
Zamiatarka ręcZna
szczotka główna napędzana za pomocą dwóch kół,  

szczotka boczna zwiększająca szer. roboczą urządzenia  
i  umożliwiająca docieranie do krawędzi,  

wydajność powierzchniowa do 1600 m², szer. robocza  
ze szczotką boczną 550 mm, uszczelniony zbiornik o poj. 16 l

myjka ciśnieniowa 165 barów
moc silnika 2500 W, ciśnienie 165 barów, przepływ wody 510 l/h, 
zintegrowany pojemnik na detergenty, aluminiowa pompa, 
pistolet, lanca, dysza regulowana, dysza turbo, szczotki: płaska, 
rotacyjna, tarasowa, przewód do udrażniania rur, wąż 8 m.b.

meble ogrodowe roma
krzesło do samodzielnego montażu i demontażu - 85 zł/szt., 
stół - wym. 80x80 cm, regulacja wysokości - 63 lub 73 cm - 169 zł,
kolor: szary, khaki

myjka ciśnieniowa k2 compact car 
ciśnienie maks. 110 barów, robocze 80 barów, maks. wydatek 
wody 360 l/h, wyd. powierzchniowa 20 m²/h, moc przyłącza 
1,4 kW, maks. temp. doprowadzenia wody 40°C, wyposażenie: 
pistolet wysokociśnieniowy Quick Connect, wąż wysokociś. 
4 m, lanca: spryskująca 1-stopniowa, z dyszą rotacyjną, pianowa, 
miękka szczotka myjąca, filtr wody, adapter do podłączenia 
węża ogrodowego 3/4”, szampon samochodowy 0,5 l

koSiarka 
elektrycZna 

1200 w
szer. koszenia 32 cm, 

poj. kosza 30 l,  
osiowa trzystopniowa 

regulacja wys. 
koszeniakoSiarka  

Spalinowa Z napędem 3 km
silnik o mocy 3 KM OHV, poj. 99 cm3, szer. robocza 
42 cm, centralna pięciostopniowa reg. wysokości 
koszenia, kosz 40 l, system mycia obudowy, 3w1 
(wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie)

297 
zł/zest.

299 
zł/szt.

599 
zł/zest.

+200

629 
zł/szt.

179 
zł/szt.

hit 
cenowy

od 85 
zł/szt.

Kwiecień 2018
Oferta ważna od 06.04 do 22.04

lub do wyczerpania zapasów
www.mrowka.com.pl

Powitajmy 
wspólnie wiosnę



kora pSb
- kora PSB, 80 l, frakcja 0-60 mm - 10,90 zł (0,14 zł/l)
- zrębki dekoracyjne, różne kolory, 50 l - 16,90 zł (0,39 zł/l)
- ziemia pod iglaki, 50 l - 9,90 zł (0,20 zł/l)
- ziemia ogrodowa uniwersalna, 50 l - 9,90 zł (0,20 zł/l)
- kora sortowana PRIMO, 20 l - 3,99 zł (0,20 zł/l), 80 l - 11,90 zł (0,15 zł/l)
- kora sortowana Sobex, 80 l - 11,90 zł (0,15 zł/l)
- kora drobna podkładowa, 50 l - 5,99 zł (0,12 zł/l)

nawoZy biopon
- do roślin zielonych, 1 l - 6,99 zł
- pałeczki nawozowe do roślin  
  kwitnących - 2,99 zł

nawóZ Floreo
mix rodzajów, opak. 250 g 
(23,96 zł/kg)

narZędZia ogrodowe
1. sekator + scyzoryk - 85 zł 
2. zest. narzędzi ręcznych - 49,90 zł

biopon trawa  
Sportowa 
opak. 1 kg

bioHUmUS eXtra
płynny nawóz naturalny, 
różne rodzaje, 0,5, 1 l 
(od  10,98 zł/l)

planta trawa Sportowa 
opak.: 0,5 kg - 15,90 zł (31,80 zł/kg), 
2 kg - 29,90 zł (14,95 zł/kg), 5 kg - 79 zł 
(15,80 zł/kg)

kratka  
trawnikowa
wym. 40x40x3,5 cm

oprySkiwacZ
poj. 5 l

pompa  
do SZamba k-pS14500
wydajność 4500 l/h, wys. podno-

szenia 12 m, maks. zanurzenie 5 m,
maks. moc 550 W

kaloSZe 
damskie, męskie - od 19,90 zł
KLAPKI damskie, męskie, dziecięce  
- od 7,99 zł

pojemnik ogrodowy
składany, 120 l 

Stelaż  
do Segregacji  
odpadów

oprySkiwacZ orion
z osłoną herbicydową, poj. 6 l

narZędZia ogrodnicZe FiSkarS
1. siekiera rozłupująca M-X17 + ostrzałka  
    do siekier i noży Xsharp™ - 179 zł/kpl.
2. siekiera ciesielska XS-X7 + ostrzałka  
    do siekier i noży Xsharp™ - 129 zł/kpl.
3. szpadel prosty lub ostry Solid™ + rękawice - 49,90 zł/kpl.
4. nożyce do żywopłotu HS22 SingleStep™ - 89,90 zł
5. siekiera ciesielska L - 199 zł

