 cm, automatyczne 
smarowanie, waga 4,5 kg 

7490
zł/szt.

od 4290
zł/szt.

hit
cenoWy

169 
zł/kpl.

2990
zł/szt.

89 
zł/kpl.

109 
zł/kpl.

od 299 
zł/szt.

od 799
zł/szt.

349 
zł/szt.

189 
zł/szt.

79 
zł/szt.

2090
zł/szt.

799 
zł/szt.

1

2

2

3

4
1
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bonA

200 cm

100 cm

120 cm

eWA lux

180 cm

90 cm

120 cm

kAjA

200 cm

120 cm

eWA lux

podMuRÓWKA
łącznik przelotowy, wys. 25 cm - 12,99 zł,
podmurówka piaskowiec, wys. 25 cm, szer. 2 m - 23,99 zł;  
podmurówka gładka wytłaczana, wys. 25 cm, szer. 2,46 m - 23,99 zł;  
podmurówka cegiełka, wys. 25 cm, szer. 2,46 m - 23,99 zł

ogRodzenie  
MuRAFit 

ARchiteKtuRA ogRodoWA
1. donica fIX kwadratowa i sześciokątna - od 27,90 zł, 
2. kratka KINGA L12, różne rodzaje - od 11,90 zł,
3. pergola LILIA - 79,90 zł,
4. kantówka gładka, różne rodzaje - od 7,99 zł,
5. płot sztachetowy CAN-CAN - od 14,90 zł,
6. rollborder - od 3,99 zł

systeM ogRodzenioWy
1. „ewa lux” – przęsło: wys.: 0,90x1,20 m, szer.: 1,80 m - 69 zł, furtka: wys.: 1,20x1,50 m, szer.:0,90m - 179 zł, brama dwuskrzydłowa: 1,20x1,50 m szer.: 4 m - 569 zł
2. „bona” – przęsło: wys.: 1,20x2,00 m - 329 zł, furtka: wys.: 0,90x1,50 m - 289 zł, brama dwuskrzydłowa: 4,00x1,50 m szer.: 4 m - 889 zł
3. „Kaja” – przęsło: wys.: 0,90x1,20 m, szer.: 2,00m - 169 zł,furtka: wys.: 1,20x1,50 m, szer.:0,90 m - 229 zł, brama dwuskrzydłowa: 1,20x1,50 m szer.: 4 m - 659 zł

poMpA zAnuRzenioWA  
do Wody bRudneJ
1. moc: 400 W, wydajność: 7500 l/h, głębokość zanurzenia:   
     5 m, wys. podnoszenia/ciśnienie: 5 m/0,5 bara, średnica  
     ziarna zanieczyszczeń: 35 mm, przewód zasilający:  
     10 m - 99 zł
2. moc: 1100 W, wydajność: 14 000 l/h, głębokość  
     zanurzenia: 7 m, wys. podnoszenia/ciśnienie: 
     10 m/1,0 bar, średnica ziarna zanieczyszczeń: 35 mm,    
     przewód zasilający: 10 m - 159 zł

polecamy  ogrodzenia  systemowe

zapraszamy do  
indywidualnej  

wyceny od 1299
zł/szt.

od 69 
zł/szt. od 99 

zł/szt.

Relaks w ogrodzie

1

2

3

4
5

6

1

2

od 399
zł/szt.
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dRzWi  
zeWnętRzne zeFiR 

kolor: złoty dąb; wymiar 
montażowy: 

860x2050x50 mm  
i 960x250x50 mm; 

wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, klamka, wizjer, 

komplet zamków i wkładek, 
próg stalowy nierdzewny;  

wypełnienie: wełna mineralna

dRzWi  
zeWnętRzne dAllAs 

kolor: orzech, złoty dąb, wy-
miar: 90 cm, L/P, wyposażenie: 

skrzydło, ościeżnica, klamka, 
komplet zamków i wkła-

dek, wypełnienie: spieniony 
polistyren, szyba hartowana, 

ramka Inox

sKRzydło RAMoWe  
WeWnętRzne - ibizA*
dostępne szerokości: 60, 70, 80, 
90, szyba hartowana, dostępna 

kolorystyka: dąb montana folia 3D
*ceny bez klamki i ościeżnicy

dąb Aspen
AC3, 7 mm

1799
zł/m2

dąb bARoKoWy
AC4, 8 mm

3299
zł/m2

dąb pARKietoWy 
AC4, 7 mm

2299
zł/m2

dąb MAnoR
AC4, 8 mm

4799
zł/m2

549 
zł/szt. 1149 

zł/szt.
od 299 

zł/szt.

od 1987* 
zł/szt

.
*z 23% VAT
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seRiA bAteRii dAisy 

gRes techniczny
29,7x29,7 mm, op. 1,5 m2

ogRzeWAcz loRd
moc: 3000 W, 230 V, materiał: ABS, 
materiał el. grzewczego, stal nierdzewna, 
temperatura: 30-60°C, kolor: biały, zalety: 
oszczędność czasu, energii i wody, na-
tychmiastowe działanie, możliwość regula-
cji temperatury wody, łatwy w montażu

