Kwiecień
2019
Oferta ważna
od 5.04 do 20.04
lub do wyczerpania zapasów.

www.mrowka.com.pl

psb MRÓWKA WYSZKÓW

07-200 WYSZKÓW, ul. PUŁTUSKA 84, tel. 29 742 98 10, 604 820 343
godz. otw.: pn. - pt.: 700-2000, sob.: 800-1800, NIEDZ.: 1000-1500

www.mrowkawyszkow.com.pl

Powitajmy wspólnie
wiosnę

549
zł/zest.

y
hit cenow

od

1600
W

599,-

zł/kpl,

120
bar

Myjka
ciśnieniowa
K3 Home

ciśnienie maks. 120 barów; wydajność tłoczenia maks. 380 l/h;
moc przyłącza 1600 W; wyposażenie: przystawka do czyszczenia
powierzchni płaskich T-Racer,
pistolet, wąż dł. 6 m, lanca Vario
Power, lanca z dyszą rotacyjną,
filtr wody, zbiornik na środek
czyszczący, środek czyszczący
„Balkon & Patio” o poj. 500 ml

1900
W

kosa
z silnikiem
honda

silnik 4-suwowy
- Honda OHC 25 cc,
moc maks. 1 KM - bardzo duża sprawność silnika i min. spalanie paliwa,
ergonomiczne profesjonalne
szelki, tarcza i głowica żyłkowa w komplecie
- moc 1 KM - 599 zł
- moc 1,3 KM - 699 zł

359
zł/zest.

135
bar

Myjka ciśnieniowa
135 barów

moc 1900 W; ciśnienie 135 barów;
przepływ wody 420 l/h; aluminiowa
pompa; wyposażenie: pistolet, lanca,
lanca turbo, pianownica, szczotka
obrotowa i płaska,
wąż 5 m.b.

195
zł/szt.

1400
W
110
bar

+500°P
+100°P

Myjka do okien

urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, luster i płytek; szerokość robocza (ssawki) 280 mm, zasilanie bateryjne, wyposażenie dodatkowe: środek do czyszczenia okien
(koncentrat) 1x20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

259
zł/zest.

Myjka ciśnieniowa
K2 Compact 1400 w

nowe urządzenie klasy K2
z linii Compact, ciśnienie maks.
110 barów; wydajność tłoczenia
360 l/h; moc przyłącza 1400 W;
podawanie środka czyszczącego przez zasysanie (wężyk
zasysający); wyposażenie: pistolet
wysokociśnieniowy, G 120 Q,
wąż 4 m, 1-stopniowa lanca
spryskująca, dysza rotacyjna,
wbudowany filtr wody

0 490000 022865

2865

–

Wiosna w ogrodzie

od

od

749
zł/szt.

1290
zł/szt.

krzewy ozdobne lazuccy

żywotnik zachodni: Brabant - 9,99 zł; Golden Smaragd - 16,99 zł;
Mirjam - 15,49 zł; choinka kanadyjska Jedeloh - 10,99 zł; irga pozioma
- 9,49 zł; cyprysik - mix odmian c2/25-40 cm - 11,99 zł; bukszpan
wiecznie zielony - 12,99 zł; pęcherznica kalinolistna: Little Angel
- 19,99 zł; Little Joker - 19,99 zł; tawuła japońska: Goldflame - 7,49 zł;
Little Princess - 7,49 zł

KRZEWY OZDOBNE I OWOCOWE w donicach 2 l

różne gatunki: mini kiwi - 15,90 zł; jagoda kamczacka - 12,90 zł;
winobluszcz trójklapowy - 17,90 zł; róża pnąca - 16,90 zł, powojnik - 16,90 zł

od

1390

849

od

zł/szt.

