
Piec stalowy MasteR 
Magda 9 kw

Piecyk gazowy
moc 4,2 kW

Piec stalowy 
lUiza 7 kw
wym. 33x36x93 cm

gRzeJNik alUMiNiowy PoweR 70

wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm,  

moc 769 W

ogRzewacz loRd
moc 3000 W, zasilanie 230 V, temp. 30-60°C, 
kolor biały, regulacja temperatury wody,  
łatwy w montażu

pojemnościowy  
ogRzewacz  
wody elPRoM
30 l - 279 zł, 50 l - 279 zł,  
80 l - 349 zł, 100 l - 425 zł

gRzeJNik 
łazienkowy pSB lupo

R

LUPO szer. x wys. moc biały grafit
1 53x41,5 cm 240 W 159 zł 169 zł
2 53x71,5 cm 395 W 209 zł 219 zł
3 53x85 cm 490 W 249 zł 259 zł
4 53x106 cm 570 W 279 zł 289 zł
5 56x124 cm 700 W 329 zł —

PRoMieNNik gazowy  
na Butlę maSter - 46

moc 4,6 kW, reduktor, wąż  
i nakrętka w komplecie koMoRa gosPodaRcza 

wymiary: 550x450x210 mm, wykończenie: gładkie, 
w zestawie komplet mocujący do ściany i syfon

199 
zł/zest.

209 
zł/szt.

299 
zł/szt.

159 
zł/szt. 129 

zł/kpl.

hit ceNowy

1799
zł/żeberko

od 159 
zł/szt.

od 279 
zł/szt.

hit ceNowy

899,- 
zł/szt.

4,2 
kW

9 
kW

7 
kW

www.mrowka.com.pl

Październik 
2019

Oferta ważna  
od 4.10 do 19.10

lub do wyczerpania zapasów.

+500 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 63 zł

Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 4 - 19.10.2019 r.

6696

Stojący

potrzebujesz ciepłej wody w swoim  
domu, na działce lub w miejscach,  
w których nie ma instalacji c.o.?
kup przepływowy podgrzewacz 
wody loRd, który nieprzerwanie 
ogrzewa wodę 
w nieograniczonych 
ilościach. wystarczy 
kilka prostych ruchów, 
aby mieć ciepłą wodę 
od +30°c do +60°c  
już po 5 sekundach!

+500°P+100°P

+500°P+200°P

+500°P+200°P

+500°P+100°P
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steRowNik  
do PoMPy
- S-100 - 54,99 zł
- S-130 - 64,99 zł

pompa oBiegowa  
analogowa iBo

- wys. podnoszenia 4 m - 89,99 zł
- wys. podnoszenia 6 m - 99,99 zł

Piec  
szaMot
- niski - 149 zł
- wysoki - 179 zł

kURtyNa PowietRzNa
moc 1000/2000 W, trzy tryby do wyboru: zimny,  
ciepły, gorący, wyświetlacz LCD z pilotem

gRzeJNik 
oleJowy
trzy opcje grzania; 
regulowany termostat; uchwyt do 
przechowywania przewodu;
- 7 żeberek, 1500 W - 109 zł
- 9 żeberek, 2000 W - 119 zł
- 11 żeberek, 2500 W - 145 zł

gRzeJNik alUMiNiowy oPal 80
wys. 580 mm, gr. 80 mm, szer. 80 mm,  
moc 1000 W

odkURzacz do 
popiołu i innycH 
zanieczySzczeŃ
moc 800 W, pojemnik 18 l, filtr 
HEPA, wąż ssący, aluminiowa 
przedłużka, stal nierdzewna 

NagRzewNica gazowa 
maSter HnB-15
moc grzewcza: 15 kW, zabezpieczenie 
przed przegrzaniem, wypływem gazu, 
rączka do przenoszenia, zapalarka  
piezoelektryczna, reduktor i wąż w kpl.

1.  NagRzewNica Ptc
moc 1000/2000 W, 230 V, 50 Hz - 99,99 zł

2.  teRMoweNtylatoR ceRaMiczNy
moc 900/1800 W - 69 zł

gRzeJNik  
koNwektoRowy  
BaSic
trzy opcje grzania, regulowany termostat, zabezpieczenie  
przed przegrzaniem, wolnostojący, moc: 750 W, 1250 W, 2000 W 

Piec stalowy
1.  EWa 7 kW - wym. 33x46x90 cm - 399 zł
2.  BaRBaRa 9 kW - wym. 46,5x39x80 cm - 499 zł

3.  BEaTa 9 kW - wym. 46,5x39x97 cm - 539 zł
4.  ELIZa 7 kW - wym. 40x46x90 cm, kolor beżowy - 549 zł

płyta 
gRzewcza

RURy i kolaNka
dymowe, żaroodporne, śr. 120 mm;  
- rura: 0,5 m - 29,99 zł,  
  1 m - 44,99 zł; 
- kolano 90° - 29,99 zł

zestaw 
koMiNkowy

różne rodzaje

139 
zł/kpl.

