
psb MRÓWKA  
człuchów

ul. kwiatowa 2,  
tel. 59 834 22 17

MiNi MRówka 
SĘPólNo kRaJeŃSkie

ul. choJNicka 4,  
tel. 52 388 16 80

godziNy otwaRcia:  
PN. - Pt.: 800-1700,   Sob.: 800-1400

Chociaż dni jeszcze ciepłe,

wieczór chłodem wieje.

Pomyśl zatem zawczasu...

Co Cię zimą ogrzeje?

kuchNia - kocioł c.o.
paliwo: koks, węgiel, drewno,

7 kW - 1299 zł, 13 kW - 1699 zł

5 lat 
gwarancji

PilaRka SPaliNowa 
silnik 2-suwowy 51 cc, moc 3 KM, prowadnica  
NAC 45 cm, waga 6,2 kg, antywibracyjna rękojeść 

zaMiataRka RĘczNa
nawet do 5 razy szybsza niż trady-
cyjna miotła! Szczotka główna napędzana 
za pomocą dwóch kół, szczotka boczna 
zwiększająca szerokość roboczą urządzenia 
oraz umożliwiająca docieranie do krawędzi. 
Wydajność powierzchniowa do 1600 m², sze-
rokość robocza ze szczotką boczną 550 mm, 
uszczelniony zbiornik o poj. 16 l

kocioł Stalowy PSb PłoMyk
paliwo: węgiel kamienny, drewno opałowe 
7 kW - 1199 zł; 10 kW - 1499 zł; 
13 kW - 1549 zł, 16 kW - 1899 zł, 
20 kW - 2199 zł

5 lat 
gwarancji

kocioł Stalowy PSb iSkieRka, 7,8 kW
korpus wew. ogrzewacza z blachy 5 mm, 
płaszcz wodny 3,5 mm, sprawność cieplna - 81,1%

5 lat 
gwarancji
na szczelność

wyPRzedaż  
aRchitektuRy  
ogRodoweJ -70%

od 1299 
zł/szt.

339 
zł/szt.

hit
ceNowy 299 

zł/szt.

hit
ceNowy

od 1199 
zł/szt.

hitceNowy

899 
zł/szt.

Oferta ważna od 2 do 17 września 
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

Wrzesień 2016

Zakupy za 100 zł
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Z nami ciepło

zwiĘkSza  
eFektywNoŚĆ 
ogRzewaNia  

Podłogowego
zgRzewaRka
moc 1600 W, temp. pracy 260°C, wymienne  
matryce w rozmiarach: 16, 20, 25, 32, 40 mm,  
w zestawie: nożyce do rur, rękawice robocze, 
miarka, wkrętak, walizka metalowa

wieSzaki RegulowaNe
do wymienników poziomych

wyMieNNik z PodwóJNą 
wĘżowNicą X-teRM
80 l - 399 zł, 100 l - 445 zł, 120 l - 475 zł, 140 l - 499 zł

NeRgiS gRzałka 
elektRyczNa MaSteR 
Volt z teRMoStateM 6/4
dostępne moce: 1,5 oraz 2 kW

Folia StRoteX hotFlooR 
do ogrzewania podłogowego, 1x50 m,
(1,78 zł/mb.)

RuRa PeX 16
stosowana w instalacjach co. Cwu. 
oraz instalacji ogrzewania 
podłogowego

gRzałka  
łazieNkowa
różne rodzaje gRzeJNik  

łazieNkowy  
PSb „SuN”
różne rozmiary

VaRio teRM zeStaw 
teRMoStatyczNy 
kątowy lub prosty, 
kolor biały lub chrom

gRzeJNik PSb Stalowy
- typ C22 600x400

10 lat 
gwarancji

gRzeJNik  
aluMiNiowy calyPSo

10 żeberek

15 lat 
gwarancji

4999
zł/szt.

