Lipiec
2020
Oferta ważna
od 03.07 do 18.07
lub do wyczerpania zapasów.

www.mrowka.com.pl

4599
Lornetka wojskowa
Blackfire 10x50

obudowa powlekana gumą o antypoślizgowej
fakturze, w zestawie pokrowiec oraz pasek

rękojeść z aluminium ze zbijakiem do
szyb, dł. głowni 83 mm

12999

+5
00
°P

zł/szt.

Składany nóż
ratowniczy Master
Cutlery Firefighter
Xtreme

+100°P

od

zł/szt.

zł/zest.

Kabina Kora

399

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 - 399 zł, 90x90 cm - 499 zł

zł/szt.

89

399

Wyposażenie łazienek

Wiatrówka Hatsan
TG 1100X

zł/szt.
Wiatrówka Daisy
Powerline 340 4,5 mm

klasycznie łamana, gwintowana
lufa, 4,5 mm, produkcja Turcja

pistolet wzorowany na M92,
sprężynowy

Clean Air

zł/szt.

P

preparat do czyszczenia
klimatyzacji i nawiewów

999

+5
0

0°

+100°P

Wyposażenie łazienek

od

649

Kabina z Hydromasażem vera

zł/zest.

szyby przednie - bezbarwne, tylne - ciemny grafit
(gr. 4 mm), wąski panel środkowy z 3 dyszami, profile
satynowe, rolki: górne podwójne, dolne pojedyncze,
kabina bez syfonu, wys. brodzika 42 cm,
wym.: 80x80 cm - 649 zł; 90x90 cm - 749 zł

Zadbaj
o swój
basen
od

1.

2.

5.

3.
4.

3x więcej punktów PAYBACK
za zakupy za min. 80 zł

999
zł/szt.

Chemia basenowa

1. Chlor Shock 1 kg - szybko rozpuszczający się granulat - 25,99 zł
2. Chlor Long Tabs 1 kg - tabletki 200 g, wolno rozpuszczające się - 25,99 zł
3. Alga OFF 1 l - zapobiega rozwojowi glonów - 15,99 zł
4. Tester pH/Chloru - w postaci tabletek - 27,99 zł
5. Termometr pływający - 9,99 zł

psb Mrówka
ostrów mazowiecka

1751
Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 03.07-18.07.2020 r.

3499

1899

zł/opak.

zł/żeberko

GRZEJNIK
ALUMINIOWY POWER 70

wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, maks. moc
cieplna 145 W, maks. ciśnienie robocze 16 barów

od

129
zł/szt.

Kamień dekoracyjny Landwood Cappucino/Volcano

imitacja faktury drewna, do wewnątrz i na zewnątrz, opakowanie zawiera 0,29 m2 (120,66 zł/m2)

--typ C22, różne wymiary - od 129 zł
--typ V22, różne wymiary - od 209 zł

od

+500°P
+100°P

89

kolor biały
szer. x wys.
55x48 cm
55x68 cm
55x93 cm
55x118 cm
55x138 cm

od

zł/szt.

Grzejnik
łazienkowy
PSB SUN

--wys. podnoszenia 4 m - 89,99 zł
--wys. podnoszenia 6 m - 99,99 zł

zł/szt.

pojemnościowy
ogrzewacz
wody ELPROM

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

od

599

Pompa obiegowa
analogowa IBO

z wężownicą
80 l - 599 zł,
100 l - 649 zł,
120 l - 749 zł,
150 l - 799 zł

od

239

+200°P

zł/szt.
Pompa obiegowa
elektroniczna IBO

--wys. podnoszenia 4 m - 239 zł
--wys. podnoszenia 6 m - 249 zł

5999

179

°P

od

zł/szt.

+500°P
+200°P

00

R

99

8999

+5

Grzejnik
PSB stalowy

od

zł/szt.

zł/szt.

399

zł/szt.

+500°P
+100°P

+500°P
+100°P

8499

°P

zł/szt.