ścienny

stoJący

KAbinA z hydRoMAsAŻeM delux
3 dysze do hydromasażu,
- elektroniczny panel sterowania: 
- radiooświetlenie górne i wentylator,
- deszczownica
80x80 - 859 zł, 90x90 - 899 zł

zestAW podtynKoWy  
stRong MAx 

deska 
wolnoopadająca

15 lat gwarancji
neRgis KoMpAKt 
Wc stRong MAsteR
3/6 litra, deska PP, odpływ poziomy

zestAW szAFKA  
z uMyWAlKą*
dostępne rozmiary:
Silves, 65 cm - 377 zł; 
Papaja, 75 cm - 409 zł;  
Maro, 85 cm - 449 zł
*bez armatury 

neW FoRMic
deska wolnoopadająca,

antybakteryjna 
powłoka ochronna

bAteRiA psb elbA 
zlewozmywakowa 
z wylewką wyciąganą 

natryskowa 

wannowa 

umywalkowa  umywalkowa  
z obrotową  
wylewką

umywalkowa 
ścienna 

zlewozmywakowa
stojąca

dostępne kolory

zleW psb  
gRAnitoWy  

bRAVo
1,5-komorowy, z długim ociekaczem,  

86x44x18 cm, kolory: grafit, piasek
bAteRiA bRAVo 

zlew stojąca, kolory: grafit,  
piasek - 109 zł

KAbinA nAtRysKoWA  
pRostA KAMA

profil satyna, szkło hartowane – 4 mm, szronione 
drzwi na podwójnych rolkach górnych i poje-
dynczych wypinanych dolnych, w komplecie: 

brodzik polski o wysokości  15 cm (zintegrowana 
obudowa) o promieniu 55 cm

wymiary: 80x80x195 cm - 399 zł,  
90x90x195 cm - 449 zł

hit
cenoWy

hitcenoWy

od 859 
zł/szt.

hit
cenoWy

179 
zł/szt.

5999
zł/szt.

pRoduKt
polsKi

nowość

od 377  
zł/zest.

159 
zł/szt.

9999
zł/szt.

429 
zł/szt. 1599

zł/m2

od 4590
zł/szt. 4990

zł/szt.6490
zł/szt. 7490

zł/szt.
5490

zł/szt.

4990
zł/szt.

4590
zł/szt.

349 
zł/szt.

od 399 
zł/szt.
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KoMplet obiAdoWy ebRo
19 elementów

zestAW  
sztućcÓW  
boston
24 elementy

poJeMniKi nA ciAsto
- tortownica, 30 cm - 15,90 zł
- prostokątny - 16,90 zł

chlebAK
różne rodzaje

poJeMniKi  
spoŻyWcze

KoMplet  
obiAdoWy zelie
18 elementów

szKlAnKi  
i KieliszKi
różne rodzaje

MisKi, sAlAteRKi
różne rodzaje

poJeMniKi  
do pRzechoWyWAniA  
stAcK&go
poj. 24 l

poJeMniKi 
do pRzechoWyWAniA 
- Nanobox z rączką,  
  poj. 4,5-19 l - od 12,90 zł,
- Clearbox, poj. 1,7-30 l - od 4,29 zł

85 
zł/kpl.

od 1590
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 290
zł/szt.

5990
zł/kpl.

5999
zł/kpl.

od 2190
zł/kpl.

od 499
zł/szt.

1190
zł/szt.

139 
zł/szt.

8499
zł/szt.

od 429
zł/szt.

+50

MAszynKA 
do MięsA
moc. 600 W, zestaw za-
wiera 3 sita, popychacz, 
nasadkę masarską 

Robot z Misą
moc. 300 W, 5 prędkości, przycisk 
turbo, komplet mieszadeł i trzepaków 
ze stali nierdzewnej 
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suszARKA do  
bielizny ReginA

desKA connect 
z gniazdem

suszARKA  
gRAtis!

Kosz nA 
śMieci
poj. 110 l

Mop RotAcyJny sWing

WiAdRo  
nieRdzeWne

poj. 5-15 l - od 16,90 zł

WiAdRo
poj. 5-10 l  

- od 3,69 zł

RegAł  
Ribbon
wym. poj. 4x10 l

ViledA Mop obRotoWy  
płAsKi eAsy WRing  

ultRAMAt

1. GLADE BY BRISE odświeżacz powietrza, 275 ml;     
       różne rodzaje - 11,99 zł (43,6zł/l)
2. PRONTO 5W1 płyn do podłóg DREWNO/PANELE, 
       750 ml - 11,99 zł (15,98 zł/l)
3. AJAX uniwersalny płyn do mycia, 1000 ml;  
 różne rodzaje - 5,29 zł
4. DOMESTOS płyn do toalet, 750 ml;  
 różne rodzaje - 6,99 zł (9,32 zł/l)
5. BREf kostka do WC, 2x50 g - 6,99 zł 