99 
zł/szt.

od 49 
zł/zest.

od 399 
zł/szt.

189
zł/mb.139 

zł/zest.

89 
zł/rolka

od 109 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

99 
zł/szt.

299 
zł/szt.

2 wrzesień 20162



Pellet baRliNek, 25 kg/opak. 
wysokokaloryczny,  niewielka ilość popiołu pozostająca po spaleniu 
pelletu, łatwy w przechowywaniu, ekologiczny, czysty w użytkowaniu

1. bRykiet dRzewNy 
ecoMaX
z trocin mieszanych, w zgrzew-
kach 6 kg, kształt walca o śred-
nicy ok. 8 cm, długość ok. 24 cm 
- 5,99 zł 
2. NocNy StRażNik
brykiet nocny z kory, służący 
podtrzymaniu żaru, czas żarzenia 
ok. 8 godz., opakowanie 1,6 kg 
- 4,89 zł

3. PodPałka 
ekologiczNa 
eco StaRteR
podpałka ekologiczna z wełny 
drzewnej nasączonej parafiną  
- 15,90 zł
4. eco RozPałka
- 9,99 zł

1. toRba Na oPał wolNoStoJąca 
brąz lub brąz/beż - 54,90 zł 
2. toRba Na oPał
brąz/beż, naturalny/szary - 27,90 zł 

odkuRzacz  
wieloFuNkcyJNy 4 w 1
moc 1000 W (max 1200 W), przepływ 
powietrza 35 l/s, pojemność zbiornika 
20 l, funkcje czyszczenia: sucho/mokro, 
odkurzacz kominkowy, funkcja dmuchawy, 
wyciszony silnik, system próżniowy  
z chłodzeniem silnika by-pass, automatycz-
ny oczyszczacz filtra, zbiornik metalowy, 
przewód 4 m, rura ssawna 1,5 m, stalowa 
rura do czyszczenia kominków 1 m

koSze  
Na dRewNo

1. - 69,99 zł
2. z zestawem - 129,99 zł 

zeStawy  
koMiNkowe 

odkuRzacz kaRcheR MV3
moc nominalna: 1000 W, pojemność zbiornika: 17 l,
zbieranie suchych i mokrych zanieczyszczeń, funkcja wydmuchu,
wąż ssący: 2 m, 35 mm; rury ssące: 2 szt., 0.5 m, 35 mm; ssaw-

ka podłogowa na mokro/sucho Clips, ssawka szczelinowa, 
filtr kartridżowy Standard, papierowa torebka filtracyjna

1. PodPałka
kostka, 32 szt. - 1,19 zł; w płynie, 500 ml 
- 4,59 zł, 1000 ml - 8,49 zł; podpał-
ka z zapłonem, 24 szt. - 1,89 zł; podpałka 
biała FF, 32 kostki - 2,89 zł; podpałka FF 
Firewool, 12 szt. - 4,49 zł
2. zaPałki goSPodaRcze
PSB, 3x250 szt., dł. 47 mm - 2,99 zł; PSB, 
dł. 43 mm, opak. 10 paczek - 0,99 zł

10 lat 
gwarancji

dostępne  

różne wzory

odwodNieNie liNiowe abS
ruszt metalowy, wysokość zabudowy już od 65 mm, 
regulacja wysokości, szybki odpływ wody  
- 38 l/min, izolacja wodna, klapki antyzapachowe, 
odporność na chemikalia i nacisk (do 300 kg)

zeStaw Mea 
szafka z umywalką - 299 zł; słupek - 299 zł; 

szafka stojąca - 159 zł; szafka wisząca - 139 zł

kabiNa FReSh liNe
szkło 6 mm, grafit, 90x90 cm

3

4

269 
zł/szt. od 7999

zł/zest.

1099 
zł/tona

od 6999
zł/szt.

od 489
zł/opak.

od 2790
zł/szt.

