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

www.mrowka.com.pl

M:
KWIECIEŃ Z POMYSŁE

Y
HIT CENOW

Wiosna
w

26

99

ogrodzie

Y
HIT CENOW

8

zł/szt.

Y
HIT CENOW

3

99

99

zł/szt.

zł/szt.

PRODUKT

NAWÓZ W PŁYNIE 1 I
do wszystkich roślin

POLSKI

OPRYSKIWACZ
pojemność: 5 l

Y
HIT CENOW

99
2
od 1

zł/szt.

THUJA SMARAGD
wyhodowana w donicy,
wys. 65-75 cm

+200 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 80 zł

BORÓWKA
AMERYKAŃSKA

wychodowana w donicy

• JAWOR • WAŁBRZYCH • KAMIENNA GÓRA •
• LUBAWKA • KRZESZÓW •

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

UR A
ARCHITEKT
A
OGRODOW

od

1199
zł/szt.

129

+500°P
+50°P

199

zł/szt.

zł/zest.

119

HUŚTAWKA MINI

w zestawie: siedzisko z obejmami
1 szt.; zestaw montażowy, impregnacja
ciśnieniowa

zł/szt.

PERGOLA
PIA Z ŁUKIEM
wym. 128x210x40 cm

PERGOLA
PROSTA
wym. 128x210x40 cm
KRATKA KINGA
różne wymiary

599
zł/zest.

od

65
zł/szt.

HUŚTAWKA JAGODA

w zestawie: siedziska z obejmami 2 szt.
zjeżdżalnia; drabinka; zestaw montażowy,
impregnacja ciśnieniowa

899
zł/szt.

6999

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

zł/szt.

DONICA
Z DREWNIANĄ KRATKĄ

wym.: 40x60x130 cm, impregnacja ciśnieniowa

DESKA
TARASOWA PIA

zł/szt.

wym: 19x90x2400 mm, brąz,
impregnacja ciśnieniowa

od

449

9599
zł/szt.

od

ROLLBORDER

2.

3.

wym. 4-5x15x100 mm,
impregnacja ciśnieniowa

109
zł/szt.

PŁOT TARASOWY KEN R65

kolor: piasek,
prosty + poręcz, wymiary: 180x90 cm

PŁOT DREWNIANY PEŁNY

1. prosty, wym: 180x180 cm - 95,99 zł
2. z łukiem, wym: 180x180 cm - 109 zł
3. prosty ażurowy, wym: 180x180 cm - 115 zł

1.

53

99

89

99

jedna warstwa - (20 zł/l)

2
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3599
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

SADOLIN IMPREGNAT
DO DREWNA 4,5 l

8999

SADOLIN GARDEN IMPREGNAT
głęboko penetrujący,
dostępne różne kolory,
5 l (10,80 zł/l)

VIDARON IMPREGNAT

ochronno-dekoracyjny do drewna,
4,5 l (20 zł/l)
i zbieraj punkty

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

VIDARON
LAKIEROBEJCA, 0,75 l

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

1299

ROŚLINY PNĄCE

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

zł/szt.

1599
zł/szt.

DRZEWA OWOCOWE STARE ODMIANY

KRZEWY OWOCOWE

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

od

AZALIA JAPOŃSKA
różne odmiany i wielkości

jabłoń, śliwa, wiśnia, czereśnia,
brzoskwinia, grusza, morela

799
zł/szt.

BIOPON PREPARATY I NAWOZY

NA INSEKTY I GRYZONIE

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

- 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

KRZEWY OWOCOWE
różne odmiany

od

1699

999

zł/opak.

NAWOZY PLANTA
dostępne poj. 5 kg, 10 kg
(3,18 zł/l)

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

od

odkwasza glębę,
polecany do warzyw i trawnika,
10 kg (1 zł/kg.)

zł/szt.

1299
zł/opak.

zł/opak.

NAWÓZ WAPIENNOMAGNEZOWY

499

RÓŻE PREMIUM
OBORNIK

różne rodzaje

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

pnące, rabatowe, wielkokwiatowe,
dwukolorowe, pachnące

799
zł/szt.

Kwiecień 2020

3

K

PORZĄDE

799

ie
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)

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)

Y
HIT CENOW

319

1099

zł/szt.

25,4
cm3

zł/szt.

5,5
KM

1399
zł/szt.

