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Przęsło metalowe kaja

przęsło: wys.: 0,90x1,20 m, szer.: 2 m - 139 zł,  

furtka: wys.: 1,20x1,50 m, szer.: 0,90 m - 209 zł,  

brama dwuskrzydłowa: wys.: 1,20x1,50 m, szer.: 4 m - 649 zł 

myjka ciśnieniowa 
z trzema szczotkami
moc: 2500 W, ciśnienie 180 barów, przepływ wody 510 l/h, wbudowany 
pojemnik na detergenty, aluminiowa pompa, pistolet, lanca, lanca turbo, 
szczotka płaska, szczotka rotacyjna, szczotka tarasowa, wąż 8 mb.

myjka ciśnieniowa k 2 car
ciśnienie  maks. 110 barów; maksymalny wydatek 

pompy 360 l/h; moc przyłącza 1,4 kW, wyposaże-
nie podstawowe: 4 m wąż wysokociśnieniowy, lan-

ca i dysza rotacyjna, dodatkowo zestaw wyposaże-
nia do mycia samochodu: lanca pianowa, szczotka 

myjąca oraz koncentrat szamponu samochodowego

myjka do okien
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, 
luster i płytek; szerokość robocza (ssawki)  
280 mm, zasilanie bateryjne, wyposażenie  
dodatkowe: środek do czyszczenia okien  
(koncentrat), 1x20 ml; spryskiwacz z padem  
z mikrofibry

Przycinarka 
elektryczna 
moc silnika 280 W

kosiarka  
sPalinowa nac  

z naPędem ls46-500e
max moc silnika 4,75 KM,  

silnik Briggs&Stratton serii 500 E 
OHV, pojemność 140 cm3, szerokość 
robocza 46 cm, centralna 7-stopnio-

wa reg. koszenia, kosz 60 l,  
system mycia obudowy,  

funkcje 3in (wyrzut do  
kosza, wyrzut tylny,  

mielenie)

hit
cenowy

4999
zł/szt. 139 

zł/przęsło

579 
zł/szt.

379 
zł/szt.

199 
zł/szt.

hit
cenowy

1090 
zł/szt.

+50

Oferta ważna 31.03-15.04 
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

Kwiecień 2017

+500
PUNKTÓW

Zakupy za 100 zł

4847

mrÓwka człuchÓw
ul. kwiatowa 2,  
tel. 59 834 22 17

godziny otwarcia:  
Pn. - Pt.: 800-1700, sob.: 800-1400

mrÓwka sęPÓlno krajeŃskie
ul. tartaczna 15,  
tel. 52 388 16 80  

godziny otwarcia:  
Pn.-Pt.: 800-1800, sob.: 800-1500
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thuja brabant  
- 50-70 cm - 12,90 zł, 
  120 cm - 22,90 zł
- wyhodowana w donicy 
  60-80 cm - 11,90 zł

mata wiklinowa  
różne rozmiary, wysokiej 
jakości, gęsto pleciona

cyPrysik lawsona 
- Ivonne 50-70 cm - 14,90 zł
- Columnaris  50-70 cm - 10,90 zł, 
120 cm - 20,90 zł

Pojemnik na odPady  
120 l - 99 zł, 240 l - 149 zł

nawozy biohumus 
1 l - różne rodzaje

nawozy Planta
płynne i granulaty, różne rodzaje

Pojemnik  
na liście
120 l

kora  
iglasta Psb, 80 l
(12 gr/l)

Pojemnik ogrodowy 
wielofunkcyjny, na kołach,
wym. 60/50/87 cm, do 50 kg

taczka  
ogrodowa
poj. 80 l 

miedzian 50 wP
15 g, zaraza ziemniaka 
i kędzierzawość liści  
brzoskwini (39,93 zł/kg)

maść ogrodnicza 
eko derma
350 g (25,69 zł/kg)

obornik bydlęcy  
i koŃski
10 l (1,60 zł/l)

classic siewnik  
uniwersalny 300

szer. rozsiewu 45 cm,  
poj. 10 l

oPryskiwacz  
komPresyjny, 1,5 l 
z mosiężną dyszą

oPryskiwacz, 5 l

thuja smaragd 
65-75 cm, wyhodowana w donicy

wÓzek wielozadaniowy
stalowy, ładowność 200 kg, duże koła 
pneumatyczne, antypoślizgowy uchwyt

