Lipiec
2019
Oferta ważna
od 5.07 do 20.07
lub do wyczerpania zapasów.

www.mrowka.com.pl

psb MRÓWKA pułtusk

ul. jana pawła II 10
tel. 509 899 297, 23 692 52 81

dostępne kolory:

Godz. otwarcia: pn. - pt.: 800-2000
sob.: 800-1700, nd.: 900-1500

od

419

Wyposażenie łazienek

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

zł/szt.

1.

od
3.

99
zł/szt.

399

zł/zest.

°P

od

+5

00

+100°P

2.
SZAFKA KUCHENNA

kolory: dąb sonoma, biały
1. wisząca - 109 zł
2. pod zlewozmywak, wym. 80x50 cm - 109 zł
3. zlewozmywak: jedwab - 99 zł, len - 129 zł

449

deska

zł/zest.

wolnoopadająca

+500°P
+200°P

od

Zlew KVADRA

ZESTAW
PODTYNKOWY
STRONG MAX
Master

119

zł/kpl.
2-komorowy, wym. 78x44x16 cm,
wpuszczany w blat, syfon w komplecie,
tekstura jedwab - 119 zł, tekstura len - 139 zł

Głowica 35 mm

33
zł/szt.

miska, deska
wolnoopadająca,
przycisk chrom

Seria baterii PSB Vivo

59

45

zł/szt.

zł/szt.

umywalkowa sztorcowa
jednouchwytowa

natryskowa
jednouchwytowa

zlewozmywakowa
ścienna jednouchwytowa

zlewozmywakowa sztorcowa
jednouchwytowa

59
zł/szt.

59

59

zł/szt.

umywalkowa ścienna
jednouchwytowa

zł/szt.

wannowa
jednouchwytowa

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

4.

5.

3.

1.

0°
P

blaty kuchenne
w komplecie

+5
0

+200°P

2.

2.

4.
3.

599

1.

zł/zest.

Zestaw mebli kuchennych FIONA*

lakierowane białe fronty; korpusy białe; płyta wiórowa gr. 16 mm; amortyzatory gazowe
w szafkach wiszących z drzwiami klapowymi; metalowe zawiasy; prowadnice rolkowe;
zestaw zawiera szafki stojące: 1. 80 cm, 2. 40 cm;
wiszące: 3. 80 cm, 4. 60 cm, 5. 40 cm; blat w kolorze dąb lora 352 l
*cena nie obejmuje sprzętu AGD i akcesoriów kuchennych

piaskowy

grafitowy

zestaw MEBLI FORMIC*

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

szary

od

299

99

zł/kpl.

od

od

89

79
zł/szt.

799
zł/kpl.

zł/szt.

+500°P
+100°P

Kuchenka
gazowa master

- 2-palnikowa - 89 zł
+ 100 pkt. PayBack
- 4-palnikowa - 149 zł

Zlew Granitowy riva*

moc:
- 300 W - 119 zł
- 600 W - 125 zł
- 900 W - 129 zł

zł/szt.

R

119

+100°P

00

89

od

+5

od

grzałka
łazienkowa

99

°P

*bateria York w komplecie

Kabina Luna
z hydromasażem

zł/szt.

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

Grzejnik
łazienkowy
PSB SUN
SUN
1
2
3
4
5

wym.
480 x 550 mm
680 x 550 mm
930 x 550 mm
1180 x 550 mm
1380 x 550 mm

159

moc
biały
315 W 89,99 zł
460 W 149 zł
610 W
189 zł
760 W 219 zł
920 W 249 zł

zł/szt.

Ogrzewacz LORD

99
9
2

zł/szt.

+500°P
+300°P

deska

wolnoopadająca

od

00
°P

deska
riva

+5
30 l - 279 zł, 50 l - 279 zł,
80 l - 349 zł, 100 l - 425 zł

2
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zł/szt.

+100°P

+5

pojemnościowy
ogrzewacz
wody ELPROM

2999

00
°P

+100°P

ścienny

stojący

y
hit cenow

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

od

279
zł/szt.