1

2

2

1

1

2

hit
ceNowy

299 
zł/szt.

od 099
zł/opak.

hit
ceNowy

249 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.1299 

zł/szt.
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    b
iAłA

dą
b soNoMA

oRZ
eCh RustiKAl

SeRia bateRii daiSy 

SeRia bateRii zXc 4500 

SzaFka Pod zlew, 80x50 cm - 99 zł, 
zlewozMywak, 80x50 cm - od 109 zł,
bateRia elba zlew, wyciągana wylewka - 99,99 zł

zlew PSb wiktoRiaN 
wpuszczany, 1 kom., z ociekaczem - od 99 zł
bateRia zlewozMywakowa 
StoJąca 
- 69,99 zł 

Maty uNiweRSalNe 
dostępne rozmiary: 60x40, 
80x50, 60x45, 76x46 

zeStaw PodtyNkowy  
StRoNg MaX 

koMPakt wc 
StRoNg MaSteR 
3/6 litra, deska PP 
- odpływ poziomy

kabiNa z hydRoMaSażeM deluX
wąski panel środkowy wykonany z tworzywa 

PVC z 3 dyszami do hydromasażu,
- elektroniczny panel sterowania z funkcjami: 

  radia, oświetlenia górnego i wentylatora,
- półka szklana,

- zestaw prysznicowy z 3-funkcyjną  
  słuchawką prysznicową,

- deszczownica
80x80 - 849 zł, 90x90 - 899 zł

deska 
wolnoopadająca

15 lat gwarancji

zeStaw SzaFka 
z uMywalką  
i luStReM*
dostępne rozmiary: 
Silves, 65 cm - 377 zł; 
Papaja, 75 cm - 409 zł; 
Maro, 85 cm - 449 zł
*cena bez armatury

uMywalka Mito

zeStaw 4 eleMeNtów

natryskowa 

wannowa 

umywalkowa  

umywalkowa  
z obrotową  
wylewką

umywalkowa 
ścienna 

zlewozmywakowa
stojąca

zlewozmywakowa

wannowa

wannowa  
z zestawem 
natryskowym

natryskowa

umywalkowa 

hitceNowy

hitceNowy179 
zł/szt.

od 849 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

429 
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 6999
zł/szt.

od 377 
zł/zest.

7999
zł/szt.

od 4590
zł/szt.

25 
zł/zest.

od 4990
zł/szt.

4990
zł/szt.

6490
zł/szt.

7490
zł/szt.

5490
zł/szt.

4990
zł/szt.

4590
zł/szt.

9499
zł/szt.

10999
zł/szt.

7499
zł/szt.

4990
zł/szt.9499

zł/szt.

4 wrzesień 20164



    b
iAłA

dą
b soNoMA

oRZ
eCh RustiKAl

doStĘPNe RozMiaRy: 1,40 m, 1,80 m, 
2,00 m, 2,50 m, 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m

PoJedyNcze oRaz PodwóJNe

kaRNiSze dRewNiaNe kaRwel

doStĘPNe koloRy: dąb, MahoŃ,  
calVadoS, SoSNa, weNge, olcha

dywaN taMPa 
- wym. 140x200 cm

dywaN Mabelie
- wym. 50x70 - 14,90 zł, 
- koło - ø 57 cm - 14,90 zł

gaRNki
wysoki NDZ, poj. 9 l, 11 l,  
50 pkt Payback 
emaliowany, dostępny 
w różnych wymiarach

czaJNik
- poj. 2,5 l, nierdzewny - 37 zł

dzbaNek  
żaRoodPoRNy
poj. 1,95 l

RĘczNiki gReNo FloRa oceaN
40x60 - 4,90 zł; 50x100 - 9,90 zł;  
70x140 - 19,90 zł

dywaN FRyz 
- wym. 133x185 cm

dywaN dyNaSty 
- wym. 57x100 cm - 19,90 zł,
- wym. 100x150 - 44,90 zł

1. PoJeMNik 
do PRzechowywaNia 
z pokrywą - 27 zł
2. wieSzak obRotowy
kpl./5 szt. - 3,69 zł

1

2

1. PoJeMNiki cleaRboX
dostępne różne wielkości - od 4,29 zł
2. PoJeMNik/koSz FleX’a day
poj. 30 l, dostępny w różnych kolorach - 16,99 zł