pojemnik  
na odpady  
120 l - 89,90 zł  
240 l - 139 zł

tHUja brabant  
60-80 cm - 14,90 zł 
80-100 cm - 15,90 zł

cyprySik  
colUmnariS 
50-70 cm - 11,90 zł  
120 cm - 21,90 zł

tHUja 
SMARAgd 60-80 cm - 15,90 zł,  
100-120 cm - 23,90 zł
THujA MARTIn 60-80 cm - 14,90 zł

bUkSZpan
40-50 cm - 21,90 zł

tHUja  
Smaragd 
wyhodowana w donicy, 
wys. 65-75 cm

od 399
zł/szt.

79 
zł/szt.

1490
zł/szt.

129 
zł/szt.

249 
zł/szt.

3590
zł/szt.

od 4990
zł/zest.

499
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 4990
zł/kpl.

od 799
zł/para

599
zł/szt.

1990
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

799
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 549
zł/szt.

1

1

2

3

4
5

2

prodUkt

polSki

+100
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narZędZia ogrodowe 

arcHitektUra ogrodowa
1. kratka prosta bez ramy, brązowa impregnacja: 90x180 cm - 29,90 zł  

45x180 cm - 17,90 zł
2. rollborder: 5x20x150 cm - 9,99 zł, 6x30x200 cm - 24,90 zł, brązowa impreg.
3. rollborder na listwie: 7x15/30x105 cm - 12,90 zł
4. deska tarasowa sosnowa, ryflowana: 2,5x14x250 cm - 18,90 zł 

Ławko-HUśtawka 
ZawieSZana kaSia

wym. 174x183x221 cm, 
impregnacja ciśnieniowa

5. podest prosty: 50x50x2,8 cm, brązowa impreg. - 7,99 zł
6. słupek z łukiem: 7x7x180 cm - 24,90 zł
7. kantówka: 4,5x4,5x180 cm - 7,49 zł,  

7x7x180 cm - 16,90 zł, 7x7x240 cm - 24,90 zł
8. płot OPAL ECO: 180x180 cm - 59,90 zł
9. płot jAnTAR: prosty 90x180 cm - 69 zł,  

180x180 cm - 99 zł, z łukiem 165/180x180 cm - 119 zł

arcHitektUra ogrodowa pia r34 
impregnacja ciśnieniowa WOLMAnIT CX10-PRO, kolor brąz
1. płot prosty: 180x180 cm - 99 zł, 90x180 cm - 69 zł
2. ażurowy prosty: 180x180 cm - 109 zł, 90x180 cm - 84,90 zł, 180x90 cm - 89,90 zł; 
    płot pełny z łukiem: 180x180/160 cm - 109 zł, 90x180/160 cm - 79,90 zł; 
    końcowy ścięty, ażurowy: 90x180/90 cm - 64,90 zł
3. kratka diagonalna: prosta 180x180 cm - 84,90 zł, 90x180 cm - 59,90 zł, 
    z łukiem 180x180/160 cm - 94,90 zł, 90x180/160 cm - 79 zł

4. pergola: 128x210x40 cm, prosta - 99 zł, z łukiem - 129 zł
5. donica kwadratowa: 30x30x28 cm - 29,90 zł
6. prostokątna: 30x60x37 cm - 49,90 zł  
7. sześciokątna: fi 40x28 cm - 34,90 zł, fi 60x37 cm - 57,90 zł
8. donica: d16 40x90x140 cm - 89,90 zł

nożyce 
akUmUlatorowe

silnik 3,6 V, dł. robocza trawa  
8 cm, dł. robocza żywopłot  

12 cm, maks. średnica gałęzi 8 mm

prZycinarka elektrycZna  
do żywopŁotU Handy

silnik 600 W, dł. robocza 45 cm,  
maks. średnica gałęzi 16 mm

prZycinarka 
żyŁkowa 

elektrycZna 
silnik 300 W, szer. 

robocza 22 cm,  
głowica półautomat

koSa  
Spalinowa
silnik dwusuwowy 1 KM, 
poj. 25,4 cm3, szer. robocza żyłka 
42 cm/tarcza 25,5 cm, dzielony wał, 
głowica i tarcza w komplecie tacZka ogrodowa

poj. 80 l 

pilarka Spalinowa mccUllocH cS 35 
moc 1,4 kW, prowadnica 35 cm (14”), sys. antywibracyjny pilarka elektrycZna partner p818

moc 1800 W, prowadnica 35 cm (14”)

koSiarka  
elektrycZna

silnik 1500 W, szer. robocza 36 cm, regulacja wys. 
koszenia - centralna, 5-stopniowa 25-65 mm, kosz 40 l

koSiarka Spalinowa  
Z napędem
silnik Subaru OHC 5,5 KM, 4w1: 
wyrzut do tyłu, boku, do worka, 
funkcja mulczowania, szer. 
koszenia 53 cm, 7-stopniowa 
centralna regulacja  
wys. cięcia 19-67 mm,  
kosz 70 l

1

1

2

2
4

4

3

5

6

8

9

7

3
429 

zł/szt.

od 749
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

6

5
7

8

9490
zł/szt.