5 lat 
gwarancji

rękawice  
ogrodnicze
różne rodzaje

buty  
ogrodowe
różne kolory

mieszanka traw
uniwersalna, 0,9 kg - 7,99 zł (8,88 zł/kg),  
4,5 kg - 39,90 zł (8,87 zł/kg)

od 99 
zł/szt.

od 349
zł/szt. od 449

zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

hit
cenowy

1490
zł/szt.

3490
zł/szt.

1490
zł/szt.

999
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

1990
zł/para

7990
zł/szt.

Produkt

Polski

139 
zł/szt.

+200

od 249
zł/para

Produkt

Polski

od 799
zł/szt.

599
zł/szt.

1599
zł/szt.

899
zł/szt.

119 
zł/szt.

6990
zł/szt.

799
zł/szt.
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++ siekiera rozłuPująca m - X21  
+ ostrzałka do siekier  
i noży XsharP™
25-letnia gwarancja po zarejestro- 
waniu na stronie internetowej

szPadel  
Prosty solid™  
+ rękawice  
męskie, roz. 10

grabie  
uniwersalne 
(m) solid™ 
+ grabie do liści, 
duże solid™

sekator  
uniwersalny  
żyrafa uP82  
+ sekator one 

narzędzia ogrodowe
1. sekator ogrodowy Robi - 11,90 zł
2. nożyce do żywopłotów Robi - 15,90 zł
3. nożyce do gałęzi Greenmill Classic - 69,90 złclassic nożyce 

do trawy

nożyce  
akumulatorowe 
do trawy, do żywopłotu,  
dł. 12 cm, napięcie 3,6 V

kosiarka nac
1. silnik NAC POWER OHV o mocy 3,75 KM,  
szerokość robocza 42 cm, centralna 5-stopniowa reg. wysokości koszenia, kosz 40 l, 
funkcje 3in1 - 619 zł
2. z napędem, silnik NAC POWER OHV o mocy  
3,75 KM, szerokość robocza 42 cm, centralna 5-stopniowa reg. wysokości koszenia, 
kosz 40 l, funkcje 3in1 - 739 zł

kosiarka elektryczna
napięcie 230 V, moc silnika 1500 W,  
szerokość robocza 36 cm, centralna  

5-stopniowa regulacja wysokości  
koszenia 25-65 mm, kosz 40 l

kosiarka  
sPalinowa 
silnik BS450E,  
pojemność 125 cm3,  
szerokość koszenia 40 cm,  
7-stopniowa centralna regulacja 
wysokości koszenia 25-75 mm

nożyce 
elektryczne

silnik 600 W, długość robocza  
45 cm, max średnica gałęzi 16 mm 

grabie 14-zębne 
z trzonkiem metalowym ergo

2

3

1

stojak na wąż 
ALUPLUS, 60 mb.

wąż ogrodowy 
SMART ATS 1/2” 25 mb.

Przedłużacze 
ogrodowe 
różne długości od 10  
do 40 m - od 17,90 zł,
bębnowe; 25 m - 109 zł, 
50 m - 179 zł

odstraszacz  
solarny  
greenmill classic

szPadel  
ostry solid™  

+ rękawice  
męskie,  

rozmiar 10

olej 
do silników  
czterosuwowych  
NAC SAE30
 - 7,99 zł

6990
zł/kpl.

4990
zł/kpl.

239 
zł/kpl.

189 
zł/kpl.

nożyce do 
gałęzi 610 b

2790
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

8990
zł/szt.

9490
zł/szt.

od 619 
zł/szt.

309 
zł/szt.

799 
zł/szt.

3990
zł/szt.

129 
zł/szt.

5990
zł/szt.

4590
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

5490
zł/szt.