799

zł/szt.

zł/szt.

od

RÓŻE
WIELKOKWIATOWE,
PNĄCE, RABATOWE,
PACHNĄCE

399
zł/szt.

w różnych odmianach
i kolorach

od
Tuja
Szmaragd

Jałowce

- skalny Moonglow
- od 29,90 zł
- chiński Stricta - 39 zł
- jałowiec mix
- 13,90 zł

hodowana w donicy
- wysokość 55-75 cm,
don. 2 l - 8,49 zł
- wysokość 55-75 cm,
don. 5 l - 18,49 zł

od

599

Kora, ziemia
różne rodzaje

zł/szt.

KRZEWY
OWOCOWE
I OZDOBNE

od

różne gatunki

od

2

49

zł/szt.

zł/szt.

różne rodzaje

od

- Azofoska, 3 kg, uniwersalny - 18,90 zł (6,30 zł/kg)
- BIOFOS proszek do szamb, 1 kg - 35,90 zł, saszetka
25 g - 2,49 zł (9,96 zł/100 g)
- Florovit Complex, 5 kg, do uprawy warzyw i kwiatów
- 27,90 zł (5,58 zł/kg)

119

Mieszanki traw

- renowacyjna, 0,8 kg Victoria - 12,90 zł (16,13 zł/kg)
- sportowa, 0,8 kg Victoria - 12,90 zł (16,13 zł/kg)
- SAVANNA, na miejsca nasłonecznione, 1 kg - 17,90 zł
- NATURA, z mikrokoniczyną, 1 kg - 20,90 zł

899

od

zł/para

4590

damskie, męskie;
różne rozmiary i kolory - od 20,90 zł
klapki - od 8,99 zł

od

2

1790

1

zł/szt.

3
Browin
narzędzia
Opryskiwacz
Orion 6 l
+ przedłużenie
lancy gratis

Kwiecień 2019

zł/szt.

kalosze

zł/szt.

2

zł/szt.

549

BIOHUMUS
EXTRA,
obornik

nawozy inco

1290

- grabie do liści, 20-zębne - 18,90 zł,
27-zębne - 29,90 zł
- grabie metalowe utwardzane, 14-zębne - 24,90 zł
- haczka jednopałąkowa - 17,90 zł
- szpadel ostry metalowy - 38,90 zł

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

4

1. wędzarnia - 199,90 zł
2. jogurtownica z termostatem - 89,90 zł
+ 50 pkt. PAYBACK
3. szynkowar - 45,90 zł
4. szybkowar, 7 l - 117,90 zł
dostępne również akcesoria do wędzenia i pieczenia:
zrębki, paliwo, zakwas
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

nowoczes
wzornictwnoe

DONICZKA KASKADOWA „KUBUS”
60x27x60 cm - 99 zł/szt.

DONICZKA SCHODKOWA „KUBUS”

DONICZKA GŁADKA „KUGEL”

40x40x60 cm - 109 zł/szt.

śr. 40 cm, wys. 34 cm - 49 zł/szt.

Piękno otaczającej Cię przestrzeni

pastelowe
kolory

Doniczka COUBI Orchid
różne kolory - od 3,99 zł/szt.

Donica RATOLLA
ROUND
różne kolory i średnice
- od 3,49 zł/szt.

Doniczka SPLOFY
BOWL BASIC

Doniczka RATOLLA OVAL i round

różne kolory i rozmiary 11,99 zł/szt.

różne kolory i rozmiary - od 3,99 zł/szt.

Doniczka RATOLLA
RAILING SQUARE

Doniczka SANDY

różne kolory i średnice
- od 12,90 zł/szt.

różne kolory i rozmiary
- od 1,49 zł/szt.

ionkę
imituje pnleocwą
ratta

Doniczka RATOLLA square
różne kolory i rozmiary
- od 4,49 zł/szt.

RATOLLA ROUND W

doniczka wisząca, różne
kolory i średnice - od 8,99 zł/szt.

Skrzynia BOARDEE
Case i hook

RATOLLA CASE P

skrzynka balkonowa RATOLLA SET,
różne kolory i rozmiary - od 8,99 zł/szt.

różne kolory i rozmiary
- od 3,99 zł/szt.

od

Agrowłókniny i Tkaniny ogrodnicze
różne rodzaje i rozmiary

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

od

11

50

zł/szt.