119 
zł/szt.

1599 
zł/szt.

5490
zł/szt.

259 
zł/kpl.

6299
zł/szt.

649 
zł/szt.

319 
zł/szt.

299 
zł/szt.+100

+50
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panel ogrodZeniowy
wym.: 1,23x2,50 m, oczko 200x75 mm, drut fi 3,2 mm,  
ocynk + 7016 antracyt - 39,90 zł,
wym.: 1,53x2,50 m, oczko 200x75 mm, drut fi 3,2 mm,  
ocynk + 7016 antracyt - 49,90 zł

Siatka ZgrZewana
wym.: 1,50x10 m, oczko 101x76 mm - 89,90 zł,
wym.: 1,50x10 m, oczko 75x100 mm, ocynk 
+ poliester antracytowy - 139 zł

1. prZęSŁo liwia
      ocynk + ral 9005, nie wymaga malowania,
      wym.: 2,00x1,00-1,20 m - 179 zł
    + 50 pkt. payback 
2. prZęSŁo otylia
      ocynk + ral 7016 struktura, nie wymaga 
      malowania farbą nawierzchniową,
      wym.: 2,00x1,20 m - 319 zł
3. prZęSŁo elZa
      ocynk + ral 7016 struktura, nie wymaga 
      malowania, wym.: 2,00x1,20 m - 429 zł 

panel ogrodZeniowy 3a maX
wym.: 2,50x1,23 m, drut fi 3,2 mm, ocynk+ral 6005 - 36,90 zł
wym.: 2,50x1,52 m, drut fi 3,2 mm, ocynk - 44,90 zł

grill węglowy kUliSty 
z wózkiem, wym. 107x62x106 cm,  
śr. rusztu 54 cm

akceSoria  
do grilla
różne rodzaje

grill węglowy  
Z pokrywą 
na kołach,  
wym. 107x62x89 cm

grill węglowy  
okrągŁy 

na kołach, wym. 59x52x71,5 cm

oprawa ogrodowa
1. SERIA KAREnA 1 - 39,90 zł,  2 - 44,90 zł, 3 - 56,90 zł
2. SERIA IdA 1 - 39,90 zł, 2 - 39,90 zł, 3 - 49,90 zł,  
     4 - 62,90 zł
3. SERIA LunA 1 - 29,90 zł, 2 - 29,90 zł, 3 - 29,90 zł,  
     4 - 64,90 zł, 5 - 69,90 zł

oprawa ogrodowa
1.  COBALT, moc: 6 W, 1- 89,90 zł,  
 2 - 99,90 zł, 3 - 99,90 zł
2. SHARK,  moc: 2 W, 
 1 - 49,90 zł, 2 - 65,90 zł
3. FuTuRA, moc: 6,4 W, 
 1 - 89,90 zł, 2 - 139 zł
4. CLASSIC, gwint: E27, moc maks.:  
     18 W,  1 - 65,90 zł, 2 - 99,90 zł

lampka  
Solarna
różne rodzaje

od 3990
zł/szt.

od 179 
zł/szt.

1

2

3

od 249
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

1

1

2

2

3

3

4

ogrodZenia

grille

od 3690
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

69 
zł/szt.

od 899
zł/szt.

449 
zł/szt.

229 
zł/szt.

+50

+50
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prZecinarka  
StoŁowa do drewna 1800 w
napięcie 220-240 V, maks. moc 2000 W, ostrze piły ø250 x ø30 mm, 
liczba zębów piły 24, maks. wys. cięcia pod kątem 45° - 65 mm,  
pod kątem 90° - 85 mm, regulacja wys. 0-85 mm, stół roboczy 
640x487 mm, rozmiar poszerzenia stołu: lewa/prawa str. 640x200 mm, 
osłona tarczy z przyłączem do odsysania pyłu

piŁa SZablaSta  
kaltmann 850 w

liczba skoków 0-2800 min-1, gł. cięcia: 
w drewnie 115 mm, w żelazie 5 mm

SZliFierka oScylacyjna 150 w
częst. oscylacji 23000 min-1, papier ścierny (klema) 230x93 mm,  
papier ścierny (rzep) 187x93 mm, powierzchnia szlifująca 187x90 mm,  
śr. oscylacji ø2,0 mm, wyposażenie: 3 x papier ścierny (P120),  
adapter do odsysania pyłu

SZliFierka kątowa Ferm 2500 w
śr. tarczy 230 mm, wyłącznik bezpieczeństwa, blokada 
wrzeciona, łagodny rozruch, 3 pozycje rękojeści,  
regulowana osłona, prędkość bez obciążenia 6500/min

wiertarko-wkrętarka  
Ferm 12 V li-ion
akumulator LI-IOn 12 V, 1,3 Ah, czas ładowania 1 h, 
prędkość bez obciążenia: I bieg 0-350/min, II bieg 
0-1300/min, maks. moment obr. 20 nm, ustawienia 
momentu obr. 17+1, zakres uchwytu 1-10 mm,  
podświetlnie LEd, dwa bity, walizka

