Kwiecień
2020
Oferta ważna
od 03.04 do 18.04
lub do wyczerpania zapasów.

www.mrowka.com.pl
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MRÓWKA ŚREM JUŻ OTWARTE!
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MYJKA DO OKIEN
+ KONCENTRAT DO MYCIA SZYB 0,5 l

urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien,
luster i płytek; szerokość robocza (ssawki) 280 mm;
zbiornik na brudną wodę 100 ml; zasilanie bateryjne; wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu akumulatora ok. 60 m2, wyposażenie dodatkowe:
środek do czyszczenia okien (koncentrat),1 x 20 ml;
spryskiwacz z padem z mikrofibry, w zestawie
koncentrat do mycia szyb RM 500 o poj. 0,5 l

44

moc przyłącza 1,4 kW; ciśnienie maks. 110 bar; wydajność tłoczenia maks. 360 l/h; wydajność powierzchniowa 20 m²/h; podawanie środka czyszczącego przez
zasysanie lub dysze pianową; wbudowany filtr wody;
wyposażenie: zestaw do mycia samochodu - szczotka,
dysza pianowa; pistolet wysokociśnieniowy G 120 Q;
1-stopniowa lanca spryskująca; dysza
rotacyjna; wąż wysokociśnieniowy 4 m

MYJKA CIŚNIENIOWA 155 BAR

moc 2100 W; ciśnienie 155 bar; przepływ wody 450 l/h; zintegrowany pojemnik na detergenty; aluminiowa pompa, wyposażenie: pistolet, lanca, dysza regulowana, dysza turbo, szczotka
płaska, szczotka rotacyjna, szczotka tarasowa, wąż 8 m.b.
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MYJKA CIŚNIENIOWA
K2 COMPACT CAR
+ SZAMPON SAMOCHODOWY 0,5 l
+ ULTRA PIANA 3w1 1 l

0°

+50°P

+5
0

zł/szt.

zł/szt.
PRODUKT
POLSKI

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE BONA*

PANEL OGRODZENIOWY

szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

wys. 1,52 m, drut śr. 3,2 mm,
oczko 75x200 mm, ocynk + ral 7016 połysk

+200 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 80 zł

799
THUJA SZMARAGD

zł/szt.

55-75 cm, średnica doniczki 17 cm

0433
Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 03-18.04.2020 r.
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3990

+500°P
+50°P

zł/szt.

PERGOLA
PROSTA
wym. 128x210x40 cm
- 119 zł/szt.

ARCHITEKTURA OGRODOWA

HUŚTAWKA
MINI
- 199 zł/kpl.

ARCHITEKTURA OGRODOWA PIA
donice, różne kształty; płoty, różne rodzaje

DONICA,
kolor: brąz
- z kratką
D16, wym.
40x90x140 cm
- 99 zł/szt.

KRATKA OGRODOWA R34
kolor: brąz, impregnacja ciśnieniowa
WOLMANIT PROCOLOR
- diagonalna prosta, wym.: 180x180 cm - 95 zł/szt.,
x
90 180 cm - 65 zł/szt.; z łukiem, wym.:
180x180x160 cm - 109 zł/szt., 90x180x160 - 85 zł/szt.

- PALIKI do pomidorów, wym. 2,2x2,2x120 cm,
opak. 10 szt. - 19,90 zł/opak. (1,99 zł/szt.)
- PŁOTEK trawnikowy, wym. 20x80 cm - 5,99 zł/szt.
- ROLLBORDER, wym.: 5x20x200 cm - 11,90 zł/szt.,
6x20x200 cm - 18,90 zł/szt., 6x30x200 cm - 26,90 zł/szt.
tarasowa, wym. 2,5x14x250 cm - 19,90 zł/szt.
- KRATKA prosta, wym.: 90x180 cm - 27,90 zł/szt.,
45x180 cm - 15,90 zł/szt.; skośna, wym. 45x150 cm
- 9,90 zł/szt.
- PODEST prosty, wym.: 50x50x2,8 cm - 7,90 zł/szt.,
40x40x2,8 cm - 5,49 zł/szt.
- DONICA parkowa, wym.: 50x50x40 cm - 99 zł/szt.,
100x50x40 cm - 129 zł/szt.
- PŁOT sztachetowy; wym.: 7x40x180 cm, 15 sztachet
- 19,90 zł/szt., 9x80x180 cm, 10 sztachet - 34,90 zł/szt.

9999

10999
149

3599

zł/szt.

zł/szt.

8999

zł/szt.

zł/szt.

VIDARON
LAKIEROBEJCA, 0,75 l

zł/szt.

SADOLIN CLASSIC
IMPREGNAT

DREWNOCHRON
IMPREGNAT EXTRA

SADOLIN EXTRA

do stosowania na zewnątrz, dostępne różne
kolory, 9 l (16,56 zł/l)

lakierobejca dekoracyjno-ochronna, różne
kolory, 2,5 l (44 zł/l)

powłokotwórczy,
różne kolory, 4,5 l (20 zł/l)

OLEJ DO DREWNA

lakierobejca z dodatkiem Teflon®
Surface Protector, tworzy zwarte,
trwałe i elastyczne powłoki; dostępne różne kolory (47,99 zł/l)

do tarasów, pomostów, podłóg oraz mebli ogrodowych,
różne kolory, 2,5 l (40 zł/l)

od
od
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zł/zest.

