
PSB MRÓWKA BRodnicA
87-300 BRodnicA, ul. SzABdA 104, tel. 56-491-18-41

godziny otWARciA: Pn. - Pt.: 7-20,  SoB.: 7-20, nd.: 10-18

Ogrzejemy 
cię

PIECYK  
GAZOWY

zapłon  
piezoelektryczny, 

wąż i reduktor  
w komplecie

REduKtOR  
i wąż
1,5 m, do butli 
gazowej 
propan-butanREduKtOR 

do butli gazowej 
propan-butan

PIEC stAlOWY MAstER  
EKONOMIK luX - 7 kW 
kolor beżowy

PIEC stAlOWY  
MAstER lM - 7 kW
szer.: 330, gł.: 360, wys.: 930

PIEC stAlOWY  
MAstER B1, 9 kW
szer.: 465, gł.: 390, wys.: 800

PIEC stAlOWY  
MAstER B10, 9 kW
szer.: 465, gł.: 390, wys.: 970

GRZEjNIK OlEjOWY
trzy opcje grzania, termostat, 
- 7 żeberek, moc 1500 W - 99 zł,
- 9 żeberek, moc 2000 W - 119 zł,
- 11 żeberek, moc 2500 W - 145 zł

PIEC  
sZAMOt

niski - 139 zł
wysoki - 169 zł

PŁYN H-49 
czysta szyba 
kominkowa,  

0,5 l (25,98 zł/l)

GRZEjNIK  
KONWEKtOROWY  
BAsIC
moc: 750/1250/2000 W,
trzy opcje grzania, termostat 

WYKRYWACZ dYMu 
"EuRA"
zasilanie bateryjne czujnik 
foto-optyczny

sYGNAlIZAtOR CZAdu
CD-24A2, 3 V, bateryjny

GRZEjNIK AluMINIOWY KEllER

10 żeberek, wys. 581 mm, gł. 98 mm, szer. 80 mm, moc 

cieplna 137 W, maks. ciśnienie robocze 16 barów

CZujNIK 2w1 tlENKu  
wĘGLA i GAZU ZiEMNEGO
AC 230V

2499
zł/zest.1690

zł/szt.

549 
zł/szt.

Hit
CENOWY

Hit
CENOWY

19999
zł/szt.

499 
zł/szt.

539 
zł/szt.

299 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

1299
zł/szt. 

55 
zł/szt.

+50

2499
zł/szt.

10999
zł/szt.

2390
zł/żeberko

14999
zł/szt.

www.mrowka.com.pl

500
więcej 

PUNKTÓW

Zakupy za 100 zł

1197

Październik 2017
Oferta ważna od 6.10 do 22.10

lub do wyczerpania zapasów
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sERIA BAtERII NORM

ZEstAW 
tERMOstAtYCZNY

z głow. GT20  
i zaw. powrotnym 1/2
1. prosty; 2. kątowy

SŁUPEk PiNiA
podwieszany - 209 zł,
kolor: buk truflowy, biały

ZEstAW PINIA* 
szafka z umywalką, 60 cm, 
podwieszana - 339 zł, 
kolor: buk truflowy, biały
*cena nie zawiera armatury

GŁOwicE  
CERAMICZNE

wannowa natryskowa zlew
ścienna 

umywalka
stojąca

umywalka stojąca  
z ruchomą wylewką

zlew z wylewką 
wyciąganą 

zlew
stojąca

umywalka 
ścienna 

GŁOwicA 40 mm

NEW fORMIC
deska uniwersalna,  
polipropylenowa

GrZAŁkA 
ŁAZiENkOwA
różne moce: 300 W, 
600 W, 900 W

ZEstAW  
POdtYNKOWY 
stRONG MAstER
miska, deska PP,  
przycisk chrom

tERMOWENtYlAtOR
ochrona przed przegrzaniem, 
automatyczna kontrola termo-
statu, wbudowany termostat 
pokojowy, moc: 1000/2000 W

rEGAŁ ALvArO 
3 półki, biały, czarny
narożny - 99 zł, prosty - 109 zł

zlew ścienna 

umywalka  
stojąca

umywalka ścienna natryskowa wannowa 

zlew stojąca 

KABINA BORA/CORdIA
hydromasaż 6 dysz, szyby tylne grafit, 
przednie przezroczyste 4 mm, profil 
chrom, podwójne rolki, wysokość 
brodzika 42 cm,
80x80 - 899 zł, 90x90 - 949 zł

ZEstAW sZAfKA 
Z UMYwALką  

 + lustRO  
Z SZAfką  

i OświEtLENiEM
dostępne rozmiary:

Silves, 65 cm - 389 zł; 
Papaja, 75 cm - 419 zł;

Maro, 85 cm - 459 zł 
*cena nie zawiera armatury

GRZEjNIK  
ŁAZiENkOwY  

PsB „suN”
480x550, 315 W - 89,99 zł,  

680x550, 460 W - 149,00 zł,  
930x550, 610 W - 189,00 zł,  

1180x550, 760 W - 219,00 zł,  
1380x550, 920 W - 249,00 zł

Hit
CENOWY

2

3499
zł/zest.