1

2

koMPlet PoŚcieli lili
wym. 1x140x200, 1x70x80 - 55 zł, 
wym. 1x160x200, 2x70x80 - 59 zł, 
wym. 1x200x220 2x70x80 - 69 zł

zeStaw  
Sałatkowy 

od 2790
zł/szt.

od 1590
zł/szt.1390

zł/szt.

10990
zł/szt.

10990
zł/szt.

od 490
zł/szt.

1490
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

1299
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 429
zł/szt.

od 369
zł/kpl.

od 55 
zł/kpl.
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kaloSze 
różne wzory i kolory,
dziecięce - 14,90 zł,  damskie - od 17,90 zł, 
męskie - 24,90 zł
tacka uNiweRSalNa MaSteR
ociekacz na buty, wym. 71x36, balkon/mieszka-
nie, ogród - 9,99 zł 

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)

Nawóz MiNeRalNy JeSieNNy PSb
- 0,9 kg - 4,99 zł (5,54 zł/kg)
- 4,5 kg - 14,90 zł (3,31 zł/kg)

akceSoRia bRowiN
- balon do wina w koszu lub wiklinie, różne rozmiary - od 29,90 zł
- zestaw winiarski, 25 l - wszystko co niezbędne do zrobienia 
  pierwszego wina - 69,90 zł
- zestaw do cydru, 20 l - 79,90 zł

PoJeMNik Na odPady 
- 120 l - 109 zł, 240 l - 159 zł
- worek na liście, 120 l - 14,90 zł

cebule JeSieNNe
tulipany, krokusy, narcyze i in.

agRowłókNiNy  
i tkaNiNy ogRodNicze
różne rodzaje i rozmiary

SzPadel Solid
1. ostry - 45,90 zł
2. prosty - 49,90 zł

zeStaw ogRodNiczy 
grabie 14-zębne + grabie  
    do liści + trzonek

SiekieRy
ciesielskie, 570 g - 49,99 zł; 1350 g - 94,99 zł 
rozłupujące, 1550 g - 99 zł; 2550 g - 159 zł 

altaX eMalia  
SuPeR tRwała, 0,75 l
dzięki bardzo dobrej  
przyczepności nadaje się do: 
drewna, metalu, tworzyw 
sztucznych (PCV), betonu, 
tynków, a także na aluminium  
i ocynk (27,99 zł/l)

SuSzaRka do żywNoŚci 
13,5 l pojemności, 5 sit

iMPRegNat do 
dRewNa iRiSS, 5 l 
- 14,99 zł/szt. (3 zł/l)
akrylowy dekoracyjny, 
dostępne różne kolory

altaX
1 l - 19,99 zł
5 l - 89,99 zł (18 zł/l)
7 l + 25% - 149 zł 
(17,03 zł/l)

bRoS
płatki na myszy, 50 g - 1,99 zł (39,80 zł/kg); ziarno na myszy i szczury, 300 g - 4,99 zł (16,63 zł/kg)

karmnik z trutką na myszy - 7,99 zł; łapka plastikowa na myszy - 3,99 zł 

NobileS FtaloNal, 0,9 l
emalia alkidowa do drewna i metalu, 
różne kolory (od  16,55 zł/l)

od 1490
zł/para

od 249
zł/szt.

od 199
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 4590
zł/szt.

89 
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 399
zł/szt. od 499

zł/szt.

NowoŚĆ

od 2099
zł/szt.