1590

grys

różne rodzaje

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

zł/szt.

3990

Obrzeża ogrodowe

zł/szt.

10 mb. + kotwy mocujące

Kwiecień 2019

3

–

Porządek w ogrodzie

2

od

169

3

199

1

6

od

49

3090

zł/zest.

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Pompa do wody
brudnej PZ
600 INOX

Siekiera
rozłupująca
L - X21
+ nóż szefa
kuchni
gratis

5

moc 600 W, wydajność
8000 l/h, maks. wysokość
zasysania 7 m

Wąż ssący

Narzędzia Fiskars

- 4 m średnica 1” - 59,90 zł
- 7 m średnica 1” - 89,90 zł

od

9990
zł/szt.

Szczotki

- różne rodzaje - od 7,99 zł
- trzonki, różne rodzaje
- od 6,49 zł

4

1. zestaw QF grabie do liści
+ szczotka szeroka + trzonek - 129 zł
2. szpadel solid prosty + rękawice - 49,90 zł
3. szpadel solid ostry + rękawice - 49,90 zł
4. zestaw sekator nożycowy
hook L74 + sekator
nożycowy P26 - 159 zł
5. sekator ONE - 30,90 zł

zł/szt.

35
zł/szt.

°P

od

209

+5

00

+50°P

Nożyce do żywopłotów

1
2

- 35 zł

Pompa zanurzeniowa
do wody brudnej

1. moc 400 W, wydajność 7500 l/h - 99,90 zł
2. moc 1100 W, wydajność 14 000 l/h - 159 zł

od

Sekator ogrodowy

199
zł/szt.

Kosiarka
spalinowa NAC

silnik mocy 3 KM OHV,
pojemność 99 cm3,
szer. robocza 42 cm,
5-cio stopniowa reg.
wysokości koszenia,
kosz 40 l,
3in1 - 599 zł
z napędem
- 659 zł

ostrza faliste utwardzane,
regulowana siła docisku,
długość ostrzy 23 cm - 49,90 zł

grill węglowy
z pokrywą

ruszt z płynną regulacją wysokości

Kosiarka elektryczna
NAC 1200 W
szerokość koszenia 32 cm,
pojemność kosza 30 l,
osiowa trzystopniowa
regulacja wysokości
koszenia - 189 zł

Kosa
spalinowa
NAC

silnik dwusuwowy
1 KM, pojemność
25,4 cm3, szerokość
robocza żyłka 42 cm/tarcza
25,5 cm, dzielony wał, głowica i tarcza w komplecie - 299 zł

Szafka

- mała, wym. 65x45x88 cm,
2 półki - 199 zł
- duża, wym. 65x45x172 cm
3 półki + miejsce na szczotki,
miotły + 1 górna półka - 309 zł

nożyce do trawy
i żywopłotu GRIZZLY

1199

silnik: 3,6 V; długość robocza:
trawa 8 cm; żywopłot: 12 cm;
maks. średnica gałęzi: 8 mm;
maks. czas pracy: 40 min - 89 zł

od

5490
zł/szt.

zł/szt.

kosiarka
spalinowa handy

pojemność: 139 cm3; moc: 4 KM,
szerokość rob.: 46 cm; kosz: 60 l - 619 zł

akumulator
wbudowany

NOWOŚĆ
MOBILNA
SPALINOWA
MYJKA CIŚNIENIOWA

ciśnienie 145 bar, przepływ wody 7 l/min,
możliwość zassania z dowolnego zbiornika wody jak
również z wodociągu

4
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Wykaszarka
do trawy HANDY
silnik: 300 W; napięcie:
szerokość robocza: 22 cm;
głowica: półautomat
- 54,90 zł

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

kosiarka elektryczna HANDY
silnik: 1900 W; szer. robocza: 43 cm;
regulacja wysokości koszenia:
centralna 20-70 mm; kosz: 50 l - 399 zł

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

dostępne kolory:

69

90

117
zł/szt.

skandynawski design, blat okrągły z płyty MDF w kolorze białym,
nogi wykonane z drewna bukowego, wym. śr. 80x73 cm - 279 zł

STOLIK
BALKONOWY ZAWIESZANY

skandynawski design, nogi z drewna bukowego, siedzisko i oparcie z tworzywa, wym.: wys. 80 cm, szer. 45 cm, głębokość
44 cm; dostępne w kolorach: biały, czarny, szary - 117 zł

dostępne
kolory:

zł/szt.

zł/szt.