2090
zł/szt.

5990

0°
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zł/kpl.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

IDEAL PRO SZUFLA
DO PIASKU
solidna i trwała rączka
kompozytowa
z włóknem szklanym,
wąż w komplecie

5.

NARZĘDZIA FISKARS

4.

od

3790

1.
2.
3.
4.
5.
6.

siekiera X25 + piła SW73 - 229 zł
szpadel z ERGO ostry + rękawice - 79 zł
szpadel z ERGO prosty + rękawice - 79 zł
sekator nożycowy Hook L74 + sekator nożycowy P26 - 159 zł
szpadel ostry Solid™ + szczotka - 99 zł HIT CENOWY
grabie do liści XL - 89 zł

zł/szt.

3.
NARZĘDZIA RĘCZNE

1. sekator ogrodowy, ostrze tytanowe,
uchwyt z nakładką antypoślizgową
- 20,90 zł
2. nożyce do gałęzi 16”, aluminiowe,
dł. 45 cm - 34,90 zł
3. piła składana, ostrze z potrójnym szlifem, ergonomiczny uchwyt - 39,90 zł
4. nożyce do żywopłotów, dł. ostrza
23 cm, stalowe ramiona - 26,90 zł
5. siewnik - 29,90 zł

2
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DESKA TARASOWA*

wym. 25x140x2400 mm, różne kolory
*dostępne również kompozytowe listwy wykończeniowe,
wym. 60x6x2400 mm - 18,90 zł/szt.,
legary, wym. 30x50x2400 mm - 22,90 zł/szt.

COMPLEX
DESKA
TARASOWA

ryflowana sosnowa 2,5x14x250
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

1799
zł/szt.

149

NIA
OGRODZE
SIATKI

od

zł/szt.

SIATKA ZGRZEWANA

129

1.

zł/szt.

4990

od

zł/szt.

ocynk, zielona, oczko 101x76 mm, dł. 10 m
- wys. 100 cm - 49,90 zł
- wys. 150 cm - 94,90 zł

od

ZBIORNIK NA
WODĘ DESZCZOWĄ
Z POKRYWĄ
I KRANEM 300 l
wym. 58,5x80x92 cm

3990

2190

+500°P
+100°P

zł/para

zł/szt.

TABLETKI
BIOLOGICZNE

2.

do szamb i przydomowych
oczyszczalni‚ 12 szt., 1 tabletka
wystarcza na miesiąc do zbiornika do 3 m3 (3,33 zł/szt.)

KALOSZE

duży wybór, miks kolorów

°P

Y
HIT CENOW
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00
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249
zł/szt.
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99

zł/szt.
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PRODUKT
POLSKI

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE*

1. INGA, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, stal + ral 9005 - 129 zł;
2. GABI, szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura - 239 zł
3. LIWIA, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, stal ocynk + ral 9005 - 199 zł;
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

1.

2.

GRILL GAZOWY 2.0
(5,5 KW)

3.

lakierowana blacha stalowa,
moc 5,5 kW; podwójny
palnik główny, piezo zapalacz w przycisku, dołączony
wąż i reduktor ciśnieniowy,
powierzchnia grillowania
49 x 38 cm - odpowiedni
dla około 8 osób

od

2990

4.

GRILL WAHADŁOWY NA TRÓJNOGU

śerdnica 50 cm, emaliowana miska paleniskowa; chromowany ruszt grillowy; prosty mechanizm podnoszenia
rusztu; łatwy montaż; odpowiedni dla około 6 osób

239
zł/szt.

89

zł/szt.

zł/szt.

GRILL STALOWY
WÓZEK

5.

OPRAWY
OGRODOWE SERIA LUNA
1. - 29,90 zł, 2. - 29,90 zł,
3. - 29,90 zł, 4. - 64,90 zł,
5. - 69,90 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

LAMPKA
SOLARNA
różne rodzaje

od

2

90

zł/szt.

GRILL WĘGLOWY
KULISTY Z POKRYWĄ

średnica głównego rusztu 38,5 cm;
misa wykonana ze stali emaliowanej

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

61x41 cm, wykonany
z lakierowanej blachy
stalowej, pow., grillowania 58,5x41 cm,
odpowiedni dla około
10 osób
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w ogrodz

zł/szt.

KOSIARKA
1800 ELEKTRYCZNA
W NAC

OLEJ NAC
SAE30, 0,6 l
do kosiarek
(13,32 zł/l)

moc 1800 W,
szerokość
koszenia 40 cm,
pojemność kosza 40 l,
centralna pięciostopniowa
regulacja wysokości
koszenia

799
zł/szt.

619

339

zł/szt.

zł/szt.

6,5
Nm

KOSIARKA
SPALINOWA
Z NAPĘDEM NAC

KOSIARKA
SPALINOWA NAC

silnik Briggs&Stratton, moment obrotowy 6,1 Nm, poj. 125 cm3,
szer. robocza 42 cm, centralna sześciostopniowa reg.
wys. koszenia, kosz 40 l, system mycia obudowy,
3in1 (wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie)

2.

od

169
zł/szt.