SLIM

Deska psb formic
SUPER SLIM NEW
wolnoopadająca, duroplast

8499

deska

wolnoopadająca

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

zł/szt.

dywaniki,
kubełki
galicja

różne rodzaje, kolory
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

479

679

+500°P
+200°P

zł/szt.

zł/szt.

Inwerterowy półautomat
spawalniczy FCAW/MMA/TIG lift

do pracy metodami: FCAW - spawanie półautomatyczne drutem rdzeniowym FLUX bez konieczności
stosowania gazu osłonowego, MMA - spawanie
„tradycyjne” różnymi rodzajami elektrod otulonych,
TIG lift - po zastosowaniu dodatkowego przewodu
TIG z zaworem w rękojeści - spawanie elektrodą
nietopliwą; zasilanie 230 V; prąd spawania 30-140 A;
śr. drutu FLUX 0,8-0,9 mm; śr. szpuli maks. 20 cm;
śr. elektrod: 1,6-4,0 mm; wyposażenie: szczotka
z młotkiem, tarcza spawalnicza, przewody: zasilający
z wtyczką i robocze z uchwytami (FCAW i MMA)
oraz masowy z zaciskiem

Przecinarka
stołowa
do drewna 1800 W

napięcie 220-240 V;
maks. moc 2000 W;
ostrze piły śr. 250x30 mm; liczba
zębów piły 24; maks. wys. cięcia:
pod kątem 45° - 65 mm, pod
kątem 90° - 85 mm; regulacja
wys. 0-85 mm; stół roboczy
640x487 mm; rozmiar poszerzenia stołu: lewa/prawa str.
640x200 mm; osłona tarczy
z przyłączem do odsysania pyłu

y
hit cenow

289,-

169

119

zł/zest.

zł/szt.

zł/szt.

komplet
brzeszczotów

Wyrzynarka 500 W

szlifierka kątowa 1100 W

moc nominalna 500 W; zmienna prędkość z wyborem prędkości
wstępnej; funkcja podcinania; prędkość skokowa bez obciążenia
1450-3200/min; dł. skoku 20 mm; gł. cięcia w: drewnie 70 mm,
aluminium 10 mm, stali węglowej 6 mm

Szlifierka kątowa 1200 W

moc 1100 W, liczba obrotów biegu jałowego 12000 min-1, śr. tarcz 125 mm, gwint
wrzeciona M14

moc 1200 W, śr. tarczy 125 mm, prędkość
obr. 10000 obr./min

°P

359

+5

00

+200°P

zł/zest.

walizka
w zestawie

3 lata
gwarancji*

*po zarejestrowaniu produktu
na stronie producenta

3 lata
gwarancji

Wiertarko-wkrętarka 18 V LI-ION

2 akumulatory: 18 V, 1,3 Ah, LI-ION; prędkość obr.: na
I biegu 0-350, na II biegu 0-1,500 obr./min; maks. moment
obr. 47 Nm; czas ładowania 40 min; miękka torba

119

walizka
w zestawie

zł/zest.

Wiertarka udarowa

moc 550 W; obroty 0-3000 min-1; udar 4800 min-1;
uchwyt 1,5-13 mm; wiercenie w: drewnie 25 mm,
metalu 8 mm, betonie 10 mm

549
zł/zest.

Młot udarowo-obrotowy
z uchwytem SDS plus

moc nominalna 790 W; energia udaru 2,7 J;
waga 2,8 kg; maks. średnica wiercenia: w murze
68 mm, w metalu 13 mm, w drewnie 30 mm

259
zł/zest.

Myjka ciśnieniowa
K2 Compact 1400 w

nowe urządzenie klasy K2 z linii Compact;
ciśnienie maks. 110 bar; 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

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

549
zł/zest.

Myjka ciśnieniowa K3 Home

ciśnienie maks. 120 bar; 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

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Lipiec 2019

3

459
zł/szt.