53
cm
KOSA
SPALINOWA

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

140
cm3
3w1

KOSIARKA SPALINOWA

KOSIARKA SPALINOWA Z NAPĘDEM NAC

silnik Briggs & Stratton - 500E OHV, poj. 140 cm ,
szer. robocza 46 cm, centralna 7-stopniowa
regulacja wys. koszenia, kosz 60 l, 3in1
3

5,5 KM, 190 cm3, Subaru, funkcja
4w1, szer. koszenia 53 cm

89
Y
HIT CENOW

89

749

zł/szt.

PODKASZARKA

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

zł/szt.

zł/szt.

600
W
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

4

Kwiecień 2020

KOSIARKA
SPALINOWA HANDY

silnik BS300E, pojemność 125 cm3, szerokość koszenia 40 cm, kosz 40 l, 6-stopniowa centralna regulacja 25-75 mm,
stalowa, pchana

109
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

WIOSNA

w ogrodzi
e

od

249
zł/szt.

OSŁONKI I DONICE

OSŁONKI I DONICE

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

od

różne rodzaje, kolory i wzory

od

999

od

699
zł/szt.

1199
zł/szt.

zł/szt.

DONICZKI

imitacje terakoty, betonu lub stali kortelowej

Y
HIT CENOW

KOSZYKI I SKRZYNKI
różne rodzaje, kolory i wzory

2999

1799

2999

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

NOŻYCE DO GAŁĘZI

ostrze utwardzane, wykonane ze stali, metalowe
ramiona, wygodne uchwyty, długość 37 cm

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

dł. ostrza 23 cm, stalowe ramiona

Y
HIT CENOW

799

zł/szt.

SEKATOR OGRODOWY

ŁOPATY I SZPADLE

stal hartowana, trzon drewniany,
łopata piaskowa.

ostrze ze stali, uchwyt powlekany winylem
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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5499

Y
HIT CENOW

799

zł/szt.

zł/szt.
STÓŁ
OGRODOWY

- wymiary 90x90 cm,
wys 72 cm - 139 zł
- wymiary 150x90x70 cm,
szkło hartowane z otworem
na parasol, czarna rama
- 269 zł

od

139

dostępne kolory:

zł/szt.

KRZESŁO OGRODOWE
HERKULES

od

siedzisko technorattan, kolor:
czarny, szary

2490
zł/szt.

7999

FOTEL OGRODOWY WISZĄCY

dwuosobowy, 120x200 cm, obciążenie 180 kg

zł/szt.

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

Y
HIT CENOW

799

dostępne kolory:

FOTEL CYRKON

KRZESŁO
ARKADIA

kolor szary, czarny

od

zł/szt.

69
zł/szt.

HUŚTAWKA OGRODOWA MEGI

z funkcją rozkładania, wym. 230x120x164 cm, kolor
cappuccino, materiał daszku: 160G, poliester,
szary; materiał siedziska: 2x2 textilene
maksymalna waga użytkownika: 260 kg

MEBLE CATERINGOWE

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

239

Y
HIT CENOW

zł/szt.

219

PARASOL
OGRODOWY CZAPLA
średnica 3 m

zł/szt.

HUŚTAWKA OGRODOWA AMANDA

od

szer. 170 cm, gr. poduszki 5 cm, maks. obciążenie 220kg

290

LAMPKA
SOLARNA

zł/szt. różne rodzaje

6
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i zbieraj punkty

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

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

c

Wielkano

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

od

tuż, tuż...

999
zł/szt.

NACZYNIA KUCHENNE

- 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

BLACHY DO PIECZENIA CHARLOTTE

nieprzywieralne; dostępne różne wymiary i formy

od

599
zł/szt.

OBRUS, BIEŻNIK

z motywem świątecznym

od

2190
zł/szt.

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

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.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

1190
zł/m.b.

Kwiecień 2020
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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

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

ODKURZACZ
UNIWERSALNY WD2

ELEKTRYCZNY PISTOLET
NATRYSKOWY

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)

+500°P
+100°P

800
W
PRZECINARKA DO DREWNA 800 W

229

229

79

99

zł/szt.

MIESZADŁO 1200 W

zł/szt.

zł/szt.

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

1200
W

WIERTARKA UDAROWA 500 W

Moc 500 W, liczba obrotów 2900 min-1;.,
uchwyt narzędziowy: bezkluczowy, 2-13 mm,
regulacja obrotów

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

M:
KWIECIEŃ Z POMYSŁE

Wiosenne ądki
porz

1,4
kW

MYJKA CIŚNIENIOWA
K2 COMPACT CAR
+ SZAMPON
SAMOCHODOWY 0,5 l
+ ULTRA PIANA 3w1 1 l

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

8
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MYJKA DO OKIEN
+ KONCENTRAT DO MYCIA SZYB 0,5 l

329

zł/zest.