1.

silnik OHV, moment obrotowy 6,5 Nm,
pojemność 146 cm3, szerokość robocza
42 cm, centralna pięciostopniowa reg.
wysokości koszenia, kosz 40 l, system
mycia obudowy, 3in1 (wyrzut do
kosza, wyrzut tylny, mielenie)

5,5
KM

1399

819

KOSIARKA
SPALINOWA
Z NAPĘDEM HANDY

zł/szt.

zł/szt.

53
cm

silnik OHV; pojemność 150 cm3;
szerokość robocza 46 cm; regulacja
wysokości koszenia: centralna
25-75 mm; kosz: 55 l; koła
łożyskowane: 17,5/25 cm;
boczny wyrzut;
funkcja mielenia

POMPA
DO WODY BRUDNEJ

obudowa ze stali nierdzewnej; gł. zanurzenia: 7 m;
śr. ziarna zanieczyszczeń: 35 mm;
przewód zasilający: 10 m H05RN-F;
1. SWP 1100 INOX - moc: 1100 W;
wyd. 20 000 l/h; wys. podnoszenia/ciśnienie:
8 m, 0,8 bara - 199 zł
2. PZ 600 INOX - moc 600 W; wyd. 8 000 l/h;
wys. podnoszenia/ciśnienie: 6 m /0,6 bara;
2 wyloty: pionowy i poziomy - 169 zł

109

IBO POMPA
ZANURZENIOWA
NEMO 250 W

od

5,5 KM, 190 cm , Subaru, funkcja 4w1,
szer. koszenia 53 cm
3

499
33
cm

KOSIARKA
AKUMULATOROWA 18 V NAC

silnik bezszczotkowy, w zestawie: akumulator 18 V,
4,0 Ah i ładowarka 1,8 A; szer. koszenia: 33 cm; wys.
koszenia: 25-65 mm, centralna regulacja wysokości:
5 pozycji, kosz na trawę: 32 l; funkcje 2w1
(wyrzut do tyłu, zbieranie do kosza)

1490

PODKASZARKA

zł/kpl.

- zestaw instalacyjny do 4ALL 100/70
(2 ścianki czołowe + odpływ dolny) - 14,90 zł
- odwodnienie liniowe garażowe Garage PACK 4All
- komplet 3 m.b. - 84,90 zł
- odwodnienie liniowe 4All - 1 m.b.
(ruszt ocynk + kanał) - 26,90 zł

4
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89

300 W, szer. cięcia:
23 cm, zderzakowy
system wysuwu żyłki,
waga 1,6 kg

MUFLE ODWODNIENIA LINIOWE

KOSIARKA
ELEKTRYCZNA
HANDY

zł/szt.

zł/szt.

silnik z magnesami, zabezpieczenie
termiczne, powleczona obudowa
pompy, wysokiej jakości membrana,
z czystego EPDM, w komplecie
zestaw naprawczy (membrana),
wysokość podnoszenia 80 m

46
cm

KOSIARKA SPALINOWA

600
W

zł/szt.

109

189

silnik: 1300 W; szerokość robocza: 33 cm;
regulacja wysokości
koszenia: 3 stopniowa
20-60 mm; kosz: 30 l

zł/szt.

33
cm

KOSIARKA
ELEKTRYCZNA HANDY

silnik: 1700 W; szerokość robocza: 38 cm; regulacja wysokości
koszenia: centralna 20-70 mm;
kosz: 50 l

38
cm

zł/szt.

PRZYCINARKA
DO ŻYWOPŁOTU LIDER

silnik 600 W, długość robocza 49 cm
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

299

zł/szt.

od

1290

od

1790

od

zł/opak.

zł/szt.

249
zł/szt.

RECORD - MIESZANKA
WOLNOROSNĄCA

TRAWY

opakowanie 1 kg - pudełko - 22,90 zł

1. Wembley, HOLLYWOOD SUN, 1 kg - 18,90 zł, 4 kg - 69 zł
2. SHADE, 1 kg - 19,90 zł, 4 kg - 79 zł
3. SPORTOWA, GAZONOWA, UNIWERSALNA, 0,9 kg - 12,90 zł,
4,5 kg - 59,90 zł

RENOVA - MIESZANKA
RENOWACYJNA

opakowanie 1 kg - pudełko - 17,90 zł

od

NAWOZY PLANTA
różne rodzaje

799
zł/szt.

ZRĘBKI

różne kolory, 50 l
- 17,90 zł
(0,36 zł/l)

KORA

różne rodzaje
- od 11,90 zł

od

1190

NA INSEKTY I GRYZONIE

- proszek na mrówki, 250 g
- 14,90 zł (59,60 zł/kg)
- proszek na mrówki, 1 kg - 37,90 zł
- odstraszacz na krety Sonic solarny - 44,90 zł

zł/szt.

ie
Nawadnian
ogrodu

od

BIOPON PREPARATY I NAWOZY

- nawóz do pelargonii płyn, 1 l - 7,99 zł
- nawóz uniwersalny granulat, 1 kg - 8,99 zł
- preparat przyspieszający kompostowanie,
1 kg + rękawiczki w zestawie - 9,99 zł

3499

2

99

zł/szt.

zł/szt.