164

Szlifierka teleskopowa do gipsu

moc 750 W; prędkość obr. bez obciążenia
800-1700 min-1; śr. papieru 225 mm; regulacja kąta
szlifowania (pion/poziom); długość wysięgnika: min.
120 cm, maks. 180 cm; samozasysający
system odpylania; nie wymaga odkurzacza; zdejmowany segment szczotek
umożliwia szlifowanie do krawędzi;
podświetlenie LED miejsca roboczego

zł/zest.

Odkurzacz
warsztatowy 1250 W

moc 1250 W; pojemność zbiornika 20 l;
zbiornik ze stali szlachetnej; wyposażenie:
wąż ssący, duża dysza ssąca, filtr piankowy, dysza szczelinowa, rury przedłużające
(3 szt.), 1 przejściówka, worek na kurz;
napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz

119
zł/zest.

+500°P
+100°P

197
zł/szt.

+500°P
+100°P

Narzędzie wielofunkcyjne 300 w
funkcje: cięcie, szlifowanie, dłutowanie,
polerowanie, prędkość 0-22000 osc./min,
kąt oscylacyjny 2,8°, akcesoria, walizka

Laser krzyżowy

do szybkiego wyrównywania i pozycjonowania:
obrazów, bordiur, tapet, płytek oraz innych obiektów;
wyświetla równocześnie linię poziomą i pionową;
automatyczne wyrównywanie; elastyczne mocowanie
dzięki uniwersalnemu zaciskowi MM2
oraz adapterowi; dokładność ± 0,8 mm/m

169
zł/szt.

5490
zł/szt.

Agregat malarski HVLP 650 W

do natryskowego nakładania farby; dysza 2,5 mm;
zbiornik 800 ml; ciśnienie robocze 0,21-0,28 bar;
wydajność 180 ml/min; przeznaczenie: lakiery
na bazie wody, bejce, substancje ochronne do
drewna, substancje gruntujące metal

Opalarka 1000/2000 W

moc grzewcza: I bieg 1000 W,
II bieg 2000 W; temp. gorącego powietrza: I bieg 350°C,
II bieg 550°C; przepływ powietrza: I bieg 300 l/min,
II bieg 500 l/min

1990
zł/zest.

1390

1790

zł/zest.

zestaw
malarski

kuweta 35x26 cm,
wałek 23 cm

4
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zł/zest.

Zestaw malarski

wałek Girpaint 25 cm, kuweta
31x35 cm, pędzel angielski 36 cm, taśma malarska Blue
Masking 3 cm x 50 m, folia ochronna 4x5 m

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Zestaw malarski
z teleskopem

wałek malarski 18 cm, teleskop
o długości maks. 1,4 m

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

hit cenowy

3699

5999

zł/szt.

zł/szt.

od

3799
zł/szt.

Jedynka Deco & Protect zmywalna*

odporna na zmywanie, farba lateksowa do malowania ścian
i sufitów, 2,5 l - 37,99 zł (15,20 zł/l), 5 l - 69,99 zł (14 zł/l)
*zdjęcie nagrody jest zdjęciem poglądowym, leżak plażowy za 1 zł

DULUX EASYCARE

Dekoral akrylit w

hit cenowy

farba lateksowa do ścian i sufitów, farba plamoodporna,
różne kolory, 2,5 l (24 zł/l)
2,5 l (14,80 zł/l)

4999

7299

zł/szt.

8499
zł/szt.

zł/szt.

Śnieżka eko

GRUNT MAGNAT

biała emulsja
akrylowa do ścian
i sufitów, 10 l (5 zł/l)

pod farby ceramiczne
i lateksowe, 10 l (7,30 zł/l)

od

dekoral Akrylit W
farba lateksowa, odporna
na szorowanie,
10 l (8,50 zł/l)

5299

14

99

13999

11999
zł/szt.

zł/szt.

beckers designer white

wysokiej jakości, wodorozcieńczalna,
biała farba lateksowa do malowania ścian
i sufitów, pomalowana powierzchnia
zyskuje matowe wykończenie,
10 l (12 zł/l)

10999

zł/szt.

