
SKRZYDŁO  
RAMOWE WEWNĘTRZNE BERgAMO*
szerokość od 60 do 90 cm, szyba hartowana, 
kolor dąb Piaskowy - laminat cPl
*cena bez klamki i ościeżnicy

SKRZYDŁO  
RAMOWE WEWNĘTRZNE IBIZA*
szerokość od 60 do 90 cm, szyba hartowana,  
kolor dąb Montana - folia 3D  
*cena bez klamki i ościeżnicy

DRZWI ZEWNĘTRZNE 
DETROIT

szerokość: 80, 90 cm; l/P, kolor: 
złoty dąb, orzech, antracyt, wypo-
sażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa 

zamki, klamka, dwie wkładki, próg, 
wypełnienie: spieniony polistyren, 

wykończenie: Nano Advance, 
blacha ocynkowana

DRZWI 
ZEWNĘTRZNE 
ARUBA
szerokość 90 cm; l/P, 
kolor: orzech, złoty 
dąb; wypełnienie: 
pianka poliuretanowa; 
wykończenie: okleina 
PVc; szyba: zespolona 
hartowana; komplet 
akcesoriów w cenie

BIURKO FRANEK
wymiary: 1000x500x770 mm,  
biurko wykonane z białej 
płyty laminowanej o grubości 
16 mm; wyposażone w 3  
metalowe szuflady na pro-
wadnicach METABOX;  
bardzo dobra jakość wykona-
nia oraz nowoczesny design

od 299 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.849 

zł/kpl.

hIT cENOWY

797,- 
zł/kpl.

hIT cENOWY

189,-
zł/szt.

www.mrowka.com.pl

Sierpień 
2019

Oferta ważna  
od 2.08 do 17.08

lub do wyczerpania zapasów.

    pSB MRóWKA jANóW lUBElSKI, chEŁM,
KRAśNIK, KRASNYSTAW

Remont z nami
to przyjemność :)



92 mm

120 mm

1000 mm

ODWODNIENIE lINIOWE
- garażowe: 3 m, komplet zawiera 3 szt.  

korytek HDPE 100/70, 3 szt. rusztów  
ze stali ocynkowanej klasa A15, 
2 szt. zaślepek + 1 szt. odpływu

pOMpA DO SZMBA  
K-pS14500 
Z ROZDRABNIAcZEM
wydajność 14500 l/h,  
wys. podnoszenia 12 m,  
maks. zanurzenie 5 m, moc 550 W,  
napięcie 230 V, częstotliwość 50 Hz,  
obroty pompy 3000 rPM,  
śr. węża 40-75 mm,  
dł. przewodu elektrycznego 10 m

SYSTEM OgRODZENIOWY KAjA
stal, ocynk + ral 9005  
- brama dwuskrzydłowa, szer. 4 m, wys 1,20-1,50 m - 679 zł 
- furtka, szer. 2 m, wys 1,20-1,50 m, prawa/lewa - 229 zł 
- przęsło, szer. 2 m, wys 0,90-1,20 m - 149 zł

KAlOSZE
męskie, damskie, dziecięce (PcV),
różne wzory i rozmiary

SIATKA lEśNA
wys. 150 cm; dł. 50 m.b.,  
typu light 150/10/30 l

SIATKA OgRODZENIOWA plEcIONA
wym. 1,5x10 m, śr. drutu: 2 mm; 1,7/2,7 mm; oczko 
60x60 mm, ocynk, antracyt, ral 6005 (zielona)

pODSTAWA  
SŁUpA 
wbijana, dł. 75 cm,  
szerokość 71x71 mm

NARZĘDZIA FISKARS
1.  zestaw QF grabie do liści + szczotka 

szeroka + trzonek - 119 zł
2.  szpadel ostry Solid + szczotka - 114 zł
3.  siekiera rozłupująca l - X21  

+ nóż szefa kuchni - 199 zł
4.  sekator dwuręczny  

+ sekator nożycowy - 139 zł

KOSIARKA DO TRAWY
5,5 KM, 190 cm3, Subaru, funkcja 4w1,  
szer. kosz. 53 cm; 4w1: mulczowanie,  
koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie  
ze zbieraniem do kosza, możliwość mycia  
korpusu; regulacja wysokości koszenia:  
25-75 mm; mechanizm jezdny:  
samobieżny; pojemnik na  
trawę: 70 l; masa: 41 kg

pANEl OgRODZENIOWY 
drut ø 3,2 mm, wysokość 1,23 m, oczko 75x200 mm, 
kolory: ocynk, ocynk + ral 6005 (zielony) i ral 7016 (antracyt)

7999
zł/kpl.

