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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

WIOSNA
poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   brakuje wykonawców – zostań fachowcem w swoim domu

•  bądźmy eko, czyli co to jest decluttering i ZERO waste

•    ogród na topie – modne rabaty i klimatyczne altany 

1. regał loft Kraft
płyta MDF, rama czarny metal; wym.: 34x32x148 cm - 119,90 zł, 
60x32x148 cm - 149,90 zł, 60x32x110 cm - 139,90 zł + 100°P PaYBaCK

2. BiurKo loft CoBi
wym.: 100x50x75 cm, pł. meblowa dąb, rama czarny metal - 179,90 zł

3. stoliK KawowY loft iKar
wym.: śr. 50 cm, wys. 45 cm, płyta MDF dąb, nóżki czarny metal - 69,90 zł

4. Pufa lofer
kolor: granat, beż, jasny szary; tapicerowana tkaniną velvet - 74,90 zł

lustro lahti
wym. 40x120 cm

DYwan Mila
wym.: 50x75 cm, dostępny w różnych wzorach

DYwan Patio 
wym. 80x150 cm - 64,90 zł, 120x170 cm - 115 zł, 
160x230cm - 199 zł; dostępny w kolorach w różnych 
wzorach

firana z PoMPonaMi
wym.: 140x250 cm,  
na przelotkach - 37,90 zł
PoDuszKa jeDnoKolorowa 
z PoMPonaMi
wym.: 40x40 cm, 45x45 cm,  
miks kolorów - 19,90 zł

roleta  
Mini terMo

szer. 38-110 cm,  
dł. 150-220 cm;  

dostępna w różnych kolorach 

zasłona jeDnoKolorowa rita
wym. 140x250 cm, na przelotkach, miks kolorów - 42,90 zł
zasłona Kolorowa  
z naDruKieM KwiatowYM
wym. 140x250 cm, na przelotkach, miks wzorów - 44,90 zł

ręCzniK aDa
gramatura 450 GSM, miks kolorów - od 11,90 zł

ręCzniK luna
z bordiurą lureksową, 500 GSM miks kolorów - od 4,99 zł

M jaK MrówKa
porady i pomysły  
dla Twojego domu
- 2,49 zł

od 6990
zł/szt.

6990
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 6490
zł/szt.

2190
zł/szt.

1.

1.

1.

2.

3.
4.

www.mrowka.com.pl

Marzec 2020

Oferta ważna  
od 06.03 do 21.03

lub do wyczerpania zapasów.

PAYBACK

odświeżamy wnętrza 

na wiosnę

marzec z pomysłem:

+500°P+100°P



taPeta
winylowa, flizelinowa, różne wzory, szer. 53 cm, 
dł. 10,05 m.b. 

oBraz fraMePiC
dostępne różne rozmiary

KuBeK
1. SOUL 360 ml z łyżeczką - 21,90 zł
2. MODERN 320 ml - 12,90 zł

PorCelana urBan
kubek 320 ml - 7,99 zł, miska 520 ml - 10,90 zł,  
filiżanka ze spodkiem 240 ml - ??? zł
dostępne w kolorach: sand, grafit

Patelnia onYKs
26 cm w zestawie z 24 cm

KoC striPe
wym. 150x200 cm, dostępny w klorach ecru, różowy, 
szary - 54,90 zł, w ofercie również poduszka STRIPE 
wym. 40x40cm - 15,90 zł

KołDrY, PoDuszKi
- poduszka Blommenslyst, wym.: 40x40 cm - 12,90 zł,  

50x60 cm - 18,90 zł, 70x80 cm - 27,90 zł
- kołdra Blommenslyst, wym.: 155x200 cm - 54,90 zł,  

220x200 cm - 69,90 zł

garnKi,  
ronDle, 

KuBKi  
eMaliowane

poj. 0,5-5,5 l

raMKa oslo
dostępne różne rozmiary

CzajniK nierDzewnY
poj. 2,7-3 l - od 62,90 zł
Patelnia auruM
20-28 cm - od 26,90 zł, garnek poj. 1,1-3,2 l  
- od 27,90 zł

PoDstawKa
różne wzory  
- od 6,99 zł

DreaM
boho; ramka, puzderko, 
świecznik 

MisKa  
Metalowa
- od 10,90 zł

lunChBox
- od 12,90 zł

PojeMniK  
noVo

- od 6,99 zł

organizer
- 7,99 zł

słoiK Do PrzeChowYwania
poj. 900-2250 ml - od 5,99 zł

PojeMniK Cortina
poj. 0,5-4 l - od 4,99 zł

Mata stołowa luxe
wym.: 44,5x32 cm

oBrus PoliestrowY
- DOTS, wym. 130x180 cm - 27,90 zł
- STARK, wym. 110x160 cm - 19,90 zł
- GREY, wym. 145x220 cm - 45,90 zł

od 2790
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 2690
zł/szt.

5490
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 3690
zł/rolka

od 1090
zł/szt.

od 599
zł/szt.

5490
zł/zest.

od 799
zł/kpl.