Magnat Ceramic

ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej
generacji, wyprodukowana przy
wykorzystaniu innowacyjnej technologii
CERAMIC SYSTEM bazującej na ceramicznych komponentach oraz najwyższej
jakości żywicach i pigmentach,
5 l (28 zł/l)

zł/szt.

zł/szt.

14999
zł/szt.

JEDYNKA IMPREGNAT
DO DREWNA Z WOSKIEM

DREWNOCHRON
IMPREGNAT EXTRA
POWŁOKOTWÓRCZY

- 0,9 l - 14,99 zł (16,66 zł/l)
- 2,5 l - 38,99 zł (15,60 zł/l)
- 5 l - 69,99 zł (14 zł/l)

dostępne różne kolory,
2,5 l (21,20 zł/l)

Sadolin Extra

IMPREGNAT VIDARON

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

dostępne różne kolory, 9 l (16,67 zł/l)

od
+500°P
+50°P

+500°P
+50°P

2699
zł/szt.

Frans-pol
Gips szpachlowy
Extra GS-5 20 kg

wysokiej jakości wolnowiążący materiał wykończeniowy
o dużej przyczepności do
podłoża (1,35 zł/kg)
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/szt.

+500°P
+50°P

3.

DULUX szybKa odnOWA

2.

1.

5999

1. Okna i drzwi, 0,75 l - 59,99 zł (79,99 zł/l)
2. Meble, 0,75 l - 59,99 zł (79,99 zł/l)
3. Meble kuchenne, 0,75 l - 69,99 zł (93,32 zł/l)

3299
zł/szt.

Frans-pol
Gładź szpachlowa
Extra GS-2 20 kg
wolnowiążący materiał wykończeniowy wysokiej jakości,
doskonały jako ostateczna
warstwa, łatwy do obróbki
i szlifowania (1,65 zł/kg)

8

99

zł/szt.
Grunt PSB 5 l
(1,80 zł/l)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

789

zł/m2
weŁna ursa
df44, λ = 0,044
gr. 15 cm

Lipiec 2019

5

hit cenowy

1999

3.
2.

5.

zł/m2

4.

od

płytki ścienne

29

99

kolor biały, połysk i mat,
wym. 25x36 cm

1.

zł/m2

płytki magnetia
1.
2.
3.
4.
5.

płytki podłogowe Magnetia, grey, graphite, wym. 33,3x33,3 cm, gat. 1 - 34,99 zł/m2
płytka ścienna Magnetia, grey, graphite, wym. 25x36 cm, gat. 1 - 29,99 zł/m2
dekoracja ścienna, wym. 25x36 cm, gat. 1 - 34,99 zł/m2
dekoracja ścienna wood, wym. 25x36 cm, gat. 1 - 29,99 zł/m2
listwa ścienna Steel 17, wym. 36x2,3 cm, gat. 1 - 16,99 zł/szt.

od

6499
zł/szt.

1.

2.

3.

od

1799
zł/m2

KRONOPOL
panele podłogowe

Dąb Piastowski, AC3, 7 mm - 17,99 zł
Jesion Kalimera, AC4, 7 mm - 22,99 zł
Dąb Savona, AC4, 8 mm - 24,99 zł
Dąb Khadi, AC5, 8 mm - 29,99 zł

- 4 st., do 120 kg - 64,99 zł
- 5 st., do 120 kg - 79,99 zł

dostępne kolory:

1.
2.
3.
4.

AL-Group
Drabina domowa
aluminiowa

4.

od

2299
zł/szt.

Folia
fundamentowa
MASTER IZO 300

rolka pozioma 50 m.b.;
szer.: 25 cm, 30 cm, 36,5 cm, 40 cm, 50 cm

od
BRAMA UCHYLNA OPTIMAL

749
zł/zest.

wym. 2500x2125 mm (w zestawie klamka, wkładka na klucz),
kolory: brąz - 749 zł, grafit - 799 zł

6
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5999
zł/szt.