289 
zł/szt.

od 114 
zł/zest.

od 2190
zł/para

89 
zł/szt.

99 
zł/szt. 1490

zł/szt.

od 149 
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

pRODUKT
pOlSKI

1. 4.

3.
2.

1399 
zł/szt.
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letnia wyprzedaż!

mebli ogrodowych!

-30%
-30%

-20%

-20%

-10%

AKcESORIA SAMOchODOWE
1.  chusteczki do utrzymania czystości pojazdu - różne rodzaje - 7,99 zł 
2.  kokpit spray, 750 ml - 9,99 zł (13,32 zł/l)
3.  żaluzje 42x55 cm PcV na przyssawki, 2 szt. - 19,90 zł/kpl. (9,99 zł/szt.)
4.  smary TEcH2 różne rodzaje, 400 ml - 15,90 zł (39,75 zł/l)
5.  ładowarka samochodowa 4xUSB, 4,2 A - 19,90 zł

clAAR pŁYN lETNI
płyn do szyb i spryskiwaczy, 
reflektorów samochodowych,  
5 l (2,00 zł/l)

pRZEcINARKA  
DO glAZURY 600 W
moc 600 W; maks. grubość cięcia 34 mm; 
rozmiar stołu roboczego 330x360 mm; 
rozmiar tarczy 180x22,2x2,3 mm

gRES TEchNIcZNY hX200
wym. 29,7x29,7 cm, gr. 7 mm, do wenątrz i na zewnątrz,  
antypoślizgowość: r11, klasa ścieralności wgłębna, mrozoodporny

ZESTAW glAZURNIcZY
wiadro glazurnicze 12 l z rolką; gąbka kostka hydrochłonna; szpachla nierdzewna 
trapezowa 15 cm, ząb 6x6 mm; szpachtułka do silikonu; paca 8x23 mm z gumą miękką;  
miara zwijana gumowana 3 m x 16 mm; krzyżyki dystansowe  3 mm

MASZYNA RĘcZNA DO glAZURY
maks. dł. cięcia 600 mm; maks. wielkość płytki ciętej pod 
kątem 45° - 424x424 mm; maks. grubość ciętego materiału 
16 mm, dwa niezależne, amortyzowane blaty, podwójna 
prowadnica - płaskownik, trzpień z kółkiem tnącym

BROS
1.  pułapka z płynem na osy i muchy - 17,90 zł/szt.
2.  gaśnica na osy i szerszenie, 300 ml - 9,99 zł/szt. 
3.  pułapka na mole spożywcze,  
     2 szt. - 7,99 zł/opak. (4 zł/szt.)

od 799
zł/opak.

od 799
zł/szt.

999
zł/szt.

149 
zł/szt.

3490
zł/zest.

1799
zł/m2

169 
zł/szt.

2.
1. 1.

2.

3.

5.

4.

3.
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KOMpRESOR OlEjOWY 50 l 
moc 1,5 kW/2 KM, wydajność 180 l/min, poj. zbiornika 50 l,
maks. ciśnienie 8 bar, czas pełnego naładowania butli 180 sek.

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V lI-ION
2 akumulatory: 18 V, li-iON, 1,5 Ah, prędkość obrotowa 
regulowana elektronicznie 0-1450 obr./min, 2 biegi, ustawie-
nia momentu obr. 18+1, maks. moment obr. 28 Nm, lampka 
lED, wskaźnik naładowania baterii

MŁOTOWIERTARKA 900 W
siła udaru 4 J; obroty 880 min-1; 
maks. śr. wiercenia: w stali 13 mm, 
w betonie 26 mm, w drewnie 40 mm 
w zestawie 3 wiertła

SZlIFIERKA KąTOWA 850 W  
+ 10 TARcZ KORUNDOWYch
śr. tarczy 125 mm; prędkość obrotowa bez  
obciążenia 12.000 min-1; blokada wrzeciona;  
w komplecie 10 szt. tarcz korundowych

