
ODJAZDOWA LOTERIA
Kupuj z kartą PAYBACK i wygrywaj! 

Codziennie 
do wygrania:

5x 300 zł 
na paliwo BP

10x 150 zł 
na zakupy w Kauflandzie

Zgłoś swój udział 
na PAYBACK.PL/loteria     

Rób zakupy z kartą PAYBACK. 
Wygrywaj codziennie!

Zgłoś swój udział 
na PAYBACK.PL/loteria     

Rób zakupy z kartą PAYBACK. 
Wygrywaj codziennie!

Czas trwania loterii: 05.09-16.10.2018.
Szczegóły warunków zakupowych w regulaminie. 
Regulamin loterii na PAYBACK.pl/loteria/regulamin
Szczegóły warunków zakupowych w regulaminie. 
Regulamin loterii na PAYBACK.pl/loteria/regulaminCzas trwania loterii: 05.09-16.10.2018.

Nic tak nie grzeje,Gdy chłód nastanie,Jak ogień w piecuI... przytulanie?

Piec stalowy  
ewa 7 kw
wym. 33x46x90 cm

Piec stalowy adam 
20-22 kW, płaszcz wodny  
22 litry o mocy 15-17 kW,
wym. 49x46x105 cm

odKURZacZ  
DO POPIOŁU I INNYCH  

ZANIECZYSZCZEŃ
moc 1000 W, pojemnik 18 l, filtr 

HEPA, wąż ssący, aluminiowa 
przedłużka, stal nierdzewna 

Piec stalowy  
lUiZa 7 kw
wym. 33x36x93 cm

OgrZEwACZ Z PŁASZCZEm  
wODNYm PSB  
isKieRKa 7,5 kw
korpus wewnętrzny ogrzewacza  
z blachy 5 mm, płaszcz wodny  
3,5 mm; sprawność cieplna 81,1%

5 lat
gwArANCjI
na szczelność

m jAk  
mRówKa
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł

PŁYtA 
gRZewcZa

PŁASZCZ
wODNY

tErmOwENtYlAtOr
regulowany termostat, 
ochrona przed przegrzaniem, 
lampka kontrolna, trzy opcje 
pracy termowentylatora do 
wyboru: zimny, ciepły, gorący, 
uchwyt do przenoszenia

EkrAN  
ZAgrZEjNIkOwY
- płyta 50x50 cm,  

opak./2 m2 - 14,90 zł/opak.
- rolka 50x500 cm/2,5 m2  

- 17,90 zł/rol.

grZEjNIk  
AlUmINIOwY  

calyPso

Hit 
CENOwY

1249 
zł/szt.

8999
zł/szt.

399 
zł/szt.299 

zł/szt.

1099 
zł/szt.

+200

+100

Hit 
CENOwY

2599
zł/szt.

1490
zł

269 
zł/szt.

Oferta ważna od 7.09 do 22.09
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

WRZESIEŃ 2018

WRZESIEŃ Złotych pRomocjI

+400
PUNKTÓW

Zakupy za 60 zł

1850
PSB mrówkA BrODNICA
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PIEC StAlOwY BArtEk
1. B2 E, wym. 46,5x46x91 cm,  

12-14 kW, płaszcz wodny  
15 litrów o mocy 8-10 kW - 799 zł

2. B22 E, wym. 51x50x91 cm 
17-19 kW, płaszcz wodny  
19 litrów o mocy 13-15 kW - 999 zł

grZEjNIk  
HAlOgENOwY
trzy opcje grzania: 400 W, 
800 W, 1200 W, oscylacja 
70 stopni, żarniki halogenowe 
specjalnie przetworzone, 
uchwyt do przenoszenia

kABINA Z HYDrOmASAżEm DElUx
hydromasaż 3 dysze, słuchawka prysznicowa 3-funkcyjna, elektro-
niczny panel sterowania, radio, oświetlenie górne, wentylator, półka 
szklana, deszczownica, wym. 80x80 cm- 849 zł, 90x90 cm - 899 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

grZEjNIk  
kONwEktOrOwY BASIC
moc: 750/1250/2000 W,
trzy opcje grzania, termostat 

grZEjNIk OlEjOwY
trzy opcje grzania, termostat: 
- 7 żeberek, 1500 W - 109 zł 
- 9 żeberek, 2000 W - 119 zł
- 11 żeberek, 2500 W - 145 zł