Płyta OSB 3
KRONOPOL
pióro-wpust

gr. 22 mm, 4-stronne,
wym. 675x2500 mm (35,55 zł/m2)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

*cena bez źródeł światła

od

11190

109

90

Oświe
tlenie

8990

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA ALPINA*

1.

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA CARLOS*

gwint 3xE27, moc 60 W,
dostępne kolory: biały, czarny

gwint 3xE27, moc 60 W, kolor czarny

2.

9990

9990

zł/szt.

zł/szt.

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA DIANA*
gwint E27, moc 60 W,
dostępne kolory: biały, czarny
1. szer. 17 cm - 109,90 zł
2. szer. 36 cm - 145,90 zł

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA BOLONIA*

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA WEZUWIO*

gwint 3xE26, moc 60 W

od

od

gwint 3xE27

2990

od

OPRAWA
SPOT
LED HEBAN

OPRAWA SPOT
HALOGENOWY
MEDISON

satyna drewno

kolor czarny

- 29,90 zł

- 45,90 zł

zł/szt.

- 99,90 zł

- 111,90 zł

- 145,90 zł

- 139,90 zł

- 175,90 zł

3590

od

zł/szt.

2990

od

zł/szt.

3590
zł/szt.

OPRAWA SPOT
LED MALVA

chrom

- 35,90 zł

satyna, chrom,
czarny chrom

- 69,90 zł

- 29,90 zł

- 99,90 zł

- 79,90 zł

- 135,90 zł

- 115,90 zł

OPRAWA SPOT LED CASTOR
satyna, chrom, czarny chrom

- 35,90 zł

- 145,90 zł

2990

- 85,90 zł
- 125,90 zł
- 155,90 zł

zł/szt.

od

OPRAWA SPOT
LED WOODY

3690

satyna drewno

zł/szt.

OPRAWA SPOT LED COSMO
satyna, chrom, czarny chrom

- 29,90 zł

- 36,90 zł

- 88,90 zł

- 89,90 zł

- 111,90 zł

- 129,90 zł

- 139,90 zł

- 159,90 zł

dostępne
warianty:
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/szt.

- 88,90 zł

OPRAWA SPOT
HALOGENOWY
tilda

od

4590

kinkiet

listwa 2

listwa 3

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

listwa 4

Lipiec 2019

7

Dla domu
od

1.
1.

od

179

8

od

90

4590
zł/szt.

zł/szt.

zł/m.b.

2.

2.
SCHNEIDER
PRZEWÓD YDYp 750 v

- 3x1,5 - 179 zł/100 m (1,79 zł/m.b.)
- 3x2,5 - 279 zł/100 m (2,79 zł/m.b.)

1. obudowa bezpiecznikowa
- 29,90 zł
2. Wyłącznik nadprądowy
- 1-fazowy: 10 A, 16 A - 8,90 zł
- 3-fazowy: 20 A, 25 A - 39,90 zł

PLAFONY LED Z EFEKTEM GWIEŹDZISTEGO NIEBA

1. wym. 30-60 cm - od 45,90 zł
2. z pilotem, 3 barwy światła, funkcja ściemniania, wym. 30-80 cm - od 79,90 zł

599
zł/kpl.

DRZWI MALTA
ZEWNĘTRZNE

DRZWI KAIR ZEWNĘTRZNE

kolory: orzech, złoty dąb, antracyt; szer. 90 cm; P/L;
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka,
dwie wkładki w systemie jednego klucza, próg;
wypełnienie spienionym polistyrenem

kolor orzech; szer.: 80 i 90 cm;
P/L; wyposażenie: skrzydło,
ościeżnica, dwa zamki, klamka,
dwie wkładki w systemie
jednego klucza, próg;
wypełnienie pianką
poliuretanową

1199
zł/kpl.