SZlIFIERKA KąTOWA 850 W
śr. tarczy 125 mm; łagodny rozruch 
1200 obr./min

WIERTARKA UDAROWA 710 W
liczba obrotów 0-2700/min, liczba udarów  
43200 min-1, średnica wiercenia w: betonie 
13 mm, stali 10 mm, drewnie 25 mm, zakres 
uchwytu wiertarskiego 13 mm, bezstopniowa 
regulacja prędkości obrotowej

pIlARKA TARcZOWA
moc 1230 W; śr. tarczy 160 mm; gł. cięcia pod kątem: 
45O - 37 mm, 90O - 55 mm; regulowana podstawa

SZlIFIERKA OScYlAcYjNA 150 W
moc 150 W; stopa o wym. 90x187 mm; system odsy-
sania pyłu, blokada włącznika umożliwiająca pracę 
ciągłą; w komplecie zestaw arkuszy papieru ściernego 
o różnej granulacji

MYjKA cIśNIENIOWA 155 BAR
moc 2100 W; ciśnienie 155 bar; przepływ wody 450 l/h; 
zintegrowany pojemnik na detergenty; aluminiowa 
pompa; wyposażenie: pistolet, lanca, dysza regulowana 
i turbo, szczotka płaska, rotacyjna i tarasowa, wąż 8 m.b.

2
KM

180 
l/min

50 
litrów

397 
zł/szt.

189 
zł/zest.

229 
zł/zest.

209 
zł/kpl.

10 szt.

174 
zł/szt.

119 
zł/szt.

179 
zł/szt.

6990
zł/kpl.

2100 
W

155 
bar

549 
zł/zest.

2 AKUMUlATORY 
W zESTAWiE
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Oświetlamy
po remoncie

hIT cENOWY

od 399
zł/szt.

hIT cENOWY
od 399

zł/szt.

SpOT hAlOgENOWY MIlENO, KANlUX
kolory: czarno-złoty, srebrno-miedziany
kinkiet  - 29,90 zł; listwa 2 - 75,90 zł; plafon 3 - 109,90 zł; listwa 3 - 99,90 zł; listwa 4  - 129,90 zł

SpOT glOBO lOThAR 
kolor chrom; kinkiet - 49,90 zł, listwa 2 - 89,90 zł, listwa 3 - 139,90 zł, listwa 4 - 169,90 zł

OpRAWA  
SUFITOWA MARTIN 
gwint E24, 3 punkty - 149,90 zł,  
5 punktów - 219,90 zł

OpRAWA  
SUFITOWA gREg
gwint E14, 3 punkty - 129,90 zł, 
5 punktów - 179,90 zł

MUZYcZNA TAśMA lED MUSIc
dł. 3 m, pozwala kontrolować  
oświetlenie w rytm muzyki, kolory rGB

OpRAWA SUFITOWA SOREN
z paskiem lED + GU10 

ŻYRANDOl  
gINA
gwint E14,  
- 2 punktowy - 119,90 zł,  
- 3 punktowy - 159,90 zł

ŻARóWKI  
lED
różne rodzaje

lATARKI lED
1.  cOB, moc 3 W - 11,90 zł

2.  kieszonkowa, 3 W - 8,90 zł,
3.  z funkcją SOS, zOOM, 3 W- 29,90 zł,  
4.  czołowa, moc 2 W - 17,90 zł

OcZKA RUchOME  
pOjEDYNcZE 
różne kolory

dostępne  
warianty: kinkiet listwa 2 listwa 3 listwa 4 plafon 3

od 890
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 14990
zł/szt.

od 12990
zł/szt.

6590
zł/szt.

od 11990
zł/szt.

2990
zł/szt.

1.

2.

3.