grZEjNIk  
ŁAZIENkOwY  
PSB SUN

R

desKa sedesowa 
FOrmIC PSB
polipropylenowa  
uniwersalna, twarda

PRodUKt

PolsKi

DESkA O DZIAŁANIU 
ANtYBAktErYjNYm  
I ANtYgrZYBICZNYm

NEw FOrmIC
deska sedesowa duroplast

PRodUKt
PolsKi

kUrtYNA POwIEtrZNA
moc 1000/2000 W, trzy opcje  
do wyboru: zimny, ciepły, gorący,  
wyświetlacz LCD z pilotem

Piec stalowy  
BArBArA 9 kw
wym. 46,5x39x80 cm

Piec stalowy  
BEAtA 9 kw
wym. 46,5x39x97 cm

Piec stalowy  
eliZa 7 kw 
kolor beżowy,  
wym. 40x46x90 cm

Zestaw  
PODtYNkOwY 
PaRVa
miska Parva Clean On  
bezkołnierzowa, 
deska duroplast 
wolnoopadająca wANNA mItO rED 

140x70 cm - 279 zł, 160x70 cm - 309 zł
150x70 cm - 299 zł, 170x70 cm- 339 zł, 
stelaż w komplecie

ZlEw rIVA jEDNOkOmOrOwY 
z ociekaczem i baterią bez dozownika

gŁOwICA 35 mm

natryskowa wannowa 
umywalka 
stojąca 

zlew
ścienna 

umywalka 
ścienna 

zlew
stojąca

Hit 
CENOwY

od 849 
zł/kpl.

55 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

139 
zł/szt.

5999
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 279 
zł/kpl..

3499
zł/szt.

5999
zł/szt.

od 799 
zł/szt.

499 
zł/szt.

549 
zł/szt.

539 
zł/szt.

+200

+100+100

ogRZewacZ wody  
StANDArD PlUS 
50 l

339 
zł/szt.

659 
zł/zest.

379 
zł/zest.

od 33 
zł/szt.

59 
zł/szt. 59 

zł/szt.
59 

zł/szt.
59 

zł/szt.
49 

zł/szt.
33 

zł/szt.

SErIA BAtErII ZxC

Wrzesień 20182
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KosZ/sZUFlada  
wIklINOwA
dostępne różne wielkości i wzory

rOlEtA mINI FrUttI 
dostępna w różnych kolorach,  
szer. 35-114 cm, dł. 150-215 cm

ZEStAw mEBlI rItmO
stół, wym. 120x80 cm + 4 krzesła,  
dostępny w kolorach: dąb sonoma, biały

krZESŁO OBIkO
tapicerowane PVC, dostępne 
w kolorach: biały, czarny, 
latte, venge

NACZYNIA grANItA
- PATELniE, różne wielkości i rodzaje - od 22,90 zł
- GArnEk, poj.: 2-4-6 l - od 69,90 zł
- nACzyniE żArOODPOrnE, poj. 5,2 l  

- 109,90 zł

kArNISZ  
VictoRia 
śr. 19 mm, pojedynczy,  
podwójny, wym. 160-240 cm

kUBkI, BUlIONówkI
- bulionówka; poj. 500 ml - 2,29 zł
- kubek; poj. 240 ml - 2,29 zł
- kubek standard; poj. 250 ml - 1,49 zł
- salaterka 16,6 cm - 3,49 zł

kOSZ NA 
PrANIE
dostępne różne 
wielkości

1. SURF proszek do prania, 4,2/3,9 kg, 60 prań, różne rodzaje - 24,99 zł (od  5,95 zł/kg)
2. SUrF kapsułki do prania COLOr/WHiTE, 45 szt. - 24,99 zł (0,56 zł/szt.)
3. COCCOLinO koncentrat do płukania 1,5/1,45 l, różne rodzaje  

- 10,99 zł (od  7,33 zł/l)
4. COCCOLinO, płyn do płukania, 2/1,8 l, różne rodzaje - 10,99 zł (od  5,50 zł/l)
5. LUDWik PrEmiUm  płyn do naczyń, 750 g; różne rodzaje - 5,49 zł (7,32 zł/kg)
6. DOmESTOS płyn do toalet, 1250 ml, różne rodzaje - 9,49 zł (7,59 zł/l)
7. krET żel/granulki do udrożniania rur, 1 kg/800 g - 10,99 zł (od  10,99 zł/kg)