+5

00

+50°P
produkt

polski

KOMPAKT wc
STRONG Master

Deska sedesowa
new formic

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

duroplast

Deska psb formic
SUPER SLIM NEW
wolnoopadająca, duroplast

WANNA ASYMETRYCZNA JOANNA

--140x90 cm, lewa/prawa - 399 zł
--150x95 cm, lewa/prawa - 449 zł

1.

22

90

zł/szt.

Dąb Aspen,
AC3, 7 mm
- 17,99 zł/m2
7 mm

SÓL
TABLETKOWA psb

od

1799
zł/m2

3.

2. Jesion Kalimera,
AC4, 7 mm
- 22,99 zł/m2

7 mm

do uzdatniania
wody, worek 25 kg
(0,91 zł/kg)

od

899

zł/szt.
Wycieraczka
gumowa

gr. 16 mm: wym. 60x40 cm - 8,99 zł,
50x100 cm - 19,90 zł
gr. 22 mm: wym. 60x40 cm - 9,99 zł,
50x100 cm - 22,90 zł

2
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PANELE PODŁOGOWE
i zbieraj punkty

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

Dąb Colorado,
AC4, 8 mm
- 25,99 zł/m2
8 mm

4.

Dąb Tobago,
AC4, 8 mm, V-fuga
- 34,99 zł/m2
8 mm

narzędzia ogrodnicze

od

4999
zł/szt.

dla Twojego ogrodu

silnik Briggs&Stratton serii 575EX OHV
o poj. 140 cm3, moment obr. 7,5 Nm,
szer. robocza 48 cm, centralna 6-st.
regulacja wys. koszenia, kosz 65 l
z plastic top, system mycia obudowy

349

osłona
balkonowa

zł/zest.

1299

+5
00
°P

Kosiarka spalinowa
z napędem URSUS

+50°P

dwustronna z nadrukiem z filtrem UV

699

zł/szt.

zł/zest.

249

Kosa
spalinowa
Deget DG 580

zł/szt.

2 KM, jednolity wał,
duży zestaw akcesoriów

Kosiarka
elektryczna

moc 1200 W, silnik indukcyjny, szer. kosza 32 cm,
poj. kosza 35 l

Parasol
polyester

Zestaw mebli ogrodowych

zawiera: stół + 4 krzesła Como, wszystko w kolorzeciemny antracyt

wym. 240 cm,
kolory: granat, zieleń
- 49,90 zł/szt.

99

2.

zł/kpl.

Przycinarka
żyłkowa
LIDER PLUS
YPZ500

1.

nożyce
do trawy
i żywopłotu GRIZZLY

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

1. niskie, miks kolorów
- 34,90 zł/szt.
2. wysokie, miks kolorów - 39,90 zł/szt.

śr. 65 cm,
kolory: zieleń leśna,
granatowy
- 49,90 zł/szt.

1.

składane z podnóżkiem, zielone
- 37,90 zł/szt.

Krzesełko
turystyczne

Stół TOPAZ
turystyczny

moc 500 W;
szer. robocza 29 cm

Krzesełko reżyserskie

169

2.

zł/szt.

Łóżko plażowe

1. textiliene - 79 zł/szt.
2. z daszkiem TEX, kolor grafit, krem - 139 zł/szt.

Pawilon CZASZA
wym. 3x3 m

grille ogrodowe
dla najlepszych kucharzy

95

8

99

zł/kpl.

Zestaw
3-elementowy
widelec, łopatka,
szczypce

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/szt.

179

zł/szt.
grill
węglowy
z pokrywą

grill węglowy
kulisty z pokrywą
średnica rusztu 38,5 cm

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

129

PRODUKT
POLSKI

zł/przęsło

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE inga*

szer. 2 m, wys. 1,00-1,20 m, stal ocynk + ral 9005
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki,

Lipiec 2020

3

od

7990

od

zł/szt.

Obraz
na płótnie
CANVAS SAND

4999
zł/szt.

wym. 60x150 cm - 109 zł,
45x140 cm - 79,90 zł,
dostępne różne motywy

6290
zł/szt.

Karnisz Tokyo

Obraz ARTBOX

dostępne kolory biały mat, czarny mat, satyna, dł. 160, 200, 240 cm
- pojedynczy i podwójny

wym. 50x70 cm,
dostępne różne motywy

1.

od

499

od

zł/szt.

od

349

109
zł/szt.

zł/opak.