SKRZYDŁO
LAKIEROWANE
WEWNĘTRZNE - ALBA*
SKRZYDŁO DRZWIOWE RAMOWE ETNA*

kolor dąb szwedzki, okleina 3D, szerokość 60-90 cm, szyba hartowana,
pełne, pokojowe - 329 zł, łazienkowe - 349 zł
*cena bez klamki i ościeżnicy

8
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od

329

zł/szt.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

od

99
zł/szt.

dostępne szerokości od 60 do 90 cm; szyba satyna;
dostępna kolorystyka dąb bielony; dostępne szklenia: 4/4,
2/4 i pełne gładkie
*ceny bez klamki i ościeżnicy;
do skrzydeł w dekorze dąb bielony należy zamawiać
ościeżnicę w dekorze dąb sonoma
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

1.

7.

9.

2.
3.
4.

5.

6.
8.

maestro

1. garnek, 18 cm, 2,5 l - 119,80 zł* - 59,90 zł,
garnek, 20 cm, 3,4 l - 129,80 zł* - 64,90 zł,
garnek, 24 cm, 5,8 l - 159,80 zł* - 79,90 zł
2. ostrzałka do noży - 55,80 zł* - 27,90 zł
3. nóż szefa, 20 cm - 57,80 zł* - 28,90 zł

10.
4.
5.
6.
7.
8.

11.

nóż, 20 cm - 55,80 zł* - 27,90 zł
nóż, 13 cm - 35,80 zł* - 17,90 zł
nóż, 9 cm - 29,80 zł* - 14,90 zł
zestaw sztućców, 24 szt. - 159,80 zł* - 79,90 zł
wyciskacz do czosnku - 55,80 zł* - 27,90 zł

9. korkociąg - 55,80 zł* - 27,90 zł
10. czajnik - 99,80 zł* - 49,90 zł
11. patelnia, 24 cm - 115,80 zł* - 57,90 zł,
patelnia, 26 cm - 135,80 zł* - 67,90 zł

*cena regularna

9490

3.
1.

zł/kpl.

zestaw obiadowy dekoracyjny
18 elementów

od

4.

1.
2.

pojemniki
1.
2.
3.
4.

kubek do zupy/makaronu do mikrofali, 0,9 l - 8,99 zł
pojemnik z pokrywą i uchwytem, 1 l - 9,99 zł
kubek do zupy do mikrofali, 0,65 l - 7,99 zł
kubek do jogurtu z łyżeczką, 9,5x16,5 cm - 7,99 zł

od
1.

499
zł/szt.

2.

od

zł/szt.

2.

799

słoik zibo/hugo

1. Zibo: 0,25 l - 2,99 zł,
0,5 l - 3,49 zł, 1 l - 4,99 zł
2. Hugo: 0,9 l - 8,99 zł, 0,47 l - 6,99 zł

zł/szt.

4.
5.

3.

6.

+500°P
+50°P
7.

1. MORNING FRESH proszek do prania; zestaw: 2x867 g + wiaderko - 9,99 zł
(5,76 zł/kg)
2. WINDOW PLUS rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
3. AJAX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
4. DOMESTOS płyn do toalet, CITRUS/PINE, 750 ml - 6,49 zł (8,65 zł/l)
5. F 400 profesjonalny środek do czyszczenia po remoncie, 1 l - 21,99 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

299

8.

9.

10.

6. FIRENET środek do czyszczenia kominków, grillów, piekarników, 750 ml
- 21,99 zł (29,32 zł/l)
7. CASHMIR papier toaletowy, a’24 - 19,99 zł (0,83 zł/rolka) + 50 pkt. Payback
8. REGINA NAJDŁUŻSZY ręcznik kuchenny papierowy, a’2 - 5,99 zł (3 zł/szt.)
9. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
10. ONE SHOT neutralizator/odświeżacz zapachów, różne rodzaje, 600 ml
- 22,99 zł (38,32 zł/l)

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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1.

od

69

1.

zł/szt.

1. Półka

dekoracyjna

dostępne różne rodzaje
- od 69 zł

od

1790

2.

zł/szt.