2.

3.
NAWADNIANIE

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.

5.

6.

stojak na wąż ALUPLUS 1/2” 45 m, 1/2” 45 m - 59,90 zł
zraszacz pistoletowy SHOWER IDEAL - 11,90 zł
zraszacz pistoletowy 8-funkcyjny MIX IDEAL - 19,90 zł
szybkozłącze - przelot, 1/2”-5/8” - 2,99 zł
szybkozłącze - stop, 1/2”-5/8” - 3,49 zł
przyłącze uniwersalne z gwintem wewnętrznym - 3,99 zł

ŻYŁKA
TNĄCA

- okrągła 2 mm x 15 m,
Standard - 4,49 zł
- okrągła 2 mm x 15 m,
Premium - 5,99 zł

319
539
zł/zest.

zł/szt.

25,4
cm3
OPRYSKIWACZ PSB
poj. 5 l

18
V

URZĄDZENIE
DO CZYSZCZENIA
TARASÓW
ZE SZCZOTKĄ
DRUCIANĄ 18 V

miękki uchwyt poprawia
komfort pracy, w zestawie 1x
akumulator 2,0 Ah oraz ładowarka RC18115; napięcie: 18 V;
akumulator: 2,0 Ah; ładowarka:
1,5 Ah

89

zł/szt.

KOSA
SPALINOWA

silnik dwusuwowy,
moment obrotowy
0,96 Nm, pojemność
25,4 cm3, szerokość
robocza żyłka 42 cm,
dzielony wał

NOŻYCE AKUMULATOROWE
DO TRAWY I ŻYWOPŁOTU GRIZZLY

silnik: 3,6 V; długość robocza trawa: 8 cm; długość
robocza żywopłot: 12 cm; maks. średnica gałęzi:
8 mm; maks. czas pracy: 40 min; regulowany
uchwyt; akumulator wbudowany w urządzenie
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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WIOSNA

od

ie
w ogrodz

od

699
zł/szt.

249
zł/szt.

OSŁONKI I DONICE

różne rodzaje, kolory i wzory, dostępne
również podstawki w różnych średnicach

OSŁONKI I DONICE

różne rodzaje, kolory i wzory

od

3499
zł/szt.

od

999
zł/szt.

DONICZKI

różne rodzaje, kolory i wzory

od

799
zł/szt.

KRZEWY
OZDOBNE

KOSZYKI I SKRZYNKI

różne odmiany

różne rodzaje, kolory i wzory

od

od

1199

799
zł/szt.

zł/szt.

ROŚLINY PNĄCE

różne odmiany i rodzaje - od 11,99 zł/szt.

KRZEWY
I DRZEWA OWOCOWE

duży wybór odmian i rodzajów; drzewa
- 15,99 zł, krzewy - 7,99 zł

799
zł/szt.

DONICZKI

imitacje terakoty, betonu lub stali kortelowej

6
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KWIATY

KRZEWY OWOCOWE

różne odmiany i rodzaje - od 11,99 zł/szt.
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

duży wybór odmian,
kolorów i rodzajów

69

od

719

dostępne kolory:

zł/szt.

zł/szt.

FOTEL
BUJANY

wym. 82x69x189 cm,
kolory poduszek: szare,
czerwone, kolor stelażu:
czarny, szary, brązowy

MEBLE CATERINGOWE

- krzesło cateringowe składane - 69 zł
- stół cateringowy okrągły, śr. 120 cm - 199 zł
- ławka cateringowa, dł. 180 cm - 119 zł
- stół cateringowy, dł. 180 cm - 149 zł

109

od

zł/szt.

od

599
zł/szt.

24

90

dostępne kolory:

STÓŁ
APOLLO

wym. 80x80x70 cm

FOTEL CYRKON

kolor: grafit, limonkowy - od 24,90 zł

STÓŁ JANTAR

okrągły lub owalny, kolor: grafit, limonkowy;
wym.: 135x80 cm - 99 zł

PODSTAWA POD PARASOL PAG
- 39,90 zł

dostępne kolory:

zł/szt.

SYNTECON FOTEL OGRODOWY,
WISZĄCY, KOKON
pojedynczy - 599 zł, podwójny - 789 zł,
kolory: brąz, szary

249

zł/zest.

239
zł/szt.

HUŚTAWKA OGRODOWA
3-OSOB. Z PODUSZKAMI
szer. 170 cm, gr. poduszki 5 cm,
maks. obciążenie 250 kg

ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH
Z TECHNORATTANU

stół + 2 krzesła, kolor technorattanu: czarny, stolik
ogrodowy, śr. 60 cm, szkło hartowane o grubości
5 mm

155
dostępne kolory:

zł/szt.

+500°P
+100°P

899

zł/szt.

FOTEL LUKSUSOWY RELAX

siedzisko wykonane z wytrzymałego materiału
Oxford - maks. obciążenie: 100 kg
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

HUŚTAWKA VITA

229

zł/szt.