2.

Ścierki,
gąbki,
zmywaki
VILEDA

3.

różne rodzaje

od

1790
zł/szt.

pojemnikI
do przechowywania

różne rodzaje

od

naczynia

dzbanek, poj. 1,23 l - 9,99 zł,
szklanka; poj. 250 ml - 2,99 zł,
salaterka; 17 cm - 2,99 zł

zł/szt.

299

°P

449

Szczotki, zmiotki VILEDA

wym. 80x150 cm - 109 zł, 120x170 cm
- 189 zł, 160x230 cm - 399 zł,
dostępny w kolorach w różnych wzorach

+50°P

00

od

Dywan CENTURY

+5

różne pojemności,
1. CLEAR-BOX, z pokrywką - od 4,99 zł;
2. ROBUSTO-BOX - od 22,90 zł, pokrywa - od 7,99 zł
3. emil & emilia, obrotowe, z pokrywką - od 11,90 zł

zł/szt.

od

199
zł/szt.

Akcesoria do win

--balony i gąsiory - od 15,99 zł
--balon do wina, 25 litrów +50 pkt. PAYBACK
--akcesoria - od 1,99 zł

linia ORGANIC BAMBUSOWA
+500°P
+100°P

1.

8990
zł/zest.

w zest.
płyn AJAX
uniwersaln
y

mop PŁASKI ULTRAMAX

Lipiec 2020

2.

3.

4.

5.

Chemia gospodarczA

w zestawie z płynem AJAX uniwersalny do mycia
--w ofercie również wkład
do mopa - 29,90 zł/szt.

4

+500°P
+50°P

1. E-proszek do prania, 5,85 kg/90 prań, COLOR/WHITE
- 29,99 zł (5,12 zł/kg; 0,33 zł/pranie) +50 pkt. PAYBACK
2. AJAX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje,
1000 ml - 5,49 zł
3. MELT preparat do udrażniania, 750 ml - 25,99 zł (34,65 zł/l)
4. FIRENET mocny środek do czyszczenia kominków, grillów,
piekarników, 750 ml - 22,99 zł (30,65 zł/l)

6.

7.

od

549

5. F 400 profesjonalny środek
do usuwania osadów wapiennych,
zł/szt.
1 l - 22,99 zł
6. REGINA NAJDŁUŻSZY ręcznik
kuchenny papierowy, a’2 - 5,99 zł (3 zł/rolka)
7. ONE SHOT neutralizator/odświeżacz zapachów,
różne rodzaje, 600 ml - 11,99 zł (19,98 zł/l)
i zbieraj punkty

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

6699

2999

zł/szt.

zł/szt.

Dulux Easycare
Kuchnia i Łazienka

maks. dł. cięcia 600 mm; maks. wielkość płytki ciętej pod kątem 45°: 424x424 mm;
maks. gr. ciętego materiału 16 mm; dwa niezależne, amortyzowane blaty; podwójna
prowadnica - płaskownik

7999

GRUNT LATEKS

farba akrylowa do wnętrz,
10 l (5,50 zł/l)

10 l (6 zł/l)

8999

10
litrów

Emulsja AntyRefleksyjna
do sufitów głęboki mat, 10 l (16,90 zł/l)

5499

zł/szt.

3799

zł/szt.

10
litrów

Dekoral Remonty

biała, 10 l (8 zł/l)

169

zł/szt.

10
litrów

super akryl

farba lateksowa, wewnętrzna,
2,5 l (11,99 zł/l)

5999

zł/szt.

10
litrów

NOBILES PORY ROKU

hydrofobowa, plamoodporna farba do
malowania kuchni lub łazienki z unikalną
technologią Protect,
2,5 l (26,80 zł/l)

5499

zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

179

Maszyna ręczna do glazury

zł/szt.

899

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

4,5
litra

Luxdecor impregnat
dekoracyjno-ochronny 3 l

DREWNOCHRON
IMPREGNAT EXTRA

dostępne różne kolory (12,66 zł/l)

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

od

4999
zł/szt.