2. krzesło

Roleta mini IDA

tapICEROWANE
velvet SAMSON

szer. 35-72,5 cm; dł. 150-215 cm;
dostępna w kolorach: krem, szary, bordo, zielony, brąz

kolory: jasnoszary, ciemnoszary,
musztardowy, granat - 139 zł

od

od

2990

od

zł/szt.

szer. 35-120 cm; dł. 150-215 cm;
dostępna w kolorach: biały, popiel, krem, mocca

zł/szt.

1690

okleina meblowa dostępne różne wzory:

zł/szt.

dostępne szer.: 45 cm, 67,5 cm, 90 cm

folia z efektem
lustra weneckiego

Roleta mini ZEBRA

479

zł/szt.

różne rozmiary

od

+500°P
+50°P

1259

Panel dekoracyjny

wykonany z PVC, dostępny w różnych
rozmiarach i wzorach,
opak./0,46-0,48 m2

zł/szt.

9990

Balony/butelki do wina

od

3990

- balon do wina w koszu plastikowym, 5 l - 25,79 zł + 50 pkt. Payback,
10 l - 37,59 zł, 54 l - 99,49 zł
- gąsior Dama z zamknięciem mechanicznym, 5 l, bez koszyka - 14,49 zł,
z koszykiem plastikowym - 13,99 zł
- butelka Awangarda, 500 ml, biała, z korkiem syntetycznym, 6 szt. - 27,49 zł
(4,58 zł/szt.), butelka Kredensowa, 200 ml, biała, 6 szt. - 12,59 zł (2,09 zł/szt.)
- butelka Bosmańska, 250 ml, biała, 6 szt. - 12,99 zł (2,17 zł/szt.)

zł/szt.

od

ROLETA PLISOWANA VERONA

szer. 42,5-97 cm, dł. 150-210 cm,
dostępna w kolorach: beż, szary, ciemnoszary

od

4790
zł/szt.

kołdra
Soft line
interfacing

1590

zł/szt.

1490
zł/szt.

- 155x200 cm - 14,90 zł
- 220x200 cm - 22,90 zł

vileda mop ULTRAMAX XL
- wkład do mopa 2in1 - 35,90 zł/szt.

karnisz par

śr. 19 mm; dł. 160-240 cm;
pojedynczy; podwójny;
dostępny w kolorach: satyna, mosiądz, nikiel

°P

od
+5
00

+100°P

1690
zł/szt.

1.

+500°P
+100°P

Listwa karniszowa

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

Listwa przysufitowa

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

10
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12990

zł/szt.
VILEDA VIVA
express
smart PLUS

deska do prasowania

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

2.

suszarka balkonowa

1. Smart - 16,90 zł
2. Formica - 42,90 zł + 100 pkt. Payback
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

239

359
0°
P

+50°P

chromowany ruszt
do podgrzewania,
perforowana misa
paleniskowa z płynną regulacją wysokości za pomocą korby, wskaźnik
temperatury, powierzchnia grillowania 53x42 cm

od

2.

grill węglowy

1. Prostokątny, ruszt główny 29x48 cm,
podgrzewacz 8x46 cm - 125 zł
2. KULISTY, z pokrywą, chromowany ruszt, śr. 38,5 cm - 95 zł

Grill wózek
wym. 61x45 cm

999 549

69

5

99

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

zł/opak.

świeczka
ogrodowa
zapachowa

Pochodnia

- bambusowa 90-150 cm - od 5,99 zł
- zapachowa, 100 cm, 4 zapachy - 10,90 zł
- metalowa, 60-150 cm - od 19,90 zł
- olej do lamp i pochodni, 1 l - 12,90 zł

od

zł/szt.

1.

+5
0

Grill wózek
COMFORT
BASIC

95

od

zł/szt.

zł/szt.

kuchenka gazowa
turystyczna camptime

kartusz gazowy, 225 g - 5,99 zł (26,62 zł/l)

mini Torba
izotermiczna 4 l

659

5990

od

zł/zest.

zł/szt.

2-pak. (2,75 zł/szt.)

2490
zł/szt.