349 
zł/kpl.

od 8999
zł/szt.

2199
zł/żeberko

od 5499
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

55 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

99 
zł/szt.

800 
W

1.

2.

od 399 
zł/szt.

1. 2. 3. 4.

od 2999
zł/szt.

od 4999
zł/zest.
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natryskowa 
dwuuchwytowawannowa 

dwuuchwytowa

zlewozmywakowa 
ścienna dwuuchwytowa

zlewozmywakowa 
sztorcowa dwuuchwytowa

umywalkowa ścienna 
dwuuchwytowa

umywalkowa 
sztorcowa 
dwuuchwytowa

głowica 35 mm Seria Baterii pSB lunagłowica 35 mm Seria Baterii pSB ViVo

wc koMPakt 
stRoNg MasteR
3/6 litra, deska PP 
- odpływ poziomy - 179 zł 
- odpływ pionowy - 199 zł

kompakt z DeSką 
PP Mito
odpływ poziomy, możliwość 
regulacji spłukiwania eko 2/4 litra 
lub 3/6 litra

zestaw 
PodtyNkowy Mito

w komplecie - miska Mito, deska 
polipropylenowa, przycisk biały, 

dwudzielny, 3/6 litra

natryskowa 
jednouchwytowa

wannowa 
jednouchwytowa

umywalkowa sztorcowa 
jednouchwytowa

zlewozmywakowa 
ścienna jednouchwytowa

umywalkowa ścienna 
jednouchwytowa

zlewozmywakowa sztorcowa  
jednouchwytowa

kaBina kora
szkło transparentne 4 mm; profile aluminiowe - chrom; 
rączki jednopunktowe; rolki górne podwójne; rolki dolne 
pojedyncze; wysokość brodzika 15 cm; głębokość brodzika 
5 cm; wym.: 80x80 cm - 419 zł, 90x90 cm - 469 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

SłucHawka
natryskowa 
1-funkcyjna, 
chrom

zestaw 
NatRyskowy
słuchawka natryskowa 
1-funkcyjna, wąż 
natryskowy 150 cm, 
chrom
1.  punktowy 

- 29,99 zł
2.  na drążku 70 cm, 

regulowany 
rozstaw mocowań 
- 49,99 zł

kolUMNa 
NatRy-
skowa
słuchawka 

1-funkcyjna, 
deszczownia, 

wąż natryskowy 
150 cm, wąż 

podłączeniowy 
50 cm, 

mydelniczka, 
regulowany 

rozstaw 
mocowań, 

chrom

kaBina luna  
z HyDromaSażem

hydromasaż 3 dysze, deszczownica z rurką, słuchawka 
prysznicowa, przełącznik funkcyjny, wysokość brodzika 

15 cm, głębokość 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

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.

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

1.

2.

od 419 
zł/szt.

od 399 
zł/zest.

od 249 
zł/szt.

349 
zł/szt.

od 799 
zł/kpl.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

107 
zł/szt.

129 
zł/kpl.

od 2999
zł/kpl.

1499
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.69 

zł/szt.

od 179 
zł/szt.

219 
zł/zest.

377 
zł/zest.

59 
zł/szt.59 

zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

45 
zł/szt.

33 
zł/szt.
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kołDry, poDuSzki
- PoDuSzkA BLoMMEnSLySt, wym.: 40x40 cm - 12,90 zł,  

50x60 cm - 18,90 zł, 70x80 cm - 26,90 zł
- kołDrA BLoMMEnSLySt, wym.: 155x200 cm - 49,90 zł,  
220x200 cm - 64,90 zł

- PoDuSzkA HAVEro, wym. 33x50 cm - 42,90 zł

mop płaSki jazz z wyciSkaczem
kompaktowy, nowoczesny, innowacyjny  
system wyciskania kosze, PoJeMNiki willow

różne rodzaje

gaRNek eMaliowaNy
poj.: 1,65-10 l 

naczynia żarooDporne
różne rodzaje i pojemności 

woRek  

próżniowy
różne rozmiary  

- od 4,59 zł/szt.