6. LUDWIK płyn do naczyń, 1000 g;  
 różne rodzaje - 5,49 zł
7. fAIRY kapsułki do zmywarek PLATINUM ALL IN ONE   
       GREEN/LEMON 50 szt. - 42,99 zł (0,86 zł/sztuka)
8. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy 
       op./12 rolek - 10,99 zł (0,92 zł/rolka)
9. SOfT&EASY ręcznik papierowy op./2 rolki 
       - 2,79 zł (1,40 zł/rolka)

10. E - KONCENTRAT do płukania, 2 l;  
 różne rodzaje - 8,99 zł (4,50 zł/l)
11. WOOLITE PERŁA płyn do prania, 4,5 l;  
 różne rodzaje - 24,99 zł (5,55 zł/l)
12. DR REINER mydełko odplamiające,  
 100 g - 4,99 zł (49,9 zł/kg)
13. WINDOW PLUS płyn do szyb, 750 ml;  
 różne rodzaje - 4,99 zł (6,65 zł/l)

WycieRAczKi
różne rodzaje

zegARy
różne rodzaje

Fotel  
obRotoWy 
RAce steel
tapicerowany imitacją 
skóry; w kolorach:  
czerwony i zielony

1. zestAW Mebli RitMo
stół i 4 krzesła; w kolorach: biały,  
dąb sonoma - 429 zł/zest.
2. KRzesło 
Kuchenne MAliA
siedzisko z płyty meblowej; 
w kolorach biały i orzech - 59 zł
3. tAboRet toldo
siedzisko tapicerowane; w kolorach: 
biały, szary, latte - 29,90 zł

119 
zł/szt.

109 
zł/szt.

55 
zł/zest.

od 369
zł/szt.

5990
zł/szt.

od 590
zł/szt.

127 
zł/zest.

+100

+100
hit

cenoWy

99 
zł/szt.

od 279
zł/opak.1

2
3 4

5
6 7

8 9 10
11

12

13

+50

od 1590
zł/szt.

297 
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

2

1

3
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pRzedłuŻAcze
ogRodoWe 
bez uziemienia
10 m - 17,90 zł, 15 m - 25,90 zł, 
20 m - 34,90 zł, 30 m - 47,90 zł, 
40 m - 59,90 zł

zestAW 3 oczeK hAlogenoWych
kwadratowe lub okrągłe, 
z żarówką w komplecie, różne kolory

lAMpKi cotton bAlls 
10 LED, śr. 6 cm - 19,99 zł/szt. opRAWA spot led gVen

kolor: biały czarny, srebrny, 1. kinkiet - 19,99 zł, 2. listwa - 43,99 zł,  
3. listwa - 69,99 zł, 4. listwa - 89,99 zł

opRAWA  
ośWietlenioWA idAliA 
3 pł. - 99,99 zł/szt., 5 pł. - 149,99 zł/szt.

opRAWA ośWietlenioWA KAlistA 
satyna, złoto antyczne, 2 pł. - 89 zł, 3 pł. - 119 zł

ŻARÓWKi led
różne rodzaje - od 4,50 zł

lAMpy ogRodoWe  
zeWnętRzne

lAMpKi 
solARoWe
różne rodzaje

opRAWA FloWeR
różne rodzaje

dzWoneK  
bezpRzeWodoWy
1. 45,90 zł, 2. 36,90 zł

nAśWietlAcz led
dostępne moce: 10-50 W, 
z czujnikiem lub bez, dostępna również 
wersja z akumulatorem

od 1790
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

1

od 299
zł/szt.

od 390
zł/szt.

od 11590
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 3590
zł/szt.

1999
zł/szt.

od 9999
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

2990
zł/zest.

2

+50

+50

+50



tApczAn  
z nAdRuKieM

Venice 
wym. 100x160 cm; różne wzory 

1. chodniK dyWAnoWy

     różne kolory i rozmiary od 22,99 zł/mb.

2. MiAstA 
   wym. 100x150 cm, różne wzory - 59 zł

FiRAnA/zAsłonA 
gotoWA poRto
wym. 140x250 cm; w kolorach: 
fiolet, szary, brąz, pomarańczo-
wo-szary, niebieski, zielony

KARnisz pAR
fi 19 mm,  
pojedynczy i podwójny;  
kolor nikiel; wym. 160-240 cm
od 49,90 zł

zAsłonA 
gotoWA AdoRA
wym. 140x250 cm; w kolorach:  
biały, brąz i szary
37 zł

dyWAn tRio
wym. 50x90 cm - 24,90 zł; wym. 80x150 cm - 62,90 zł; wym. 133 x 195 cm - 139 złwym. 160x230 cm - 199 zł; koło 67 cm - 24,90 zł; 
dostępne kolory: beż, szary, antracyt, turkus

płytKA deKoRAcyJnA WeWnętRznA sydney
0,4 m2 op.

RoletA Mini zebRA
dostępna w kolorach: biały, 
beż, krem i mocca; szer. 35-120 
cm, dł. 150-215 cm
od 36,90 zł

549 
zł/szt.

od 2299
zł/mb.

99 
zł/szt.

2

1

od 37 
zł/szt.

35 
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

hit
cenoWy 1999

zł/op.

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:
zakupy na RAty

POBIERZ:

APLIKACJA PSB