SZliFierka kątowa 850 w
moc nominalna 850 W, regulacja prędkości 
obr. w zakresie (bez obciążenia) 2.800-11.000 min-1, 
śr. tarczy 125 mm

wiertarka Udarowa 550 w
moc nominalna 550 W, prędkość obr. bez obciążenia  
2.800 obr./min, zakres mocowania uchwytu wiertarskiego 
1,5-13 mm, liczba udarów 0-41600 udary/min,  
śr. wierceń: w betonie 13 mm, w drewnie 25 mm,  
w stali 10 mm, w murze 13 mm

mŁotowiertarka  
SdS+ 900 w

funkcje: wiercenie z udarem/bez udaru,  
podkuwanie, bezstopniowa regulacja kąta ustawienia 

dłuta do precyzyjnego podkuwania,  śr. wierceń:  
w betonoie i drewnie 30 mm, w stali 13 mm,  

regulacjia prędkości, prędkość obr. 900 obr./min, 
liczba udarów 0-5000 udary/min, energia udaru  

3.4 j, w zestawie: dodatkowe wiertło, uchwyt  
wiertarski, adapter do uchwytu, walizka, termos

piStolet lakiernicZy topeX
elektryczny, zasilanie 230 V, moc 45 W,  
do nanoszenia powłok lakierniczych  
oraz rozpylania innych substancji,  
poj. zbiornika 1 l

499 
zł/szt.

149 
zł/szt.

7490
zł/szt.

229 
zł/szt.

154 
zł/szt.

209 
zł/szt.

319 
zł/zest.

259 
zł/szt.

7990
zł/szt.

+300
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dąb SonoMa

orZech rUStika
l

biaŁa

natryskowa wannowa umywalka 
stojąca zlew ścienna umywalka ścienna zlew stojąca

gŁowica 35 mm

Zlew kompoZytowy, 
komora goSpodarcZa
kompletny z syfonem, wym. 550x210x340 mm,
idealny do: ogrodu, garażu, na działkę

komora goSpodarcZa eko
w komplecie zestaw mocujący do ściany, 
syfon, grubość stali 0,9 mm 

kUcHenka  
gaZowa  

maSter 
2-palnikowa 

ZeStaw podtynkowy 
Strong maX maSter
miska, deska PP, przycisk chrom

SZaFka 
lUStrZana 
reFlection 
1dOS dSM
E50 - 149 zł  
E60 - 169 zł 

DESKAWOLNOOpADAJĄCAbateria pSb elba
zlewozmywakowa 
z wylewką wyciąganą

deSka SedeSowa  
Formic pSb
polipropylenowa uniwersalna, twarda

prodUkt

polSki

ZeStaw praXiS 
1. szafka z umywalką, 

szer. 50 cm, dSM,  
lakierowany front - 129 zł

2. słupek wysoki, C35,  
dSM, boki białe,  

front biały połysk - 155 zł
3. komoda, B35, dSM,  

boki białe, front biały  
połysk - 85 zł

4. szafka wisząca, A35,  
dSM, boki białe, front biały  

połysk - 79 zł

ZlewoZmywak
tekstura: jedwab, len, 
wym.: 80x50 cm - 109 zł, 80x60 cm - 139 zł
SZaFka pod Zlew
wym.: 80x50 cm - 99 zł

okap kUcHenny cUba 
kominowy, czarny, wariant pracy: 
wyciąg lub pochłaniacz, filtr aluminiowy, 
oświetlenie halogenowe, szer: 50 cm, 60 cm

1

2

3

4

od 33 
zł/szt.

109 
zł/kpl.

9999
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

45 
zł/szt.

33 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

199 
zł/kpl.

3499
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

439 
zł/zest.

GWARANCJA 15  LAT

Seria baterii ViVo

hit 
cenowy

89 
zł/szt.

+50

+100

269 
zł/szt.
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zlew ścienna zlew stojąca umywalka stojącaumywalka ścienna natryskowa wannowa 

gŁowice  
ceramicZne

rUra peX 16
stosowana w instalacjach c.o., c.w.u. 
oraz instalacji ogrzewania podłogowego

proSZek 
do prania dottSi
color/universal, opak. 7,5 kg (3,33 zł/kg)

ZeStaw pinia
1. szafka podwieszana z umywalką, szer. 60 cm - 333 zł*
2. słupek PInIA, podwieszany, szer. 30 cm - 196 zł
3. szafka lustrzana ORISTAnO/SASSARI, E60,  
     szer. 60 cm - 399 zł

*cena nie zawiera armatury

grZejnik  
ŁaZienkowy  
pSb SUn

R

szer./wys. moc biały
1. 48 x 55 cm 315 W 89,99 zł
2. 68 x 55 cm 460 W 149 zł
3. 93 x 55 cm 610 W 189 zł
4. 118 x 55 cm 760 W 219 zł
5. 138 x 55 cm 920 W 249 zł