8. mEGLiO LEmOn, spray odtłuszczacz, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
9. BrEF POWEr ACTiV kostka do WC, 50 g, różne rodzaje - 4,49 zł (8,98 zł/100 g)

10. LUDWik uniwersalny płyn do mycia, 1 l, różne rodzaje - 5,49 zł
11. SOFT & EASy ręcznik papierowy, a’2 - 2,99 zł (1,50 zł/szt.)
12. kATrin ręcznik przemysłowy - 19,99 zł/szt.
13. POCHłAniACz WiLGOCi, 300 g - od 6,90 zł (od  23 zł/kg)

mOP OBrOtOwY  
EASY wrINg & ClEAN tUrBO
  - 114,90 zł  
- WkłAD DO mOPA EASy  

WrinG & CLEAn TUrBO - 22,90 zł

SUSZArkA DO BIElIZNY  
VIVA DrY mAx++
powierzchnia suszenia 20 m

wINDOmAtIC POwEr
ściągaczka elektryczna do szyb,  
najprostszy sposób na idealnie czyste szyby

DYwAN ACtION 
SHAggY
wym. 57x110 cm - 47 zł, 
100x150 cm - 114,90 zł, 
150x200 cm - 229 zł, do-
stępny w kolorach: beż, 
biały, brąz, fiolet, jasno 
szary, niebieski, szary

11

8

12
13

5

449 
zł/zest.

97 
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

od 149
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 7490
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

od 299
zł/szt.

14990
zł/szt.

11490
zł/kpl.

169 
zł/szt.

+100

6 7
43

2
1

od 57 
zł/szt.

10

9

od 47 
zł/szt.
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CErrAD kAmIEŃ  
Kallio dUst 

wym. 450x150x9 mm, gat. 2

SPOtY lED wEgA/DIONE

oPRawy  
OŚwIEtlENIOwE 1-lEA
różne rodzaje

OPrAwA OŚwIEtlENIOwA 
eRo i malta
gwint: 3xE27, moc: 60 W

DASZEk  PŁASkI 
120x90, brązowy

oPRawa 
HAlOgENOwA 
150 w 

OPrAwA OŚwIEtlENIOwA grAF*
gwint: E27, moc: 60 W
1. zwis 1 - 62,90 zł; 2. zwis 3 - 179 zł;
3. lampka - 69,90 zł
*bez żarówki

klINkIEr  
ElAStYCZNY 
71x240 mm  
PaleRmo

PŁYtkA SAlVADOr,  
opak. 0,41 m2

(46,32 zł/m2)

DrZwI gAjA
ZEwNętrZNE/ 
wEwNętrZNE 

80 cm, 90 cm, orzech

DrZwI ZEwNętrZNE lImA
kolor: orzech 
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, 
dwa zamki, klamka, dwie wkładki, 
próg; wypełnienie: spieniony polisty-
ren; wykończenie drzwi: powłoka nano 
advenece; akcesoria w opakowa-
niu z ościeżnicą, możliwość skracania, 
uszczelka na całym obwodzie

Zestaw 3 ocZeK led 5 w 
ruchome, różne rodzaje

Zestaw 3 ocZeK
rUCHOmYCH 3x50 w 
kolor: miedź antyczna

OPrAwA OŚwIEtlENIOwA mIltON
E14 CHrOm
1. kinkiet 1x40 W - 37,49 zł
2. listwa 2x40 W - 79,90 zł 
3. listwa 3x40 W - 119,90 zł 
4. spirala 3x40 W- 134,90 zł

oPRawa  
sPot discoVeRy 
E14 chrom/biały
1. kinkiet 1x40 W - 39,19 zł
2. listwa 2x40 W - 81,99 zł
3. spirala 3x40 W - 139,99 zł 

OPrAwA SPOt ANtICA
E14 maks. 25W, regulowane położenie źródła światła, 
elementy metalowe wykończone w kolorze czarnym, 
elementy drewniane w kolorze naturalnym. 
1. kinkiet - 46,99 zł; 2. listwa 2 - 102,99 zł
3. listwa 4 - 216,99 zł; 4. spirala 3 - 201,99 zł

od 3990
zł/szt.

od 3749
zł/szt.