4.
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ty
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na
 wylewka

ZESTAW SIlVES/
pApAjA/MARO*
szafka z umywalką + lustro 
z szafką i oświetleniem 
wym.: 65 cm - 377 zł,  
75 cm - 409 zł, 85 cm - 449 zł  
*cena nie zawiera armatury

gRZEjNIK  
ŁAZIENKOWY 
pSB lUpO

R

lUPO wym. (szer. x wys.) moc cena
1 530x415 mm 240 W 159 zł
2 530x715 mm 395 W 209 zł
3 530x850 mm 490 W 249 zł
4 530x160 mm 570 W 279 zł
5 530x1240 mm 700 W 329 zł

KrONOS wym. (szer. x wys.) moc cena
1 500x700 mm 195 W 199,99 zł
2 500x900 mm 236 W 239 zł
3 500x1200 mm 324 W 299 zł

RURA pEX 16
stosowana w instalacjach c.o., c.w.u. oraz w insta-
lacji ogrzewania podłogowego - 1,49 zł/m.b.;
rura PEX 20 - 2,49 zł/m.b.

ZlEW pSB gRANITOWY BRAVO 
kolory: grafitowy, piaskowy, szary, 1-kom., 
z długim ociekaczem, wym. 76x44x17 cm 

BATERIA BRAVO 
zlewozmywakowa stojąca 
z wylewką „U”, kolory: 
grafitowy, piaskowy, szary 

natryskowa 
dwuuchwytowa

wannowa  
dwuuchwytowa

zlewozmywakowa  
ścienna dwuuchwytowa

zlewozmywakowa  
sztorcowa dwuuchwytowa

umywalkowa ścienna 
dwuuchwytowa

umywalkowa 
sztorcowa  
dwuuchwytowa

ZESTAW pRAXIS 
1.  szafka z umywalką, szer. 50 cm, DSM, lakierowany front - 129 zł; 2.  słupek wysoki, c35, DSM, boki białe, front biały połysk - 155 zł
3.  komoda, B35, DSM, boki białe, front biały połysk - 85 zł; 4.  szafka wisząca, A35, DSM, boki białe, front biały połysk - 79 zł
* cenia nie zawiera armatury, akcesoriów

ZlEW KVADRA
1-komorowy, wym. 76x43,5x15 cm,  
wpuszczany w blat, syfon w komplecie
- tekstura jedwab - 79,99 zł
- tekstura len - 109 zł

BATERIA  
Z ElASTYcZNą 
WYlEWKą

wannowa 
natryskowa

zlew
ścienna 

umywalkowa
stojąca

umywalkowa stojąca  
z ruchomą wylewką

zlew z wylewką 
wyciąganą 

zlew
stojąca

umywalkowa 
ścienna 

zlewozmywakowa  
z wylewką c

gRZEjNIK  
KRONOS  
chROMOWANY

R

ZESTAW TERMOSTATYcZNY 
cOMFORT plUS
zawór termostatyczny, głowica,  
zawór powrotny kątowy lub prosty

gŁOWIcA 40 mm SERIA BATERII pSB ElBAgŁOWIcA 35 mm SERIA BATERII pSB lUNA

od 79 
zł/szt.

od 377 
zł/zest.

od 159 
zł/szt. 

od 19999
zł/szt. 

od 149
zł/m.b.

3499
zł/zest.99 

zł/szt.

249 
zł/kpl.

od 7999
zł/kpl.

109 
zł/szt.

107 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.69 

zł/szt.

89 
zł/szt.

85 
zł/szt.

79 
zł/szt.

99 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

89 
zł/szt.

9999
zł/szt.

2.

1.

3.

4.

dostępne kolory:

dostępne kolory:

dostępne kolory: SYFON 
W KOMPlEciE
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gRZEjNIK AlUMINIOWY DIVA 96
wym. 55,6x80,5x9,56 cm, moc 1550 W (75/65/20°c), 
moc 2050 W (90/70/20°c), 10 żeberek, podłączenie 
boczne, rozstaw podłączeń 50 cm

gRZEjNIK AlUMINIOWY pOWER 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm,  
moc 769 W

KABINA pRYSZNIcOWA  
pROSTA VEDUTA ZOYA
wym. 90x90x201 cm, szkło transparentne, szyby boczne 
stałe 6 mm, szyby drzwiowe 5 mm, profile aluminiowe - 
chrom, zawias kolumnowy, wspornik, wys. brodzika 16 cm, 
głębokość brodzika 5 cm, kabina bez syfonu

KABINA jUNA
uniwersalna, prawostronna/lewostronna, narożna, szkło har-
towane 5 mm - grafitowe, profile aluminiowe, syfon z korkiem 
w komplecie, wysokość brodzika 15 cm, głębokość brodzika 
5 cm, wym.: 100x70 cm- 649 zł, 100x80 cm - 699 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