1. E, koncentrat do płukania tkanin, różne rodzaje, poj. 1,8/2 l - 7,99 zł (od  3,99 zł/l)*
      *po wyczerpaniu gramatury 2 l produkt dostępny w gramaturze 1,8 l
2. VAnISH OXI ACTIOn, odplamiacz, różne rodzaje, 1 l - 9,99 zł
3. SIdOLuX CRYSTAL, spray do mycia szyb, różne rodzaje, 

500+250 ml gRATIS - 5,49 zł (7,32 zł/l)
4. KRET, żel do WC, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
5. dOMESTOS POWER 5, kostka do WC, różne rodzaje, 5x55 g - 15,99 zł (58,15 zł/kg)

6. gLAnz MEISTER, żel do zmywarki, poj. 1 l - 14,99 zł
7. gLAnz MEISTER, tabletki do zmywarki, 20 szt. - 7,99 zł (0,39 zł/tabletka)
8. gLAnz MEISTER, czyścik do zmywarki, 250 ml - 5,99 zł (23,96 zł/l)
9. PuR, płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 900 ml - 4,99 zł (5,54 zł/l)
10. KATRIn, czyściwo przemysłowe, białe, XL, 260 m - 25,99 zł (0,10 zł/m) 

+ 50 pkt. payback 
11. REgInA, najdłuższy ręcznik kuchenny, a’2 - 5,99 zł (3 zł/rolka)

konewka
różne rodzaje

worki na śmieci 
i grUZ
różne pojemności i rodzaje

SZcZotki, miotŁy
różne rodzaje - od 4,79 zł,  
kij drewniany z gwintem,  
dł. 120 cm - 3,99 zł

rękawice 
ogrodnicZe
różne rodzaje  
i rozmiary

SZaFka 
lUStrZana 
reFlection 
1dOS dSM
E50 - 149 zł  
E60 - 169 zł 

kabina Z HydromaSażem delUX
profile aluminiowe - chrom, hydromasaż 3 dysze,
słuchawka prysznicowa 3-funkcyjna, elektroniczny panel 
sterowania, radio, oświetlenie górne, wentylator, półka  
szklana, deszczownica, brodzik: 90x90 cm, wys. 42 cm

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

od 8999
zł/szt.

149
zł/m.b.

od 69 
zł/szt.

od 196 
zł/szt.

107 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

Seria baterii lUna

1

1

2

3

2

3 4

5

6

7
8 9

10

11

od 399
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 259
zł/szt.

od 349
zł/para

od 499
zł/szt.

hit 
cenowy

2499
zł/szt.

hit 
cenowy

849 
zł/szt.

+50

+100
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Salaterka
17 cm - 3,29 zł

wycieracZki
1. IgŁOWA FORMICA, 60x40 cm - 6,99 zł
2. MOnTAnA, 40x60 cm - 9,99 zł
3. ECuAdOR, dostępne różne rozmiary - od 12,99 zł

nakŁadki dywanowe 
na ScHody
kolory: beż, szary/brąz dywan pŁaSko tkany

wym. 61x90 cm, z podkładem antypoślizgowym

dywany canVaS
koło śr. 120 cm - 129 zł,  
120x170 cm - 145 zł, 160x230 cm - 259 zł

wieSZaki
- OBROTOWY, 5 szt. 

- dREWnIAnY, 3 szt.
pUcHarek 
poj. 410 ml - 2,69 zł

SZklanka Z UcHem
poj. 280 ml - 2,69 zł

windomatic power
ściągaczka elektryczna do szyb

SUSZarka  
do bieliZny  
king

pojemnik na
detergenty
poj. 6 l

koSZ twiSt na pranie 
poj. 35 l 

koSZyk twiSt  
różne rodzaje

garderoba paUlo biS
na kółkach

pojemnik robUSto-boX
poj.: 20 l, 45 l, 64 l - od 22,90 zł  
pokrywa do kompletu w cenie od 8,90 zł

9990
zł/szt.

2

3

1

od 269
zł/szt.

899
zł/szt.

2990
zł/szt.

od 670
zł/szt.

od 399
zł/kpl.

59 
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 699
zł/szt.

15990
zł/szt.

2599
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

1499
zł/szt.

+50

8 kwiecień 2018



1

2

3
4

greS SZkliwiony
różne wzory i kolory, wym. 42x42 cm

greS SZkliwiony
różne wzory i kolory,  
wym. 30x60 cm

daSZek arco  
nad drZwi

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

na kolor brązowy, wypełnienie poliwęglan  
komorowy dymny (brąz)

kronopol panele podŁogowe
1. dąb Aspen, AC3, 7 mm - 17,99 zł/m2

2. dąb Calgary, AC4, 8 mm - 24,99 zł/m2

3. dąb Mateo, AC4, 8 mm, V-fuga - 28,99 zł/m2

4. dąb Barokowy, AC5, 8 mm - 32,99 zł/m2

pŁytka dekoracyjna wewnętrZna Sydney 2
0,4 m2/opak. (44,97 zł/m2)

weŁna Skalna  
Unirock marki rockwool

5 cm - 4,49 zł/m2 
10 cm - 8,99 zł/m2

λ - 0,041

1799
zł/opak.

