
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

sysTem ogroDzeniowy kora
ocynk + ral 7016 struktura, nie wymaga malowania
- przęsło, wym. 2x1,20 m - 399 zł +50 pkt. PayBack
- furtka prawa/lewa, wym. 0,90x1,54 m - 499 zł
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4x1,54 m - 1299 zł

roleTa mini zeBra
szer. 35-120 cm, dł. 150-215 cm; 
dostępna w kolorach: natur, mocca, 
krem, szary

karnisz zylinDer
śr. 19 mm, pojedynczy, podwójny;  
kolory: nikiel, satyna, mosiądz; wym. 160-240 cm

Zasłona sEDa/altair
wym. 140x250 cm;  
dostępna w różnych kolorach rośliny cEbulowE

osłonki
różne rodzaje i kolory

waPno Do Bielenia  
Drzewek i krzewÓw 

- 3 l - 19,90 zł (6,63 zł/l) 
- 5 l - 24,90 zł (4,98 zł/l)PomPa zanurzeniowa  

Do woDy BruDnej
1. moc 400 W, wydajność 7500 l/h - 89,90 zł
2. moc 1100 W, wydajność 14 000 l/h - 149 zł

hiT cenowy

319,- 
zł/szt.

od 399 
zł/szt. +50 pkt.

+500 pkt.

od 39 
zł/szt.

od 4290
zł/szt.

37 
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 649
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

pęDZEl 
W gratisie

od 8990
zł/szt.

1 2

www.mrowka.com.pl

Marzec  
2019

Oferta ważna  
od 01.03 do 16.03

lub do wyczerpania zapasów.
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rEgał  
inFiniTy
wym. 4x11 l

kosze,  
Pojemniki  
inFiniTy
różne pojemności

PaTelnia silver 
śr. 20-28 cm

1. garnek Toscania
dostępne różne wielkości - od 46,90 zł

2. BryTFanna Toscania
wym. 32x20 cm - 94,90 zł

3. Blacha Do zaPiekania Toscania
wym. 37x28x5 cm - 26,90 zł

TaBoreT 
aleX
wym. 22-39 cm

mop płaski  
vileDa ulTramaX
wkład - 27 zł

komplEt pościEli luis
wym.: 1x140x200 cm,  
2x70x80 cm - 34,90 zł 
1x160x200 cm, 2x70x80 cm - 45,90 zł 
1x200x220 cm, 2x70x80 cm - 54,90 zł

krZEsło DEtroit
siedzisko z tworzywa, nogi z drew-
na bukowego połączone metalo-
wym stelażem, dostępne w kolo-
rach: biały, czarny, szary 

sTolik  
kawowy  
scanDi 

more love
mata - 1,79 zł, kubek - 8,49 zł, pled - 69 zł

garnek emaliowany  
VillagE/Ethnic 
poj. 2,2-5,5 l

miłośĆ w kratkę
mata - 1,79 zł, lampa stołowa - 49 zł,  
poszewka - 18,90 zł, pled - 89,90 zł,  
ramki, pudełka, taca MaNDaLa - od 9,90 zł

kosz graFFiTi

Pojemnik luis
różne kolory i pojemności 

pokrywka do pojemnika - od 7,90 zł

Pojemnik 
sTack&go 24 l

od 1090
zł/szt.

89 
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 2690
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

+50 pkt.

87 
zł/zest.

+100 pkt.

+100 pkt.

1

3

2

1490
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

77 
zł/szt.

97 
zł/szt.

od 179
zł/szt.

od 2590
zł/szt.

od 179
zł/szt.

599
zł/szt.
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lamPki

solarne

Dywan  
norwegian
wym. 133x190 cm;  

dostępne różne wzory

Dywan zero
wym.: 80x150 cm - 69 zł, 
120x170 cm - 125 zł, 
160x230 cm - 229 zł; 
dostępne różne wzory

sTolik  
kawowy  
scanDi 

lamPka solarna  
z czujnikiem ruchu

czujnik wykrywania 5 m, przewód przyłączeniowy 
2,5 m (między panelem świetlnym i słonecznym)

prZEDłużacZE 
ogroDowe 
różne rodzaje

lamPka  
solarna
różne rodzaje

lamPka  
solarna kula

zmieniająca kolory, z pilotem
śr.: 17 cm - 59 zł, 20 cm - 69 zł, 

30 cm - 99 zł

oczka  
ruchome PojeDyncze 

w zestawie z żarówką halogenową,  
różne kolory

zesTaw 3 oczek leD
kwadratowe lub okrągłe  
w zestawie z żarówką LeD,  
różne kolory

oPrawa sPoT  
lava czarna
gU 10, 3 W
- kinkiet - 27,90 zł
- listwa 2 - 75,90 zł
- listwa 3 - 99,90 zł
- listwa 4 - 125,90 zł