PARASOL
OGRODOWY
średnica 3 m

4-osobowa z poduszką 2-częściową oraz dwoma
podłokietnikami, rozkładana wytrzymała konstrukcja,
wym. 220x134x157 cm, maks. obciążenie 300 kg

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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409

1100
W

1329

zł/zest.

KOMPRESOR 24 l

zł/zest.

+500°P
+200°P

+ zestaw pneumatyczny
bezolejowy STANLEY, zbiornik 24 l, moc
1,5 KM/1100 W, przepływ powietrza
180 l/min, ciśnienie maks. 8 bar,
w komplecie zestaw pneumatyczny:
wąż 5 m spiralny, pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania kół
oraz zestaw 3 końcówek

119

209

zł/szt.

zł/szt.

400
W

6,5
KM

ODKURZACZ
UNIWERSALNY WD2

ELEKTRYCZNY PISTOLET
NATRYSKOWY

ZAGĘSZCZARKA PŁYTOWA

silnik / napęd 1-cylindrowy, 4-taktowy
silnik spalinowy OHV, zbiornik paliwowy
3,6 l, benzyna bezołowiowa, moc 6,5 KM,
wymiary płyty 550x420 mm,
maks. posuw 15 m/min, uderzenia na minutę 5500, głębokość zagęszczania 30 cm

doskonale sprawdzi się w roli
odkurzacza samochodowego,
w piwnicy, garażu, przydomowym
warsztacie, na podjeździe i tarasie,
moc 1000 W; poj. zbiornika 12 l;
do pracy na mokro i sucho,
wyposażenie: wąż ssący 1.9 m,
rury ssące, 2 szt., 0.5 m, ssawka
uniwersalna, filtr piankowy, ssawka
szczelinowa, papierowa torebka
filtracyjna 1 szt.

moc znamionowa 400 W;
wydajność 700 ml/min; system HVLP
(ciśnienie natrysku 0,1-0,2 bar); maks.
gęstość farby 60 DIN-s; śr. dyszy 2,5 mm;
poj. zbiornika na farbę 800 ml; 3-stopniowa dysza rozpylająca (strumień pionowy
płaski, poziomy płaski, okrągły)

229

zł/kpl.

+500°P
+100°P

800
W
PRZECINARKA DO DREWNA 800 W

MIESZADŁO 1200 W

710
W

229

115
zł/szt.

moc 1200 W; liczba biegów - 1;
liczba obrotów 0-680 min-1; uchwyt
mieszadła 14 mm; łagodny start;
elektroniczna kontrola obrotów,
w komplecie mieszadło śr. 100 mm

WIERTARKA UDAROWA 710 W

zł/szt.

moc 710 W, liczba obrotów 0-2700/min, liczba udarów
43200 min-1, śr. wiercenia w: betonie 13 mm, stali 10 mm,
drewnie 25 mm, zakres uchwytu wiertarskiego 13 mm,
bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej

moc 800 W; obroty 2950 min-1; śr. tarczy 200x16x2,4 mm;
ilość zębów 24; maks. wys. cięcia pod kątem 45°: 35 mm;
maks. wys. cięcia pod kątem 90°: 45 mm; wielkość blatu roboczego
500x335 mm; adapter do odkurzacza

175

TORBA

259

W KOMPLECIE

zł/zest.

zł/zest.

AKUMULATOR
W KOMPLECIE

73
el.

ZESTAW KLUCZY
NASADOWYCH 1/2” I 1/4” 73 el.

zestaw 73 elementy; stal chromowo-wanadowa;
skład zestawu: grzechotki 1/2” i 1/4” (72 zęby)
z odgiętymi rękojeściami, pakiet nasadek sześciokątnych
(4 mm - 27 mm) i końcówek wkrętakowych (płaskie,
krzyżowe, sześciokątne, Torx), pakiet akcesoriów, walizka
z tworzywa sztucznego z metalowymi zatrzaskami,
niezawodność produktu potwierdza 25-letnią gwarancja
oraz certyfikat TÜV Rheinland M+T

8
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1200
W

18
V

+500°P
+100°P

WIERTARKO-WKRĘTARKA
18 V LI-ION Z ZESTAWEM*

zestaw obejmuje: wiertarko-wkrętarka 18 V, reg. momentu obr. 1-19
+ wiercenie, moment obr. 28/44 Nm, dwa biegi I 0-350 min-1
i II 0-1250 min-1; latarka; torba; akumulator Energy+ 18 V; ładowarka
*możliwość wykorzystania akumulatorów do wszystkich
urządzeń z serii GRAPHITE Energy+
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

5799

3699

zł/szt.

DULUX EASYCARE

zł/szt.

DEKORAL AKRYLIT W

farba plamoodporna,
różne kolory, 2,5 l (23,20 zł/l)

farba lateksowa do ścian i sufitów
- 2,5 l (14,80 zł/l)

4799

7999

zł/szt.

zł/szt.

5999

od

zł/szt.

1499
zł/szt.