panele

299 
zł/szt.

od 1799
zł/m2

hit 
cenowy

od 3299
zł/m2

hit 
cenowy

od 2999
zł/m2

od 449
zł/m2

9kwiecień 2018



impregnat  
do drewna 
akrylowy, 
opak. 5 l (2,99 zł/l)

jedynka deco&protect
odporna na zmywanie wys. jakości farba lateksowa  
do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,  
opak.: 2,5 l - 37,99 zł (15,19 zł/l), 5 l - 69,99 zł (14 zł/l)

ZeStawy  
do malowania
1. jEdEn KOLOR - 28,90 zł/zest.
2. MuLTI KOLOR - 29,90 zł/zest.

impregnat altaX 
dekoracyjny
zabez. przed czynnikami atmosfe-
rycznymi, 6 lat ochrony, wydaność  
10 m2/l, opak. 4,5 l (18,44 zł/l)

Sadolin claSSic
impregnat
głęboko penetrujący impregnat
przeznaczony do stosowania na
zewnątrz, dostępne różne kolory, 
9 l (15,55 zł/l)

dUlUX acryl matt 
biała farba emulsyjna, wys. jakości, do dekora- 
cyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 10 l (9 zł/l)

jedynka perFekcyjna biaŁa
wydajna farba akrylowa, do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wew. pomieszczeń, 
10 l + 10% gRATIS (4,54 zł/l)

dekoral remonty 
farba akrylowa do wnętrz,  
10 l (5,30 zł/l)

dekoral clean&color
satynowa farba lateksowa, odporna na szorowanie 
7x bardziej niż inne farby, 2,5 l (21,99 zł/l)

impregnat eXtra 
drewnocHron 
4,5 l (17,77 zł/l),  
dostępne różne kolory

śnieżka SUper lateX
matowa, lateksowa farba odporna 
na wielokrotne zmywanie,  
10 l (8 zł/l)

acryl pUtZ 
FiniSZ
gładź szpachlowa 
wykończeniowa,
17 kg (1,76 zł/kg),  
dostępne inne  
pojemności

Vidaron lakierobejca 
wysokiej jakości, do malowania 
powierzchni drewnianych, zawiera Teflon® 
Surface Protector, opak. 2,5 l  (40 zł/l),  
dostępne różne kolory

betoniarka
altrad 155/120 
silnik 1000 W,  
wieniec żeliwny

ZagęSZcZarka  
pŁytowa kaltmann
silnik 1-cylindrowy, 4-taktowy silnik  
spalinowy OHV, zbiornik paliwowy 3,6 l,  
benzyna bezołowiowa, moc 6,5 KM,  
wym. płyty 55x42 cm, maks. posuw 15 m/min,  

5500 uderzenia na minutę,  
gł. zagęszczania 30 cm

dUlUX kolory świata
lateksowa farba do ścian  
i sufitów, 2,5 l (17,95 zł/l)

prZedŁUżacZe
1. ogrodowe - od 17,90 zł
2. bębnowe - od 119,90 zł

kompletne 3 metry odwodnienia
3-metrowe korytka i 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

1499
zł/szt.

od 2890
zł/zest.

8299
zł/szt.9999

zł/szt.

od 3799
zł/szt.

13999
zł/szt.

5299
zł/szt.

799 
zł/szt.

8990
zł/kpl.

7999
zł/szt.

7999
zł/szt.

5499
zł/szt.

4489
zł/szt.

8999
zł/szt.

4999
zł/szt.

2999
zł/szt.

nowośĆ

10% gratiS

1389 
zł/szt.

+300

od 1790
zł/szt.

+50

+50

12
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oprawa ledowa 
SanaVi 16 w 
kolor biały, sterowana pilotem

plaFon led  
palermo 
1 x E14 + LEd 9 W - 99 zł
3 x E14 + LEd 12 W - 169 zł
5 x E14 + LEd 15 W - 199 zł

plaFon led neapol 
6 x E14 + LEd 18 W z pilotem

oprawa led colt 
satyna, chrom, LEd gu10, 3 W,
1 - 19,90 zł, 2 - 49,90 zł, 
3 - 65,90 zł, 4 - 85,90 zł

oprawa Halogenowa 
1. MAgnOLIA - 155,90 zł
2. LOTOS - 175,90 zł

oprawa Spot Halogenowy FineZja
1 kinkiet - 39,90 zł, 2 listwa - 89,90 zł,  
3 listwa - 125,90 zł, 4 plafon - 165,90 zł

1. ocZko rUcHome kwadrat
     z żarówką halogenową 35 W, chrom, satyna, 
     antyczne złoto
2. ocZko rUcHome okrągŁe
     z żarówką halogenową 35 W, chrom, satyna, 
    antyczne złoto

oprawa led marlon 
satyna, chrom, czarny chrom, LEd gu10, 3 W,
1 - 29,90 zł, 2 - 75,90 zł, 3 - 99,90 zł, 
3P - 125,90 zł, 4 - 125,90 zł