oPrawa sPoT Dione
- kinkiet - 39,90 zł

- listwa 2 - 89,90 zł
- listwa 3 - 125,90 zł
- plafon - 169,90 zł

żarówki lED
do wyboru gwint: gU10 , e14, e27

oPrawa sPoT leD  
heBan saTyna Drewno
- kinkiet - 29,90 zł
- listwa 2 - 88,90 zł
- listwa 3 - 111,90 zł
- listwa 4 - 139,90 zł

oPrawa sPoT  
halogenowy  

meDison czarny
- kinkiet - 45,90 zł

- listwa 2 - 99,90 zł
- listwa 3 - 145,90 zł
- listwa 4 - 175,90 zł

oPrawa sPoT leD  
wooDy saTyna Drewno

- kinkiet - 29,90 zł
- listwa 2 - 88,90 zł

- listwa 3 - 111,90 zł
- listwa 4 - 139,90 zł 

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

oPrawa sPoT  
halogenowy  
TilDa chrom
- kinkiet - 35,90 zł
- listwa 2 - 69,90 zł
- listwa 3 - 99,90 zł
- listwa 4 - 135,90 zł

DrZwi ZEwnętrZnE maJorka 
kolor: złoty dąb, orzech; wym.: 80, 90 cm, p/L; wyposażenie: 

skrzydło, ościeżnica, klamka, szyld, komplet zamków i wkładek, 
próg stalowy nierdzewny; wykończenie drzwi: folia pVC; wypeł-

nienie: pianka poliuretanowa

89 
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

1490
zł/zest.

od 2790
zł/szt.

290
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

5590
zł/zest.

3590
zł/szt.

od 1890
zł/szt.

od 249
zł/szt.

od 59 
zł/szt.

+50 pkt.

+50 pkt.
+50 pkt.+50 pkt.

+50 pkt.
+50 pkt.

+50 pkt.

+50 pkt.

od 2990
zł/szt.

599 
zł/szt.

od 4590
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

+50 pkt.od 3590
zł/szt.
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głowica 35 mm seria BaTerii PsB lunagłowica 35 mm seria BaTerii PsB vivo

zlew PsB vgraniTowy Bravo
1-komorowy z krótkim ociekaczem - 249 zł
BaTeria Bravo
zlewozmywakowa stojąca z wylewką „U”,  
kolory: grafitowy, piaskowy, szary - 109 zł/szt.

szaFka  
lusTrzana reFlecTion 
1DOs DsM
e50 - 149 zł, e60 - 169 zł 

zesTaw Pinia
1. szafka podwieszana z umywalką, szer. 60 cm - 339 zł*
2. słupek pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 199 zł
3. szafka lustrzana Oristano/sassari, e60, szer. 60 cm - 399 zł

*cena nie zawiera armatury

zesTaw nice  
sZaFka Z umywalkĄ*
szer. 50 cm 
*cena nie zawiera armatury

ZEstaw silVEs/papaJa/maro*
- 65 cm - 377 zł, - 75 cm - 409 zł  
- 85 cm - 449 zł  
szafka z umywalką + lustro z szafką i oświetleniem
*cena nie zawiera armatury

Deska riva

natryskowa  
jednouchwytowa

natryskowa 
dwuuchwytowa

wannowa  
jednouchwytowa wannowa  

dwuuchwytowa

umywalkowa sztorcowa 
jednouchwytowa

zlewozmywakowa  
ścienna dwuuchwytowa

zlewozmywakowa  
ścienna jednouchwytowa

zlewozmywakowa  
sztorcowa dwuuchwytowa

umywalkowa ścienna 
jednouchwytowa 

umywalkowa ścienna 
dwuuchwytowa

zlewozmywakowa sztor-
cowa jednouchwytowa

umywalkowa 
sztorcowa  
dwuuchwytowa

kaBina kora
szkło transparentne 4 mm, profile aluminiowe - chrom, 
rączki jednopunktowe, rolki górn podwójne, rolki dolne 
pojedyncze; wysokość brodzika 15 cm, głębokość brodzi-
ka 5 cm, wym.: 80x80 cm - 419 zł, 90x90 cm - 469 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

1. e proszek do prania, COLOr/WHite, 90 prań,  
6,3 kg - 29,99 zł (0,33 zł/pranie, 4,76 zł/kg)

2. siLaN płyn do płukania, 1,85 l, różne rodzaje - 9,99 zł (5,40 zł/l)
3. siLaN sUpreMe płyn do płukania, 1,2 l,  

różne rodzaje - 10,99 zł (9,16 zł/l)
4. VaNisH gOLD Oxi aCtiON proszek odplamiacz,  

625 g, różne rodzaje - 21,99 zł (35,18 zł/kg)
5. WiNDOW pLUs płyn do szyb, 750 ml,  

różne rodzaje - 4,99 zł (6,65 zł/l)
6. DOMestOs płyn do toalet, 1250 ml,  

różne rodzaje - 9,99 zł (7,99 zł/l)
7. Kret do udrożniania rur granulki 800 g/żel  

1 kg - 10,99 zł (13,74 zł/kg)
8. BreF pOWer aCtiV kostka do WC, 3x50 g,  

różne rodzaje - 9,99 zł (66,60 zł/kg)
9. KatriN czyściwo przemysłowe niebieskie - 19,99 zł

10. CasHMir giga a’1, ręcznik kuchenny, 500 listków - 9,99 zł
11. saVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)

od 109 
zł/szt..

od 149 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

139 
zł/zest.

syFon 
W KOMpLeCie

od 419 
zł/szt.