299
zł/szt.

od 1990
zł/szt.
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SZYBCIEJ

Coś do kuchni i jadalni

do pokoju i sypialni



chemia gospodarcza
1. E - proszek do prania, 5,85 kg/90 prań COLOR/WHITE - 29,99 zł 

 (5,12 zł/kg; 0,33 zł/pranie) + 50°p paYBacK
2. DR.PRakTI kapsułki proszkowe do prania COLOR/UNIVERSaL, 

 45 szt. - 19,99 zł (0,44 zł/kapsułka)
3. COCCOLINO koncentrat do płukania 1,45 l (58 płukania), różne rodzaje 

 - 10,99 zł (7,60 zł/l; 0,19 zł/płukanie)
4. COCCOLINO płyn do płukania 1,8 l (72 płukania), różne rodzaje 

 - 10,99 zł (6,11 zł/l; 0,15 zł/płukanie) 
5. DOMESTOS płyn do toalet CITRUS/PINE 1250 ml - 9,99 zł (7,99 zł/l)
6. kRET do udrożniania rur: żel 1 kg - 10,99 zł, granulki 800 g - 10,99 zł (13,74 zł/kg)

7. SaVO RaZaNT udrażniacz do rur 1 l - 10,99 zł
8. MEGLIO spray odtłuszczacz LEMON, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
9. LUDWIk płyn do naczyń, 1000 g, różne rodzaje - 5,49 zł

10. CaSHMIR RUMIaNkOWY papier toaletowy biały a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)
11. REGINa BLITZ ręcznik papierowy 3-warstwowy - 7,99 zł
12. ONE SHOT neutralizator/odświeżacz zapachów 600 ml, różne rodzaje 

 - 15,99 zł (26,65 zł/l)
13. BUWI pasta do butów: puszka 40 ml - 3,49 zł (8,72 zł/100 ml), PREMIERE 60 ml 

 - 5,99 zł (9,98 zł/100 ml); różne rodzaje
14. SILENCE perfumy do wnętrz, 90 ml, różne zapachy - 16,90 zł (18,78 zł/100 ml)

mop spraY & clean
obrotowa głowica, spryskiwacz, łatwe uzupełnianie 
płynu, nakładka 40x15 cm, można prać w pralce 
- wkład do mopa Spray & Clean - 29,90 zł/szt.

BamBoo Artykuły 
do sprzątAniA

szczotki, zmiotki, ściągaczka

rękAwice ochronne
różne rodzaje i rozmiary

mop  
rotacYjnY 

samBaŚciereczki 
z miKrofiBrY
różne rozmiary

MiotłA z kijeM
wys.: 120 cm

magne Kosz
na śmieci, 

poj. 10-45 l 
- od 19,90 zł

kosz nA ŚMieci
do sortowania odpadów, 
poj. 50 l; dostępny w różnych 
kolorach - 27,90 zł/szt.

BlacK line 
suszarKi 
do BieliznY
1. SUSSI, pow. suszenia 18 m2 - 49,90 zł
2. COMPaCT, pow. suszenia 

 5,5 m2 - 29,90 zł

pojemniK formica 
do przechowywAniA
kolory: różowy, zielony, niebieski

wycierAczkA 
formica
wym.: 60x40 cm
1. kokos - 19,90 zł
2. igłowa - 5,99 zł

BlacK line 
deski do prAsowAniA
1. TERMO, wym.: 30x85 cm - 64,90 zł
2. NEXT, wym.: 32x112 cm - 89,90 zł
3. EXCLUSIVE, wym.: 38x120 cm - 99,90 zł;

w ofercie dostępne również pokrowce - od 12,90 zł

worki 
nA ŚMieci

poj. 35-240 l 
- od 2,99 zł

Kosz
poj. 3-5 l 
- od 28,90 zł

gumar Kosz
na śmieci z pedałem; 
poj. 7+15 l - 42,90 zł

suszarKa 
do BieliznY 

infinitY vileda
powierzchnia susze-

nia 27 m, stalowa 
konstrukcja, szerokość 
suszarki dostosowuje 

się do rozmiaru prania, 
wyposażona w kółka, 

dodatkowy wieszak na 
drobną bieliznę

krzesło VidA
siedzisko i oparcie tapi-

cerowane imitacją skóry, 
dostępne w kolorach: 

jasny szary, 
krem, 

czarny, 
- 99,90 zł

taBoret 
toldo
siedzisko tapicerowane; 
w kolorach: latte, biały, 
szary - 34,90 zł
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1.
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3.

4. 5.

6. 7. 9.
10. 11.

12.

13.

14.

od 349
zł/szt.

87 
zł/szt. od 229

zł/szt.

od 649
zł/szt.

od 549
zł/szt.

4990
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

15990
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

od 6490
zł/szt.

od 2890
zł/szt.

3290
zł/szt.
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laMPKi

solarne

PlafonY leD z efeKteM  
gwieŹDzistego nieBa
1. wym. 30-60 cm - od 49,90 zł/szt.
2. z pilotem, 3 barwy światła, 

 funkcja ściemniania, wym. 30-80 cm 
 - od 79,90 zł/szt.