DESIGNER COLOUR

JEDYNKA DREWNO I METAL

wysokiej jakości wodorozcieńczalna,
lateksowa farba do ścian i sufitów, tworzy matowe, zmywalne wykończenie,
wydaj. do 16 m2/l, 2,5 l (24 zł/l)

emalia alkidowa do dekoracyjno-ochronnego malowania pow.
drewnianych, drewnopochodnych oraz
metalowych, 0,9 l (od 16,66 zł/l)

2999

4399

zł/szt.

zł/szt.

R ATIS
10% G
ŚNIEŻKA EKO

biała emulsja akrylowa do
ścian i sufitów, 10 l (4,8 zł/l)

NOBILES SUPER AKRYL
farba biała akrylowa,
10 l (8 zł/l)

MALFARB PSB MRÓWKA

JEDYNKA ŚNIEŻNOBIAŁA

farba akrylowa, wewn. biała,
10 l (3 zł/l)

farba do dekoracyjnego malowania
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń,
10 l + 10% GRATIS (4 zł/l)

3299
zł/opak.

PŁYTKI ELEWACYJNE SANDI 1

3799

opak. 0,49 m2 (67,33 zł/m2)

zł/szt.

PANELE

domu
w Twoim

2999
zł/szt.

Y
HIT CENOW

99
7
1

2

zł/m

PANEL PODŁOGOWY
DĄB NORD CAPE

AC3 6 mm, 1 opak. = 2,728 m2

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

PANEL PODŁOGOWY
DĄB COTTAGE LIGHT
V4, AC4 8 mm
1 opak. = 2,540 m2

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

PANEL PODŁOGOWY
DĄB KASJOPEJA
MODERN DESIGN,
V4, AC4 8 mm 1
opak.= 2,397 m2

Kwiecień 2020

9

od

279

Y
HIT CENOW

zł/szt.

299

POJEMNOŚCIOWY
OGRZEWACZ WODY
ELPROM

zł/zest.

30 l - 279 zł, 50 l - 279 zł,
80 l - 349 zł, 100 l - 425 zł

+500°P
+100°P
ZLEWOZMYWAK + BATERIA

granitowy, wymiar 67 x 44 x 15
pasuje do szafki 50 cm, gwarancja 15 lat – na zlewozmywak
zewozmywak odwracalny, przelew w komorze
zlewozmywak wpuszczany

Y
HIT CENOW

599

149
zł/zest.

zł/szt.

SERIA BATERII DAISY

od

229

3999

zł/zest.

zł/szt.

umywalkowa sztorcowa bez korka
wykończenie: chrom- 39,99 zł

ZLEWOZMYWAK
OKRĄGŁY
+ BATERIA

KABINA KOSTA

narożna, wym.: 80 i 90 cm, profile aluminiowe chrom,
uchwyty metalowe, brodzik niski 15 cm, szkło ciemne
grafitowe gr. 4 mm

umywalkowa sztorcowa z obrotową wylewką - 49,99 zł

1-komorowy z kołnierzem, wym. 49x17 cm

Y
HIT CENOW

179

KOMPAKT
Z DESKĄ
PP MITO

natryskowa bez zestawu natryskowego - 52,99 zł

odpływ poziomy,
możliwość regulacji
spłukiwania eko 2/4 litra
lub 3/6 litra

zł/zest.

od

8999

699
zł/zest.

wannowa bez zestawu natryskowego wykończenie: chrom
głowica: 35 mm- 69,99 zł

zł/szt.

R

GRZEJNIK
ŁAZIENKOWY
PSB SUN
kolor biały

wym. (mm)
480x550
680x550
930x550
1180x550
1380x550

moc
315 W
460 W
610 W
760 W
920 W

cena
89,99 zł
149 zł
189 zł
219 zł
249 zł

WC KOMPAKT C-CLEAR

zlewozmywakowa sztorcowa
- 49,99 zł

DESKA
SEDESOWA JULIA
- materiał duroplast
- wolnoopadająca
- kolor biały

Kwiecień 2020

5999
zł/m2

miska colour CLEAN-ON, deska wolnoopadająca antybakteryjna, przycisk chrom

2299

TABLETKI
zł/opak.
SOLNE
DO SYSTEMÓW
UZDATNIANIA
WODY

zł/szt.

10

WOLNOOPADAJĄCA

ZESTAW PODTYNKOWY
TORINO 844

399
SZCZOTKA
BISK IDA

DESKA

umywalkowa ścienna - 59,99 zł

wykonany z ceramiki sanitarnej
w zestawie deska sedesowa

również jako dodatek
do zmywarek, 25 kg
(0,92 zł/kg)

zlewozmywakowa ścienna
- 64,99 zł
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

Y
HIT CENOW

od

399

199

od

zł/szt.

199

2.

zł/szt.

2.

zł/zest.

3.

od

399
zł/zest.

1.

1.
ZESTAW SILVES/
PAPAJA/MARO*

149

159

zł/zest.

miska wisząca, deska
biała Polipropylenowa, stelaż
podtynkowego oraz przycis
- chrom błyszczący

1. szafka 55 cm z umywalką,
nóżki white - 249 zł/kpl.
2. słupek 30 cm, nóżki white - 249 zł
3. szafka wisząca z lustrem
- 50 cm, white - 199 zł
*zestaw nie zawiera baterii

1. szafka podwieszana z umywalką,
szer.: 50 cm - 299 zł, 60 cm - 349 zł,
80 cm - 399 zł,
2. słupek Pinia, podwieszany,
szer. 30 cm - 199 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

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
PODTYNKOWY
NEGRIS STRONG

KOMPLET AGAWA*

ZESTAW PINIA*

179

zł/zest.