4990
zł/kpl.
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92 mm

120 mm

1000 mm

Palisada eco brązwym. 8,5 cm x 2,4 m

seria bona
- przęsło, wym. 2x1,20  m - 339 zł
- furtka, prawa/lewa, wym. 0,90x1,50 m - 309 zł
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4x1,50 m - 849 zł
- brama przesuwna prawa/lewa, wym. 4x1,50 m - 2299 zł
OCYNK + RAL 9005, NIE WYMAGA MALOWANIA

siatka zgrzewana 
75x100, 100 cm, 10 m, zielona - 54,90 zł
100x100, 150 cm, 10 m, zielona - 64,90 zł 
75x100, 150 cm, 15 m, zielona - 109 zł
75x100, 150 cm, 10 m, antracytowa - 84,90 zł

kratka  
ogrodowa  
zielona
wym. 50x50 cm

obrzeża ogrodowe 
różne kolory i wymiary

zagęszczarka 
Płytowa
silnik / napęd 1-cylindrowy, 
4-taktowy silnik spalinowy OHV, 
zbiornik paliwowy 3,6 l, benzyna 
bezołowiowa, moc 6,5 KM, 
wymiary płyty 550 x 420 mm,  
max. posuw 15 cm/min,  
uderzenia na minutę 5500, 
głębokość zagęszczania 30 cm

komPletne 3 metry odwodnienia
3-metrowe korytka + 3-metrowe ruszty ocynkowane  
+ 2 zaślepki + odpływ dolny, klasa A15, materiał PE-HD, 
zastosowanie: wejścia do budynków, chodniki, strefy ruchu 
pieszego i rowerowego, obiekty sportowe, garaże małych aut 
osobowych, parkingi małych aut osobowych, tarasy, ogrody

siatka ogrodzeniowa zielona
wym.: 50x50 cm 
wysokość: 1 m, 1,20 m, 1,50 m, długość: 5 m, 10 m

Panel ogrodzeniowy 3a maX 
wym. 152x250 cm, gr. 3,20 mm, oczko 200x75 mm
- OCYNK - 36,90 zł
- OCYNK +RAL 6005, zielony - 39,90 zł

Panel ogrodzeniowy 3a maX
wym. 152x250 cm, gr. 3,20 mm, oczko 200x75 mm
OCYNK +RAL 7016, antracyt

od 5490
zł/szt.

od 749
zł/m2

339 
zł/przęsło

od 949
zł/szt.

999
zł/szt.

2490
zł/szt.

Produkt

Polski

1399 
zł/szt.

89 
zł/kpl.

hit
cenowy

od 3690
zł/szt.

hit
cenowy

4390
zł/szt.
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Płot tarasowy ken r65 
180x90, 90x90, w kolorach:  
PIASEK, PALISANDER, impregnowany

architektura ogrodowa
1. płot pełny pleciony R18 prosty, 150x180, 180x180, 90x180 

 - od 34,90 zł
2. płot ażurowy Olga R34x44, prosty 180x180 - 76,90 zł,  

z łukiem 180x180/160 - 89,90 zł
3. płot pełny MULTI 193 z łukiem, 180x180/160, brąz - 59,90 zł

architektura ogrodowa
1. kratka diagonalna R34 L - od 43,90 zł
2. kratka skośna bez ramy,  

brązowa impregnacja 45x150 - 10,90 zł
3. rollborder, 4-5x17x120 - 4,99 zł, 4,6x40x200 - 25,90 zł
4. deska tarasowa PIA brąz 19x90x240 - 7,99 zł 
5. podest, 6 łat, 40x40 HAG - 3,99 zł

6. palisada fi 6x90 - 4,79 zł
7. słupek z łukiem Biskup 7x7x180 - 17,90 zł
8. donica FIX kwadratowa i sześciokątna - od 27,90 zł

seria Pia
1. płot pełny R34 prosty, 180x180, 90x180, 180x180/160   

90x180/160, brąz - od 87,90 zł, 
2. płot ażurowy R34 prosty, 180x180, 90x180, 180x90  

końcowy ścięty 90x180/90 - od 109 zł
3. donica PIA 30x30x29, 60x30x29, 30x30x56, brąz - od 24,90 zł