PlafonY leD
1. Genua 3xE14 - 255,90 zł
2. Candara chrom, 15 W - 289,90 zł 
3. Tahema, chrom, 15 W - 289,90 zł

1. kierunkowa - 13,90 zł 
2. kula zmieniająca kolory z pilotem:  

15 cm - 39,90 zł, 20 cm - 45,90 zł,  
30 cm - 65,90 zł

3. kula naziemna z pilotem:  
17 cm - 59 zł, 20 cm - 69 zł, 30 cm - 99 zł

PrzewÓD  
KonCentrYCznY 
(antenowY)
- dł. 10 m - 9,90 zł
- dł. 15 m - 14,90 zł
- dł. 20 m - 18,90 zł

oPrawa sPot  
halogenowY CoMet
kolor antyczny brąz;  
- kinkiet - 18,90 zł
- listwa 2 - 45,90 zł 
- listwa 3 - 65,90 zł
- listwa 4 - 85,90 zł
- plafon - 89,90 zł

oPrawa sPot leD CosMo
satyna, chrom, czarny chrom;
- kinkiet - 36,90 zł
- listwa 2 - 89,90 zł 
- listwa 3 - 129,90 zł
- listwa 4 - 159,90 zł

oPrawa sPot leD MalVa
satyna, chrom, czarny chrom; 
- kinkiet - 29,90 zł
- listwa 2 - 79,90 zł 
- listwa 3 - 115,90 zł
- listwa 4 - 145,90 zł

laMPa  
PoDłogowa 

led sumatra
kolor: satyna, chrom, 

moc 18 W + 7 W, wys. 180 cm
- 229 zł/szt.

oPrawa sPot 
halogenowY solaris
kolor satyna; 
- kinkiet - 28,90 zł
- listwa 2 - 75,90 zł 
- listwa 3 - 99,90 zł
- listwa 4 - 125,90 zł

oPrawa sPot leD Castor
satyna, chrom, czarny chrom;
- kinkiet - 35,90 zł
- listwa 2 - 85,90 zł 
- listwa 3 - 125,90 zł
- listwa 4 - 155,90 zł

oPrawa sPot  
halogenowY laura
kolor satyna; 
- kinkiet - 28,90 zł
- listwa 2 - 69,90 zł 
- listwa 3 - 99,90 zł
- listwa 4 - 125,90 zł

zestaw 3 oCzeK leD
kwadratowe lub okrągłe  
w zestawie z żarówką LED, różne kolory 
- 49,90 zł/zest.

oCzKo ruChoMe leD 3 w
kwadrat, okrągłe; chrom, satyna 
- 22,90 zł/szt.

oPrawa sPot leD Colt
kolory: satyna, chrom; 
- kinkiet - 19,90 zł
- listwa 2 - 45,90 zł 
- listwa 3 - 69,90 zł
- listwa 4 - 89,90 zł

Pilot 
uniwersalnY
- kodowanie  

do 12 urządzeń 

PrzewÓD hDMi  
21 Pin
- dł. 1,5 m 

uChwYt tV
1. 26-55”, 45 kg - 29,90 zł
2. regulowany 26-55”, 

 35 kg - 79,90 zł

antena
1. DVB-T UHF, kierunkowa, 29 elementy,  

16 dB symetryzator, filtr LTE - 69,90 zł
2. trójramienna 32 elementy, pasywna, LTE - 89,90 zł

990
zł/szt.1290

zł/szt.

od 2890
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od  2990
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 2890
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

od 3590
zł/szt.

od 1890
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 990
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

Do każDej oprawy spot Doliczne jest                                 punktów payback
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3.

2.

2.

3.

2.

1.

1.

2.

2.
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i żarówki od MrówkiLampy, kinkiety

+500°P+50°P

+500°P+50°P

+500°P+50°P

+500°P+50°P

+500°P+50°P

+500°P+50°P

plafon 4dostępne  
warianty: kinkiet listwa 2 listwa 3 listwa 4



Drzwi zewnętrzne Boliwia*
wymiar: 90 cm; kolor: orzech szlachetny i złoty dąb; wypełnienie:spieniony 
polistyren; wykończenie: Nano Advance, szyba hartowana, ramka kolor czarny
*komplet akcesoriów w cenie

ProDuKt

PolsKi

sKrzYDło 
zewnętrzne 
MajorKa
szer. 90 cm, L/P, wyposa-
żenie: skrzydło, ościeżnica, 
klamka, kpl. zamków 
i wkładek, próg stalowy 
nierdzewny; wypełnienie: 
pianka poliuretanowa; 
wykończenie:  
okleinowane PVC, okleina 
drewnopodobna, bolce 
antywyważeniowe, kolory: 
orzech, złoty dąb

  
laMPa warszatowa 

1. SIECIOWA, dł. przewodu: 5 m - 35,90 zł 
2. AKUMULATOROWA 8,5 W - 45,90 zł

naświetlaCz roBoCzY  
z aKuMulatoreM

10 W - 89,90 zł
20 W - 155,90 zł

latarKa leD
1. CzOłOWA 2 W NA BATERIE - 19,90 zł
2. CzOłOWA 3 W z AKUMULATOREM, 

 i czujnikiem ruchu - 39,90 zł
3. WARSzTATOWA 3 W TELESKOPOWA 

 z MAGNESEM - 25,90 zł

latarKa  
warsztatowa  

leD 3 w
magnes, haczyk - 19,90 zł

oPrawY  
ogroDowe  
Marina
- od 49,90 zł

oPrawY  
ogroDowe Ventana

wisząca, kinkiet,  
kolor: czarny  

- od 64,90 zł

oPrawa  
Paris leD
z czujnikiem ruchu, kolor: 
biały, czarny - 64,90 zł

oPrawa  
ogroDowa  

MarMo
25 cm - 99,90 zł,  

28 cm - 139 zł, 38 cm - 169 zł

gres szKliwionY ashVille
wym.: 29,7x59,8 cm, kolory: brown, light grey, grey; gat. I

gres teChniCznY
wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, antypoślizgowy,  
idealny na garaż, taras, balkon, opak. 1,5 m2, gat. I
1. HX200, 2. KX300, 3. RX400

699 
zł/szt.