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
i zbieraj punkty

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

Y
HIT CENOW

199

zł/zest.

od

2205
zł/m

CEGŁA KLINKIEROWA PEŁNA

2

gatunek 1; klasa 50, wymiar 250x120x65 mm;
kolor: czerwony - 3,29 zł/szt.

CEGŁA KLINKIEROWA
DRĄŻONA JANKA

gatunek 1; kl. 35, wymiar 250x120x65 mm
- od 1,49 zł/szt.

od

PŁYTA XPS PRIME S

płyta z polistyrenu ekstrudowanego, do izolacji
ścian i podłóg oraz konstrukcji ścianek działowych,
grubość: 5 cm (od 441 zł/m3)

149
zł/szt.

5299

1899

zł/szt.

zł/opak.

Y
HIT CENOW

11

79

zł/m2

DACHOLEUM 9 kg
PAPA TERMOZGRZEWALNA DACHBIT

PAPA DACHBIT 5 250 S52 SBS, wierzchniego krycia,
jednowarstwowa, modyfikowana SBS, grubość 5,2 mm,
rolka 6 m2 ( 70,74 zł/rolka)

masa asfaltowa, do renowacji dachów i hydroizolacji
(5,88 zł/kg)

ZAPRAWA DO KLINKIERU

5

z trasem do murowania i fugowania klinkieru, kolor szary

99

zł/szt.

159

zł/opak.

7499

SZYBKI GRUNT PRIMER
IZOBUD 20 I

zł/szt.
BLUZA ROBOCZA
OCHRONNA

szybkoschnący roztwór do gruntowania betonu pod papy i masy
bitumiczne, izolacji fundamentów oraz dachów, konserwacji
konstrukcji stalowych oraz
drewnianych, wydajność
0,2 l /m2 - 7,95 zł/l

z wytrzymałego materiału,
7 kieszeni, wzmacniane
rękawy, karczek i kieszenie
certyfikat CIOP i PIB

PŁYTA BETONOWA

139

płyta chodnikowa 35 cm x 35 cm, płukana, gr. 5 cm,
kolor: szary, grafit

zł/para.

699
zł/szt.

479

PÓLBUTY ROBOCZE

materiał: dzianina siatkowa,
tworzywo, technologia Fast Dry,
antypoślizgowa podeszwa, podnosek kompozytowy, wymienna
wkładka.

zł/szt.

BETONIARKA
PODNOŚNIK DO PŁYT GK

wysięg pionowy: 122 - 335 cm, max. wymiar płyty:
122x487 cm, max. ciężar płyty: 68 kg, materiał: stal
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

wieniec żeliwny
130/100, 550 W

6999

zł/szt.
SPODNIE ROBOCZE OCHRONNE

z wytrzymałego materiału, regulacja szerokości w pasie,
wzmacniane kieszenie, kieszenie na nakolanniki

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Kwiecień 2020
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WIC

SERIA BATERII VIVO

5999

59

+5
00
°P

WIC

od

O

+500°P
+100°P

×GŁ

A

35
mm

A

×G Ł

O

+100°P

zł/szt.

zł/szt.

399

wannowa

zł/zest.

59
zł/szt.

PRODUKT

POLSKI

DESKA SEDESOWA
NEW FORMIC
duroplast

natryskowa

59

DESKA

WOLNOOPADAJĄCA

zł/szt.

od

3499

umywalka ścienna

899

zł/szt.

59

zł/szt.

Wyposażenie łazienek

KABINA
Z HYDROMASAŻEM DELUX

zł/szt.

ZESTAW SILVES/
PAPAJA/MARO*

elektroniczny panel sterowania z funkcjami:
radia, oświetlenia górnego i wentylatora,
półka szklana, zestaw prysznicowy ze słuchawką prysznicową, deszczownica, wym.:
80x80 cm - 899 zł, 90x90 cm - 949 zł

POLSKI

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

DESKA
SEDESOWA
FORMIC PSB

zlew ścienna

45
zł/szt.

MOP PŁASKI
ULTRAMAX

PRODUKT

polipropylenowa,
uniwersalna,
twarda

zlew stojąca

8490

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

33
zł/szt.

°P

zł/zest.

+100°P

+5

00

umywalka stojąca

Y
HIT CENOW
AJAX UNIWERSALNY
płyn do mycia, różne rodzaje
1000 ml

6.
1.

2.

3.