DESZcZOWNIA 
Z BATERIą 

TERMOSTATYcZNą
drążek stalowy o wyso-

kości 980 mm, słuchawka 
1-funkcyjna, wąż stalowy, 

bateria termostatyczna 
z blokadą 38 stopni

DESZcZOWNIA
drążek stalowy  
o wysokości 940 mm, 
słuchawka 1-funkcyjna

KABINA Z hYDROMASAŻEM DElUX
elektroniczny panel sterowania z funkcjami: radia, 
oświetlenia górnego i wentylatora, półka szklana, zestaw 
prysznicowy ze słuchawką prysznicową, deszczownica, 
wym.: 80x80 cm - 849 zł, 90x90 cm - 899 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

ZESTAW  
pODTYNKOWY 
STRONg MASTER
miska, deska PP,  
przycisk chrom

Wc KOMpAKT  
STRONg MASTER
3/6 litra, deska PP 
- odpływ poziomy - 179 zł
- odpływ pionowy - 199 zł

SERIA  
DAKAR,  
IDA
różne rodzaje,  
kolory

KOMpAKT MERIDA
odpływ poziomy,  
deska PP wolnoopadająca

ZESTAW  
pODTYNKOWY  

pARVA

DESKA SEDESOWA
wolnoopadająca Formic PSB, 
duroplast

od 1499
zł/szt.

289 
zł/szt.

999 
zł/kpl.

od 849 
zł/zest.

od 649 
zł/zest.

649 
zł/zest.

249 
zł/szt.

129 
zł/szt.

407 
zł/zest.

od 179 
zł/szt.

6999
zł/szt.

279 
zł/szt.

hIT cENOWY

1799
zł/żeberko

pOlSKI
BRODZIK

DESKA 
WOlNOOPADAJącA

DESKA 
WOlNOOPADAJącA

DESKA 
WOlNOOPADAJącA

Sierpień 2019 7  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+500°P+50°P

+5
00
°P+100°P

Łazienkowe

szaleństwo cenowe



FARBA  UlTRA MATT, 1 l
za 1 złdo MAgNAT cERMIc 2,5 l

Remontuj
z nami!

MAgNAT UlTRA MATT 
lateksowa farba do sufitów,  
10 l (9 zł/l)

VIDARON lAKIEROBEjcA 
wysokiej jakości, do malowania 
powierzchni drewnianych, zawiera  
Teflon® Surface Protector, dostępne 
różne kolory, 2,5 l (40 zł/l) 

BEcKERS DESIgNER cOlOUR
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, 
lateksowa farba do ścian i sufitów, tworzy 
piękne matowe, zmywalne wykończenie, 
wydajność do 16 m2/l, 5 l (22 zł/l)

jEDYNKA śNIEŻNOBIAŁA
farba do dekoracyjnego  
malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 10 l + 10% GrATiS 
(3,64 zł/l)

MAgNAT gRUNT
wyrównuje i ujednolica podłoże, zwiększa 
wydajność farb nawierzchniowych, 
polecany do płyt g-k i pod farby magnat 
ceramic, 1-warstwowa, 1 stopień matowo-
ści, wydajność do 12 m2/l, 10 l (7,99 zł/l)

AKRYlIT W 
odporna na szorowanie farba latek-
sowa, do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wew. pomieszczeń, 
śnieżnobiały, matowy efekt wykoń-
czenia, 10 l (8,49 zł/l)

DUlUX KOlORY śWIATA
lateksowa farba do ścian i sufitów, 
2,5 l - 44,99 zł (18 zł/l),  
5 l - 89,99 zł (18 zł/l)

SADOlIN EXTRA
lakierobejca dekoracyjno-
-ochronna, różne kolory, 
0,75 l (53,32 zł/l)

DEKORAl AKRYlIT W
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l - 36,99 zł (14,80 zł/l),
5 l - 67,99 zł (13,60 zł/l)

DEKORAl EMAKOl  
STRONg 0,9 l
emalia ftalowa do ogólnego 
stosowania, dostępne różne 
kolory (od 18,88 zł/l)