ZESTAW NICE
SZAFKA
Z UMYWALKĄ*

ZESTAW
KREDO
SZAFKA
Z UMYWALKĄ
40 cm

szer. 50 cm
*cena nie zawiera
armatury

zł/zest.

ZESTAW SMALL SZAFKA
Z UMYWALKĄ 40 cm

kolory: biały połysk, Wenge Luizjana

3699

1.

zł/m2

PŁYTKI PODŁOGOWE
ITALIAN WOOD

2.

gres szkliwiony, mrozoodporny,
o wysokiej klasie ścieralności,
wym. 18,5x59,8 cm;
1. beż; 2. brąz; 3. szary

3.

1.

2.

3.

4.

od

3299
zł/m2

PŁYTKI ŚCIENNE

wym. 29,7x60 cm;
1. Sand - 32,99 zł; 2. Structure - 35,99 zł;
3. Patchwork - 35,99 zł; 4. Wood - 34,99 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

1699
zł/m2

GRES TECHNICZNY

wym. 29,7x29,7 cm, gat. 1 opak. 1,5 m2

Kwiecień 2020

11

HIT CENOWY

109,-

179
zł/szt.

zł/szt.

DRZWI WEWNĘTRZNE
KWADRO

pokój, łazienka, lewe, prawe
kolor: olcha sonoma, szer.: 60, 70, 80 cm
- ościeżnica drewniana rozmiar
60, 70, 80,
kolor olcha sonoma - 129 zł/szt.

579

zł/kpl.

DRZWI
WEWNĘTRZNE
KLASYK

kolor: olcha sonoma,
szer.: 60, 70, 80 cm

DRZWI ZEWNĘTRZNE
WEWNĄTRZKLATKOWE
BRYZA*

wym.: 80 i 90 cm; kolor: złoty dąb;
wykończenie: lakierowane; wypełnienie:
wełna mineralna/plaster miodu
*komplet akcesoriów w cenie

339
zł/szt.

DRZWI TECHNICZNE
OCYNKOWANE ZK ISO

uniwersalne prawe/lewe w komplecie uszczelka ,
zamek , czarna klamka z tworzywa sztucznego
PCS od 339 zł, cena dotyczy drzwi ocynkowanych

HIT CENOWY

od

1799,-

zł/kpl.

BRAMA UCHYLNA HORMAN

wym. 2500x2125 cm
dostepna w opcji antracyt - 799 zł

12

Kwiecień 2020

699
zł/kpl.

*cena 1799 zł dotyczy koloru brąz z szerokim panelem

SEGMENTOWA BRAMA GARAŻOWA I DWOMA PILOTAMI*

wym. 2500x2125 mm, wypełnienie pianką poliuretanową, automatyczne zatrzymanie napędu
przy natrafieniu na przeszkodę; powierzchnia imitujaca strukturę drewna; kolory: brązowy (ral 8028)
i antracytowy (ral 7016)
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

od

119
zł/szt.

od

6990
zł/szt.

79

90

zł/szt.

VENUS

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA
FREEZE
gwint E14;
1 pł. - 69,90 zł
2 pł. - 125,90 zł
3 pł. - 169,90 zł

+500°P
+50°P
+5
00
°P

KR401-3PL

+50°P

159

119

zł/szt.

zł/szt.

KLARA

MONAKO

KR 321-3L

KR-391-1L

OPRAWA
WISZĄCA VITA

gwint: E27, kolor:
grafitowa/ herbaciana;
- 1 zwis - 79,90 zł
- 3 listwa - 199,90 zł
- 3 talerz - 229,90 zł

Y
HIT CENOW

od

od

4490
zł/szt.

od

3999

zł/szt.

PLAFONIERA SOLA LED

OPRAWA MIRA

światło białe, neutralne 4000 K, zasilanie 220-240 V~,
źródło światła SMD LED i zasilacz w komplecie;
kolor biały, blacha stalowa, tworzywo sztuczne;
- 12 W, 1120 lm - 39,99 zł, - 16 W, 1504 lm - 49,99 zł
- 24 W, 2208 lm - 59,99 zł

kolor chrom, gwint E27;
- kinkiet - 44,90 zł
- oprawa 3 - 99,90 zł
- oprawa 5 - 154,90 zł

109
zł/szt.

DYWAN SOHO

w różnych wzorach;
- 80x150 cm - 109 zł,
- 120x170 cm - 179 zł
- 160x230 cm - 329 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

DYWAN CANVAS

w różnych wzorach;
- 80x150 cm - 89,90 zł
- 120x170 cm - 139 zł
- 160x230 cm - 239 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

od

8990
zł/szt.

Kwiecień 2020
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od

499
zł/szt.

1.

4.