1

od 69 
zł/szt.

sERIA BAtERII jOKOod 69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

9999
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

89 
zł/szt.

85 
zł/szt.

79 
zł/szt.

99 
zł/szt.

2499
zł/szt.

PROduKt
POlsKI

nowość

od 109 
zł/szt.

399 
zł/zest.

od 209 
zł/szt.

od 899 
zł/szt.

2849
zł/szt.

+200
od 99 

zł/szt.

107 
zł/szt.

69 
zł/szt. 69 

zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

od 389 
zł/zest.

od 8999
zł/szt.
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lAMPKA lEd  
MOdERN lEd, 7 W
różowa, niebieska

PlAfON sERINA
4xG9, 42 W, chrom - 219,99 zł

6xG9, 42 W, 28 W, Eco - 264,99 zł

LAtArkA LED wiEkOfUNkcYJNA ŁADOwANA
1. czarna 1 LED 1W + 16 SMD LED 1,28 W - 12,49 zł

2. niebieska 1 LED 1W + 12 SMD - 17,49 zł
3. czerwona 15 LED 0,9 W - 20,19 zł

sPOt lEd juPItER 
czarny/biały, 1 kinkiet - 39,90 zł, 2 listwa - 89,90 zł,  
3 listwa - 125,90 zł, 4 listwa - 145,90 zł

lAMPKA  
lEd BOB,  
5 W

lAMPKA BIuRKOWA  
MONIC E14 
różne kolory

lAMPKA 
lEd, 5 W

kolory: biała,  
czarna, czerwona

lAMPKA BIuRKOWA lORA
różne kolory

lAMPKA lEd 
INGA, 4,6 W

1. żArÓwki EMOS
różne rodzaje

OPRAWA  
OświEtLENiOwA frOSt
czarna/biała

lAMPA  
WARsZtAtOWA 
E27, dł. przewodu 5 m, 
max 60 W

PROGRAMAtOR 
CZAsOWY
dobowy  

CYfROWY 
PROGRAMAtOR 
CZAsOWY

dZWONEK  
BEZPRZEWOdOWY 
funkcja światła i wibracji, 
możliwość rozbudowy, 
8 dźwięków do wyboru

CZujNIK  
rUcHU, 180 St. 
ZEwNĘtrZNY, 
230 v
biały/czarny

MINOs 
1. pasta do nagrobków, 240 g (24,96 zł/kg)
2. płynna pasta do nagrobków, 270 ml (22,19 zł/kg)

ZNICZE 
różne rodzaje

ŁAwkA cMENtArNA  
ZE SkrZYNką
wykonana z plastiku, dzięki czemu nie będzie 
rdzewieć, skrzyneczka zamykana  
na kłódkę (brak w zestawie)

CZujNIK  
OBEcNOści
360 st. IP20, 800 W

lAMPA  
PODŁOGOwA
pojedyncza - 54,99 zł
podwójna - 64,99 zł

od 8990
zł/szt.

11499
zł/szt.

2399
zł/szt.

1999
zł/szt.

12999
zł/szt.

6999
zł/szt.

od 21999
zł/szt.

8499
zł/szt.

6999
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 419
zł/szt.

+50

3

1

2

2249
zł/szt. 3399

zł/szt.

5549
zł/szt. 3672

zł/szt.

3399
zł/szt.

1

2

od 099
zł/szt.

599
zł/szt.

1349
zł/szt.