1 2

87 
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 1499
zł/szt.hitceNowy

1499
zł/szt.
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PoMPa zaNuRzeNiowa  
do wody bRudNeJ 
1. SDW 400, moc: 400 W, wydajność:  
     7.500 l/h, ciśnienie: 0,5 bara,  
     wys. podnoszenia: 5 m, gł. zanurzenia: 
     5 m, przewód zasilający: 10 m - 109 zł
2. SDW 1100, moc: 1100 W, wydajność:   
    14.000 l/h, ciśnienie: 1,0 bar,  
     wys. podnoszenia: 10 m, gł. zanurzenia: 
     7 m, przewód zasilający: 10 m - 159 zł

PoMPa do NieczyStoŚci  
P 550 S-MaX
moc: 850 W, wydajność: 20.000 l/h,
ciśnienie: 0,95 bara, wys. podnoszenia: 9,5 m,
gł. zanurzenia: 7 m, przewód zasilający: 10 m 

 Przygotuj
ogród na zimę

elektRyczNy  
odkuRzacz  
do liŚci, 3000 w
regulowana prędkość powietrza 
160-270 km, ilość wydmuchiwanego 
powietrza 14 m3/min, mielenie 10:1, 
pojemność worka 45 l, 3 funkcje 
(dmuchawa, odkurzacz, mielenie)

SPaliNowy odkuRzacz do liŚci
silnik 2-suwowy 26 cc, moc 1 KM, ilość wydmuchiwanego  
powietrza 10 m3/min, 3 funkcje (dmuchawa, odkurzacz, mielenie)

PilaRka elektRyczNa
moc 2000 W, łańcuch i prowadnica OREGON 40 cm, waga 4,9 kg

PilaRka elektRyczNa
silnik 1800 W, prowadnica 35 cm, waga 4,9 kg

oStRzałka elektRyczNa
silnik 220 W, tarcza 100x3,5x10 mm, regulacja kąta 
ostrzenia łańcucha, regulacja zagłębienia tarczy, 
precyzyjny uchwyt prowadnicy

PaNel ogRodzeNiowy
- panel ø 3,2 75x200 ocynk, 1,23 x 2,5 m - 34,90 zł 1,52 x 2,5 m - 40,90 zł
- BRAMA DWuSKRZyDłOWA, 4 m (wys. 1,5 m), wypełnienie panel ø 4,  
  oczko 50x200, rama: profil 40x30 mm ocynk - 519 zł
- FuRtKA, szer. 1,00 m lewa lub prawa (wys. 1,5 m) ocynk - 149 zł
- OBEJMA, 60x40 OCyNK - 5,49 zł
- SłuP GłADKI, wym. 60x40x1,2 (2 m) - 29,99 zł
- SłuP BRAMOWy Z NItONAKRĘtKĄ, wym. 70x70x3 (2 m) ocynk - 119 zł

SySteMy ogRodzeNiowe
kaja Ral 9005 - ocynk
- brama dwuskrzydłowa 4,00 m, h (1,20-1,50) - 659 zł
- furtka Kaja 0,90 m, h (1,20-1,50) - 219 zł

PRzĘSło kaJa 
2,00 m, h (0,90-1,20)

7990
zł/szt.

189 
zł/szt.

119 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

329 
zł/szt.

229 
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

369 
zł/szt.

od 219 
zł/szt.

hitceNowy

149 
zł/szt.
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oPalaRka  
gRaPhite, 2000 w 
moc [W]: 2000; waga [kg]:  
0,8 maksymalna temperatura [°C]: 550

eiNhell  
SzliFieRka  

kątowa, 850 w 
moc: 850 W; średnica tarczy: 125 mm;  

obroty: 11000 obr./min

eiNhell wieRtaRka  
udaRowa, 650 w

moc (W): 650; maksymalna 
prędkość obrotowa (obr./min): 