Farba elewacyjna Fasada Eco Unicell

Sadolin Classic
impregnat Hybrydowy
2,5 l (22 zł/l)

od

grunt psb
uniwersalny
5 l (1,80 zł/l)

2199
zł/szt.

Piana
montażowa
Whiteteq

wężyk, 750 ml
- 21,99 zł/szt. (29,32 zł/l),
pistolet, 750 ml
- 24,99 zł/szt. (33,32 zł/l)

dostępne różne kolory;
5 l - 49,99 zł (10 zł/l),
10 l - 84,99 zł (8,50 zł/l)

Folia PSB
STANDARD
paroizolacyjna

od

1489

989

zł/szt.

gr. 0,20 mm x 2x50 m
- 54,99 zł/rolka

zł/szt.

Folia PSB
budowlana
czarna
STANDARD

BLUE DOLPHIN TAŚMA
MALARSKA NIEBIESKA

gr. 0,2 mm x 4x25 m
- 46,99 zł/rolka
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

5
litrów

2,5
litra

profesjonalna taśma malarska, może
długo przebywać na powierzchni
i łatwo usuwa się bez uszkodzenia podłoża, nie pozostawia śladów kleju
38 mm x 50 m - 14,89 zł
48 mm x 50 m - 17,89 zł

1. Uchwyt DolphinRoller 330 - 9,89 zł/szt.
2. Wałek Spinner 330, killer 330
nie zostawia włosia, dużo chłonie i lepiej oddaje farbę, półgładkie
i lekko chropowate powierzchnie, dł. włosa 9 mm i 13 mm
- od 14,99 zł/szt.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Lipiec 2020

5

349

ELEKTRONARZĘDZIA

zł/zest.

1900
W

135
bar

dla Twojego warsztatu

359
zł/zest.

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.

Myjka ciśnieniowa Dedra

1700 W, 130 barów, 420 l/min, długość węża 5 m, aluminiowa
pompa, w zestawie dysza rotacyjna TURBO, dysza regulowana, szczotka płaska, filtr wody

1149
zł/szt.

239

w komplecie

r a n cj

3

lata*

× gw

r a n cj

akumulator Li-Ion 2,0 Ah, 18 V; szybka
ładowarka (100% w 40 min); maks. moment
obr. 40 Nm; dwa biegi, prędkość - bieg I:
0-400 min-1, bieg II: 0-1500 min-1; 20 ustawień momentu obr.; metalowa przekładnia;
wbudowana latarka LED

walizka

a

a

800
W

Wiertarko-wkrętarka
18 V, 2,0 Ah Li-ion*

× gw

zł/kpl.

18
V

a

a

a

279
r a n cj

3

lata*

× gw

× gw

+500°P
+200°P

r a n cj
a

a

a

zł/szt.

Bosch GBH 3000
młotowiertarka

Młotowiertarka 800 W*

moc 800 W; obroty: 930 min-1; udar 4500 min-1;
energia udaru 2,6 J; maks. śr. wierc. w betonie 26 mm; uchwyt SDS-Plus; funkcje: wiercenie, wiercenie z udarem, kucie; aluminiowy
korpus i głowica; bezpieczny stop; walizka

549

*3 lata gwarancji po rejestracji produktu na stronie producenta

1179

zł/szt.
Bosch GWS 20-230 JH
szlifierka kątowa
2000 w

zł/szt.

179
Laser krzyżowy

zł/zest.

do wielu prac poziomujących, takich,
jak prace wykończeniowe, płyty G/K,
podłogi, układanie płytek ściennych
i podłogowych, wieszanie półek i obrazów; gumowana obudowa z tworzywa
- stopień ochrony IP50; zasięg 10 m;
funkcja samopoziomowania
w zakresie ± 4°; dokładność
± 6 mm/10 m;
w komplecie z uchwytem QuickLink™

6
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Akumulatorowy młot
udarowy Bosch gbh
180-li
18V 2X4,0 Ah

869

zł/szt.
Bosch GSB 18 2-Li Plus wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa z udarem
i zbieraj punkty

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

219

169

zł/szt.

850
W

zł/szt.