315 
zł/szt.

1390
zł/szt.

od 6290
zł/szt.

od 3290
zł/szt.

1

3

2

Hit 
CENOwY

149  
zł/szt.

+50

5990
zł/zest.

99 
zł/zest.

7849
zł/szt.

1290
zł/szt.

1899
zł/opak.

2569
zł/m2

529 
zł/szt.

1199 
zł/szt.

4999
zł/zest.

od 3919
zł/szt.

od 4699
zł/szt.
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ODZIEż rOBOCZA

ZEStAw NASADEk  
1/2” i 1/4” 94 ElEmENtY
dwie grzechotki 1/2” i 1/4”, nasadki 4-32 mm,  
nasadki długie 6-19 mm, przedłużki, przeguby, groty 

wóZeK  
trANSPOrtOwY
stabilna i solidna 
konstrukcja, metal ma-
lowany proszkowo, koła 
pneumatyczne, pompo-
wane, średnica 250 mm, 
do przewożenia ciężkich 
ładunków: kartonów, 
paczek, worków,  
maks. obciążenie 
200 kg, wymiary  
1250x490x410 mm, 
waga 9 kg

SZlIFIErkA kątOwA 
750 w PrOFESSIONAl
750 W, śr. tarczy ø 125 mm, prędkość  
obr. bez obciążenia 2.800-11.000 min-1

wIErtArkO-wkrętArkA 18 V  
w ZEStAwIE Z lAtArką
2 akumulatory Li-iOn 18 V 1,3 Ah, czas świecenia latarki 
przy w pełni naładowanej baterii - 6 godzin, maks mo-
ment obr. 22 nm, prędkość obr. regulowana w zakresie 
0-700 obr./min, liczba ustawień momentu obr. 18+1 
zestaw bitów: 10 szt., torba transportowa

kOmPrESOr OlEjOwY 50 l
pojemność zbiornika 50 l, moc 1500 W,  
ciśnienie maks. 8 barów,  pobór powietrza 206 l/min

ZEStAw OSPrZętU BOSCH V-lINE 
48 ElEmENtów
1 pręt magnetyczny, 6 wierteł do metalu HSS-
-Tin ø 2-5 mm, 6 wierteł do kamienia ø 5-8 mm, 
5 wierteł do drewna ø 3-8 mm, 5 końcówek wkrę-
cających L = 50 mm, 18 końcówek wkręcających 
L = 25 mm, 4 klucze nasadowe ø 6/8/10/13 mm, 
1 uchwyt uniwersalny, magnetyczny; 1 pogłębiacz

oPalaRKa 2000 w
zakres temperatur: i 350ºC, ii 550ºC, 
przepływ powietrza i: 300 l/min, ii: 
500 l/min, bimetalowe zabezpiecze-
nie przed przegrzaniem

OkUlArY OCHrONNE
do indywidualnej ochrony oczu przed zagrożeniem mecha-
nicznym; przezroczyste soczewki z poliwęglanu; regulowane 
zauszniki; klasa odporności mechanicznej F; certyfikat CE

kOSZUlA FlANElOwA
100% bawełny; gramatura 120 g/m2; posiada certyfikat CE; 
rozmiary m-2XL

KomPlet PRZeciwdesZcZowy
materiał: PVC, poliester, 
kUrTkA: wodoszczelne szwy, otwory wentylacyjne 
pod pachami i na plecach, wodoodporny kaptur, cho-
wany w kołnierzu, mankiety zakończone wewnętrznym, 
elastycznym ściągaczem, regulacja u dołu kurtki;
SPODniE: 2 kieszenie zewnętrzne, wodoszczelne szwy, 
regulacja w pasie za pomocą ściągacza, regulacja 
szerokości nogawek za pomocą nap, 2 otwory boczne 
umożliwiające dostęp do kieszeni; rozmiary m-2XL

trZEwIkI SkórZANE CZArNE
stalowy podnosek; podeszwa antyelektrostatyczna, od-
porna na poślizg na podłożu ceramicznym i stalowym,  
wierzchnia część ze skóry, odporna na olej napędowy; 
podszewka: dzianina; wyściółka: wymienna; podeszwa 
obuwia: poliuretan dwugęstościowy; certyfikat CE; kate-
goria bezpieczeństwa S1 SrC; rozmiary 40-46

trZEwIkI ZAmSZOwO- 
-DZIANINOwE SZArO-CZArNE
stalowy podnosek; podeszwa odporna na przebicie z siłą 
1100 n; właściwości antyelektrostatyczne oraz odporność 
na poślizg; część piętowa absorbująca energię podczas cho-
dzenia; wierzchnia część ze skóry (skóra zamszowa/dzianina 
siatkowa), odporna na olej napędowy; podeszwa: poliuretan 
dwugęstościowy; certyfikat CE; kategoria bezpieczeństwa S1P 
SrA; rozmiary 40-46