FARBA ANTYKOROZYjNA 
ARMORIN - 4w1
pasywator, grunt, podkład, farba, do 
zabezpieczania i dekoracji powierzchni 
stalowych i żeliwnych, do stosowania 
zarówno na nowe powierzchnie, jak 
i pokryte rdzą, 0,75 l - 26,99 zł 
(35,98 zł/l), 2,5 l - 79,99 zł (32 zł/l)

V33 FARBA RENOWAcYjNA
1.  KUcHNiA & MEBlE KUcHENNE - do odnowienia mebli z drewna, z laminatów, sklejki, 
płytek kuchennych, odporna na zaplamienia kuchenne, łagodne detergenty, na częste mycie, 
0,75 l - 62,99 zł (83,98 zł/l), 2 l - 139 zł (69,50 zł/l)
2.  PŁYTKi cErAMiczNE - do odnowienia płytek łazienkowych, listew ceramicznych,  
luksferów, bezpośrednio na podłoże, odporna na powtarzający się kontakt z wodą,  
produkty do pielęgnacji i środki czystości, 0,75 l - 82,99 zł (110,65 zł/l),  
2 l - 159 zł (79,50 zł/l)
3.  PŁYTKi PODŁOGOWE - do odnowienia płytek podłogowych, podłóg marmurowych, 
gresowych, granitowych itp., nie spływa z powierzchni pionowych, odporna na uderzenia, 
ścieranie, plamy i zabrudzeniałatwa w utrzymaniu, 0,75 l - 82,99 zł (110,65 zł/l),  
2 l - 149 zł (74,50 zł/l)

pODKŁAD 
ANTYKOROZYjNY 
ARMORIN
produkt do pierwszego malowania 
powierzchni stalowych i żeliwnych,  
jako podkład pod emalie ftalowe, 
chlorokauczukowe, na zew. i wew. 
pomieszczeń, 0,75 l (31,98 zł/l)

lET’S ShINE  
pRIMAcOl DEcORATIVE
dekoracyjna farba lateksowa o satynowym  
wykończeniu, do malowania ścian i sufitów  
wewnątrz pomieszczeń, na różne  
powierzchnie, 2 l (32,50 zł/l)

gŁADź SZpAchlOWA  
AcRYl pUTZ START
20 kg (1,45 zł/kg)

MAgNAT cERAMIc
farba do wnętrz, trzeciej generacji, wyko-
rzystuje innowacyjną technologię cErAMic 
SYSTEM bazującą na ceramicznych kom-
ponentach i najwyższej jakości żywicach 
i pigmentach, 2,5 l (28 zł/l)

DUlUX BIAŁY MAT 
biała farba emulsyjna, wysokiej  
jakości, do dekoracyjnego 
i ochronnego malowania ścian 
i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
9 l (5,55 zł/l)

8999
zł/szt.

8499
zł/szt.

9999
zł/szt.

10999
zł/szt. 

10% gRATIS

3999
zł/szt.

7999
zł/szt.

od 4499
zł/szt.

3999
zł/szt.

od 3699
zł/szt.

6499
zł/szt.

od 6299
zł/szt.

od 1699
zł/szt.od 2699

zł/szt.
2399

zł/szt.

2899
zł/szt.

1.

2.

3.

3499
zł/opak.

6999
zł/szt.

4999
zł/szt.
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gONT BITUMIcZNY KARpIóWKA gUTTA
materiał pokryciowy do krycia dachów nowych i renowacji starych pokryć dachowych, 
stosuje się na dachach pochyłych, o nachyleniu 12-75°, dostępny kolorach: czerwony, 
brązowy, zielony, op. 3 m2 (64,47 zł/op.)

pŁYTA Z pOlIWĘglANU KOMOROWEgO gUTTA
gr. 10 mm, idealnie do pokrycia i przeszklenia dachów, tarasów, pasaży, pergoli, werand
1.  bezbarwna Pc 10 mm, wym. 1050x2000 mm, 1 kom. - 109,90 zł
2.  bezbarwna, wym. 1050x2500 mm, 1 kom. - 139,90 zł
     bezbarwna, wym. 1050x3000 mm, 1 kom. - 159,90 zł
3.  brązowa, wym. 1050x3000 mm, 1 kom. - 175,90 zł
     brązowa Pc 10 mm, wym. 1050x2000 mm, 1 kom. - 114,90 zł

pODKŁAD VIlO hDpE 2 mm
opakowanie 15 m2 (119,85 zł/opak.)