1.  SurF proszek do prania, różne rodzaje, 60 prań, 3,9 kg - 22,99 zł 
(0,38 zł/pranie, 5,89 zł/kg)

2.  SurF kapsułki do prania CoLor/WHItE, 42 szt. - 22,99 zł (0,55 zł/szt.)
3.  WInDoW PLuS płyn do szyb, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
4.  DoMEStoS płyn do WC CItruS/PInE, 750 ml - 5,99 zł (7,99 zł/l)
5.  DIX spray do czyszczenia różnych powierzchni, 0,5 l - 6,99 zł (13,98 zł/l)
6.  FAIry płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 900 ml - 7,49 zł (8,32 zł/l)
7.  SAVo preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
8.  rEGInA nAJDłuŻSzy ręcznik kuchenny papierowy, a’2 - 5,99 zł (3 zł/rolka)

9.  kAtrIn czyściwo przemysłowe białe XL, 260 m - 28,99 zł
10. BuWI PrEMIErE pasta do butów, różne rodzaje, gąbka 60 ml - 5,49 zł (91,50 zł/l)
11. BuWI pasta do butów, różne rodzaje, puszka 40 ml - 2,99 zł (74,75 zł/l)
12. onE SHot neutralizator/odświeżacz zapachów, różne rodzaje, 

600 ml - 22,99 zł (38,32 zł/l)
13. MInoS pasta do nagrobków, 240 g - 5,99 zł (24,96 zł/kg)
14. MInoS płynna pasta do nagrobków, 270 ml - 5,99 zł (22,19 zł/l)
15. Pochłaniacz wilgoci, 300 g - od 6,99 zł (od 23 zł/kg)

aNdRea szklaNki 
i kuBki termiczne
poj. 300-420 ml - od 27,90 zł
zaPaRzacz
poj. 0,35-1 l - od 13,90 zł

porcelana róża parySka
talerze - 10,90 zł, miska - 10,90 zł, kubek - od 6,99 zł, 
filiżanka - od 12,90 zł i inne

porcelana urBan wHite
filiżanka ze spodkiem - 21,90 zł, kubek 320 ml - 7,99 zł,  
miska - 11,90 zł, talerz deserowy - 11,90 zł

VileDa mop Spray & clean

obrotowa głowica, spryskiwacz, łatwe uzupełnianie 

płynu, nakładka 40x15 cm, można prać w pralce

- WkłAD do mopa Spray & Clean, - 32,90 zł/szt. 

ValDinoX
patelnia, szer. 20-28 cm - od 39,90 zł,  

rondel, poj. 1,1 l - 42,90 zł,  
garnek, poj. 6 l - 107 zł

wiNdoMatic  
PoweR
ściągaczka elektryczna  

do szyb; najprostszy  

sposób na idealnie  
czyste szyby

SuSzarka ViVa  
Dry Balance

powierzchnia suszenia 16 m

5990
zł/szt.

od 349
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 299
zł/szt.

2.

4.
5.

6.
7.

8.

11.

12.

13.

14.

15.

10.

1.
3.

9.

od 1390
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

8990
zł/szt.

107 
zł/szt.

157 
zł/szt.
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chodNik
wym. 57x140 cm; różne wzory

dywaN caRo

wym. 133x190 cm; dostępny w różnych wzorach

1.  PaNel styRoPiaNowy 3d
wym. 60x60 cm, opak. 2 szt. - 39,90 zł/opak. 
(19,95 zł/szt.)

2.  kasetoN styRoPiaNowy
opak. 2 m2 (12,45 zł/m2) - 24,90 zł/opak.

3.  listwa PRzysUfitowa 
styropianowa, dł. 2 m.b., dostępne różne rodzaje, 
opak. 2 szt. - od 4,49 zł/opak. (od 2,25 zł/szt.)

D SM Dekoracja Moda Styl

dRzwi  
zewnętrzne maltazłoty dąb, szer. 80 i 90 cm, P/L,  wyposażenie: skrzydło, ościeżnica,  dwa zamki, klamka, dwie wkładki  w sys. jednego klucza, próg;  wypełnienie: pianka poliuretanowa

Drzwi zewnętrzne Sacramento
kolor: złoty dąb, orzech, antracyt; 90 cm P/L; wyposażenie: 
skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki, szyld, próg; 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: powłoka nano 
Advance, szyba hartowana, ramka Inox, blacha ocynkowana; 
zalety: ciepłe, wygłuszające, bezpieczne, ościeżnica z systemem 
Frame Click łatwa w montażu

dRzwi  
zewnętrzne  

teNeRyfa
szer. 90 cm,  

kolor: złoty dąb, orzech;  
wykończenie: okleinowanie PVC, 

wypełnienie: pianka poliuretanowa, 
kpl. akcesoriów w cenie

dRzwi haRMoNiJkowe 
kolory: biały, forte venge, jesion, 
dąb sonoma, dąb kaukaski

taPiceRka dRzwiowa 
kolor: 
1.  czekolada - karo - 119 zł
2.  szary - karo - 119 zł
3.  biały - karo - 129 zł

1.  PUfa dekoRa
dostępna w kolorach: jasnoszara, ciemnoszara, biała - 69,90 zł

2.  Stolik kawowy Vincent
skandynawski, MDF wym.: 48x48x42 cm, kolor biały - 89,90 zł

półka  
dekoRacyJNa
dostępne różne rodzaje

wycieRaczka

kokos, wym. 60x40 cm

2790
zł/szt.