SPODNIE DO PASA
skład 65% poliester i 35% bawełna; 9 kieszeni w tym 6 na 
rzep, certyfikat CiOP PiB; rozmiary S-XL

rękAwICE ZE SkórY
skład: skóra kozia, bawełna, elastyczny ściągacz z zaczepem 
na rzep; rękawice w i kategorii środków ochrony indywidual-
nej; posiadają certyfikat CE; rozmiary 9-11 

BlUZA POlArOwA
materiał 290 g/m2; nie mechacący się; 3 kieszenie za-
mykane na suwak; regulacja szerokości u dołu; rozmiary 
m-2XL

BEZrękAwNIk OCIEPlANY
tkanina powlekana PVC zabezpiecza przed wsiąkaniem 
wody; materiał o gramaturze 155g/m2; 8 kieszeni, 7 ze-
wnętrznych w tym 4 zamykane na suwak oraz 1 wewnętrzna, 
wycięcia rękawów od wewnątrz wykończone ściągaczami 
chroniącymi przed wiatrem, rozmiary m-2XL

ZgRZewaRKa  
do RUR 800 w
zgrzewarka do rur i złączek z tworzyw 
sztucznych PE, PP, PB, moc maksymalna 
800 W, śr. pracy 16-40 mm; temperatura pra-
cy 260 stopni, metalowa walizka, akcesoria 

Hit 
CENOwY

99  
zł/szt.

Hit 
CENOwY

127  
zł/zest.

227 
zł/szt.

229 
zł/zest.

397 
zł/szt.

5990
zł/zest.

5490
zł/szt.

999
zł/szt.

7490
zł/szt.

2990
zł/szt.

9990
zł/para

1299
zł/para

6490
zł/szt.

2999
zł/kpl.

6490
zł/para

5990
zł/szt.

+100

99 
zł/zest.
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za 1 zł
do 2,5 litra 

farby kolorowej
ŚNIEżkA 

BArwY NAtUrY  
  

  
Fa

RB
a BiaŁa, 1 l

ŚNIEżkA BArwY NAtUrY
matowa farba lateksowa, 2,5 l (14 zł/l)

DUlUx kOlOrY ŚwIAtA
lateksowa farba do ścian  
i sufitów, 2,5 l (18 zł/l)

DEkOrAl rEmONtY 
farba akrylowa do wnętrz,  
10 l (4,90 zł/l)

NOBIlES SUPEr AkrYl
farba akrylowa biała,  
10 l (8 zł/l)

BECkErS DESIgNEr wHItE
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, 
biała farba lateksowa do malowania  
ścian i sufitów, pomalowana 
powierzchnia zyskuje matowe 
wykończenie, 10 l (11 zł/l)

DUlUx ACrYl mAtt 
biała farba emulsyjna, wysokiej  
jakości, do dekoracyjnego  
i ochronnego malowania ścian  
i sufitów wew. pomieszczeń,  
10 l (9 zł/l)

BECkErS  
DESIgNEr UNIVErSAl
wodorozcieńczalna emalia do de-
koracyjno-ochronnego malowania 
powierzchni drewnianych i drew-
nopochodnych, najlepsza dla 
alergików oraz do malowania 
elementów w pokojach dziecię-
cych, posiada rekomendację  
PTA, 0,5 l (37,98 zł/l)

deKoRal 
emaKol  
StrONg 0,9 l
emalia ftalowa do 
ogólnego stosowa-
nia, dostępne  
różne kolory  
(od  16,66 zł/l)

VIDArON ImPrEgNAt
ochronno-dekoracyjny  
do drewna, 4,5 l (18,89 zł/l)

PIANkA 
mONtAżOwA
770 ml (23,36 zł/l)