2600; częstotliwość udaru (udar/
min): 41600

wieRtaRko-wkRĘtaRka 
Nutool, 18 V li-ioN

bateria 18 Li-ion, 1,5 Ah, prędkość 
obr. regulowana elektronicz-

nie 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 

NaRzĘdzie wieloFuNkcyJNe 
moc maksymalna 250 W, prędkość obr. bez obciąże-
nia 15000-22500 obr./min, akcesoria, walizka

MiNiPilaRka RĘczNa 
moc 450 W, płynna regulacja głębokości cięcia (gł.  

cięcia max. 23 mm), funkcja odpylania, zabezpieczenie 
przed przeciążeniem; akcesoria: 1 x tarcza diamentowa, 

1 x tarcza do metalu, 1 x tarcza do drewna i plastiku; adapter 
do odsysania pyłu; równoległa prowadnica; walizka

wieRtaRko-wkRĘtaRka  
elektRyczNa 
moc znamionowa 280 W, prędkość 
obr. bez obciążenia 750 obr./min, 
24 ustawienia momentu obrotowego, 
uchwyt samozaciskowy 10 mm

wieRtaRko-wkRĘtaRka 
14,4 V li-ioN
2 szt. akumulatora Li-Ion 14,4 V,  
1300 mAh; liczba obr. (min-1);  
1 bieg 0-350, 2 bieg 0-1050; regula-
cja momentu obr. 19+1, moment obr.  
33 Nm, szybkie zatrzymanie, wskaź-
nik naładowania akumulatora, walizka

 walizka 

w komplecie

 walizka w komplecie

 walizka w komplecie

PRzyczePa  
SaMochodowa z PlaNdeką 

wymiary przestrzeni ładunkowej 202x114x30 - 1759 zł;  
202x125x30 - 1949 zł, podłoga ze sklejki, tylna burta otwierana,  

stelaż z plandeką wys. 80 cm, koło manewrowe

wieRtaRko-wkRĘtaRka alu 
2x14,4 V/1,3 Ah+lataRka

Regał 
dRewNiaNy
1800x500x120

koMPReSoR oleJowy, 50 l
moc 1,5 kW/2 KM, wydajność 180 l/min; poj. zbiornika 50 l; maks. 
ciśnienie 8 barów; czas pełnego naładowania butli 180 sek.

119 
zł/szt.

119 
zł/szt.

 od 1759 
zł/szt.

 289 
zł/szt.

 8990
zł/szt.

 129 
zł/szt.

 219 
zł/szt.

hitceNowy

hitceNowy

hitceNowy

109 
zł/szt.

199 
zł/szt.

199 
zł/zest.

hit
ceNowy

109 
zł/szt.

419 
zł/szt.
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3

1

2

4

wyłaz dachowy kRoNMat
wymiar 46x75 cm, wraz ze zintegrowanym  

kołnierzem uszczelniającym
taczka SPawaNa
85 l 

Płyta oSb
gr. 12 mm - 37,99 zł/szt.,  
gr. 22 mm - 68,99 zł/szt.,
wym. 1250x2500 

ekoPoR  
PaNel izolacyJNy
5,5x590x790 mm - 4,99 zł

7x590x790 mm - 5,49 zł

Folia PaRoizolacyJNa
rolka wym. 2x50 m, gr. 0,20 mm, do izolacji paro- i wodochronnej  
w dachach płaskich i skośnych - 79,90 zł/rolka

wełNa Rockwool  
RockMiN PluS 

dostępne grubości: 50 mm, 70 mm, 100 mm, 150 mm,
 λD=0,037 W/mK

PaNele Podłogowe
1. Dąb Verona, 7 mm, AC3 - 17,99 zł/m2

2. Castello Cabana Drit Wood, 8 mm, AC4 - 27,99 zł/m2

3. Dąb palony, 8 mm, AC4 - 29,99 zł/m2

4. Dąb Sutter, 6 mm, AC3 - 16,99 zł/m2

deSka baRliNecka
Dąb europejski

99 
zł/szt.

od 3799
zł/szt.