1299 
zł/kpl.

od 4990
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

1.

1.

2.

2. 3.

1699
zł/m2

2599
zł/m2

1.

2.

3.
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hit cenowy

od 399 
zł/zest.

hit cenowy

od 399 
zł/zest.

zestAw  
silves/ 
papaja/ 
maro*
szafka z umywalką 
+ lustro z szafką 
i oświetleniem; 
kolor biały; wym.: 
65 cm - 399 zł 
75 cm - 419 zł 
85 cm - 459 zł
*cena nie zawiera 
armatury

zestAw MeBLi ForMic*
boki Venge Luizjana, front biały,
1. szafka wisząca - 79 zł, 2. komoda - 89 zł, 3. szafka z umywalką, wym. 50 cm - 129 zł, 
4. słupek wysoki - 149 zł
*cena nie zawiera armatury

Kolumna 
nAtryskowA 
a-18 deX
chromowany drążek 
wys. 96 cm i śr. 22 mm, 
deszczownica, słuchawka 
prysznicowa, mydelniczka, 
przewód natryskowy

deszczowniA 
ForMik z BAterią 
terMostAtyczną

drążek wys. 980 mm, głowica 
natryskowa 220x220 mm, bateria 

termostatyczna z blokadą 
temperatury 38°C

KaBina  
nAtryskowA oLgA
półokrągła z brodzikiem akrylowym; szkło 4 mm, 
transparentne; drzwi podwójne, przesuwne, 
wym.: 80x80 cm - 399 zł, 90x90 cm - 449 zł

zestAw 
podtynkowy 
arteco
przycisk chrom 
błysk, deska 
polipropylenowa 
wolnoopadająca

koMpAkt wc 
arteco clean on
3/5 litra, odpływ poziomy, 
deska duroplast wolnoopadająca, 
- poziomy - 399 zł 
- pionowy - 419 zł

taBletKi solne  
do systeMÓw 
uzdatniania 

wody
również jako dodatek 
do zmywarek, 25 kg 

(0,92 zł/kg)

desKa psB formic 
super sLiM new
wolnoopadająca, duroplast

desKa 
WOLNOOPaDająCa

1.

2.

3.

4.

129 
zł/szt.

249 
zł/zest.

649 
zł/zest.

od 399 
zł/zest.

8499
zł/szt.

2290
zł/opak.

slim

od 79 
zł/szt.
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lustro i mebelki
do twojej łazienki

+500°P+100°P
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AkcesoriA łAzienkowe espinio
dozownik na mydło, kubek, mydelniczka, szczotka WC, 
końcówka do szczotki WC; miks kolorów

KoszYK 
siBYl
rozmiary: S - 10 zł, 
M - 15 zł; 
kolory: biały, szary

KaBina luna 
z hydroMAsAżeM
hydromasaż 3 dysze, deszczownica 
z rurką, słuchawka prysznicowa, 
przełącznik funkcyjny, wys. brodzika 
15 cm, gł. brodzika 5 cm, kabina 
bez syfonu, wym.: 80x80 cm - 799 zł, 
90x90 cm - 899 zł

zestAw zen grAFit
grafit połysk; 
- szafka z umywalką, wym. 60 cm - 449 zł/kpl.*
- słupek, wym. 30 cm - 249 zł/szt. 
*cena nie zawiera armatury

szafKa Kuchenna
kolory: dąb sonoma, biały;
1. wisząca - 109 zł
2. pod zlewozmywak, 

 wym. 80x50 cm - 109 zł
3. zlewozmywak: jedwab - 99 zł, len - 129 zł

KuchenKa 
gAzowA MAster
- 2-palnikowa - 89 zł 
+ 100°p paYBacK

- 4-palnikowa - 149 zł

pojeMnoŚciowy  
ogrzewAcz wody 
elprom
30 l - 279 zł,  50 l - 279 zł, 
80 l - 349 zł, 100 l - 425 zł

zLew psB grAnitowy 
Bravo

1,5-komorowy, z długim ociekaczem, 
wym.: 86x44x18 cm, 

kolory: grafit, piasek, szary - 349 zł
Bateria Bravo

zlewozmywakowa stojąca, 
kolory: grafit, piasek, szary - 109 zł/szt.