PANElE PODŁOgOwE
1. Dąb Podlaski, AC3, 7 mm - 17,99 zł/m2

2. Dąb Savona, AC4, 8 mm - 25,99 zł/m2

3. Jesion kalimera, AC4, 7 mm - 22,99 zł/m2 
4. Dąb Calgary, AC4, 8 mm - 24,99 zł/m2 

CEkOl BIAŁA gŁADŹ  
SZPACHlOwA C-45 
20 kg (2,05 zł/kg)

easy RelooK 
ImPrEgNAt  
V 33
(19,20 zł/l)      

DrEwNOCHrON 
ImPrEgNAt ExtrA 
POwŁOkOtwórCZY 
4,5 l
dostępne różne kolory
(16,67 zł/l)

FArBA SUPEr lAtEx
matowa, biała, lateksowa farba do 
ścian i sufitów, odporna na wielo-
krotne ścieranie, 10 l (7,99 zł/l)

StONES 
stara cegła z fugą, 
VinTAGE 3  
opak. 0,49 m2

deKoRal  
ClEAN&COlOr
satynowa farba lateksowa, 
odporna na szorowanie 7x 
bardziej niż inne farby 2,5 l 
(20 zł/l)

PŁYtkI ItAlIAN wOOD
beżowy, brązowy, szary,
wym. 18,5x59,8 cm, gat. 1

3499
zł/szt.

4499
zł/szt.

4899
zł/szt.

4999
zł/szt. 7999

zł/szt.
10999

zł/szt.
8999

zł/szt.

1899
zł/szt.

od 1499
zł/szt. 8499

zł/szt.

7499
zł/szt.

1799
zł/szt.

od 1799
zł/m2

1

3

4

2

+50

3999
zł/m2

4099
zł/szt.

4799
zł/szt. 

7999
zł/szt. 

3990
zł/opak.
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ElEktrYCZNY  
odKURZacZ  
DO lIŚCI
moc 3200 W, regulowana  
prędkość powietrza 160-250 km/h, 
maks. wydajność 10,7 m3/min,  
mielenie 10:1, pojemność worka  
40 l, 3 funkcje (dmuchawa,  
odkurzacz, mielenie), waga 2,5 kg

PANEl OgrODZENIOwY 3A mAx
wym.: 2,50x1,52 m, drut ø 3,2 mm, ocynk,  
ocynk + ral 6005 zielony, ocynk + ral 7016 struktura

PilaRKa  
SPAlINOwA NAC

silnik dwusuwowy 49,3 cm3, moc 3 km,  
łańcuch i prowadnica nAC 45 cm, waga 6,2 kg, 

antywibracyjna rękojeść

PilaRKa  
ElEktrYCZNA NAC
moc 1800 W, łańcuch i prowadnica 
nAC 35 cm

PilaRKa  
SPAlINOwA HANDY

pojemność: 41 cm3; moc: 2 km;  
długość prowadnicy: 35 cm PilaRKa  

ElEktrYCZNA HANDY
silnik: 2000 W;  
długość prowadnicy: 40 cm

EkOmAx – OlEjE
-EkOPiL - olej przeznaczony  

do smarowania i konserwacji 
łańcuchów pił mechanicznych

-SUPErmAX - olej do silników 
dwusuwowych

PIŁA  
SPAlINOwA  
StANlEY 
moc: 2,85 km, długość  
prowadnicy 45 cm

DmUCHAwA 
aKUmUlatoRowa

POjEmNIk  
NA ODPADY  
zielony 
- 120 l - 94,90 zł  
- 240 l - 149 zł

SYStEm OgrODZENIOwY kAjA
ocynk + ral 9005, nie wymaga malowania
- przęsło, wym. 2x0,90-1,20 m - 145 zł/szt.
- furtka lewa/prawa, wym. 0,90x1,20-1,50 m - 229 zł/szt.
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4x1,20-1,50 m - 699 zł/szt.,  

brama przesuwna lewa/prawa, wym. 4x1,20-1,50 m 
  - 2199 zł/szt.