199 
zł/szt.

hitceNowy

7999
zł/m2

od 1699
zł/m2

od 589
zł/m2

od 499
zł/m2

080
zł/m2
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za 1 zł
do każdych 

5 l farby
Śnieżka

Satynowa

FA
R
bA

 b
iAłA, 2,5 l

ŚNieżka SatyNowa, 2,5 l 
farba lateksowa o podwyższonej odpor-
ności na szorowanie (22 zł/l)

FaRba latekSowa  
NobileS PoRy Roku
2,5 l - 34,89 zł (13,96 zł/l)  
5 l - 69,90 zł (13,98 zł/l)

eMulSJa akRylowa do ŚciaN  
i SuFitów eko biała, 10 l
(4,80 zł/l)

JedyNka PeRFekcyJNa biel, 10 l
wydajna lateksowa farba akrylowa przeznaczona  
do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów we-
wnątrz pomieszczeń (5,69 zł/l)

FaRba biała akRylowa  
NobileS SuPeR akRyl, 10 l
(7,89 zł/l)

gRuNt ŚNieżka, 10 l
lateksowa emulsja podkładowa do 
wnętrz (5,90 zł/l)

ŚRodek gRuNtuJący PSb
5 l + 1 l (13,32 zł/l)

PlaFoN led  
z czuJNikieM Ruchu
moc: 12 W, 3000 K, 30 cm

laMPa 
waRSztatowa

laMPa  
waRSztatowa led

laMPki biuRkowe
różne kolory,  
gwint E27

dzwoNek bezPRzewodowy
1. bateryjny, zasięg max:  
100 m, 16 melodii - 39,90 zł
2. sieciowy, zasięg max: 60 m,  
1 melodia - 42,90 zł

MechaNiczNy  
PRogRaMatoR czaSowy

cyFRowy  
PRogRaMatoR  

czaSowy 
zewNĘtRzNy  
elektRoNiczNy  
PRogRaMatoR czaSowy

wideodoMoFoNy

żaRówki led
gwint: E27, 10 W - 8,90 zł, 
12 W - 9,90 zł

5499
zł/szt. od 3489

zł/szt.4799
zł/szt.

999
zł/szt.5690

zł/szt.

7890
zł/szt. 5899

zł/szt.

3499
zł/szt.

4999
zł/szt.

9499
zł/szt.

od 2590

hitceNowy

od 1699
zł/szt.

1599
zł/szt.

2999
zł/szt.

2999
zł/szt.

399 
zł/szt.od 3990

zł/szt.

1

2 od 890
zł/szt.
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oczka halogeNowe 
pojedyncze, okrągłe, w komplecie z żarówką halogeno-
wą, różne kolory: chrom, satyna, złoto antyczne

1

2

3

4

1

1
2

4

3

5

2

1

2

PlaFoNy
różne rodzaje

oPRawa  
oŚwietleNiowa koNStaNcJa
gwint: E27, moc: 60 W, 1. - 209 zł, 2. - 289 zł

oPRawa oŚwietleNiowa bluSzcz
1. - 45,90 zł, 2. - 55,90 zł, 3. - 69,90 zł,  
4. - 99,90 zł, 5. - 145,90 zł

oPRawa  
oŚwietleNiowa Stilo
gwint: E14, moc: 40 W
1. - 49,90 zł, 2. - 189 zł,  
3. - 239 zł, 4. - 279 zł

oPRawa 
oŚwietleNiowa PaNaMa
gwint: E27, moc: 60 W, 
1. - 39,90 zł, 2. - 99,90 zł