- stolik ogrodowy, średnica 90 cm - 159 zł
- krzesło ogrodowe rattan - 79 zł

krzesło orlando

100/150 cm

2290

79

od

meble ogrodowe

Stół NEVADA

zł/szt.

od

od

meble ogrodowe

stół owalny JANTAR, wym.
135x80 cm - 99 zł
krzesło CYRKON - 22,90 zł

MeBLE cateringowE

od

6990
zł/szt.

dostępne kolory:

- stół składany - 159 zł
- ławka - 129 zł
- krzesło - 69,90 zł

3990

dostępne kolory:

89

3990

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

krzesło
składane VICO

imitacja skóry; dostępne
w kolorach: czarny,
jasnoszary, beżowy

od
Meble ogrodowe EDEN

129
zł/szt.

fotel, wym. 60x572x92 cm - 129 zł/szt.; stół, wym.
145x75x73 cm - 249 zł/szt.; ławka, wym. 157x60x92 cm
- 269 zł/szt.; huśtawka, wym. 192x130x170 cm
- 699 zł/szt.; drewno sosnowe impregnowane

Podstawa
parasola
PAG

Krzesło GHOST

różne kolory, wym. 59x69x81 cm,
obciążenie do 110 kg

Ławka PARKOWA
180x65x77

wym.
cm, drewno
sosnowe impregnowane + lakier,
noga z podłokietnikiem aluminiowa

369
zł/szt.

119
zł/szt.

Płot tarasowy KEN
180x90 cm

od

2990
zł/szt.

architektura ogrodowa seria pia

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

Kwiecień 2019

5

Łazienka
00
°P

–

od

+100°P

+5

89

1499
zł/szt.

Reduktor

zł/szt.

do butli gazowej
propan-butan - 14,99 zł

Kuchenka
gazowa master

Reduktor i wąż

1 m - 24,99 zł

2-palnikowa - 89 zł;

499

9999

zł/zest.

zł/szt.

4999
zł/zest.

Kolumna
natryskowa
MAX

579

deszczownica, słuchawka natryskowa 1-funkcyjna, wąż natryskowy
150 cm, regulowany
rozstaw mocowań,
wykończenie chrom

Kabina
prysznicowa Kosta Lux

zestaw
natryskowy
z drążkiem FOCA

y
hit cenow

słuchawka natryskowa 3-funkcyjna, wąż natryskowy 150 cm,
regulowany rozstaw mocowań,
wykończenie chrom

1999
zł/zest.

zł/szt.

90x90 cm, szkło grafitowe 5 mm, profile aluminiowe – chrom, metalowe uchwyty,
rolki górne podwójne, dolne pojedyncze,
wypinane, 80x80 cm - 579 zł, 90x90 cm - 599 zł

zestaw
podtynkowy
hit

od

899,-

zł/szt.

zestaw natryskowy
punktowy FOCA

słuchawka natryskowa 3-funkcyjna,
wąż natryskowy 150 cm

od

109
zł/szt.

1

Kabina Luna z hydromasażem

hydromasaż 3 dysze, szyby 4 mm, deszczownica,
słuchawka prysznicowa, wys. brodzika 15 cm, gł.
brodzika 5 cm, kabina bez syfonu, profile chrom,
wym.: 80x80 cm - 899 zł, 90x90 cm - 999 zł

3
4

2999
zł/szt.