117 
zł/szt.

od 449
zł/opak.

649 
zł/kpl.

999 
zł/kpl.

11190
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

1299 
zł/szt.

1. 2. 3.

od 6990
zł/szt.

1.
2.

od 6490
zł/szt.

1.

2.

3.

1990
zł/szt.
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oPRawa  
oświetleniowa*
gwint: 1xE27, moc: 60 W 
1.  aMaTa - 89,90 zł 
2.  BULB - 135,90 zł 
*bez żarówek

oprawa oświetleniowa*
1.  GrACJA 4xE27, moc: 60 W, kolor chrom - 239 zł 
2.  LOLa 3xE27, moc: 40 W - 299 zł 
*bez żarówek

oPRawa 
oświetleniowa 

BreDa
gwint: G9, moc: 40 W  

 - 76,90 zł 
 - 189 zł

*bez żarówek

oprawa oświetleniowa*
różne rodzaje, gwint E14
1.  Margit - 109 zł, 2.  Belen - 109 zł, 
3.  Serena - 119 zł, 4.  Ingrid - 119 zł 
*bez żarówek

PlafoN tiMes
4xE14 + LED podświetlenie

oPRawa 
oświetleniowa emil*
gwint: 1xE27, moc: 60 W 
1.  średnica: 40 cm - 199 zł,  
2.  średnica: 50 cm - 245,90 zł 
*bez żarówek

przeDłużacze  
doMowe
biało-szare,
- 3 gniazda - od 9,99 zł
- z wyłącznikiem - od 18,90 zł

Dzwonek BezprzewoDowy
zasięg w terenie otwartym do 100 m

zestaw  
gNiazd  
BezprzewoDowycH
sterowany pilotem, 3+1

detektoR  
tlenku węgla  
gs819

naświetlacz 
gioVia leD 5 w

wbudowane akumulatory 
litowo-jonowe, 2x1200 mAh

laMPa led 
waRsztatowa
długość przewodu 5 m

czUJNik  
dyMU gs536

żarówki leD
- E27, 9 W i 10,5 W - od 5,99 zł
- E14, 6 W - 5,99 zł

czUJNik gazU  
zieMNego

Bateryjny 
czUJNik dyMU

detektoR  
tlenku węgla 
Bez wyświetlacza

czUJNik czadU 
z wyświetlaczem

czUJNik czadU
z sensorem  
elektrochemicznym, 
zintegrowana bateria 
niewymienna

Bateryjny czujnik  
tlenku węgla (czaDu)
prostokątny, 3x1,5 V

249 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

od 7690
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

13590
zł/szt.

od 239 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

1.

1.

1.

1.

3.

4.

2.

2.

2.

2.

1990
zł/szt.

4990
zł/szt.

2990
zł/szt.

6990
zł/zest.

8990
zł/szt.

2690
zł/szt.

7290
zł/szt.

5990
zł/szt.

7490
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 599
zł/szt.

9990
zł/szt.

8590
zł/szt.
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oczka RUchoMe PoJedyNcze
w komplecie z żarówką halogenową, różne kolory

żarówka leD
różne rodzaje

sPot  
halogeNowy  

tilda
kolor chrom

 - 35,90 zł

 - 69,90 zł 

 - 99,90 zł

 - 135,90 zł

sPot halogeNowy 
MedisoN
kolor czarny

 - 45,90 zł

 - 99,90 zł 

 - 145,90 zł

 - 175,90 zł

Spoty leD HeBan
kolor satyna + drewno

 - 29,90 zł

 - 88,90 zł 

 - 111,90 zł

 - 139,90 zł

sPoty led woody
kolor satyna + drewno

 - 29,90 zł

 - 88,90 zł 

 - 111,90 zł

 - 139,90 zł

sPoty led wega
żarówki LED w komplecie

 - 39,90 zł

 - 98,90 zł

sPoty led dioNe
żarówki LED w komplecie

 - 39,90 zł

 - 89,90 zł 

 - 125,90 zł

 - 169,90 zł

oPRawa  
oświetleniowa Freeze
gwint E14, 1.  - 66 zł; 
2.  - 119 zł; 3.  - 149 zł

zestaw 3 oczek RUchoMych
w komplecie z żarówką halogenową, różne kolory

oprawa oświetleniowa capri
gwint E14, moc 60 W, 
1.  - 125,90 zł; 2.  - 145,90 zł

oPRawa 
oświetleniowa 
eseNcJa
gwint 3xE14

czUJNik czadU
z sensorem  
elektrochemicznym, 
zintegrowana bateria 
niewymienna

99 
zł/szt.

od 66 
zł/szt.