seria Baterii 
psB luna
dwuuchwytowe

natryskowa 

wannowa 

umywalkowa sztorcowa

zlewozmywakowa 
sztorcowa

zlewozmywakowa 
ścienna

umywalkowa ścienna

Bateria 
zLewozMywAkowA 
zumBa
elastyczna wylewka, 
kolory: czarna, beżowa, szara

lustro led
1. jOWISZ, 83 cm, 

 z wyłącznikiem 
 dotykowym - 349 zł

2. LaPIS, 80x66 cm, 
 dodatkowe lusterko 
 powiększające 3x, 
 z podświetleniem - 249 zł

dzBaneK aquaphor 
KompaKt 2,4 l
- dzbanek filtrujący + wkład 

magnezowy B25 Maxfor, 
kolory: limonkowy, biały, 
szary - 16,99 zł

- wkład: aquaphor - 9,99 zł/szt., 
magnezowy - 11,99 zł/szt.

jedyny na rynku dzbanek 
ze zdejmowaną rączką, 
dzięki czemu 
można łatwo 
schłodzić 
wodę 
w dzbanku 
w lodówce 
lub zabrać 
ze sobą 
w podróż.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

dostępne kolory:

g
ł

o
w i c a

×
g

ł

o
wica

×

35
mm

1.

2.

3.

1.

2.

od 799 
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 279 
zł/szt.

349 
zł/szt.

1699
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

od 10 
zł/szt.

139 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

107 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

od 350
zł/szt.
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draBina 
ALuMiniowA 
przeMysłowA
składana, 
trzyelementowa; 
- 3x9 szczebli - 299 zł, 
- 3x11 szczebli - 499 zł

BetoniarKa 
B-1510fK

wieniec żeliwny, 
155/120, 1000 W

sadolin 
impregnat 
do drewnA 
4,5 l
jedna warstwa 
(20 zł/l)

hAMMerite połysk
jednoskładnikowa farba do 
antykorozyjnego, dekoracyjnego 
malowania metali, 0,7 l (52,84 zł/l)

vidaron 
laKieroBejca

wysokiej jakości, do malo-
wania pow. drewnianych, 
zawiera Teflon® Surface 
Protector, 2,5 l (40 zł/l), 

dostępne różne kolory

duLuX BiAły MAt
biała farba emulsyjna, wysokiej 
jakości, do dekoracyjnego 
i ochronnego malowania ścian 
i sufitów wewnątrz pomiesz-
czeń, 9 l (6,67 zł/l)

głAdź szpAchLowA 
acrYl putz start
20 kg (1,35 zł/kg)

ŚnieżkA BArwy nAtury
matowa farba lateksowa, 2,5 l (13,20 zł/l)

FArBA AkryLowA 
psB MrÓwkA
wewnętrzna, 
biała, 10 l (3 zł/l)

deKoral clean & color
lateksowa farba satynowa, 2,5 l (24 zł/l)

BecKers designer colour
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba 
do ścian i sufitów, tworzy piękne matowe, zmywalne 
wykończenie, wydajność do 16 m2/l, 5 l (22 zł/l)

Beckers designer white
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, 
biała farba lateksowa do malowa-
nia ścian i sufitów, pomalowana 
powierzchnia zyskuje matowe 
wykończenie, 10 l (11 zł/l)

BecKers designer 
primer farBa 
gruntującA
10 l (6 zł/l)

deKoral emaKol 
strong 0,9 l

emalia ftalowa 
do ogólnego stosowania, 

dostępne różne kolory 
(od 19,99 zł/l)

panele 
podłogowe

1.  Dąb Podlaski, 
aC3, 7 mm 
- 17,99 zł/m2

2.  jesion kalimera, 
aC4, 7 mm 
- 22,99 zł/m2

3.  Dąb Colorado, 
aC4, 8 mm 
- 24,99 zł/m2

4.  Dąb apolonia, 
aC4, 8 mm, 
V-fuga 
- 29,99 zł/m2

8999
zł/szt.

3699
zł/szt.

9999
zł/szt.

10999
zł/szt. 

od 1799
zł/szt.

3299
zł/szt.

2999
zł/szt.

2699
zł/szt.

5999
zł/szt.

10999
zł/szt.

5999
zł/szt.

5999
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

899 
zł/szt.

od 1799
zł/m2

7 mm 7 mm 8 mm 8 mm
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hit cenowy

159 
zł/szt.

hit cenowy

249 
zł/zest.

szLiFierkA kątowA 850 w
średnica tarczy 125 mm; łagodny rozruch; 
1200 obr./min

850 
W

piłA stołowA 
ukosowA 
z posuweM
moc maks. 2000 W, prędkość 
bez obciążenia 4200 min-1, 
śr. tarczy 305 mm, pochył 
poziomy i pionowy ± 45°, 
zakres/głębokość cięcia 
90 mm, w zestawie 
podstawa pod maszynę 
i druga tarcza

spAwArkA 
inwertorowA 140 A

zasilanie: 230 V, prąd spawania: 20 a - 140 a, śr. obsługiwanej elektrody: 
2 mm - 3,2 mm, technologia: IGBT, funkcje: HOT STaRT, aNTI STICk; 

wyposażenie standardowe: przewody na złączach, klema masy, uchwyt, 
tarcza spawalnicza, młotek ze szczotką

140 
a

wiertArko-wkrętArkA 14 V Li-ion
2x akumulator 14,4 V, Li-Ion, poj. 1,5 ah; czas ładowania 
akumulatora 1 h (funkcja wyłączenia ładowarki 
- po naładowaniu akumulatora lub przekroczeniu 
granicznej temperatury); obroty: I bieg 0-390 min-1, 
II bieg 0-1000 min-1; zakres momentu obr. 20+1; maks. 
moment obr. 28 Nm (wkręcanie miękkie) / 44 Nm 
(twarde); hamulec wrzeciona; walizka w komplecie