1. PERSIL DUOCAPS kapsułki do prania COLOR/REGULAR, 36 prań - 29,99 zł
(0,83 zł/pranie)
2. VANISH OXI ACTION odplamiacz COLOR/BIEL, 1 l - 11,99 zł
3. SIDOLUX EXPERT do mycia, różne rodzaje, 750 ml - 8,99 zł (11,99 zł/l)
4. BREF POWER ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,27 zł/kg)

Kwiecień 2020

od
8.

5.

CHEMIA GOSPODARCZA

10

7.

4.

499

zł/szt.

599
zł/szt.

5. CLIN płyn do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
6. 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.)
7. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł (1,08 zł/szt.)
8. KATRIN czyściwo przemysłowe niebieskie - 19,99 zł

i zbieraj punkty

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

5799

3699

zł/szt.

5999

zł/szt.

3299

zł/szt.

zł/szt.

DULUX EASYCARE

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

DEKORAL AKRYLIT W

DESIGNER COLOUR

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

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

4399

4799

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

Y
HIT CENOW

zł/szt.

zł/szt.

ACRYL PUTZ FINISZ

899

zł/szt.

R ATIS
10% G
JEDYNKA ŚNIEŻNOBIAŁA

ŚNIEŻKA EKO

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

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

od

179

GRUNT PSB 5 l
(1,80 zł/l)

2299

zł/szt.

zł/m2

PANELE PODŁOGOWE

Dąb Parkietowy, AC4, 7 mm

SKRZYDŁO
DRZWIOWE
KWADRO

Y
HIT CENOW

kolor sonoma, szer. 70 i 80 cm,
lewe i prawe; pokojowe - 179 zł,
łazienkowe - 189 zł

1899

zł/m2

2999
zł/m2

PANELE PODŁOGOWE
PANELE PODŁOGOWE

Dąb Aspen, AC3, 7 mm

Dąb Pustynny, AC4, 8 mm

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Kwiecień 2020
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www.facebook.com/mrowkawalbrzych / www.facebook.com/mrowkajawor
www.facebook.com/mrowkakamienna / www.facebook.com/mrowkakrzeszow

1.

2999
zł/m2

2.

3.

Y
HIT CENOW

2599

GRES SZKLIWIONY VILIO GREY

wym. 29,8 x 29,8 cm, mrozoodporny, antypoślizgowy

GRES MILTON

zł/m2

29,7x29,7 cm, gr: 8 mm,
szkliwiony, mrozoodporny,
antypoślizgowość R11, dostępne kolory:
1. beż; 2. grafit; 3. szary

1.

2.

3.

3699

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

Sklep

zł/m

ADESILEX P9

25 kg, klej elastyczny do płytek
ceramicznych, gresu i kamienia
naturalnego (1,52 zł/kg)

2

Adres

Telefon

3999
zł/opak.

pn.-pt.

Godziny otwarcia
soboty

niedziele

7:00 - 19:00

8:00 - 17:00

nieczynne

7:00 - 15:00

nieczynne

Mrówka Jawor

ul. Kuziennicza 10A, 59-400 Jawor

75 712-52-93
75 712-52-95

Mrówka Kamienna Góra

ul. Spacerowa 1E, 58-400 Kamienna Góra

698-696-449

7:00 - 18:00

Mrówka Wałbrzych

ul. Skarżyska 2, 58-300 Wałbrzych

698-696-454

7:00 - 19:00

7:00 - 16:00

nieczynne

LUBAWKA

ul. Przyjaciół Żołnierza 4, 58-420 Lubawka

698-696-453

8:00 - 17:00

8:00 - 14:00

nieczynne

Mrówka KRZESZÓW

ul. Św. Jadwigi Śląskiej 2, 58-405 Krzeszów

698-696-450

7:00 - 18:00

8:00 - 16:00

nieczynne

transport: dowóz zakupionego towaru do punktu przeznaczenia
montaż: możliwość zakupu z usługą montażu stolarki okiennej,
drzwiowej, podłóg i bram garażowych
sprzedaż ratalna: atrakcyjne i różnorodne oferty systemów ratalnych
płatność kartą: mogą Państwo dokonać płatności kartą kredytową

zamówienie specjalne: realizujemy zamówienia z katalogów
producentów oraz towarów o nietypowych rozmiarach lub ilościach
mieszalnik farb i tynków: dysponujemy mieszalnikiem,
który pozwala uzyskać różne kolory farb i tynków
wycinanie otworów w zlewozmywakach: na życzenie
wycinamy otwory pod baterie w zlewozmywakach metalowych

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.pagaz.com.pl