1490
zł/kpl.

od 290
zł/szt.

od 12590
zł/szt.

2990
zł/zest.

od 2990
zł/szt.

od 4590
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 3990
zł/kpl.

od 3990
zł/kpl.

1.

1.

3.

2.

2.

od 3590
zł/szt.
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DoStęPnE  
WArIAnty:

kinkiet

listwa 2

listwa 3

listwa 4

plafon



+

7490
zł/zest.

6990
zł/zest.

geNeRatoR 
prąDotwórczy 1,8 kw
moc znamionowa 1800 W, moc maks. 2000 W, 
regulator napięcia AVr, gniazda 1x230 V, silnik 
1-cylindrowy, 4-suwowy, paliwo benzyna bezołowiowa, 
zbiornik paliwa 3,2 l

koMPResoR 
oleJowy 24 l

zbiornik 24 l, pompa 2 kM, 
wydajność 222 l/min, 
ciśnienie maks. 8 bar

zeStaw Bitów 43 el.
43-częściowy zestaw końcówek wkręcających 
i kluczy nasadowych

wieRtaRka UdaRowa 720 w
moc 720 W; obroty 0-2700 min-1; uchwyt 
1,0-13 mm; wiercenie: w drewnie 30 mm, 
metalu 10 mm, betonie 13 mm

MUltiszlifieRka 135 w
moc 135 W; obroty 10.000-35.000 min-1; uchwyty 
2,4 mm i 3,2 mm; w komplecie walizka z dużym zesta-
wem akcesoriów i elastycznym wrzecionem (uchwytem)

SzliFierka kątowa 850 w
moc 850 W; śr. tarczy 125 mm; obroty 
12.000 min-1, metalowa przekładnia, 
regulacja osłony bez klucza

szlifieRka 
oscylacyJNa 280 w
moc 280 W; częstotliwość oscylacji 
0-10.000 min-1; regulacja liczby 
obrotów; powierzchnie ścierne: 
okrąg śr. 125 mm, prostokąt 
140x115 mm, trójkąt 82x109x106 mm; 
talerze szlifujące różnego kształtu 
(prostokątny, kolisty, trójkątny); 
plastikowy pojemnik na pył z filtrem, 
podłączenie do odsysania pyłu, 
mocowanie papieru na rzep

zeStaw oSprzętowy 
SDS-pluS w walizce
dłuto 20x250 mm, dłuto szpicak  
250 mm, wiertła SDS-plus 
śr. 5/6/7/8x110 mm, wiertła SDS-plus 
śr. 6/7/8/10/12x160 mm

zestaw Nasadek 
i koŃcówek 

4-32 mm 94 el.
grzechota ½” i ¼”; przegub Cardana 

½” i ¼”; przedłużki; przedłużka 
giętka 150 mm; uchwyt do końcówek 

wkrętarskich ¼”; imbusy; wymiary 
nasadek: standardowych ½” 

od 10 do 32 mm, przedłużonych ½” 
14, 15, 17, 19 mm, standardowych 
¼” od 4 do 14 mm, przedłużonych 

¼” 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 
końcówki wkrętaków: Pz1, Pz2, 
PH1, PH2, Pz3, Pz4, PH3, PH4, 

płaskie, torX, HEX

wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa 14,4 V 

li-ion + torBa
2 x akumulator LI-Ion 14,4 V, poj. 1,5 Ah; 

maks. moment obr. 21 nm (wkręcanie 
miękkie) / 35 nm (twarde); zakres regulacji 

od 1 do 19 oraz opcja wiercenia; maks. 
pręd. obr.: I bieg 350 obr./min, II bieg 

1150 obr./min; ładowarka z zabezpiecze-
niem uruchamiającym się po naładowaniu 

akumulatora lub po przekroczeniu granicznej 
temperatury; w zestawie torba transportowa, 

bit dwustronny, drugi akumulator

159 
zł/zest.

139 
zł/szt.

7990
zł/zest.

99 
zł/szt.

149 
zł/zest.

439 
zł/szt.

720 
W

135 
W w zestawie

w zestawie

850 
W

280 
W

hit ceNowy

549 
zł/szt.

1,8 
kW

8 
bar

24 
litry

94 
elementy

43 
elementy

229 
zł/zest.