1,5 
ah

modularnY 
sYstem sKrzYneK 
nArzędziowych
do budowy indywidualnych 
zestawów transportowych
1. ORGaNIZER 

Z 9 kUBEŁkaMI
wym. zew.: dł. 530 mm, 
szer. 310 mm, 
wys. 130 mm - 79 zł

2. SkRZYNka NaRZĘDZIOWa
poj. 26 l; 2 regulowane 
przegrody; wymiary zew.: 
dł. 530 mm, szer. 313 mm, 
wys. 223 mm - 69 zł

3. SkRZYNka Na kÓŁkaCH
poj. 38 l; wym. zew.: 
dł. 530 mm, szer. 385 mm, 
wys. 690 mm - 159 zł

*możliwość zakupu na sztuki 
lub w komplecie

nArzędzie wieLoFunkcyjne 220 w
moc 220 W; prędkość 11000 – 22000 obr./min; elektroniczna regulacja prędkości; 
stopa szlifierska delta 93x93x93 mm; skrobak i nóż do drewna/plastiku w zestawie; 
magnetyczny uchwyt pomagający w ulokowaniu akcesorium na miejscu

220 
W

Młot udArowy 900 w
moc 900 W; obroty 850 min-1; udar 4000 min-1; 
energia udaru 3 j; maks. śr. wiercenia w betonie 
26 mm; uchwyt SDS-Plus; funkcje: wiercenie, 
wiercenie z udarem, kucie; aluminiowy korpus 
i głowica; walizka w komplecie

900 
W

wiertArko-wkrętArkA 
18 v li-ion
akumulator 1300 mah, 18 V litowo-jonowy; 
szybka 1-godzinna ładowarka; 2 biegi; prędkość 
bez obciążenia: 0-350 / 0-1350 obr./min; 
ustawienia momentu obr. 18+1; 
maks. moment obr. 29 Nm

2 
biegi

wALizkA 
W kOMPLECIE

2000 
W

1.

2.

3.

729 
zł/zest. 139 

zł/zest.

249 
zł/kpl.

209 
zł/kpl.

od 69*
zł/szt.

125 
zł/szt.

Marzec 2020 9  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+500°P+200°P

+5
00
°P+100°P



azofosKa
nawóz  
uniwersalny

waPno DoliMitowe
- od 4,49 zł (0,90 zł/l),  

opak. 5 l
oBorniK BYDlęCY
- od 10,90 zł (2,18 zł/l), 

opak. 5 l

siewniK  
uniwersalnY

12 l, szerokość  
wysiewu 45 cm

hunter  
KarBiD

- 0,5 kg - 7,99 zł/szt. (15,98 zł/kg)  
- 0,9 kg - 13,90 zł/szt. (15,44 zł/kg)

Kotwa  
KoMPozYtowa  

antraCYt 
- od 10,90 zł/szt.

psb  
nawozY
- od 5,99 zł/opak.

siatKa
- leśna/budowlana, wym. 120/8/30 L - od  79,90 zł
- leśna/budowlana, wym. 150/10/30 L - 99,00 zł   
- leśna zagęszczona 150/15/30 G6 - 119,00 zł   
- leśna/budowlana, wym. 200/14/30 L  - 129,00 zł   

siatKa zgrzewana
ocynk zielona, 101x76 cm, 10 m
- wys. 100 cm - 49,90 zł
- wys. 150 cm - 94,90 zł

Panel 
gr. 3,2 mm, oczko 75x200 cm;  
- wys. 1,23 m, ocynk - 31,90 zł  
- wys. 1,52 m, ocynk - 37,90 zł

nasiona traw PsB
różne rodzaje  
- od 10,90 zł/opak.

nasiona traw
1. MIESzANKA UNIWERSALNA,  

 różne rodzaje - od 3,99 zł
2. MIESzANKA SPORTOWA - od 16,90 zł
3. MURAWA SPORTOWA - od 19,90 zł
4. NASIONA TRAW OTOCzKOWANE  

 NAWOzEM - 19,90 zł

1. KWIATY DOMOWE I BALKONOWE  
 SASzETKA, 45 ml - 0,99 zł

2. APLIKATOR WARzYWA I zIOłA, 40 ml - 0,99 zł
3. APLIKATOR KWIATY DOMOWE  

 I BALKONOWE, 40 ml - 0,99 zł

Przęsło ogroDzeniowe*
1. EWA LUX II, wym. 1,8x0,9-1,2 m, ocynk + ral 9005 - 84,90 zł
2. KAJA, wym. 2x0,9-1,2 m, ocynk + ral 9005 - 169 zł
3. NIKOLA 2, wym. 2x1,2 m, ocynk + ral 7016 - 179 zł
4. KORA, wym. 2x1,2 m, ocynk + ral 7016 - 449 zł

*nie wymaga malowania

arChiteKtura ogroDowa
1. KANTóWKA GłADKA - od 8,99 zł
2. KRATKA KINGA L12 PROSTA - od 15,90 zł
3. ROLBORDER - od 4,79 zł
4. GRząDKA WzNIESIONA SKłADANA - od 39 zł  