9490
zł/szt.

od 5499
zł/szt.
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duluX KOlORY 
świAtA
lateksowa farba do ścian  
i sufitów, 2,5 l (19,96 zł/l)

śNiEżkA SUPEr  
lAtEX
matowa lateksowa farba 
odporna na wielokrotne 
zmywanie,12 l (6,16 zł/l)

śNiEżkA BArwY 
NAtuRY
2,5 l, matowa farba  
lateksowa (13,16 zł/l)

duluX ACRYl MAtt
biała, 10 l (8,99 zł/l)

fARBA dEKORAl 
ClEAN&COlOR
2,5 l (21,96 zł/l)

wEŁNA MINERAlNA  
uRsA df 44
150 mm, 0,044 W/mK 

PANELE PODŁOGOwE
1. Dąb Podlaski, AC3, 7 mm - 17,99 zł/m2

2. Dąb Parkietowy, AC4, 7 mm - 22,99 zł/m2

3. Dąb Calgary, AC4, 8 mm - 25,99 zł/m2

4. Jesion Kalimera, 7 mm, AC4 - 22,99 zł/m2

GREs  
tEcHNicZNY
29,7x29,7 cm, op. 1,5 m2

ZEstAW  
dO MAlOWANIA
2 szt. kuweta BIG - oszczędność  
na farbie, 2 szt. wałek MAXI  
- 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

SZYBkOScHNącA 
EMAlIA
drewno, metal, tworzywo 
sztuczne, ściany, różne kolory,  
250 ml - 12,99 zł (51,96 zł/l)
750 ml - 30,99 zł (41,32 zł/l)

GEOflEX  
WYsOKOElAstYCZNY  

kLEJ żELOwY, 25 kg
do jednego worka dodajemy  

napój energetyczny za 1 zł (1,56 zł/kg)

INtElIGENtNY  
sYstEM  
MONtAżU tESA
- szybkie mocowanie na różnych powierzchniach, teksturowanych, gładkich i chropowatych

fArBA BiAŁA AkrYLOwA  
NOBIlEs suPER AKRYl
10 l (7,99 zł/l)

GrYS BiAŁA 
MARIANNA
8-16 mm, worek  
25 kg (0,56 zł/kg)

EMulsjA AKRYlOWA
DO ściAN i SUfitÓw
EkO BiAŁA
10 l (4,99 zł/l)

wEŁNA SkALNA  
uNIROCK MARKI  

ROCKWOOl
5 cm (10,98 m2/op.)

2

3290
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

8990
zł/szt.

5490
zł/szt.

7990
zł/szt.

od 1799
zł/m2

2990
zł/zest.7390

zł/szt.

4990
zł/szt.

4

1 3

3899
zł/szt. od 1599

zł/m2

ZA 1 ZŁ
dO jEdNEGO  

WORKA

N
A

P
Ó

j E
NERGEtYCZ

N
Y

HitCENOWY

od 899
zł/szt.

Hit
CENOWY

1390
zł/szt.

699
zł/m2

4990
zł/szt.

4711
zł/opak.
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dYWAN lOttO
wym. 100x150 cm - 69,90 zł; 
133x190 cm - 119 zł,  
160x235 cm - 179 zł;  
dostępny we wzorach:  ma-
rokański szary, skandynawski 
ivory-szary, geometria, zygzak 
biały-czarny

susZARKA 
dO BIElIZNY 
fORMICA
powierzchnia 
suszenia: 18 m

GARNEK EMAlIOWANY
dostępne poj.: 2,4 l, 3,4 l,  
4,5 l, 6,0 l, 7,7 l

CZAjNIK  
NIERdZEWNY 
REtRO
poj. 3 l

CZAjNIK  
NIERdZEWNY 
ANdERs
poj. 2 l

dEsKA dO 
PRAsOWANIA

z gniazdem 
VIVA EXPRESS 

SMART +
susZARKA dO BIElIZNY
1. EXPRESS powierzchnia suszenia 3 m - 21,90 zł
2. MIXER 3, powierzchnia suszenia 30 m - 99,90 zł

kOMPLEt GArNkÓw  
NiErDZEwNYcH cONE
6 elementów

PAtElNIA ROCCA
18 cm, 24 cm

1. SURF proszek do prania, 4,2 kg/60 prań; różne rodzaje - 27,99 zł (0,47 zł/pranie) 
2. SURF kapsułki do prania, 45 szt. COLOR/WHITE - 27,99 zł (0,62 zł/kaps.)
3. PERWOLL płyn do prania, 3 l; różne rodzaje - 16,99 zł (5,66 zł/l)

4. LUDWIK uniwersalny płyn do mycia, 1 l; różne rodzaje - 5,99 zł
5. MOLA MEGAPACK papier toaletowy a'16 - 9,99 zł (0,62 zł/szt.)
6. KATRIN ręcznik przemysłowy - 19,99 zł

OCIEKACZ NA ButY

POcHŁANiAcZ 
WIlGOCI
300 g (od  23 zł/kg)

WIAdRO 
poj. 5-10 l

POjEMNIK luIs
poj. 20 l - 64 l - od 21,90 zł
dodatkowo w sprzedaży  
pokrywa - od 7,90 zł

+100

1

2

1
2

4
3

5 6od 599
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

137 
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

3990
zł/szt.