2
Zestaw łazienkowy MAT*

biały, lakierowane fronty i boki, 1. szafka wisząca - 109 zł;
2. komoda - 139 zł; 3. słupek - 269 zł;
4. szafka z umywalką, 50 cm - 269 zł
*cena nie zawiera armatury

6
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PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

deska

wolnoopadająca

deska
riva
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

od
1

109
zł/zest.

5 elementów, kolor: dąb
sonoma, orzech
rustikal, długość całkowita
1,8 m - 333 zł

1

2. Zlewozmywak
Kvadra

2

od

1. Zestaw mebli
kuchennych

2-komorowy,
80x50 cm, nakładany,
tekstura jedwab - 109 zł

99
zł/szt.

3

orzech rustikal

czna
y
t
s
ela lewka
wy

2
SZAFKA
KUCHENNA

kolor: dąb sonoma
1. wisząca - 109 zł
2. pod zlewozmywak - 109 zł
3. zlewozmywak: jedwab - 99 zł, len - 129 zł

109
zł/szt.

379

ZESTAW
zł/zest.
GRANITOWY RIO

zlewozmywak granitowy z baterią
(w cenie) i dozownikiem,
dostępny w kolorach piaskowym i grafitowym

bateria rubi

dostępne kolory: biały, szary, czarny

y
hit cenow

319,-

zł/szt.

259
zł/szt.

Okap
kuchenny CUBA

kominowy, czarny, wariant pracy:
wyciąg lub pochłaniacz, filtr aluminiowy,
oświetlenie halogenowe, szer: 50 cm, 60 cm

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

y
hit cenow

99
6
od 1

2

zł/m

płytki ścienne i podłogowe
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI
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7

–

4499

Farby

5699

4199

zł/szt.

od

zł/szt.

5699
zł/szt.

zł/szt.

DULUX EASYCARE

dulux kolory świata

farba plamoodporna,
różne kolory, 2,5 l (22,80 zł/l)

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

10999

8999

zł/szt.

Beckers Designer Colour

Śnieżka Satynowa

wysokiej jakości wodorozcieńczalna,
lateksowa farba do ścian i sufitów, tworzy
matowe, zmywalne wykończenie, wydajność do 16 m2/l, 2,5 l - 56,99 zł
(22,80 zł/l), 5 l - 109 zł (21,80 zł/l)

do dekoracyjno-ochronnego
malowania ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń, 2,5 l (16,80 zł/l),
dostępne różne kolory

13999

zł/szt.

11299

zł/szt.

od

zł/szt.

beckers designer white

Altax
IMPREGNAT ŻYWICZNY

bardzo trwały i odporny na czynniki
atmosferyczne, zawiera wysokogatunkowe żywice 4,5 l (20 zł/l)

Sadolin Classic
Impregnat

od

Sadolin Extra

głęboko penetrujący impregnat
przeznaczony do stosowania
na zewnątrz, dostępne różne
kolory, 9 l (15,55 zł/l)

lakierobejca dekoracyjno-ochronna,
różne kolory, 2,5 l
(45,20 zł/l)

2190

dostępne kolory:

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

1699
zł/szt.

Ftalonal 0,9 l

nawierzchniowa farba alkidowa,
dająca powłoki charakteryzujące
się dobrą przyczepnością do
podłoża, elastycznością oraz dobrą
odpornością na czynniki atmosferyczne, dostępne różne kolory
(od 18,88 zł/l)

zł/m2

GONT MATIZOL „KARPIÓWKA”

699

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

zł/zest.

BRAMA UCHYLNA OPTIMAL

wym. 2500x2125 mm (w zestawie klamka, wkładka na klucz),
kolory: brąz - 699 zł, grafit - 799 zł

od

2899

5999
zł/szt.

panele
podłogowe
kronopol

od

1999
zł/m2

zł/szt.

2649
zł/szt.

przy zakupie
8 szt.
pistolet gratis
piana
pistoletowa
750 ml (35,32 zł/l)

Gładź szpachlowa
Acryl Putz Start

1

2

Drabina
aluminiowa

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

folia

od

zł/m.b.
1. paroizolacyjna
wymiary 2x50 m - 1,79 zł/m.b.
2. czarna budowlana
wymiary 5x20 m - 3,49 zł/m.b.

