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hit

hit

cenowy

209
zł/szt.

cenowy

349
zł/kpl.

PIECYK GAZOWY

+200

Piec
szamot

niski - 149 zł
wysoki - 179 zł

typ gazu propan-butan; miejsce na butlę
11 kg (cała butla mieści
się w obudowie);
wyłącznik antyprzechyłowy; zabezp. termoelektryczne; czujnik wypływu
gazu; 3-stopniowa
regulacja

od

149
zł/szt.

od
Nagrzewnica gazowa 15 kW
Master HNB-15

zużycie gazu 0,75 kg/h; przepływ powietrza
300 m3/h; zasilanie LPG Propan Butan G30 700 mbar;
zabezpieczenie przed przegrzaniem i wypływem gazu;
rączka do przenoszenia; zapalarka piezoelektryczna;
reduktor i wąż w komplecie

+100

+100

129

1499

Reduktor

zł/szt.

do butli gazowej propan-butan - 14,99 zł

Reduktor i wąż
1 m - 24,99 zł

109
zł/szt.

zł/kpl.

299

zł/szt.

piec stalowy
LUIZA 6,5 kW

Promiennik gazowy
na butlę Master -46

element grzewczy - płyta ceramiczna;
moc 4,6 kW; zużycie gazu 320 g/h;
zapalnik ręczny; ciśnienie gazu 37 mbar;
regulacja mocy; Reduktor, wąż
i nakrętka w komplecie

wym. 33x36x93 cm

hit

cenowy

369
zł/zest.

hit

cenowy

99
25
zł/szt.

ODKURZACZ
DO POPIOŁU I INNYCH
ZANIECZYSZCZEŃ

moc 800 W, pojemność zbiornika 15 l, filtr materiałowy,
wąż ssący, aluminiowa przedłużka, stal nierdzewna

Zakupy za 50 zł
+U6NK0TÓ0W
P

Toaletka
kosmetyczna
Diana Plus

z lustrem i taboretem,
kolor biały, wymiary:
- stół: wys. 141 cm (z nadstawką), szer. 75 cm, gł. 40 cm
- stołek: wys. 45 cm, szer. 37 cm, gł. 28 cm

Termowentylator

ochrona przed przegrzaniem, automatyczna kontrola termostatu, wbudowany
termostat pokojowy, moc: 1000/2000 W

9261

od

od

279

499

5999

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Wymiennik
dwupłaszczowy
Kospel X-TERM

+100

XP-100 litrów - 499 zł, XP-120 litrów - 599 zł,
XP-140 litrów - 629 zł

R

od

8999

zł/szt.
Grzejnik łazienkowy
PSB SUN
szer. x wys.
1. 480 x 550 mm
2. 680 x 550 mm
3. 930 x 550 mm
4. 1180 x 550 mm
5. 1380 x 550 mm

płyta
grzewcza

moc
315 W
460 W
610 W
760 W
920 W

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

399
zł/szt.

od
pojemnościowy
ogrzewacz
wody ELPROM
poj.: 30 l - 279 zł,
50 l - 279 zł,
80 l - 349 zł,
100 l - 425 zł

109

GRZEJNIK
HALOGENOWY

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

zł/szt.

2499

grzejnik
olejowy

zł/szt.

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

Grzejnik
kwarcowy 800 W

2 opcje grzania, zabezpieczenie przed
przegrzaniem i przewróceniem,
duża wydajność - oszczędność energetyczna

539

499

zł/szt.

zł/szt.

1
2

3

od

099

PODPAŁKI PSB

Piec stalowy
Ewa 7 kW
wym. 33x46x90 cm

Piec stalowy
barbara 9 kW
wym. 46,5x39x80 cm

Piec stalowy
Beata 9 kW

wym. 46,5x39x97 cm

Piec stalowy
eliza 7 kW

549
zł/szt.

kolor beżowy, wym. 40x46x90 cm

+50

+100

zł/szt.

1. podpałka z zapłonem PSB,
24 szt. - 2,99 zł
2. podpałka „PSB 32 kostki”,
24 szt. - 1,19 zł
3. zapałki gospodarcze „PSB 250”,
paczka 3x250 szt.,
96 szt. - 0,99 zł

od

179
zł/szt.