pANElE clASSEN RANchO 4V
1.  Nebraska Oak, 1286x194x8, Ac5, 8 mm
2.  Wyoming Pine, 1286x194x8, Ac5, 8 mm
3.  Dakota Pine, 1286x194x8, Ac5, 8 mm

pŁYTKA MONSANTO, opak. 0,42 m2

płytka betonowa, cegłopodobna z gotową szarą fugą to ukłon w stronę autentyczności i prostoty wizualnej cegły rozbiórkowej; monochromatyczny 
efekt fugi i płytki ustępuje nowatorskiej technologii, której efektem jest - cegła z szarą fugą; Monsanto to nie tylko gwarancja szybkiego i prostego 
montażu, ale przede wszystkim elegancki element wykończenia ściany lub elewacji, który w najdrobniejszym szczególe oddaje klimat londyńskich 
loftów; motyw cegły przechodzącej z fasady do wnętrza to aktualny trend wnętrzarski; w ofercie znajdują się dwa formaty płytki oraz dedykowane 
narożniki (prawy i lewy) (83,31 zł/m2)

od 10990
zł/szt.

799
zł/m2

3499
zł/m2

2149
zł/m2

1.

2.

3.

2.

1.

3.

3499
zł/opak.
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KRZESŁO lOcKER
krzesło młodzieżowe; tapicerowane imitacją skóry, regulacja wysokości krzesła, 
podstawa metalowa, chromowana; dostępne w kolorach: biały, szary, turkus 
i czarny

pROSZEK DO pRANIA BERlIN
uniwersalny, wysokiej jakości detergent, 
zawiera odplamiacz i nadaje się  
do wszystkich rodzajów prania,  
usuwa uporczywe plamy i silne  
zabrudzenia 10 kg (1,89 zł/kg)

pRODUKTY FINISh
1.  cAlGONiT, tabletki do zmywarki,  
     52 tabletki - 21,99 zł (0,42 zł/szt.)
2.  sól do zmywarki,  
    1,2 kg - 4,50 zł (3,75 zł/kg)

lUKSjA cREAMY
mydło w płynie, zapas,  
różne rodzaje, 900 ml (6,60 zł/l)

1.  Vizir GEl AcT., kolor, kapsułki  
     do prania, 16 sztuk - 12,99 zł (0,81/szt.)
2.  lENOr FrESH, płyn do płukania tkanin,  
     różne rodzaje, 930 ml/780 ml  
     - 6,99 zł (7,50 zł/l), (8,90 zł/l)

VElVET NAWIlŻANY pApIER TOAlETOWY
różne rodzaje, 42 szt. (0,11 gr/szt.)

pApIER TOAlETOWY VElVET
biały i rumiankowy, a12 (1 zł/rolka)

VElVET TURBO/jUNIOR
ręcznik papierowy, 1 rolka, biały

KRZESŁA I FOTElE
1.  NiTrO krzesło młodzieżowe; tapicerowane 
imitacją skóry, regulacja wysokości siedziska, 
podstawa i podłokietniki z tworzywa, kółka do 
powierzchni miękkich; dostępne w kolorach: 
czerwono-czarny, biało-czerwony - 219 zł
2.  PrOGAME/rAcE fotel gracza; sporto-
wy design, komfortowe siedzisko i oparcie, 
podłokietniki, tapicerowany imitacją skóry, 
mechanizm TilT - umożliwia swobodne kołysa-
nie się, płynna regulacja wysokosci siedziska, 
chromowana podstawa; dostepny w kolorach: 
czerwony, szary, zielony - 329 zł
3.  ElEFANT KrzESŁO MŁODziEżOWE
tapicerowane tkaniną, metalowa podstawa 
w kolorze czarnym, regulacja wysokości sie-
dziska za pomocą podnośnika pneumatyczne-
go, kółka do powierzchni miękkich, dostępne 
w kolorach: szary, turkus, limonka - 199 zł

od 749
zł/szt.

145 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

449
zł/szt.

1199
zł/szt. 1199

zł/szt.

od 450
zł/szt.od 699

zł/szt.