Szlifierka
kątowa 850 W*

Pilarka
elektryczna
Dedra

moc 850 W; śr. tarczy 125 mm; obroty
11000 min-1; mała waga 2,1 kg i ergonomiczny
kształt (wąska obudowa) oraz dokładne wyważenie zapewnia wysoki komfort pracy - nawet
jedną ręką
*3 lata gwarancji bazowej oraz dodatkowe
2 lata gwarancji po zarejestrowaniu
urządzenia na stronie graphitepro.pl
w ciągu 30 dni od daty zakupu

2200 W, prowadnica
40 cm, bezkluczowy
naciąg łańcucha

329

zł/szt.

Pilarka spalinowa Verke CS 58 T
silnik 55 cm3, 3 KM, prowadnica 38 cm

239

zł/szt.
Wentylator
stojący
z pilotem
i timerem MPM
MWP-13M

139

Cyrkulator
MPM MPW-18

179
zł/szt.

mediolan

zł/szt.

clio gray

kolor chrom 4x E27, 60 W

219

kolor chrom 4xE14, 40 W

zł/zest.

zł/szt.

369

zł/szt.
plafon riko

999

Emos, żarówka
led zestaw 3 szt.

kolor mosiądz,
3xE14, 40 W

10 W, 806 lm

179
monaco

2

99

zł/szt.

kolor mosiądz 3xE27, 60 W

zł/szt.

Emos,
żarówka
led
9 W, 806 lm

5590

39

99

1490

zł/zest.

zł/szt.

zł/szt.

1500 lm, średnica 23 cm

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

+50°P

00

ZESTaw led
3 OCZEK RUCHOMYCH

+5

Emos, plafon led 18 W

°P

°P
+500
+50°P

różne rodzaje

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

oczko ruchome led 3 w

kwadrat, okrągłe; kolory: chrom, satyna,
antyczne złoto, różne rodzaje

Lipiec 2020

7

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

347

od

zł/szt.

od

237

1.

3990
zł/szt.

zł/szt.

dostępne kolory:

ZLEW PSB GRANITOWY BRAVO

Gniazdo ogrodowe

z odpływem 3,5”, kolory: grafitowy, piaskowy, szary;
1,5-komorowy, z długim ociekaczem, wym.: 86x44x18 cm

różne rodzaje

LED

109
zł/szt.

2.

dostępne kolory:

BATERIA BRAVO

zlewozmywakowa stojąca z wylewką U,
kolory: grafit, piaskowy, szary

Okap przyścienny

1. Vertical, czarny, wym.: szer. 50 cm lub 60 cm - 237 zł
2. Mix, satynowy, wym.: szer. 50 cm lub 60 cm - 249 zł

3590
zł/szt.

Lampka
na komary 3 W

1299
zł/kpl.

1248
zł/kpl.

Drzwi
zewnętrzne
Kamerun
Winchester
dostępne 90 p/l

wyprzeda ż stanów
magazynow ych

od

DRZWI ZEWNĘTRZNE PASADENA

szerokość: 90 cm, L/P, kolor: orzech, złoty dąb, antracyt, wypełnienie: spieniony polistyren;
wykończenie: blacha ocynkowana, Nano Advance, komplet akcesoriów w cenie

299

od

299

zł/szt.

zł/szt.

SKRZYDŁO
RAMOWE
WEWNĘTRZNE
IBIZA*

szerokość od 60 do 90 cm,
szyba hartowana, kolor
dąb Montana - folia 3D
*ceny bez klamki i ościeżnicy

SKRZYDŁO
RAMOWE
WEWNĘTRZNE
Bergamo*

szerokość od 60 do 90 cm,
szyba hartowana, kolor
dąb piaskowy - laminat cpl
*cena bez klamki
i ościeżnicy

Mrówka ostrów mazowiecka
ul. Lubiejewska 94

godz. otwarcia: pn. - pt.: 700-2000, sob.: 800-1800, nd.: 900-1700
Akceptujemy karty kredytowe:
Wszystkie ceny są cenami
Wszystkie
brutto.ceny
Promocje
są cenami
nie sumują
brutto.się.
Promocje
Ceny podane
nie sumują
w gazetce
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