499

zł/zest.

499

zł/zest.
zestaw
szafka z umywalką
i lustrem*
dostępne rozmiary:
- Maro, 85 cm
*cena bez armatury

2
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Wyposażenie łazienek

od

kabina bora/cordia

749

zł/zest.

hydromasaż 6 dysz, szyby tylne grafit,
przednie przezroczyste 4 mm, profil chrom,
podwójne rolki, wys. brodzika 42 cm; wym.:
80x80 cm - 749 zł,
90x90 cm - 849 zł

zestaw
podtynkowy
hit

WC KOMPAKT
STRONG Master

3/6 litra, deska PP
- odpływ poziomy - 179 zł
- odpływ pionowy - 199 zł

od
od

6490
zł/szt.

Dywan EXCELLENCE

8

90

dostępne kolory: beż, ciemny beż, ivory, szary;
wym.: 60x120 cm - 64,90 zł; 120x160 cm - 169 zł,
160x230 cm - 319 zł

zł/szt.

Poduszka LAPONIA

wym.: 40x40 cm - 8,90 zł, 50x60 cm - 16,90 zł,
70x80 cm - 24,90 zł

Kołdra LAPONIA

wym.: 135x200 cm - 47,90 zł,
155x200 cm - 51,90 zł, 220x200 cm - 67,90 zł

od

Poduszka dekoracyjna

1290
zł/szt.

wym. 40x40 cm - od 12,90 zł

KoC

wym. 150x200 cm - od 31,90 zł

od

14

90

od

zł/szt.

Naczynia żaroodporne

różne rodzaje i pojemności - od 14,90 zł

Zaparzacz

TapetY papierowE

3

99

zł/szt.

1790

od

6690
zł/szt.

BRYTFANNA
owalna

Porcelana FERNO

poj. 600-1000 ml
- od 19,90 zł

od

szer. 53 cm, dł. 10,05 m.b.
- Feelgood - 17,90 zł/szt.
zł/szt.
- P+S - 23,90 zł/szt.
- Klej do tepet papierowych, winylowych,
flizelinowych - od 6,49 zł

emaliowana,
wym. 32-38 cm

talerze, salaterki, filiżanki,
mlecznik, cukierniczka

1

1990 1490

zł/szt.
VILEDA EXPRESS
suszarka do bielizny,
pow. suszenia 3 m

2

Stolik
kawowy

od

87
zł/szt.

1. PENTA, blat wykonany
z płyty MDF, średnica 60 cm,
dostępny w kolorach:
biały - 87 zł/szt.
2. SCANDI - 99 zł

4490

+50

Krzesło DETROIT

zł/szt.
VILEDA mop
SuperMocio SOFT

- mop na kiju - 14,90 zł
- wkład do mopa SuperMocio
SOFT - 11,90 zł
- wiadro SUPER
do mopa - 26,90 zł

zł/szt.

siedzisko z tworzywa,
nogi z drewna bukowego
połączone metalowym
stelażem, dostępne
w kolorach: biały, czarny
- 87 zł/szt.

Suszarka
balkonowa
formica

do bielizny,
pow. suszenia 18 m

1
4
5
2

+100

od

499

157

zł/szt.
VILEDA VIVA
BRAVO PLUS

deska do prasowania

8

zł/szt.

od

6
3

2090
zł/szt.

2

7
1

1. bryza ekspert proszek do prania 6 kg, kolor/white, 85 prań 28,99 zł (0,34 zł/pranie)
2. FAIRY płyn do naczyń, różne rodzaje,
900 ml - 6,99 zł (7,76 zł/l)
3. KIWI EXPRESS SHINE gąbka nabłyszczająca do obuwia,
różne rodzaje, 6 ml - 10,99 zł (183,20 zł/100 ml)
4. KIWI SHOE POLISH pasta do butów w puszce,
różne rodzaje, 50 ml - 4,99 zł (9,98 zł/100 ml)

5.
6.
7.
8.

SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
KATRIN XL ręcznik przemysłowy, biały - 25,99 zł
MINOS do nagrobków, pasta, 240 g - 5,99 zł (24,96 zł/kg)
MINOS do nagrobków, płynna pasta, 270 ml - 5,99 zł
(22,19 zł/l)

pojemnik
do przechowywania

różne pojemności
1. CARGOBOX - od 31,90 zł
2. ROBUSTO-BOX - od 20,90 zł,
pokrywa ROBUSTO-BOX - od 7,90 zł

Październik 2018

3

+50

+50

+50
ZESTAW 3 OCZEK LED

5590
zł/zest.

kwadratowe lub okrągłe w zestawie
z żarówką LED, różne kolory

1490
zł/kpl.

OCZKA RUCHOME
POJEDYNCZE

od

w komplecie z żarówką
halogenową,
różne kolory

Spoty led wega/dione

2

90

1 kinkiet, 2 listwa, 3 listwa, 4 listwa/plafon;
żarówki LED w komplecie

od

3990
zł/kpl.

zł/szt.

ŻARÓWKA LED
różne rodzaje

219

+50

1

zł/szt.

Lampa
podłogowa
led sumatra

99

OPRAWA WISZĄCA
ESENCJA

+50

2

zł/szt.

gwint 3xE14

kolor: satyna, chrom,
moc 18 W + 7 W,
wys. 180 cm

od

OPRAWA WISZĄCA capri

od

12590
zł/szt.

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

1690
zł/szt.

Plafon kwadratowy LED
- 6 W, 360 lm, IP20 - 16,90 zł
- 12 W, 720 lm, IP20 - 22,90 zł
- 18 W, 1080 lm, IP20 - 28,90 zł
- 24 W, 1500 lm, IP20 - 45,90 zł

od

2590

Oprawa EURUS LED

zł/szt.

podtynkowa, biała;
9 W - 25,90 zł, 12 W - 29,90 zł,
18 W - 39,90 zł, 20 W - 48,90 zł

2

8590

+50

zł/szt.

9990
zł/szt.

Plafon
ZONDA LED

od

7290
zł/szt.

biały, z czujnikiem ruchu
- 12 W - 72,90 zł
- 16 W - 85,90 zł

13590
zł/szt.

3
1

Detektor
tlenku węgla

7990
zł/szt.

od

gwint E14, 1. - 66 zł;
2. - 119 zł; 3. - 149 zł
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z wyświetlaczem

9990
zł/szt.

Czujnik czadu

z sensorem elektrochemicznym,
zintegrowana bateria niewymienna

2790
zł/szt.

66

OPRAWA
WISZĄCA FREEZE

4

Czujnik czadu

zł/szt.

Czujnik gazu
ziemnego

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

Bateryjny
czujnik dymu

od

1999
zł/m2

panele podłogowe kronopol

hit

cenowy

od

16zł/m

99
2

płytki ścienne i podłogowe

drzwi

od

349
zł/szt.

od

109
zł/szt.

orzech

599
zł/szt.

DRZWI
ZEWNĘTRZNE
MALTA

złoty dąb

Drzwi techniczne URAN, MARS*

grubość: 40 mm; kolor: biały, ocynk, brąz, antracyt;
rozmiar: 70, 80, 90 cm; wypełnienie: styropian,
3 zawiasy, ościeżnica
*ceny bez klamki i wkładki

szerokość: 90 cm; L/P,
kolor: orzech, złoty dąb;
wypełnienie: pianka
poliuretanowa; wykończenie: okleina PVC, komplet
akcesoriów w cenie

DRZWI WEWNĘTRZNE ALBA*
wymiar: 70, 80 cm; kolor: dąb bielony;
*cena bez klamki i ościeżnicy
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od

59

99

zł/szt.

zł/szt.

dUlux farba EasyCare

hydrofobowa i plamoodporna farba do
ścian i sufitów odpycha wodę oraz wszelkie
płynne zabrudzenia nie pozwalając im
przeniknąć w głąb powierzchni, 2,5 l
(23,99 zł/l)

dulux kolory świata

zł/szt.