SkrZydŁo etna*
ramowe, okleina 3d, szer.: 60, 70, 80, 90 cm, 
szyba hartowana, kolor dąb szwedzki
- pełne pokojowe - 329 zł
- łazienkowe - 349 zł
*ceny bez klamki i ościeżnicy

drZwi ZewnętrZne lima
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie 
wkładki, próg; wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie 
drzwi: powłoka nano advenece; akcesoria w opakowaniu  
z ościeżnicą, możliwość skracania, uszczelka na całym  
obwodzie

drZwi ZewnętrZne majorka 
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, klamka, 
komplet zamków i wkładek, próg stalowy 
nierdzewny; wykończenie drzwi: folia PVC; 
wypełnienie: pianka poliuretanowa

oprawa SUFitowa arte
kolor: biały/szary, 1 punktowa - 14,90 zł,  
2 punktowa - 27,90 zł

99 
zł/szt. od 99 

zł/szt.

25590
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

1490
zł/kpl.

od 15590
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 329 
zł/szt.

1199 
zł/szt.

599 
zł/szt.

hit 
cenowy

od 1490
zł/szt.

1

1

drZwi

2

2

+50

+50

+50

+50

+50

+50

+50 +50
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meble cateringowe
KRzESŁO składane,  
wym. 45x64x80 cm - 77,90 zł/szt.
STÓŁ składany,  
wym. 244x76x72 cm - 239 zł/szt.

meble  
dZiecięce
stolik LOLEK - 21,90 zł  
fotelik TOLA - 9,90 zł, różne kolory

krZeSeŁko tUryStycZne
niskie - 29,90 zł, wysokie - 39,90 zł,  
składane, kolor mix
STOŁEK WĘdKARSKI - 10,90 zł

meble ogrodowe jUpiter
- stolik juPITER, śr. 60 cm, wys. 72 cm, szkło hartowane - 64,90 zł
- krzesło HERKuLES, siedzisko technorattan, 
  kolor: brąz, czarny, szary - 54,90 zł

meble ogrodowe
stolik + 2 krzesła składane, stal malowana proszkowo

meble ogrodowe 
drewniane z akacji, stolik 60x60 cm 
+ 2 krzesła składane

meble  
ogrodowe

stół owalny jAnTAR, 
 135x80 cm - 94,90 zł

krzesło CYRKOn - 20,90 zł

krZeSeŁko  
tUryStycZne  
reżySerSkie 
składane

od 7790
zł/szt.

od 5490
zł/szt.

od 990
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

2790
zł/szt.

od 2090
zł/szt.

319 
zł/zest.

259 
zł/zest.

Sklep Adres Telefon
Godziny otwarcia

Sklep Adres Telefon
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele pn.-pt. soboty niedziele
Augustów 16-300 Augustów, ul. Mazurska 21 87-641-00-24 7:00 - 20:00 8:00 - 16:00 10:00 - 16:00 Nidzica 13-100 Nidzica, ul. Żeromskiego 12 89-300-02-77 7:00 - 18:00 7:00 - 16:00 nieczynne

Bolesławiec 59-700 Bolesławiec, ul. Kościuszki 27 75-735-24-80 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 10:00 - 18:00 Olecko 19-400 Olecko, ul. Rzeźnicka 16 87-629-88-06 7:00 - 18:00 8:00 - 14:00 nieczynne

Braniewo 14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 68 55-243-92-
05/06 7:00 - 19:00 8:00 - 15:00 10:00 - 15:00 Piekoszów 26-065 Piekoszów, ul. Czarnowska 54 41-242-14-65 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 9:00 - 17:00

Brzeg 49-304 Brzeg, ul. Włościańska 7 77-424-10-60 7:00 - 20:00 8:00 - 20:00 9:00 - 17:00 Pisz 12-200 Pisz, ul. F. A. Czerniewskiego 16 87-424-11-02 7:00 - 18:00 7:00 - 15:00 nieczynne

Busko-Zdrój 28-100 Busko-Zdrój, ul. Boh. Warszawy 
115 41-370-89-40 7:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 17:00 Płońsk 09-100 Płońsk, ul. Pułtuska 58 23-662-67-70 8:00 - 19:00 8:00 - 16:00 9:00 - 15:00

Chełm 22-100 Chełm, ul. Zielna 2 506-804-896 7:00 - 20:00 7:00 - 19:00 9:00 - 17:00 Raciąż 09-140 Raciąż, ul. Zawoda 30 23-679-10-79 7:00 - 17:00 7:00 - 14:00 nieczynne

Ciechanów 06-400 Ciechanów, ul. Niechodzka 5 23-675-05-30 8:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 16:00 Radomsko 97-500 Radomsko, ul. Świętej Rozalii 6 44-738-13-22 7:00 - 20:00 8:00 - 18:00 nieczynne