PRodUKt
PolsKi

sUsZaRKa  
DO grZYBów I OwOCów
średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością  
regulacji wysokości, moc 250 W

wiadRo
poj. 5-10 l - od 3,90 zł/szt.
kOSZ SkŁADANY
poj. 32 l - 12,90 zł/szt.

wOrkI NA  
ŚmIECI I grUZ
dostępne różne  
pojemności

POjEmNIk/SkrZYNkA 
NAStAwNA StACk & gO
poj. 24 l, z pokrywą

SYStEm OgrODZENIOwY EwA lUx II
brama dwuskrzydłowa: 4x1,2-1,5 - 519 zł  
przęsło: 1,8x0,9-1,2 - 71,79 zł

SYStEm OgrODZENIOwY INgA
brama: 4x1,3-1,5 m  
dwuskrzydłowa - 659,99 zł,  
przęsło: 2x1-1,20 - 119,99 zł

Hit 
CENOwY

3990
zł/szt.

349 
zł/szt.

155 
zł/szt.

279 
zł/szt.

189 
zł/szt.

od 229
zł/szt.

579 
zł/szt.

99 
zł/szt.

od 9490
zł/szt.

od 145 
zł/szt.

+50

Hit 
CENOwY

8499
zł/szt.

od 270
zł/szt.

od 390
zł/szt.

1290
zł/szt.

29999
zł/szt.

od 11999
zł/szt.

od 7179
zł/szt.
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92 mm

120 mm

1000 mm

+

wRZos
miks kolorów:

- w doniczce 9 cm - 2,19 zł
- w doniczce 11 cm - 3,49 zł

Twin - 3,99 zł, duży - 9,99 zł

sZPadel  
ostRy  
solid™ 

sZPadel  
PRosty  
solid™ 

NAwOZY FlOrOVIt 
- JESiEnny DO iGLAkóW  

4 kg, wiadro - 22,90 zł (5,73 zł/kg)
- JESiEnny DO TrAWnikóW  

10 kg, worek - 49,90 zł (4,99 zł/kg)

PrEPArAtY BIOPON 
- nAWóz JESiEnnO-zimOWy  

do roślin doniczkowych, płyn 0,5 l  
- 5,49 zł (10,98 zł/l)

- PrzySPiESzAJąCy kOmPOSTOWAniE 
1 kg + rękawiczki gratis - 8,99 zł

PSB NAwOZY
nawóz mineralny,  
uniwersalny jesienny:  
- 0,9 kg - 4,99 zł (5,54 zł/kg)  
- 4,5 kg - 14,90 zł (3,31 zł/kg)

BrOS PrEPArAtY 
NA mYSZY, SZCZUrY

KRatKa  
trAwNIkOwA NISkA
wym. 40x40x3,5 cm, kratka 
do utwardzania podłoża, np.: 
trawników, ścieżek, podjazdów 
samochodowych; maks. obciążenie: 
2.000 kg/m2; materiał: HDPE

PaRasol 
BOCZNY 
3 m 

PAwIlON 
gaVi  

ZEStAw mEBlI 4 CZęŚCIOwY mIr-Z2151

ODwODNIENIE lINIOwE
garażowe 3 metry; komplet zawiera: 3 szt. 
korytek HDPE, 3 szt. rusztów ze stali ocyn-
kowanej klasa A15, 2 szt. zaślepek + 1 szt. 
odpływu 1 m.b. (ruszt ocynk + kanał) - 89 zł;
odwodnienie liniowe 4ALL, długość 100 cm 
- 29,90 zł; zestaw instalacyjny do 4ALL, 
100/70 cm - 14,90 zł

CEBUlE  
jESIENNE

lAwENDA
w doniczce 10,5 cm

Zestaw solid™  
sZPadel ostRy  
+ SZCZOtkA

mEBlE CEZAr
ławka: z podłokietnikiem, bez podło-
kietnika, krzesło: z podłokietnikiem, bez 
podłokietnika, stół: mały, duży; olcha

ArCHItEktUrA OgrODOwA
- kantówka 180/7/7 - 15,99 zł
- kantówka 200/7/7 - 18,99 zł
- kratka kinGA L 12, różne rozmiary - od 11,90 zł   
- płot sztachetowy CAn CAn - różne wysokości - od 17,99 zł
- rollborder - od 4,99 zł

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

od 219
zł/szt.

219 
zł/szt.

899 
zł/zest.

4999
zł/szt.

4999
zł/szt.

od 549
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 219
zł/szt.

499
zł/szt.

79999
zł/szt. 26999

zł/szt.

od 1490
zł/kpl.

399
zł/szt.od 299

zł/szt.

119 
zł/zest. 

od 499
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