PaNel led VolteNo
1. podtynkowy, 40 W, 6000K - 169,99 zł 
2. natynkowy, 50 W, 6000K - 199,99 zł 
3. slim, 42 W - 189,99 zł 

laMPa 
Podłogowa 
pojedyncza - 52,90 zł, 
podwójna - 64,90 zł

PlaFoNy led
13 W - 24,90 zł, 19 W - 32,90 zł,
barwa ciepła lub zimna

SPot halogeNowy latte
dostępne kolory: biały lub czarny 
1. kinkiet - 25,90 zł, 2. - 69,90 zł, 
3. - 99,90 zł, 4. - 125,90 zł

zwiS PoJedyNczy koSMo
dostępne kolory: czarny lub aluminium,  
gwint: 1xE27, moc: 60 W

zwiS  
PoJedyNczy aMaNo
dostępne kolory: biały lub czarny, gwint: 3xE27,  
moc: 60 W, z żarówką w komplecie

1490
zł/szt.

109 
zł/szt.

349 
zł/szt.

od 2590
zł/szt. od 209 

zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 4590
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

3

1

2

od 5290
zł/szt.

1

2

3

4

od 16999
zł/szt.
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dRzwi zewNĘtRzNe  
MaJoRka złoty dąb,  
80 P/l, 90 P/l
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica,  klamka, 
komplet zamków i wkładek, próg stalowy 
nierdzewny; wypełnienie: pianka poliure-
tanowa; wykończenie: okleinowane PVC, 
okleina drewnopodobna, bolce antywywa-
żeniowe

dRzwi zewNĘtRzNe teNeRyFa 
złoty dąb, oRzech, 90 P/l
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica,  klamka, 
komplet zamków i wkładek, próg stalowy 
nierdzewny; wypełnienie: pianka poliure-
tanowa; wykończenie: okleinowane PVC, 
okleina drewnopodobna, ramka PVC, szyba 
hartowana, bolce antywyważeniowe

dRzwi aNtywłaMaNiowe, 
PRzeciwPożaRowe  beRNo 90

dRzwi techNiczNe uRaN, MaRS* 
grubość: 40 mm, kolor: biały, ocynk, brąz, antracyt, 
rozmiar: 70, 80, 90 cm, wypełnienie: styropian,  
3 zawiasy, ościeżnica, *ceny bez klamki i wkładki

SkRzydło RaMowe  
wewNĘtRzNe - ibiza*
60 - 90 
dąb Montana folia 3D
*ceny bez klamki i ościeżnicy

SkRzydło lakieRowaNe  
wewNĘtRzNe - MilaNo* 
60-90, dąb srebrny lak., dąb bielony lak., orzech lak.  
*ceny bez klamki i ościeżnicy, do skrzydeł w dekorze 
dąb srebrny należy zamawiać ościeżnice w dekorze 
DĄB SREBRNy

1. PERSIL BOX* proszek do prania COLOR/REGuLAR,  
     3,5 kg/50 prań - 28,99 zł (0,58 zł/pranie) 
    * w wybranych sklepach dostępny PERSIL 3,5 kg, opak. folia 
2. WINDOW PLuS płyn do szyb, 750 ml;  
     różne rodzaje - 4,99 zł (6,65 zł/l) 
3. REGINA RuMIANKOWy papier toaletowy op./12 rolek  
     - 10,99 zł (0,92 zł/rol.)

4. MOLA RĘCZNIK GIGA XXL - 9,99 zł
5. LuDWIK uniwersalny płyn do mycia, 1 l;  
     różne rodzaje - 5,49 zł
6. FAIRy PłyN do naczyń, 1000 ml, różne rodzaje - 5,99 zł

PaNel dekoRacyJNy 
Motivo Askot Gris, Motivo Frassino,
Motivo Marmo Scuro

959 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

269 
zł/szt.

659 
zł/szt.

899 
zł/szt.

hit
ceNowy

od 288 
zł/szt.

1 2

3 4 5

6

1990
zł/m2

Akceptujemy karty kredytowe:

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

zakupy na Raty

POBIERZ:

APLIKACJA PSB