4. donica z kratką PIA (kratka z ornamentem PIA),  
30x60x130, brąz - 79,90 zł

5. pergola LILIA - 79,90 zł

1

5

6
8

7

altaX imPregnat  
do drewna ogrodowego
5 l (10 zł/l), dostępne różne kolory 

Vidaron lakierobejca 
wysokiej jakości ochronno-dekoracyjny la-
kier do malowania powierzchni drewnia-
nych, zawiera Teflon® Surface Protector 
2,5 l  (36 zł/l), dostępne różne kolory

2

3 4

5

1

3

sadolin garden, 5 l 
nowoczesny, wydajny impregnat do 
drewna, służy do dekoracyjnego i ochron-
nego malowania wszelkich drewnianych 
powierzchni na zewnątrz (11,38 zł/l)

od 7990
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

8999
zł/szt.

4999
zł/szt.

+200
5690

zł/szt.
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kinkiety zewnętrzne  
ścienne silVia
gwint: 2xGU10, moc: 50 W

oPrawy ogrodowe karena 
1. kinkiet ukośny - 44,90 zł, 2. kinkiet prosty  
- 49,90 zł, 3. słupek, 65 cm - 64,90 zł

żarÓwka g9 led 
dostępne moce:  
2,5 W - 7,90 zł,  3,8 W - 9,90 zł

lamPki solarowe
różne rodzaje

oPrawy ogrodowe ida 
1. kinkiet ukośny/prosty - 43,90 zł,  
2. słupek, 45 cm - 52,90 zł, 3. słupek, 80 cm - 69,90 zł

kinkiety zewnętrzne ścienne nessa
jednokierunkowy - 59,90 zł, dwukierunkowy - 79,90 zł
gwint: GU10, moc 50 W

kinkiet  
ogrodowy  
toskana

1 2 31 2
3

kinkiety ogrodowe 
grande
1. kinkiet (dół/góra) 
  - 69,90 zł
2. słupek - 109 zł

1 2

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

drzwi zewnętrzne zefir 
kolor: złoty dąb; wymiar montażowy: 860x2050x50 mm i 960x250x50 mm; 
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, klamka, wizjer, komplet zamków i wkła-

dek, próg stalowy nierdzewny; wypełnienie: wełna mineralna

skrzydło lakierowane  
wewnętrzne - alba* 
dostępne szerokości: 60, 70, 80, 90,  
szyba decormat,  
dostępna kolorystyka: dąb bielony,  
pełne - 99 zł, przeszklone - 175 zł
*ceny bez klamki i ościeżnicy 

od 4490
zł/szt.

od 4390
zł/szt.

od 279
zł/szt.

od 790
zł/szt.

6490
zł/szt. 7490

zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

+50

+50

od 9999
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

549 
zł/szt.
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W MRÓWCE nar
zędz

i

mamy bez
 liku!

Dla „zł
otyc

h rąc
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laikó

w!!!

Narzędzia
dla ciebie

wiertarka udarowa, 810 w
dwubiegowa, uchwyt kluczykowy 1,5-13 mm, 
max śr. wiercenia: w drewnie 30 mm, w betonie 
13 mm, w metalu 10 mm, wstępna regulacja 
obrotów, ilość obrotów: I 0-1200, II 0-2800 min-1, 
aluminiowy korpus, walizka

agregat dedra
 25 l - 399 zł, 50 l - 499 zł
komPlet akcesoriÓw Pneumatycznych
5 sztuk: pistolet lakierniczy 1 l, pistolet do ropowania, pistolet do przedmuchiwania, 
pistolet do pompowania kół z manometrem, wąż spiralny 5 m - 79,90 zł

zamiatarka ręczna
nawet do 5 razy szybsza niż tradycyjna miotła, szczotka główna 
napędzana za pomocą dwóch kół, szczotka boczna zwiększająca 
szerokość roboczą urządzenia oraz umożliwiająca docieranie do 
krawędzi, wydajność powierzchniowa do 1600 m², szerokość robocza 
ze szczotką boczną 550 mm, uszczelniony zbiornik o poj. 16 l

szlifierka kątowa 
Professional, 720 w
śr. tarczy 115 mm,  
prędkość obr. 11.000 min-1

dalmierz laserowy
zasięg mierzenia 0,2-20 m, 
dokładność pomiaru +/- 3 mm, 
temperatura pracy -10-40°C