Zestaw mebli MILA

2 x fotel, stolik kawowy śr. 52 cm

Krzesło Vigo

łóżko
plażowe
z daszkiem

tekstylne - 59,90 zł

Stół APOLLO

wym. 80x80x70 cm - 119 zł

od

2890

129
zł/szt.

śr. 180 cm - 24,90 zł

PUf składany
owoce - 29,90 zł

2990

zł/szt.

zł/szt.

4990

29

zł/szt.

90

trawa sztuczna

wielkość rolki 2x1 m; wysokość trawy:
- 7 mm - 28,90 zł
- 10 mm - 30,90 zł

krzesełko
reżyserskie

od

parasol

zł/szt.

śr. 200 cm

krzesełko
turystyczne

619

3.

zł/szt.

219
zł/szt.

1.

parasol
nylonowy

zł/szt.

2.

dostępne
kolory:

fotel ogrodowy*

1. fotel, 105x107x85 cm - 619 zł
2. oxford, 95x95x195 cm - 739 zł
3. kokon, 124x82x69 cm - 709 zł
*dostępne w wybranych sklepach
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

759

Huśtawka vip

3-osobowa, wym. 170x110x153 cm,
różne kolory

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Pawilon ogrodowy Gavi

śr. 300 cm; wys. 290 cm; kolory: odcienie szarości,
beżowy; materiał daszku: 180G, poliester z warstwą
PA; materiał ścian: 160G, poliester

Lipiec 2019
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319
kosi ar ka

169

349

zł/szt.

za baw ka

zł/szt.

zł/szt.

Nożyce
LIDER EN 710
do żywopłotu

0°
P

za 1 zł
do każd

ej zakupione
j

+100°P

+5
0

KOSIARKI
ELEK TRYCZN
EJ
GRIZZLY

silnik 710 W, długość robocza 51 cm, maks. śr. gałęzi
24 mm, przestawialny uchwyt, waga netto 3 kg

209
Kosiarka
elektryczna Grizzly

0°
P

zł/szt.

+100°P

silnik 1400 W; napięcie: 230 V, ~50 Hz; szerokość
robocza 34 cm; 6-stopniowa regulacja wysokości
koszenia 25-75 mm; kosz 30 l

+5
0

kosiarka
elektryczna

moc 1300 W, szerokość koszenia 33 cm,
centralny 5-stopniowy system zmiany
wysokości koszenia, kosz o pojemności 35 l

319

1.

1090

zł/szt.

zł/szt.

HYDROFOR
JET 100A 24 l

moc silnika 1100 W,
maks. podnoszenie 50 m,
maks. wydajność 60 l/min,
zdolność ssania do 8 m,
króciec 1x1”,
zbiornik przeponowy

nożyce do żywopłotu

moc 500 W, dł. noży 50 cm, zdolność
cięcia 22 mm, ergonomiczny uchwyt

od

gaśnica
na osy
i szerszenie
300 ml

2.

3.

1090
zł/szt.

Akcesoria
motoryzacyjne
1. KLIMATYZACJA MAX RED FRUITS TECH2 - 10,90 zł
2. smary: litowy, miedziany, grafitowy, 400 ml - od 10,90 zł (od 27,25 zł/l)
3. wentylator CAR OK, 12 V - 17,90 zł

(36,33 zł/l)

1089

zł/szt.

899

zł/szt.

leżak wiszący ADAM

1039

szer. 140 cm, dł. 160 cm, wys. 190 cm,
maks. obciążenie 150 kg,
dostępny w 3 kolorach

Domek DREWNIANY JAKOB

ZESTAW ANTEK

siodełko płaskie, siodełko
kubełkowe, ślizg 235 cm

zł/szt.

wym. L150 x B243 x H160 cm

113

18

PŁOT
JANTAR
wym.:

zł/szt. 180x180 cm,
brąz

3790
zł/szt.

zakup
y na

RATY

PŁOT
PEŁNY
KAJA

PŁOT
PEŁNY
PLECIONY

R30, prosty,
wym.:
180x180 cm,
szary

R18, prosty,
wym.:
180x180 cm

119
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