20 kg (1,45 zł/kg)

8

Kwiecień 2019
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179

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

Elektronarzędzia –

154

239

zł/kpl.

zł/zest.

tarcza
do drewna
w komplecie

tarcza
diamentowa
w zestawie

1200
W

720
W

185
mm

Pilarka tarczowa 1200 W

moc 1200 W, prędkość obr. 5500 rpm,
maks. głębokość i kąt cięcia w drewnie:
90° - 65 mm, 45° - 42 mm; wymiar tarczy: 185 mm
*24T; w komplecie 1 szt. tarczy do drewna, prowadnica

Szlifierka kątowa 720 W
+ tarcza diamentowa

moc nominalna 720 W; prędkość obr. bez obciążenia 11000 min-1; gwint
wrzeciona szlifierki M14; średnica tarcz 125 mm; uniwersalne zastosowanie
do wszystkich materiałów budowlanych

6990
zł/szt.

Elektryczny
pistolet natryskowy

80
W

moc 80 W; wydajność 250 ml/min;
maks. ciśnienie natrysku 140 barów;
maks. gęstość farby 40 DIN-s;
śr. dyszy 0,8 mm; poj. zbiornika
na farbę 700 ml

140
bar

159
zł/kpl.

18
V
1,3
Ah

6990

+500°P
+100°P

Wiertarko-wkrętarka 18 V z latarką

bateria Li-ion 18 V 1,3 Ah, uchwyt samozaciskowy 10 mm; maks.
moment obrotowy 19 NM, prędkość obr. w zakresie 0-700 obr./min;
liczba ustawień momentu obr. 18+1; latraka LED, czas świecenia latarki
przy w pełni naładowanej baterii - 6 godzin

y
hit cenow

209,-

zł/szt.

229
zł/kpl.

zł/kpl .

walizka

w komplecie

gw
i ×

wiertła

w komplecie

Wiertarka udarowa 600 W

moc nominalna 550 W; prędkość obr. bez obciążenia
2.800 obr./min; liczba udarów 0-41600 udary/min,
zakres śr. wierceń: w betonie 13 mm, w drewnie
25 mm, w stali 10 mm, w murze 13 mm; zestaw wierteł w komplecie

moc 600 W; elektroniczna regulacja
prędkości obrotowej

169

3

lata

Młotowiertarka 500 W*

moc 500 W, liczba obr. 0-1200/min, liczba udarów
0 – 5800/min, siła udaru 1,6 J, śr. wiercenia w betonie:
20 mm, sds-plus, elektroniczna regulacja prędkości,
4 funkcje, walizka
*3 lata gwarancji po rejestracji produktu na stronie
producenta do 30 dni od daty zakupu

y
hit cenow

750
W

zł/szt.

n cj

r a n cj

Wiertarka udarowa 550 W + wiertła

ra

a

a

× gw

600
W

500
W

i

550
W

119,-

125
mm

zł/kpl.

°P

tarcza
diamentowa

+5
00

gw
i ×

3

lata

r a n cj

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

n cj

Szlifierka kątowa 750 W + tarcza*

moc 750 W, obroty 12000 min-1; śr. tarczy 125 mm; metalowa
przekładnia; schowek na klucz do tarczy w uchwycie bocznym;
regulacja osłony bez klucza, tarcza diamentowa w kpl.

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

× gw

Szlifierka kątowa 1200 W

moc 1200 W; śr. tarczy 125 mm; zakres prędkości
obr. (regulacja) 3000-12000 obr./min

ra

i

125
mm

a

a

+100°P

1200
W

*3 lata gwarancji
po rejestracji produktu
na stronie producenta
do 30 dni od daty
zakupu
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–

Oświetlenie

mierniki

y
hit cenow

69,-

detektory

zł/szt.

zł/szt.
dostępne kolory:

od

169

od

MIERNIKI I DETEKTORY
różne rodzaje

zł/szt.