Darłowo 76-150 Darłowo, ul. Portowa 15 94-314-40-06 7:00 - 20:00 7:00 - 18:00 9:00 - 16:00 Radzyń Podlaski 21-300 Radzyń Podl., ul. Międzyrzecka 92 882-999-
830/831 7:00 - 18:00 7:00 - 15:00 nieczynne

Drawsko 
Pomorskie

78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Staro-
grodzka 29 94-363-00-33 7:00 - 20:00 7:00 - 19:00 9:00 - 18:00 Ropczyce 39-100 Ropczyce, ul. Ogrodnicza 4 17-722-27-22 7:00 - 20:00 7:00 - 18:00 10:00 - 18:00

Drobin 09-210 Drobin, ul. Płocka 34 664-992-264 7:00 - 17:00 7:00 - 14:00 nieczynne Starogard 
Gdański 83-200 Starogard Gdański, ul. Zblewska 9 58-560-19-99 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 10:00 - 18:00

Grodzisk 
Mazowiecki

05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Gen. G. 
Orlicz-Dreszera 2a 22-755-01-80 7:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 17:00 Staszów 28-200 Staszów, ul. Krakowska 47A 15-864-27-32 7:00 - 19:00 7:00 - 18:00 10:00 - 16:00

Gryfów Śląski 59-620 Gryfów Śląski, ul. Lwówecka 1 75-781-32-09 8:00 - 20:00 9:00 - 19:00 10:00 - 18:00 Stalowa Wola 37-450 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 11 15-844-88-78 7:30 - 20:00 7:30 - 20:00 10:00 - 16:00

Kielce 25-636 Kielce, ul. Szajnowicza-Iwanowa 
21 C 41-277-11-77 7:00 - 21:00 7:00 - 21:00 9:00 - 20:00 Strzelin 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 16 C 71-796-29-55 7:00 - 18:00 7:00 - 15:00 nieczynne

Kolbuszowa 36-100 Kolbuszowa, ul. Rzeszowska 8 17-783-42-43 7:00 - 20:00 7:00 - 17:00 nieczynne Strzelno 88-320 Strzelno, ul. św. Ducha 12, wjazd 
od ul. Michelsona 52-318-31-29 7:00 - 17:00 7:00 - 13:00 nieczynne

Kolno 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 50 86-278-26-15 7:00 - 19:00 7:00 - 15:00 nieczynne Szczecinek 78-400 Szczecinek, ul. Koszalińska 87 728-471-924 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 09:00 - 19:00
Kołobrzeg 
Termex 78-100 Kołobrzeg, ul. Św. Wojciecha 2 531-642-913 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 9:00 - 18:00 Tarnobrzeg 39-400 Tarnobrzeg, ul. Sikorskiego 86 15-823-91-70 7:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 16:00

Kościerzyna 83-400 Kościerzyna, ul. Wrzosowa 43 58-680-09-10 8:00 - 19:00 8:00 - 19:00 10:00 - 17:00 Tczew 83-110 Tczew, ul. Jagiellońska 55 58-777-00-50 8:00 - 20:00 8:00 - 20:00 9:00 - 18:00

Krasnystaw 22-300 Krasnystaw, ul. Rejowiecka 16 602-500-383 7:00 - 20:00 7:00 - 16:00 10:00 - 16:00 Trzebiatów 72-320 Trzebiatów, ul. Torowa 20A 91-387-08-02 7:00 - 19:00 7:00 - 18:00 10:00 - 16:00

Kraśnik 23-210 Kraśnik, ul. Urzędowska 563 728-899-275 7:00 - 20:00 7:00 - 16:00 10:00 - 16:00 Wieliszew 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 106 22-782-26-13 6:30 - 19:00 7:00 - 17:00 nieczynne

Lubaczów 37-600 Lubaczów, ul. Wyszyńskiego 29 16-631-98-08 7:00 - 20:00 7:00 - 17:00 10:00 - 16:00 Włoszczowa 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79d 41-394-40-03 7:00 - 18:00 8:00 - 16:00 nieczynne
Maków Mazo-
wiecki

06-200 Maków Mazowiecki, ul. Duńskiego 
Czerwonego Krzyża 34

605-140-661, 
500-627-209 8:00 - 19:00 7:00 - 17:00 9:00 - 15:00 Wolsztyn 64-200 Wolsztyn, ul. Dworcowa 17A 68-347-32-29 8:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 16:00

Mały Płock 18-516 Mały Płock, ul. Krótka 1 86-279-13-25 7:00 - 17:00 7:00 - 14:00 nieczynne Wschowa 67-400 Wschowa, ul. Towarowa 2 65-540-65-16 8:00 - 20:00 8:00 - 18:00 10:00 - 17:00

Myszków 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 68 E 34-343-02-01, 
603-630-984 7:00 - 20:00 7:00 - 20:00 10:00 - 20:00 Żuromin 09-300 Żuromin, ul. Przemysłowa 4/8 B 23-657-40-05 7:30 - 19:00 7:30 - 18:00 10:00 - 16:00

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.  
Ze względu na powierzchnię sklepów 100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. 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

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy karty kredytowe:zakupy na ratY