Poziomica laserowa
zasięg roboczy 5 m, zasięg roboczy dla punktu: 
30 m; dokładność: linia 1 mm/m, punkt 0,5 mm/m; 
dokładność poziomicy 2 mm/m; temperatura pracy 
0-40°C, w zestawie podstawa, baterie

klucze nasadowe 86 szt., 1/2”, 1/4”
nasadki sześciokątne 1/2” 15 szt. i  1/4” 14 szt., nasadki długie 
sześciokątne 1/2” 4 szt. i 1/4” 8 szt.; 2 klucze grzechotkowe: 1/2” i 1/4”, 
45 zębów; przedłużki: 1/2” 2 szt. i 1/4” 2 szt.; nasadki do świec 1/2” 
2 szt.; przeguby uniwersalne 1/2” i 1/4”; uchwyt wkrętakowy 1/4”; 
pokrętło typu T 1/4”; bity na nasadkach 1/4” 17 szt.; redukcja 5/16” x 1/2”

Poziomnica  
do słuPkÓw
ruchoma

199 
zł/szt.

od 399 
zł/szt.

299 
zł/szt.

215 
zł/szt.

149 
zł/szt.

7990
zł/szt.

159 
zł/zest.

999
zł/szt.

+200

+200

+200

    walizka  
w komplecie

7990
zł/kpl.
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oRZecH Rustikal

dąb sonoma

biała

seria baterii daisy 

kolumna  
natryskowa  
maX

lustro led 3d
65x75 cm - 329 zł
kwadrat - 65x65 cm  
- 359 zł

ferroli Pojemnościowy 
ogrzewacz wody
 50 l - 277 zł, 80 l - 349 zł

1. zestaw Pinia* 
szafka podwieszana  
z umywalką 60 cm 
- 333 zł
2. słuPek Pinia
podwieszany,  
szerokość 30 cm  
- 196 zł
*cena nie zawiera  
armatury

umywalka ceramiczna
1.  35 cm, prawa - 55 zł
2. 50 cm - 59 zł

grzałka  
łazienkowa

różne rodzaje, dostępne moce: 
300, 600 i 900 W

grzejnik  
łazienkowy  
Psb „sun”
różne rozmiary

kabina natryskowa 
Prosta kama
4 mm, w komplecie: brodzik  
polski o wys. 15 cm, wym.: 80x80 cm  
- 449 zł, 90x90 cm - 469 zł

komPakt  
clean on
3/5 litra, odpływ  
poziomy, deska  
duroplast

kabina  
bora/cordia
hydromasaż 6 dysz, szyby tylne 
grafit, przednie przezroczyste 
4 mm, profil chrom, podwójne 
rolki, wysokość brodzika 42 cm
80x80 - 749 zł, 90x90 - 849 zł

zlewozmywak 
jedwab - 109 zł
len - 139 zł

szafka Pod zlew 
80x50 cm - 99 zł

bateria Psb elba 
zlewozmywakowa 
z wylewką wyciąganą 

natryskowa 

wannowa 

umywalkowa  umywalkowa  
z obrotową  
wylewką

umywalkowa 
ścienna 

zlewozmywakowa
stojąca

99 
zł/szt.

hit
cenowy

od 196 
zł/szt.

od 449 
zł/szt.

od 329 
zł/szt.

od 55 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

499 
zł/szt.

hit
cenowy

hit
cenowy

9999
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

1
2

od 749 
zł/szt.

od 277 
zł/szt.

1

2

+200

+200

od 49 
zł/szt. 49 

zł/szt.69 
zł/szt. 79 

zł/szt.
59 
zł/szt.

49 
zł/szt.