119 
zł/kpl.

od 1990
zł/szt.

od 37 
zł/szt.

59 
zł/szt.

24 
zł/szt.

990
zł/szt.

od 690
zł/szt.od 369

zł/szt.

od 2190
zł/szt.
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sPAWARKA INWERtOROWA  
+ ZEStAw AkcESOriÓw
zasilanie 230 V; prąd spawania:  
20 - 200 A; śr. obsługiwanych elektrod: 1,6 - 4,0 mm; technolo-
gia IGBT, funkcje optymalizacji łuku: HOT START, ARC FORCE, 
ANTI STICK, opcja TIG READY, wyposażenie standardowe  
+ zestaw akcesoriów dodatkowych GRATIS 

MULtiNArZĘDZiE  
uNIWERsAlNE, 250 W
moc maks. 250 W, prędkość obr.  
bez obciążenia 15000-22500 obr./min, 
akcesoria, walizka 

PrZEciNArkA StOŁOwA  
dO dREWNA
napięcie 220-240 V, moc 1800 W, max. moc 2000 W, ostrze piły ø250 
x ø30 mm, liczba zębów piły 24, max. wysokość cięcia pod kątem 45° 
65 mm, pod kątem 90° 85 mm, regulacja wysokości 0-85 mm, stół roboczy 
640 x 487 mm, rozmiar poszerzenia stołu: lewa str. 640 x 200 mm, prawa 
str. 640 x 200 mm, osłona tarczy z przyłączem do odsysania pyłu

PIlARKA tARCZOWA, 1400 W
moc 1400 W, śr. tarczy 185 mm, prędkość 
obr. bez obciążenia 5400, głębokość cięcia 
przy 90 stopniach: 63,5 mm, przy 45 stop-
niach: 46 mm

MultIsZlIfIERKA  
sPARKY MK 135E
moc 135 W, w komplecie  

zestaw 165 końcówek

ZEstAW dO lutOWANIA  
fERM POWER sGM1001

zestaw 2 lutownic elektrycznych 100 W i 30 W,  
dodatkowych akcesoriów i walizki

ZEStAw kLUcZY NASADOwYcH NEO 28 SZt.
zawiera: nasadki do świec: 14 mm, 16 mm,18 mm, 21 mm;  

nasadki sześciokątne od 8 mm - 16 szt.

tABLicA NArZĘDZiOwA
w komplecie 2 tablice o łącznym  
wym.: wys. 400 mm, dł. 800 mm, 
10 pojemników oraz 2 zestawy  
praktycznych uchwytów do narzędzi,  
montaż pojemników na tablicy  
pozwala na dowolne przemieszczanie 
ich w zależności od potrzeb
*cena nie obejmuje narzędzi

sKRZYNKA  
NArZĘDZiOwA

rozmiar: 
458x257x245 mm, 

udźwig 13 kg,  
2 organizery,  

aluminiowe zapięcia

sKRZYNKA 16'' stuff OPtIMO P  
+ POJEMNik wiELUfUNkcYJNY MAŁY
dwa organizery i półtacka, w zestawie pojemnik  
wielofunkcyjny (różne kolory), wymiary: 415x226x181

sKRZYNKA  
NArZĘDZiOwA 
wHEELBOx HD cOMPAct LOGic
skrzynka na kółkach, metalowe zapięcia, cztery 
poliwęglanowe organizery w pokrywie, tacka, 
rączka stała i rozkładana, dolna część skrzynki 
pakuje się do górnej, wym.: 445x350x300

599 
zł/zest.

189 
zł/zest.

8490
zł/zest.

169 
zł/zest.

519 
zł/szt.

119 
zł/szt.

400

100

169 
zł/szt.

2990
zł/szt.

3490
zł/szt.

2190
zł/zest.