Śnieżka Satynowa

lateksowa farba do ścian i sufitów,
- 2,5 l - 47,99 zł (19,20 zł/l)
- 5 l - 89,99 zł (18 zł/l)

10999

2899

4799

4799

do dekoracyjno-ochronnego
malowania ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń, 2,5 l (19,2 zł/l), dostępne
różne kolory

zł/szt.

Beckers Designer Colour

wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba
do ścian i sufitów, tworzy matowe, zmywalne wykończenie, wydajność do 16 m2/l, 2,5 l - 59,99 zł (27,99 zł/l),
5 l - 99,99 zł (20 zł/l)

5299

7499

zł/szt.

zł/szt.

5999

od

zł/szt.

zł/szt.

+50

beckers designer white

farba akrylowa
PSB MRÓWKA
wewnętrzna, biała, 10 l
(2,90 zł/l)

3299

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

od

zł/szt.

Acryl Putz Finisz

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

5999

zł/szt.

ALTAX szybkoschnąca emalia

na wszystkie powierzchnie
wykonane z drewna i metalu,
dostępne różne kolory,
0,75 l (46,65 zł/l)

- 5 l - 59,99 zł (11,99 zł/l)
- 10 l - 109 zł (10,90 zł/l)
dostępne różne kolory

Dulux Absolute White

matowa, biała, lateksowa farba do
ścian i sufitów, odporna na wielokrotne ścieranie, 10 l (7,49 zł/l)

3499

zł/szt.

ALTAX impregnat
do drewna
ogrodowego

Farba Super Latex

śnieżnobiała farba lateksowa
do wnętrz, 9 l (5,89 zł/l)

2499

3499

zł/szt.

ALTAX szybkoschnący lakier

do wnętrz, dostępny połysk
i półmat, 0,75 l (33,32 zł/l)

zł/szt.

Hammerite połysk
jednoskładnikowa farba do
antykorozyjnego, dekoracyjnego malowania metali,
0,7 l (49,99 zł/l)

od

32

90

5990
zł/rolka

zł/opak.

płyta bitumiczna onduline

PAPY
ZWYKŁE
NA FOLIi
I ZGRZEWALNE

2890

zł/szt.
wym. 86x200 cm, rewelacyjnie sprawdza się
w pokrywaniu dachów budynków gospodarczych i wiat

hit

cenowy

8
zł/szt.
99

Płytki SANDI

hit

cenowy

789
zł/szt.

płytki - ok. 0,49 m2

2190
zł/m2

Grunt
PSB 5 l
(1,80 zł/l)

6
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KRONWAY
Brama uchylna

brąz, wym. 2500x2125 cm

GONT MATIZOL „KARPIÓWKA”

kolory: zielony, grafit, melanż bordo, brąz, czerwony

9990

1490

zł/szt.

zł/szt.

Skrzynka narzędziowa
Wheelbox HD Trophy

Pojemnik Basic
na elektronarzędzia

wym.: dł. 680 mm, szer. 400 mm,
wys. 355 mm; plastikowe kółka zabezpieczone
warstwą gumy, teleskopowa rączka
aluminiowa z regulacją, metalowe zapięcia,
miejsce na kłódkę, nosidło z 2 komorami,
narożniki dna skrzynki zabezpieczone
antypoślizgowymi nakładkami, uchwyty
boczne do przenoszenia

wnętrze skrzynki wyłożone
pianką zabezpieczającą,
wym. 400x320x120 mm

2990
zł/kpl.

3290

3890

zł/szt.

zł/szt.

Organizer
Multicase Cargo

7 szuflad (3 małe, 2 średnie i 2 duże);
uchwyt na górze obudowy - łatwe
przenoszenie organizera; otwory w tylnej
ściane do zamocowania na ścianie, wym.:
szer. 400 mm, dł. 200 mm, wys. 326 mm

Skrzynka
narzędziowa Titan Plus

organizery zewnętrzne, wbudowane
w pokrywę, wewnętrzne nosidło, gumowe
narożniki u podstawy, udźwig do 15-20 kg,
wymiary: 49,6×25,8×24 cm

379

Tablica narzędziowa*

w komplecie 2 tablice o łącznym
wymiarze: wys. 400 mm szer. 195 mm,
dł. 800 mm; 10 pojemników, 2 zestawy
praktycznych uchwytów do narzędzi;
montaż pojemników na tablicy
pozwala na dowolne przemieszczanie
ich w zależności od potrzeb
*cena nie obejmuje narzędzi

zł/szt.