9990

Lampa wisząca
lub stojąca

zł/szt.

kolor: złoty, srebrny
gwint: 1xE27, moc: 60 W

Oprawy Globo
gwint: E27, moc: 40 W

1390

hit cenowy

od

99

LAMPKA BIURKOWA LED

moc 9 W, podstawa zmieniająca kolory,
3 stopnie ściemniania, dostępne kolory:
biały, czarny, srebrny

zł/szt.

oświetlenie
ogrodowe

od

5990
zł/szt.

OPRAWA
ŚCIENNA
ZEWNĘTRZNA
NESSA

kolor: szara, czarna;
gwint: GU10

699
zł/szt.

od
DRZWI ZEWNĘTRZNE MAJORKA

kolor orzech; wym.: 80, 90 cm, p/l; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, klamka, szyld, komplet zamków i wkładek,
próg stalowy nierdzewny; wykończenie drzwi: folia PVC;
wypełnienie: pianka poliuretanowa

SKRZYDŁO LAKIEROWANE
WEWNĘTRZNE - ALBA*

dostępne szerokości od 60 do 90 cm,
szyba decormat, dostępna kolorystyka:
dąb bielony
*ceny bez klamki i ościeżnicy

3490
zł/szt.

OPRAWA ŚCIENNA
ZEWNĘTRZNA TIAGO

kolor: czarny, inox; gwint: GU10

od

22

90

249
zł/szt.

zł/szt.

KLAMKA
DRZWIOWA
ADA
dostępne kolory:
satyna, patyna,
różne rodzaje

od

109
zł/szt.

SKRZYDŁO POKOJOWE MILANO
szerokość: 70, 80, L/P, pełne - 109 zł;
pokojowe, łazienkowe - 189 zł

10
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Lampki Solarne

naświetlacze
led

899

od

1390

zł/szt.

DRZWI ZEWNęTRZNE DETROIT

szerokość: 80, 90 cm; L/P, kolor: orzech, antracyt,
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka,
dwie wkładki, próg, wypełnienie: spieniony polistyren,
wykończenie: Nano Advance, blacha ocynkowana

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

Naświetlacze LED

różne rodzaje z sensorem lub bez
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/szt.

–

Dekoracje

y
hit cenow

25

90

dekoracje
stołu

od

999

od

279

od

999

zł/szt.

zł/opak.

cappucino

Obrus kuchenny
mix wzorów, 130x180 cm
frio

zł/szt.

INCANA

PŁYTKA DEKORACYJNA
i elewacyjna
w dwóch kolorach: cappucino i frio, mrozoodporna, kolory
odporne na UV, technologia SLIM

Mata na stół
wym. 37x37 cm

od

999
zł/szt.

Listwa karniszowa

wykonana z polimeru, dł. 2 m.b. - 79,90 zł/szt.

155
zł/szt.

Dywan GRACE

wym.: 120x170 cm - 155 zł, 160x230 cm - 275 zł

Listwa przysufitowa

styropianowa; dł. 2 m.b. - od 4,49 zł/szt.,
dostępne różne rodzaje

Taca metalowa

wym. 39,8x30x1,7 cm, okrągła 33 cm
dostępne różne wzory:

od

zł/m.b.

Panel dekoracyjny

wykonany z PVC; dostępny w różnych rozmiarach
i wzorach; opak./0,46-0,48 m2 - 15,90 zł/szt.

59
zł/szt.

10990
zł/kpl.

Dywan zewnętrzny Tarasowy

Obrus ceratowy

wym. 120x180 cm, dostępna różne wzory

szer. 140 cm - dostępny w różnych wzorach;
dodatkowo w ofercie obciążniki do obrusu
- różne rodzaje, kpl./4 szt. - od 6,49 zł/kpl.

dostępne kolory:

wycieraczki

zł/szt.