14,4 V
LI-Ion

3 wymienne stopy 
w zestawie

125
mm

1,5
Ah
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Bluza polarowa
polar o gramaturze 300 g/m2; regulowany 

ściągacz; 3 duże zapinane na suwak 
kieszenie; dostępne rozmiary: M - XXL

SpoDnie roBocze neo
produkt z linii odzieży roboczej dla 

profesjonalistów; wykonane z wysokiej 
jakości materiału, wzmocnionego 

w miejscach narażonych na przetarcie; 
potrójnie przeszyte szwy; opcja włożenia 

nakolanników; solidne kieszenie 
wytrzymują nawet duże obciążenie 
i przechowają wszystkie niezbędne 

narzędzia; dostępne rozmiary: M - XL

półButy roBocze, zamSzowe
cholewka wykonana z wysokiej jakości zamszu; 

wstawki z oddychającego materiału 
zapewniającego dobrą wentylację; 

antypoślizgowa podeszwa z systemem 
amortyzowania wstrząsów; metalowa wkładka 

antyprzebiciowa; wzmacniany metalowy 
nosek; miękkie wykończenie wewnątrz buta; 

dostępne rozmiary: od 41 do 45

Bielizna 
teRMoaktywNa
wykonana z wysokiej jakości dzianiny 
zapewnia ochronę przed zimnem; 
bezszwowe łączenia elementów; 
strefy odprowadzające wilgoć o specjalnej 
konstrukcji dzianiny umieszczone w anatomicznych 
miejscach najbardziej narażonych na pocenie; 
dostępne w rozmiarach: S/M, L/XL;
- koszulka - 54,90 zł
- kalesony - 39,90 zł

płytki ścienne

kolor biały, połysk 

i mat, wym. 25x36 cm

zeStaw meBli kucHennycH 

latte PicaRd 1,2/1,8 m.b. 

- 5 elementów

w zestawie: blat w kolorze aluminium; 

białe korpusy; fronty Picard z białą wstawką; 

regulowane nóżki; możliwość domawiania 

dodatkowych szafek poza zestawem

PoJeMNik
do sortowania śmieci, 

poj. 50 l - 27,90 zł/szt.

krzeSło oBiko
tapicerowane, skay, w kolorach: 
biały, latte, venge, czarny, szary

woRki
na śmieci, na gruz lub budowlane, 

różne poj. - od 3,29 zł/opak.

oRgaNizeRy
różne rodzaje - od 11,90 zł/szt.
pokrowiec Do uBraŃ

- od 12,90 zł/szt.
wieszak dRewNiaNy

3 szt. (3 zł/szt.) - 8,89 zł/kpl.

4990
zł/szt.

6990
zł/szt.

99 
zł/para

od 3990
zł/szt.

629 
zł/zest.

hit ceNowy

1999
zł/m2

7990
zł/szt.

od 889
zł/kpl.
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DuluX eaSycare
farba plamoodporna, 
różne kolory, 2,5 l (22 zł/l)

dekoRal akRylit w
farba lateksowa, odporna 
na szorowanie, 10 l (8,30 zł/l)

Dekoral clean & color
lateksowa farba satynowa, 
2,5 l (22,80 zł/l)

śnieżka Barwy natury
matowa farba lateksowa, 
5 l (13,60 zł/l)

magnat creatiVe
farba lateksowa, o głębokim stopniu matowości 
i antyrefleksyjna, szczególnie polecana do ma-
lowania dużych powierzchni, 2,5 l - 58,99 zł 
(23,60 zł/l), 5 l - 99,99 zł (20 zł/l)

JedyNka PeRfekcyJNa
wydajna biała farba akrylowa do 
dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wew. 
pomieszczeń, 10 l + 10% GRaTIS (5,45 zł/l)

SouDal FiXall
290 ml, kolor biały;
1.  CLaSSIC, wysoce elastyczny 

klej-uszczelniacz na bazie polimerów 
hybrydowych - 26,99 zł (93,07 zł/l)

2.  HIGH tACk, superwytrzymały, elastyczny klej-
-uszczelniacz z ekstremalnie mocnym chwytem 
początkowym - 29,99 zł (103,41 zł/l)

FranS-pol głaDź 
szPachlowa 
eXtra gS-2
wys. jakości wolnowiążący 
materiał wykończeniowy, 
doskonały jako ostateczna 
warstwa, łatwy do obróbki 
i szlifowania, 
20 kg (1,65 zł/kg)

FranS-pol gipS 
szPachlowy 
eXtra gS-5
wys. jakości wolnowiążący 
materiał wykończeniowy 
o dużej przyczepności 
do podłoża, 
20 kg (1,35 zł/kg)

DuluX eaSy care 
nieSkazitelna Biel
plamoodporna, 9 l (15,55 zł/l)

MagNat UltRa Matt
lateksowa farba do sufitów, 10 l (9 zł/l)