Spawarka inwertorowa 180 A

spawanie w technologii stykowej; zakres prądu spawania 20-180 A;
śr. elektroy 1,6-4 mm; ciężar 5 kg; tranzystor mocy wykonany w technologi IGBT (4xIGBT); HOT START, ARC FORCE, Anti Stick; wentylator;
zabezpieczenie termiczne; osprzęt

99

zł/zest.

hit

cenowy

199
zł/szt.

9490
zł/szt.

Wielofunkcyjna szlifierka
prosta 160 W

szlifierka prosta z elastycznym wrzecionem,
moc 160 W, prędkość bez obciążenia
8000-35000/min, zestaw 40 akcesoriów,
regulowany statyw, walizka

Szlifierka kątowa 720 W
moc nominalna 720 W, śr. tarczy
115 mm, prędkość obr. bez obciążenia
11.000 min-1

Szlifierka kątowa 500 W

moc 500 W, śr. tarczy 115 mm, liczba obr.
12000/min, metalowa głowica

+100

319
zł/kpl.

89

90

zł/kpl.

99

zł/szt.

Komplet
akcesoriów
pneumatycznych

komplet 5 sztuk: pistolet
lakierniczy 1 l, pistolet
do ropowania, pistolet do
przedmuchiwania, pistolet do
pompowania kół z manometrem,
wąż spiralny 5 m

Wiertarko-wkrętarka
10.8 V Li-ion

+

akumulator Li-Ion 10.8 V o poj. 1.3 Ah;
płynna regulacja prędkości obr.;
maks. prędkość obr. 550 obr./min;
maks. moment obr.: 11 Nm
(wkręcanie miękkie), 25 Nm (twarde);
zakres regulacji od 1 do 20
oraz opcja wiercenia

9990
zł/szt.

lizk a
+ wa lecie
mp
w ko
Młot udarowy
SDS+ 900 W

moc 900 W, uchwyt SDS+,
w komplecie walizka i termos

+50

Wiertarka udarowa
650 W

moc 650 W; liczba obr. 0–2600 min-1;
śr. wiercenia (drewno/beton/stal)
25/13/10 mm; liczba udarów
0–41600 min-1
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

od

799

od

zł/szt.

ZNICZE ECOLUX

109
zł/szt.

różne rodzaje,
wszystkie
znicze
z wkładem

Znicze Santa Marozza*
* wszystkie znicze z wkładem

od

259

149

zł/szt.

zł/szt.

109

3

zł/zest.

+

119

Pilarka elektryczna NAC
moc 2400 W, łańcuch i prowadnica
OREGON 40 cm

zł/zest.

309

2
1

SIEKIERY

1. siekiera rozłupująca X17 - 175 zł
2. siekiera X25 + piła SW73 - 229 zł
3. siekiera ciesielska XS - X7 + ostrzałka
do noży i siekier - 149 zł

Zestaw Solid
szpadel ostry
+ szczotka

Zestaw QF
grabie do liści
+ szczotka
szeroka
+ trzonek

zł/szt.

Pilarka spalinowa NAC

699

1

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

zł/szt.

79

2

BECZKI DO KISZENIA

od

zł/szt.

375
zł/szt.

1. beczka, plastikowa z zakrętką, biała, uchwyty:
10 l - 21,90 zł, 20 l - 27,90 zł, 30 l - 44,90 zł
2. beczka, plastikowa z zakrętką,
niebieska z obręczą i uchwytami, 80 l - 109 zł

AKCESORIA DO KISZENIA

Akcesoria samochodowe
kamizelka ostrzegawcza,
żółta, pomarańczowa

o mocy 220 W, maks. prędkość
obrotowa 7500 obr./min

- od 3,75 zł

od

zakup
y na

RATY

Ostrzałka elektryczna NAC

1990
zł/szt.

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. 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