+ 100°P PaYBaCK
5. DONICzKA BALKONOWA STOKROTKA - od 17,90 zł
6. PłOT PEłNY MULTI 193 z łUKIEM, wym. 180x180/160 cm - 75 zł 

ogroDzenie gorC® atol
1. DASzEK - od 21,90 zł, różne rozmiary i kolory
2. ELEMENT SłUPKOWY GAM, GAS - od 21,90 zł,  

 różne rozmiary i kolory
3. ELEMENT MURKOWY GAP - od 5,49 zł, różne kolory

arChiteKtura ogroDowa
1. SłUPEK z łUKIEM - od 17,90 zł

2. MINIPALISADA - od 1,29 zł
3. PółPALISADA - od 6,49 zł

4. PALISADA - od 14,90 zł
5. PALIKI DO DRzEWEK - od 5,99 zł

DoMeK narzęDziowY 
wym.  127x180/H210, gr. deski 12 mm  

z podłogą - 899 zł

ParKiet  
tarasowY
wykonany z tworzywa, kolor grafit/antracyt; 
30x30x2 cm, opak. 8 szt. = 0,72 m² - 57,90 zł 
dostępne są: narożniki i listwa tarasowa

KolorY:

CzARNY ONYX PIRYT

4.

PRODUKT
POLSKI

od 1790
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 1790
zł/szt. od 129

zł/szt.

od 549
zł/szt.

od 8490
zł/przesło

od 449
zł/szt.

79 
zł/szt.

od 7990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

5790
zł/opak.

5.4.

4.

3.

3.

6. 2.

2.

1.

1.

1.

3.

5.

2.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

hit CenowY

od 3190
zł/panel

hit CenowY

099
zł/szt.

od 499
zł/szt.
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+

+
+

wąż tłoCzonY 
1” i 2”
opak. 50 m

stojaK  
Do segregaCji  
oDPaDÓw 
3 Cz. Mix

PojeMniKi
zielony, poj.: 120 l - 89 zł, 
240 l - 129 zł

KrzewY i Drzewa owoCowe luB ozDoBne 
różne rodzaje

KaMienie ozDoBne
- grys śnieżnobiały, 12-18 mm, 20 kg - 17,99 zł,  
- otoczak extrabiały, 10-20 mm, 20 kg - 27,99 zł 

KaMienie ozDoBne
1. kora antracytowa - 14,99 zł,  
2. grys kora srebrna - 16,49 zł
3. otoczak Paloma - 16,99 zł

PoMPa zanurzeniowa  
Do woDY BruDnej

moc 400 W, wydajność 7500 l/h - 89,90 zł
moc 1100 W, wydajność 14 000 l/h - 149 zł

osłonKa MoDern 
na stojaKu

różne wielkości - od 25,99 zł
storCzYK sztuCznY

- od 29,99 zł

PoMPa aluMiniowa 
zataPialna 
MagnuM 4500
Do PoMPowania 
śCieKÓw
moc 1500 W, maks. wydajność 
tłoczenia - 30000 l/h, maks. 
wys. tłoczenia - 20 m,
wyłącznik pływakowy, żeliwny 
wirnik, przyłącze 2”

PoMPa aluMiniowa 
zataPialna 
MagnuM 2900
do pompowania ścieków,
moc 550 W, maks. wydajność 
tłoczenia - 18000 l/h, maks. 
wys. tłoczenia - 10 m,  
wyłącznik pływakowy, żeliwny 
wirnik, przyłącze 2” 

zESTAW  
NARzęDzI  
OGRODNICzYCH
- 12,90 zł/szt.

SEKATOR  
OGRODOWY
- 5,99 zł/szt.

1. PalisaDa ogroDowa 5 eCo 
wym. 8,5 cm x 2,4 m, kolor brązowy - 24,90 zł

2. oBrzeże ogroDowe Brązowe
wym. 20 cm x 9 m - 16,90 zł

3. oBrzeża ogroDowe uniBorD  
+ kotwy montażowe za 0,01 zł/szt.
długość 1000 mm, wysokość 45 mm - 3,99 zł

zieMia PsB,  
torf ogroDniCzY  
oraz Kora PsB
różne rodzaje, zastosowania

zręBKi
różne kolory

narzęDzia fisKars
1. zESTAW QF GRABIE DO LIśCI  

 + SzCzOTKA SzEROKA + TRzONEK - 114,90 zł
2. SIEKIERA ROzłUPUJąCA M X17 + OSTRzAłKA - 189 zł
3. SEKATOR ONE - 31,90 zł
4. SzPADEL OSTRY SOLID™+ RęKAWICE MęSKIE, rozmiar 10 - 49,90 zł
5. SzPADEL PROSTY SOLID™ + RęKAWICE MęSKIE, rozmiar 10 - 49,90 zł
6. SzPADEL OSTRY SOLID™ + SzCzOTKA - 119 zł 

2.

1.

3.

6990
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 1499
zł/opak.

od 89 
zł/szt.

249 
zł/szt.

339 
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 3190
zł/szt.

od 199
zł/m.b.

od 2599
zł/szt.

od 399
zł/szt.od 259

zł/szt.