Dywany zewnętrzne TRAWA MORSKA
wym.: 60x90 cm - 21,90 zł, 60x120 cm - 29,90 zł,
koło 80 cm - 25,90 zł, owal 35x60 cm - 8,99 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

P

0°

8

+100°P

599
zł/szt.

+5
0

od

99

od

mop obrotowy
EASY WRING & CLEAN TURBO

- 109,90 zł
wkład do mopa EASY WRING & CLEAN TURBO
- 22,90 zł

PŁAĆ ZA ZAKUPY PUNKTAMI

Wycieraczka

- Trawka, wym. 40x60 cm; kolory:
zielony, brąz, szary - 13,90 zł
- formica, wym. 60x40 cm - 5,99 zł

Kwiecień 2019
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

od

299

od

zł/szt.

Porcelana LAURA i MONOKOLOR

699
zł/szt.

Ścierka, rękawica kuchenna

dostępne kolory:

w ofercie: talerze - od 8,99 zł, miska - 8,99 zł, kubek - od 5,99 zł, kieliszek do jajek - od 2,99 zł,
tacka do jajek - 5,99 zł, mata na stół - 5,49 zł, zestaw do ciast Polaris, 7 elementów - 32,90 zł

od

2

49

zł/szt.
Przybory
kuchenne

zł/szt.
cedzak

łopatka, trzepaczka,
tarka i inne

różne rodzaje,
kolory: czerwony,
bordo, kremowy, zielony

3

99

zł/kpl.

45

349

zł/szt.

zł/opak.
Chusteczki
do czyszczenia

różne rodzaje,
opak./20 szt.
(0,17 zł/szt.)

Wieszaki

kpl./5 szt. (0,80 zł/szt.)

pranie

płyny

od

390

dezynfekujące

zł/szt.

od

1399

wiadro
z uchwytem
metalowym

zł/szt.

poj. 5-10 l

od

2

zł/szt.

Rękawice
ogrodniczE
różne rodzaje

1

3
2

4

+500°P
+50°P

SUSZARKA
BALKonowa
FORMICA
powierzchnia
suszenia 18 m

99

od

249
zł

SANYTOL płyny dezynfekujące
- płyn uniwersalny, 1000 ml - 14,99 zł
- spray do dezynfekcji, 500 ml, różne rodzaje
- 13,99 zł (27,98 zł/l)
- dodatek dezynfekujący do prania, 500 ml
- 13,99 zł (27,98 zł/l)

6
5

349

od

7

499
zł/szt.

Klamerki, linki,
sznury do bielizny
10

9

11

12

8

1. E proszek do prania, COLOR/WHITE, 90 prań,
6,3 kg - 29,99 zł (0,33 zł/pranie, 4,76 zł/kg)
2. VIZIR żel do prania UNIWERSALNY, 3,25 l/50 prań - 25,99 zł (8 zł/l, 0,52 zł/pranie)
3. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płukania, 4,75 l/5 l, różne rodzaje
- 33,99 zł (od 6,80 zł/l)
4. VANISH GOLD odplamiacz płyn PINK/WHITE, 1,8 l - 19,99 zł (11,11 zł/l)
5. CLIN rozpylacz do szyb, 500 ml, różne rodzaje - 5,99 zł (11,98 zł/l)
6. AJAX uniwersalny płyn do mycia, 1000 ml, różne rodzaje - 4,99 zł

zakup
y na

RATY

7.
8.
9.
10.
11.
12.

CIF CREAM mleczko czyszczące, 750 ml, różne rodzaje - 7,99 zł (10,65 zł/l)
FAIRY ALL IN ONE kapsułki do zmywarek, 115 kapsułek - 59,99 zł (0,52 zł/kapsułka)
FAIRY PLATINUM kapsułki do zmywarek, 84 kapsułek - 59,99 zł (0,71 zł/kapsułka)
REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 11,99 zł (1 zł/szt.)
KATRIN czyściwo przemysłowe białe, 260 m - 25,99 zł
ONE SHOT neutralizator/odświeżacz powietrza, 600 ml, różne rodzaje
- 21,99 zł (36,65 zł/l)

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