BeckerS DeSigner uniVerSal
wodorozcieńczalna emalia przeznaczona 
do dekoracyjno-ochronnego malowania po-
wierzchni drewnianych i drewnopochodnych, 
najlepszy wybór dla alergików oraz do ma-
lowania elementów w pokojach dziecięcych, 
posiada rekomendację PtA, 0,5 l (39,98 zł/l)

altaX SzyBko-
ScHnący lakier
do wnętrz, dostępny połysk 
i półmat, 0,75 l (34,65 zł/l)

ftaloNal 0,9 l
nawierzchniowa farba alkidowa, 
dająca powłoki charakteryzujące się 
dobrą przyczepnością do podłoża, 
elastycznością oraz dobrą odporno-
ścią na czynniki atmosferyczne, do-
stępne różne kolory (od 18,88 zł/l)

folia
1.  PAroIzoLACyJnA 

wym. 2x50 m - 0,59 zł
2.  CzArnA BuDoWLAnA 

wym. 5x20 m - 0,49 złwełna urSa 
staNdaRd df 38
λ = 0,038
gr. 100 mm

DraBina 
alUMiNiowa
- 4-stopniowa 
do 120 kg - 64,99 zł
- 5-stopniowa 
do 120 kg - 79,99 zł

panele poDłogowe
1.  Dąb Piastowski, AC3, 7 mm - 17,99 zł
2.  Jesion kalimera, AC4, 7 mm - 22,99 zł
3.  Dąb Sceniczny, AC4, 7 mm - 24,99 zł
4.  Dąb Artemida, AC4, 8 mm, V-fuga - 28,99 zł

tesa
- PoWErBonD 

super mocna taśma montażowa, 
1,5 m x 19 mm - 19,99 zł

- gwóźdź regulowany 
samoprzylepny do tapet, 

maks. obciążenie 1 kg - 15,99 zł 

5499
zł/szt.

5699
zł/szt.

6799
zł/szt.

8299
zł/szt.

8999
zł/szt.

1999
zł/szt.

2599
zł/szt.

2699
zł/szt.

999
zł/m2

3299
zł/szt.

5999
zł/szt.

od 2699
zł/szt.

od 6499
zł/szt.

od 1599
zł/szt.

od 049
zł/m2

od 1699
zł/szt.

od 5899
zł/szt.

13999
zł/szt.

10% gRatis

1.
2.

1.

3.

4.

2.

1.

2.

od 1799
zł/m2
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92 mm

120 mm

1000 mm

od 249
zł/szt.

1.  Nawozy JesieNNe PlaNta
3 kg uniwersalny + 300 g GrAtIS - 19,90 zł (6,03 zł/kg); 
7,5 kg (folia): uniwersalny, na trawniki, 
pod iglaki - 29,90 zł (3,99 zł/kg)

2.  Vit-7 jeSienno-zimowy
opak.: 0,25 l - 2,49 zł (9,96 zł/l), 
0,5 l - 4,19 zł (8,38 zł/l), 1 l - 5,99 zł

śroDki na gryzonie pSB
1.  kostka woskowa na myszy i szczury, 

150 g - 5,49 zł (36,60 zł/kg)
2.  pasta na myszy i szczury, 150 g 

- 4,99 zł (33,27 zł/kg)
3.  granulat na myszy i szczury, 180 g 

- 4,49 zł (24,94 zł/kg)
4.  karbid, 0,7 kg - 9,99 zł (14,27 zł/kg)

kalosze
dziecięce, damskie, męskie; 
różne rozmiary, miks kolorów

pSB nawóz 
MiNeRalNy JesieNNy
uniwersalny, opak.: 0,9 kg 
- 4,99 zł (5,54 zł/kg), 
4,5 kg - 14,99 zł (3,33 zł/kg)

PlaNdeka
różne rozmiary

narzęDzia FiSkarS

1.  Solid szpadel ostry + szczotka 

- 99 zł - Hit cenowy

2.  siekiera rozłupująca 

L - X21 + nóż szefa kuchni - 199 zł

akcesoRia saMochodowe
1.  żarówki halogenowe H4/H7, różne rodzaje - od 7,99 zł
2.  osłona na szybę 150x70 cm - 7,99 zł
3.  apteczka samochodowa DIn 13164 - 22,90 zł
4.  kamizelka ostrzegawcza pomarańczowa lub żółta, z trójkątem ostrzegawczym - 20,90 zł
5.  kompresor BIG-tIrE 12 V - 140 PSI 12 A, z manometrem - 64,90 zł
6.  podnośnik hydrauliczny 2 t trolley - 99 zł

odwodNieNie liNiowe
- GArAŻoWE, 3 m; komplet zawiera: 3 szt. korytek HDPE 100/70, 

3 szt. rusztów ze stali ocynkowanej klasa A15, 2 szt. zaślepek 
+ 1 szt. odpływu - 79,90 zł/kpl.

- odwodnienie liniowe 4All - 1 m.b. (ruszt ocynk + kanał) 
A15 - 29,90 zł/kpl.

- zestaw instalacyjny do 4All - 14,90 zł/zest.