1690
zł/szt.od 1799

zł/opak.

1. 2.

3.

4.

5.
6.

1.

2.

3.
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oPrYsKiwaCz hoBBY 7
opryskiwacz ciśnieniowy 7 litrów

legutKo nasiona
w tym nasiona  

roślin miododajnych

ostrzałKa 
eleKtrYCzna liDer 
silnik 220 W

220 
W

PilarKa  
eleKtrYCzna hanDY
silnik: 2000 W; prowadnica: 40 cm

2000 
W

PilarKa  
eleKtrYCzna
moc 1800 W, łańcuch  
i prowadnica NAC 35 cm,  
szybkość cięcia 13 m/s

1800 
W

PilarKa  
sPalinowa naC 

moc 2,4 KM, silnik dwusuwowy 45 cm3, 
łańcuch i prowadnica NAC 40 cm

agrowłÓKnina 
różne wymiary

MiniszKlarnia  
z PÓłKaMi
wym. 69x49x160 cm

szKlarnia ogroDowa 
- 200x300x200 cm - 259 zł + 100°P PaYBaCK

- 250x400x200 cm - 379 zł
- 300x450x200 cm - 499 zł

CeBula  
DYMKa
różne rodzaje  
- od 4,99 zł/opak.

CeBule i KwiatY wiosenne
- od 3,59 zł/szt.

oPrYsKiwaCz orion 9 l

gleBogrYzarKa 
sPalinowa  

naC 
silnik czterosuwowy 158 cm3, 

moment obrotowy 8 Nm,  
szerokośc robocza 50 cm, 
głebokość robocza 36 cm

wertYKulator 
eleKtrYCznY hanDY PriMe 
silnik: 1600 W, szerokość robocza: 34 cm, 
kosz: 40 l

1600 
W

+ osłona  
herbicydowa  
w Cenie!

PrzeDłużaCze 
ogroDowe
różne rodzaje - od 19,90 zł/szt.

od 399
zł/szt.

169 
zł/szt.

329  
zł/szt.

79 
zł/szt.

139 
zł/szt.

111 
zł/szt.

189 
zł/szt.

od 099
zł/szt.

1139 
zł/szt.

339 
zł/szt.

79 
zł/szt.

od 259 
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. 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

zakupy na ratY

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Aleksandrów łódzki  |  ul. Wierzbińska 72 7.00-20.00 7.00-19.00

Annopol  |  ul. Radomska 29

Augustów  |  ul. Mazurska 21 7.00-20.00 8.00-16.00

Baranów k. Kępna  |  ul. Cło 31 A 6.30-20.00 6.30-20.00

Będzino  |  Będzino 16 7.00-20.00 7.00-19.00

Biała Podlaska  |  ul. Sidorska 100 8.00-20.00 8.00-18.00

Białogard  |  ul. Królowej Jadwigi 4 7.00-19.00 7.00-17.00

Białośliwie  |  ul. Podgórna 1 A 7.00-18.00 7.00-15.00

Biecz  |  ul. Binarowska 5 7.00-18.00 7.00-14.00

Bielsk Podlaski  |  

Biłgoraj  |  ul. Tarnogrodzka 28 7.00-20.00 8.00-19.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Biskupiec  |  Fitowo 17 7.00-16.30 7.00-13.00

Biskupiec  |  ul. Ostre Koło 3 7.00-17.30 7.00-14.00

Błaszki  |  ul. Polna 7 7.00-18.00 7.00-15.00

Błażowa  |  ul. Armii Krajowej 36 7.00-19.00 7.00-16.00

Bochnia  |  ul. Partyzantów 27 7.00-17.00 7.00-13.00

Bogatynia  |  ul. Białogórska 21 8.00-20.00 8.00-19.00

Bolesławiec  |  ul. Tadeusza Kościuszki 27 7.00-20.00 7.00-20.00

Braniewo  |  ul. Królewiecka 66 7.00-19.00 8.00-15.00 

Brodnica  |  ul. Szabda 104 7.00-20.00 7.00-20.00

Brzeg  |  ul. Włościańska 7 8.00-20.00 8.00-20.00

Brzesko  |  ul. Solskiego 14 A 6.30-19.00 6.30-13.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Brzeziny  |  ul. Kaliska 17 7.00-18.00 7.00-15.00

Brzoza  |  ul. łabiszyńska 1 7.30-19.00 8.00-18.00

Brzozów  |  ul. Tadeusza Kościuszki 23 7.00-18.00 7.00-14.00

Bukowina Tatrzańska  |  ul. Długa 150 A 7.00-17.00 7.00-14.00

Busko-zdrój  |  ul. Bohaterów Warszawy 115 7.00-20.00 8.00-18.00

Bystrzyca Kłodzka  |  ul. Strażacka 12 7.00-20.00 7.00-17.00

Bytów  |  ul. Generała Wybickiego 5 A 8.00-20.00 8.00-20.00

Chełm  |  ul. zielna 2 7.00-21.00 7.00-20.00

Chełmno  |  

Chełmża  |  ul. św. Jana 9 B 7.00-20.00 8.00-20.00

Chęciny  |  ul. Partyzantów 21 7.00-18.00 7.00-15.00

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

+500°P+50°P

+500°P+50°P

+500°P+100°P