599
zł/szt.

1899
zł/szt.
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TERMOS,  
lUNchBOX, 
BIDON 

cAcTUS BlAcK, WhITE
kubek - 7,49 zł, miska - 9,99 zł, mata - 1,99 zł, podkładka pod talerz - od 7,99 zł

RAMKA 
różne wymiary

KARNISZ hEFAjSTOS plUS 
pojedynczy, dł. 2 m, rurka metalowa fi 16 mm,        
zakończenia, wsporniki metalowe, kółka metalowe,        
żabki metalowe, zest. montażowy (kołki + wkręty); 
dostępne różne wzory; kolor: złoto, satyna

ROlETA  
DZIEŃ/NOc
szer. 38-114 cm, dł. 150-215 cm;  
rolety dostępne w różnych kolorach

TABlIcA 
korkowa, suchościeralna-magnetyczna; dostępne 
różne wymiary

D SM Dekoracja Moda Styl

KOMplET pOścIElI lUIS 
- wym. 1x140x200 cm, 2x70x80 cm - 34,90 zł  
- wym. 1x160x200 cm, 2x70x80 cm - 45,90 zł  
- wym. 1x200x220 cm, 2x70x80 cm - 54,90 zł pODUSZKA DEKORAcYjNA

wym. 40 x40 cm, dostępne różne wzory

KOc
różne rodzaje i wymiary

OBRAZ NA pŁóTNIE
różne wymiary i wzory

lUSTRA
różne wymiary i rodzaje

DYWAN MONTANA
wym.: 60x110 cm - 59,90 zł, 120x170 cm - 157 zł, 
160x230 cm - 279 zł; dostępny w kolorach: beż, ivory, 
jasnoszary, różowy

od 329
zł/szt.

od 749
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 4990
zł/zest.

od 3990
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

od 3490
zł/kpl.

od 3490
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 5990
zł/szt.
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hIT cENOWY

99,-
zł/szt.

hIT cENOWY

2390
zł/szt.

lAMpKA  
BIURKOWA lED
moc 9 W, podstawa  
zmieniająca kolory, 3 stopnie 
ściemniania, kolor biały

lAMpKA lED BARANEK
ładowana, moc 1 W, 2 stopnie 
świecenia, różne kolory

lAMpA BIURKOWA SUZI*
moc 60 W, gwint E27, klips
*bez żarówki

lAMpKA BIURKOWA pIXA* 
gwint E14, moc maks. 40 W, łamany 
wysięgnik, możliwość ustawienia 
w różnych poziomach
*bez żarówki

lAMpKA FRANcO  
15 lED SMD KT-B
barwa światła ciepła,  
dł. przewodu 1,8 m

lAMpKA 
BIURKOWA lED ISTI
moc 9 W, 4 zmiany jasności

lAMpKA BIURKOWA 
lED DOSTAN
moc 9 W, 3 zmiany jasnośći

4290
zł/szt.

8990
zł/szt.

5590
zł/szt.4990

zł/szt.

3990
zł/szt.
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

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

Akceptujemy karty kredytowe:
zakupy na RATY

Oświetlenie
dla ucznia

+5
00
°P+50°P

pSB MRóWKA  
KRASNYSTAW

Ul. REjOWIEcKA 16, TEl. 602 500 383

gODZ. OTWARcIA: pN.-pT.: 7.00-20.00, 

SOB.: 7.00-18.00, ND.: 10.00-18.00

pSB MRóWKA  
chEŁM

Ul. ZIElNA 2, TEl. 506 804 896

gODZ. OTWARcIA: pN.-pT.: 7.00-21.00, 

SOB.: 7.00-20.00, ND.: 10.00-18.00

pSB MRóWKA  
jANóW lUBElSKI
Ul. WAŁOWA 85, TEl. 728 922 747

gODZ. OTWARcIA: pN.-pT.: 7.00-20.00, 

SOB.: 7.00-18.00, ND.: 10.00-16.00

pSB MRóWKA  
KRAśNIK

Ul. URZĘDOWSKA 563, TEl. 728 899 275

gODZ. OTWARcIA: pN.-pT.: 7.00-20.00, 

SOB.: 7.00-18.00, ND.: 10.00-16.00