9990
zł/szt.
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Ogrzewanie 
dOmu

Szczegóły na stronach: http://www.polbram.eu/pl/konkursy/wygraj-skuter  

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

wiErtArkO-wkrĘtArkA  
ElEKtRYCZNA
zasilanie 230 V~50 Hz, moc znamionowa 280 W, 
prędkość obrotowa bez obciążenia 750 obr./min,  
24 ustawienia momentu obrotowego, uchwyt  
samozaciskowy 10 mm, przewód zasilający 5 m

wiErtArkO-wkrĘtArkA  
Br2 10,8 Li HD
 napięcie baterii 10,8 V, pojemność 1,3 Ah,  
maksymalny moment obrotowy 32 Nm, walizka w zestawie

OPALArkA SPArkY HAG 2000
moc 2000 W, nadmuch powietrza [l/min] I: 350 / II: 350 / III: 500,  
ustawienia gorącego nadmuchu przy dyszy [°C] I: 60 / II: 350 / III: 500.

SZLifiErkA kątOwA, 900 w 
wąska obudowa, tarcza 125x22,2 mm,  
obroty 12000 min-1

EWA luX II
- brama dwuskrzydłowa: 4x1,2-1,5 - 479 zł;  
- furtka: 0,9x1,2-1,5 - 179 zł;  
- przęsło: 1,8x0,9-1,2 - 63,90 zł

KAjA
- brama dwuskrzydłowa, 4 m - 659 zł - furtka, szer. 0,9 m, 1,20x1,50 - 219 zł - przęsło, szer. 2 m, 1,20x1,50 - 159 zł

jAGOdA
- brama dwuskrzydłowa, 4 m, 1,40x1,60 - 729 zł 

- furtka, szer. 1 m, 1,40x1,60 - 239 zł 

- przęsło, 1,40x1,60, szer. 2 m - 189 zł

dRZWI OPAl PREMIuM
orzech, złoty dąb

SkrZYDŁO DrZwiOwE  
OKlEINOWANE OlAf

 kolor: akacja jasna, orzech amerykański,  
wymiar: 70 cm lub 80 cm

998 
zł/szt.

89 
zł/szt.339 

zł/szt.

149 
zł/szt.

129 
zł/zest.

+100

6390
zł/przęsło

159 
zł/przęsło

189 
zł/przęsło

1165 
zł/szt.

125 
zł/szt.



AKCEsORIA  
SAMOcHODOwE

GAśNicA  
SAMOcHO-
dOWA
1 kg

PIlARKA  
sPAlINOWA NAC
moc: 3 KM, poj. silnika: 51 cm3,
 dł. prowadnicy: 45 cm, waga: 6,2 kg

PiLArkA ELEktrYcZN HANDY 
- polska marka; moc - 1800 W,  
długość prowadnicy - 35 cm, 11000 obr./min

sZPAdEl  
OstRY 

stal hartowana, 
trzonek z włókna 

szklanego, uchwyt Y

sZPAdEl  
PROstY  

stal hartowana, 
trzonek z włókna 

szklanego, uchwyt Y

fIsKARs  
sIEKIERA X25   
+ PiŁA
do rozłupywania dużych  
pieńków >30 cm, 25-letnia  
gwarancja po zarejestrowaniu  
na stronie internetowej, piła SW73  
do cięcia świeżych gałęzi o śr. maks.  
120 mm, dł. ostrza 160 mm

sIEKIERA CIEsIElsKA  
xS - x7 + OStrZAŁkA  
DO NOżY i SiEkiEr
idealna do przygotowywania drewna na opał,
25-letnia gwarancja po zarejestrowaniu na 
stronie internetowej

AGrOwŁÓkNiNY  
i kAPtUrY OcHrONNE
różne rozmiary

POjEMNIK NA OdPAdY
zielony, niebieski, żółty
120 l - od 99 zł
240 l - od 159 zł

PŁYtki tOLEDO
okładzina elewacyjna z wyraźnym  
rysunkiem kamienia, opakowanie: 0,49 m2 PŁYtkA DEkOrAcYJNA 

    wEwNĘtrZNA SYDNEY 2
      0,49 m2 op.

tACZKA  
sPAWANA

85 litrów, 
 gr. blachy 1 mm 

OdKuRZACZ 
sPAlINOWY 

silnik 2-suwowy 26 cm3, moc 
1 KM, max. prędkość silnika 
bez obciążenia 7000 obr./
min, 3 funkcje (dmuchawa, 

odkurzacz, mielenie)

Hit
CENOWY

1990
zł/szt.

od 499
zł/szt.

1859
zł/szt.

2659
zł/szt.

349 
zł/szt.

209 
zł/szt.

219 
zł/zest.

119 
zł/zest.

3249
zł/szt.

3399
zł/szt.

od 99  
zł/szt.

od 899
zł/szt.

116 
zł/szt.

435 
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

POBIERZ:

APLIKACJA PSB

Akceptujemy karty kredytowe:
zakupy na RAtY