PORCELANA

w ofercie: kubki - od 4,99 zł, miski - od 7,99 zł, filiżanka
- 13,90 zł, talerz deserowy, płytki, głęboki - od 9,99 zł;
zestaw do herbaty - 44,90 zł

półmiski - od 9,99 zł, salaterka - 7,99 zł;
świecznik, mata stołowa, różne kolory;
ozdoby wielkanocne, miks wzorów

od

299
zł/szt.

od

od

1590

599
zł/szt.

zł/szt.

LINIA GALAXA

brytfanna 38 cm - 139 zł, czajnik poj. 2,8 l - 55,90 zł,
garnek poj. 2,5-5,5 l - od 64,90 zł, patelnia 26-28 cm
- od 52,90 zł; nóż - od 15,90 zł

ZESTAW STOŁOWY

patera szklana z kloszem - 64,90 zł; sztućce; kpl./24 el. - 64,90 zł;
koszyk wiklinowy - od 19,90 zł; kieliszki AVANGARDA różne rodzaje kpl./6 szt; w ofercie również zest. wazonów kpl. 3 szt. - 39,90 zł;
obrus - od 39,90 zł; serwetka - od 5,99 zł

NACZYNIA KUCHENNE

299

PODKŁADKA STOŁOWA
miks wzorów

SALATERKI
różne rodzaje

DZBANEK
- 9,90 zł

zł/szt.

od

349
zł/szt.

od

- talerze CORTINA - od 13,90 zł
- talerze DIAMOND - od 7,99 zł
- miska CAPRI - od 2,99 zł
- kieliszek do jaj - od 2,99 zł
- talerz do jaj - od 18,90 zł
- naczynie do zapiekania ALTA - 37,90 zł

599
zł/szt.

OBRUS, BIEŻNIK

z motywem świątecznym

od

2190
zł/szt.

14

Kwiecień 2020

SERWETKI

różne rodzaje

OBRUS CERATOWY

szer. 140 cm; miks wzorów - 11,90 zł
w ofercie również obciążniki do obrusów (kpl. 4 szt.)
- od 4,99 zł/kpl.
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

1190
zł/m.b.

od

c

Wielkano

tuż, tuż...

999
zł/szt.

BLACHY DO PIECZENIA CHARLOTTE

+5
00
°P

nieprzywieralne; dostępne różne wymiary i formy

+100°P

Dostępne kolory:

84

1290
zł/szt.

90

zł/zest.

MOP PŁASKI
ULTRAMAX

zestaw
- w ofercie również wkład
do mopa - 24,90 zł/szt.

+500°P
+50°P

KOSZ
SKŁADANY
KLAPPBOX

Czysty

32 l

1.

Y
HIT CENOW

2999

od

zł/opak.
3.

4.

5.

6.

1. WASCHKONIG, proszek do prania, kolor i uniwersal, 7,5 kg - 29,99 zł (4 zł/kg)
2. PERSIL DUOCAPS kapsułki do prania COLOR/REGULAR, 36 prań - 29,99 zł
(0,83 zł/pranie)
3. SILAN SUPREME płyn do płukania, różne rodzaje, 1,2 l - 11,99 zł (9,99 zł/l)
4. VANISH OXI ACTION odplamiacz COLOR/BIEL, 1 l - 11,99 zł
5. SIDOLUX EXPERT do mycia, różne rodzaje, 750 ml - 8,99 zł (11,99 zł/l)
6. AJAX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
7. BREF POWER ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,27 zł/kg)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/szt.

8.

9.

10.

11.

7.

2.

CHEMIA GOSPODARCZA

zadbany dom

499

12.

8. CLIN płyn do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
9. FAIRY PLATINUM kapsułki do zmywarek, 84 szt. - 62,99 zł (0,75 zł/szt.)
ALL IN ONE, 115 szt. - 62,99 zł (0,55 zł/szt.)
10. FAIRY PROFESSIONAL płyn do mycia naczyń LEMON/SENSITIVE,
5 l - 29,99 zł (6 zł/l)
11. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł (1,08 zł/szt.)
12. KATRIN czyściwo przemysłowe niebieskie - 19,99 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Kwiecień 2020
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

3299
zł/szt.

TACZKA SPAWANA
poj. 85 l

10999
zł/szt.

ACRYL PUTZ FINISZ

gładź szpachlowa wykończeniowa, 17 kg (1,94 zł/kg),
dostępne inne pojemności

od

5999

6999

zł/szt.

zł/szt.

MP 75
KNAUF

TACZKA OGRODOWA

opak. 20 kg

poj. 80 l

2199
zł/szt.

DRABINA ALUMINIOWA

- 4-stopniowa do 120 kg - 59,99 zł
- 5-stopniowa do 120 kg - 79,99 zł

699
zł/szt.

CEMENT TECHNIK
opak. 25 kg

999
zł/szt.

BETON B20
IZOLBET
opak. 25 kg

1099
zł/szt.

BETONIARKA
wieniec żeliwny
130/100, 550 W

MRÓWKA ŚREM
GOSTYŃSKA 51, 63-100 ŚREM
GODZINY OTWARCIA: PON - SOB 7:00- 20:00
NIEDZIELA HANDLOWA 10:00 - 18:00
Akceptujemy karty kredytowe:
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