49 
zł/szt.
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wioseNNe    
    Porządki

ozdoby  
wielkaNocNe

moP 
Easy Wring&Clean Turbo - 119 zł
- wkład do mopa Easy  
Wring&Clean Turbo - 24,90 zł

kufel ze słomką
 0,5 l

salaterka
17 cm

wieszaki

koszyki
różne rodzaje

szczotki, miotły 
ogrodowe
różne rodzaje

wiadro
poj. 5-8 l

kubek dymny
250 ml

miseczka z Porcelany 
breakfast
380 ml 

ozdoby wielkanocne

Pojemnik  
cargoboX
poj.  40 l - 60 l Pojemnik luis

poj.  20 l - 64 l;  
dodatkowo  
w sprzedaży pokrywa  
- od 7,90 zł

dzbanek filtrujący
3 wkłady, 2 kolory - 44,99 zł 
- wkład do dzbanka - 9,99 zł

199
zł/szt. 299

zł/szt.

399
zł/szt.

od 599
zł/szt.

119 
zł/zest.

od 2190
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 1249
zł/szt.

od 649
zł/szt.

od 799
zł/kpl.

+50+50

649
zł/szt.

+50

od 499
zł/szt.

4499
zł/szt.
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farba tablicowa, 0,75 l 
akrylowa farba umożliwiająca wykonanie powierzchni tablicy  
przeznaczonej do malowania i pisania kredą; wydajność: ok. 6-8 m2 
(93,32 zł/l)

zestaw  
do malowania  
- jeden kolor
kuweta BIG - oszczędność na 
farbie, wałek MAXI - lepsze krycie, 
uchwyt SURE GRIP - dobry chwyt, 
taśma malarska BLUE DOLPHIN 50 m, 
wskazówki malarskie - SEKRETY  
PROFESJONALISTY, pędzel gąbkowy  
- idealny do kątów, wałek MINI z uchwytem

zestaw  
do malowania 
- multi kolor
2 szt. kuweta BIG - oszczędność  
na farbie, 2 szt. wałek MAX - lepsze 
krycie, uchwyt SURE GRIP - dobry 
chwyt, taśma malarska BLUE DOLPHIN 
50 m, wskazówki malarskie - SEKRETY 
PROFESJONALISTY - 2 szt., pędzel  
gąbkowy - idealny do kątów, wałek 
MINI z uchwytem

farba suPer lateX
10 l (7,99 zł/l), matowa biała lateksowa 
farba do ścian i sufitów, odporna na 
wielokrotne ścieranie

jedynka śnieżnobiała 
emulsyjna farba przeznaczona  
do dekoracyjnego malowania  
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,
11 l (3,64 zł/l)

śnieżka satynowa
farba przeznaczona jest do dekoracyjno- 
-ochronnego malowania ścian i sufitów  
wewnątrz pomieszczeń, 2,5 l   
(21,99 zł/l), dostępne różne kolory

kronoPol Panele Podłogowe 
1. Dąb Pigalle, 7 mm, AC3  - 17,99 zł/m2

2. Dąb Diogenes, 8 mm, AC4 - 28,99 zł/m2

3. Dąb Kreta, 8 mm, AC4 - 26,99 zł/m2

4. Dąb Srebrzysty, V-fuga, AC4, 8 mm - 28,99 zł/m2

farba Pory roku
różne kolory,  
matowa, wewnętrzna,  
2,5 l (15,20 zł/l)

elektryczny Pistolet  
natryskowy, 110 w
do farb, lakierów, bejcy; regulacja  
dawkowania rozpylania; maks.  
wydajność 300 ml/min,  
pojemność 800 ml

3 lata 
gwarancji3 lata 

gwarancji

mieszadło, 1400 w
dwa biegi oraz elektroniczna 

regulacja obrotów, prędkość bez obciążenia:  
I 180-300 obr./min / II 300-650 obr./min, 

ogranicznik prądu rozruchu soft-start

4

2

3

1

farba biała akrylowa  
nobiles suPer akryl
10 l (7,99 zł/l)

duluX kolory świata
lateksowa farba do ścian i sufitów
2,5 l, 5 l (od 17,80 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

7999
zł/szt.

2899
zł/zest.

3299
zł/zest.

3999
zł/szt. 3799

zł/szt.

5499
zł/szt.

269 
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 1799
zł/m2

999
zł/m2

7999
zł/szt.