PilaRka elektRyczNa 
haNdy
silnik 2000 W, prowadnica: 40 cm, 
hamulec bezpieczeństwa

sekatoR
napięcie 7,2 V;  

standardowa gr. cięcia 
świeżych gałęzi maks. do 18 mm; 

w zestawie: bateria 1,5 Ah, 
i ładowarka, możliwość 

 zamontowania na wysięgniku

elektRyczNa  
PilaRka taRczowa do dRewNa

moc silnika 2000 W (230 V), maks. dł. elementu 3 m, 
maks. śr. 135 mm, rozmiar tarczy: śr. 405x30x2,5 mm, 

ramię podtrzymujące cięty materiał

PilaRka Nac
1.  elektRyczNa 
 z Silnikiem wzDłużnym

moc 2400 W, łańcuch i prowadnica orEGon 40 cm, 
szybkość cięcia 14 m/s, SDS - beznarzędziowy 
system wymiany łańcucha - 259 zł

2.  sPaliNowa
silnik dwusuwowy 45 cm3, moc 2,4 kM, łańcuch 
i prowadnica nAC 40 cm, antywibracyjna rękojeść - 319 zł

odkURzacz elektRyczNy  
z Funkcją DmucHawy 3000 w

silnik o mocy 3000 W, płynna regulacja prędkości  
wydmuchu 375 km/h, przepływ powietrza 

16 m3/min, zdejmowalne tuby odkurzacza/dmu-
chawy, rozdrabnianie, metalowe noże 

tnące, worek na odpady 45 l

akUMUlatoRowa 
piła na wySięgniku
napięcie 18 V, bateria 1,5 Ah, 
dł. prowadnicy 20 mm, prowadnica 
i łańcuch oregon, ładowarka 
i akumulator w zestawie

odkURzacz sPaliNowy  
z Funkcją DmucHawy

spalinowy odkurzacz z funkcją dmuchawy, silnik o mocy 
0,9 kM, poj. 26 cm3, pr. wydmuchu powietrza 325 km/h, 

przepływ powietrza 12,8 l/min, worek na odpady  
o poj. 40 l, waga 4,3 kg

7990
zł/kpl.

od 449
zł/szt.

od 499
zł/opak.

od 499
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 2990
zł/para

od 259 
zł/szt.

859 
zł/szt.

289 
zł/szt.

199 
zł/szt.

299 
zł/zest.

169 
zł/zest.

469 
zł/szt.

2.

1.

1.
2.

3.

4.
2.

1.

1.

2.

3.

4.

6.

5.

hit ceNowy

od 99 
zł/szt.

2400 
W

2000 
W

3000 
W

2000 
W

18 
volt

7,2 
volt

2,4 
kM

0,9 
kM

2.

1.

405
mm

1,5
Ah

1,5
Ah
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od 159
zł/szt.

zNicze 
ecoluX
różne rodzaje, 
od 1,29 zł/szt.

Bukiety 
i gałązki SztucznycH 
kwiatów

kamienie ozDoBne
opak. 25 kg (0,52 zł/kg)

laMPioN 
i zNicze led
- od 1,59 zł/szt.

ławka cmentarna 

ze Skrzynką
wym.: 79x23x80 cm, wykonana 

z plastiku, dzięki czemu nie będzie rdzewieć, 

skrzyneczka zamykana na kłódkę (brak kłódki w zestawie)

przęSło inga*
szer. 2,00 m, wys. 1,00-1,20 m, stal + ral 9005 przęSło amelia*

szer. 2,00 m, wys. 1,10-1,28 m, ocynk + ral 9005

przęSło Bona*

szer. 2,00 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura  

+50 pkt. payBack
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

zNicze saNta MaRozza (z wkładem parafinowym)

1.  nicea Mini, 21 cm - 9,99 zł/szt.

2.  Lyon Mini, 17 cm - 9,99 zł/szt.

3.  Lyon, 28 cm - 30,99 zł/szt.

4.  Verona, 35 cm (z wkładem 

elektronicznym) - 26,99 zł/szt.

5.  Cordoba, 31 cm 6.  Malaga, 

31 cm - 17,99 zł/szt.

7.  nicea Midi, 31 cm 
- 17,99 zł/szt.

8.  Avignon Midi, 31 cm 
- 17,99 zł/szt.

9.  Valencia, 33 cm 
- 17,99 zł/szt.

od 1299
zł/opak.

99 
zł/zest.

119 
zł/szt.

259 
zł/szt.

339 
zł/szt.

PRodUkt
Polski

PRodUkt
Polski

PRodUkt
Polski

1. 3.2.

4.

7. 8. 9.

5.

6.

Sklep Kod  
pocztowy Adres Telefon

Godziny otwarcia
Sklep Kod  

pocztowy Adres Telefon
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele pn.-pt. soboty niedziele

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
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