6999
zł/szt.od 4449

zł/szt.

za 1 zł
do pięciu litrów 
farby kolorowej

duluX kolory 
świata

fa
Rb

a biała, 3 l
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odPoczyNek

grillujemy:)

śnieżka satynowa
farba przeznaczona jest do dekoracyjno- 
-ochronnego malowania ścian i sufitów  
wewnątrz pomieszczeń, 2,5 l   
(21,99 zł/l), dostępne różne kolory

leżak senator
dwupozycyjny, różne kolory

Pawilon  
ogrodowy 
3,3x3,3 m

stÓł cateringowy
składany - 149 zł
ławka cateringowa
składana - 109 zł

krzesełko  
turystyczne reżyserskie 
- składane

stołek rybacki 
kolor mix

Podstawa  
Parasola 
- zieleń leśna

grille węglowe
1. śr. rusztu 38,5 cm, wys. 70 cm, waga 3,5 kg - 79,90 zł
2. śr. rusztu 41 cm, wys. 71,5 cm, waga 5 kg - 64,90 zł

2

1

4

3

2
1

6

5

stÓł owalny 
jantar 
owalny 135x80 cm  
+ 4 krzesła CYRKON

PodPałki Psb
1. kostki, opak. 32 szt. - 1,29 zł
2. w płynie PSB, 1000 ml - 8,49 zł
3. w płynie PSB, 500 ml - 4,99 zł (9,98 zł/l)
4. z zapłonem PSB, 24 szt. - 3,79 zł
5. zapałki PSB, 43 mm, opak. 10-pak - 0,99 zł
6. zapałki gospodarcze PSB 250, paczka 3x250 szt. - 1,09 zł

9490
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

249 
zł/szt.

1790
zł/szt.

899
zł/szt.

2890
zł/szt.

hit
cenowy

17490
zł/kpl.

od 6490
zł/szt.

od 099
zł/opak.



1. E - PROSzEK do prania, 6,75 kg/90 prań COLOR/WHITE - 30,99 zł (0,34 zł/pranie) 
2. SILAN płyn do płukania 1,5 l - 10,99 zł (7,33 zł/l), 2 l - 9,99 zł (5 zł/l) 
3. VANISH odplamiacz w płynie, 2 l; różne rodzaje - 19,99 zł (10 zł/l)
4. CLIN rozpylacz do szyb, 500 ml; różne rodzaje - 5,99 zł (12 zł/l) 
5. MORNING FRESH  płyn do mycia naczyń, 900 ml; różne rodzaje - 7,49 zł (8,32 zł/l)
6. FLOOR uniwersalny płyn do mycia, 1,5 l; różne rodzaje - 5,49 zł (3,66 zł/l)

7. SIDOLUX EXPERT ochrona i nabłyszczanie DREWNA, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l), 
ochrona i nabłyszczanie PANELI/PCV, LINOLEUM, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)

8. KRET żel do WC, 750 ml; różne rodzaje - 4,99 zł (6,65 zł/l)  
9. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, op. 12 rolek - 10,99 zł (0,92 zł/rolka)

10. SzAMPON FAMILIJNY, 1 l, różne rodzaje - 6,69 zł

6
4

1

2
3

7
8

9

1

2

5

klamerki,  
linki, sznury

1. CIF spray, 750 ml; różne rodzaje - 10,49 zł (13,99 zł/l)
2. VANISH 3IN1 szampon do dywanów, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
3. CASHMIR papier toaletowy, 16 rolek - 8,99 zł (0,56 zł/rolka)
4. KATRIN ręcznik przemysłowy - 19,99 zł 
5. KRET, 1 kg granulki/żel do udrożniania rur - 9,99 zł
6. VELVET JUMBO ręcznik papierowy - 10,99 zł

brama gsl
stalowa brama uchylna, 2500 x 2125, brązowasuszarka ogrodowa wilma

4
5

6

od 499
zł/opak.

od 899
zł/opak.

729 
zł/szt.7999

zł/szt.

3od 199
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:
zakupy na raty

POBIERZ:

APLIKACJA PSB