2999
zł/szt.

od 377 
zł/zest.

Deska 
WOLNOOpaDająCa

59 
zł/szt.

107 
zł/szt.

59 
zł/szt.

69 
zł/szt.

59 
zł/szt.

69 
zł/szt.

59 
zł/szt.

69 
zł/szt.

45 
zł/szt. 69 

zł/szt.
33 
zł/szt. 69 

zł/szt.

+300 pkt.

+50 pkt.

+100 pkt.

1

2

3

Dostępne  
kolory:

od 499
zł/szt.

5
3

1
2 6

4

7

8
9

11

10
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hiT cenowy

3699
zł/szt.

jeDynka  
PerFekcyjna 

Biel, 3 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

jeDynka  
Deco & ProTecT

zesTaw nice  
sZaFka Z umywalkĄ*
szer. 50 cm 
*cena nie zawiera armatury

magnaT ceramic
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, wyprodukowana przy wykorzy-
staniu innowacyjnej technologii CeraMiC sYsteM bazującej na ceramicznych 
komponentach oraz najwyższej jakości żywicach i pigmentach, 5 l (27,99 zł/l)

jeDynka Deco & ProTecT
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)

jeDynka PerFekcyjna
wydajna biała farba akrylowa do deko-
racyjnego malowania ścian i sufitów wew. 
pomieszczeń, 10 l + 10% gratis (5,45 zł/l)

FarBa Dekoral  
akryliT w
farba lateksowa, odporna na 
szorowanie, 10 l (8 zł/l)

DuluX acryl maTT 
biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, do 
dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian  
i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 9 l (5,55 zł/l)

hammEritE połysk
jednoskładnikowa farba do  
antykorozyjnego, dekoracyjnego 
malowania metali, 0,7 l (49,99 zł/l)

viDaron lakieroBejca 
wysokiej jakości, do malowania powierzchni 
drewnianych, zawiera teflon® surface protector, 
opak. 2,5 l (39,60 zł/l), dostępne różne kolory

alTaX imPregnaT  
Do Drewna 5 l 
jedna warstwa (12 zł/l)

saDolin imPregnaT  
Do Drewna 4,5 l 
jedna warstwa (18,89 zł/l)

BeToniarka  
BuDowlana

wieniec żeliwny  
- silnik 0,55 kW:  

80 l - 549 zł,  
100 l - 599 zł
- silnik 1,0 kW:  
120 l - 799 zł

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

panElE poDłogowE
1. jesion Kalimera, aC4, 7 mm - 21,99 zł
2. Dąb Carrara, aC4, 8 mm, V-fuga - 39,99 zł
3. Dąb podlaski, aC3, 7 mm - 17,99 zł
4. Dąb Colorado, aC4, 8 mm - 28,99 zł

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

płytki poDłogowE 
iTalian wooD
wym. 18,5x59,8 cm
1. g1800 Beige
2. g1800 BrOWN
3. g1800 greY

płytka  
Dekoracyjna  
wEwnętrZna 
syDney 2
0,4 m2/opak. (42,47 zł/m2)

od 3799
zł/szt.

5999
zł/szt.

7999
zł/szt. 4999

zł/szt.

3499
zł/szt.

8499
zł/szt. 9899

zł/szt.

od 1799
zł/m2

5999
zł/szt.

od 549 
zł/szt.

od 14999
zł/szt.

hiT cenowy

13999
zł/szt.

1

2

3

4

10% graTis

3999
zł/m21699

zł/opak.

1

2

3
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wyrzynarka 600 w
moc 600 W; prędkość 800-3000 min-1; 
gł. cięcia: w drewnie 80 mm, w stali 
10 mm, w plastiku 20 mm; wylot na pył; 
możliwość cięcia pod kątem 45 stopni; 
prowadnica do cięcia wzdłuż- 
nego; brzeszczot do drewna  
w komplecie 

sZliFiErka kĄtowa 850 w
moc 850 W; śr. tarczy 125 mm; obroty 
12000 min-1, metalowa przekładnia, 
regulacja osłony bez klucza

sZliFiErka kĄtowa 720 w  
+ Tarcza DiamenTowa
moc nominalna 720 W; prędkość obr. bez obcią-
żenia 11000 min-1; gwint wrzeciona szlifierki M14; 
średnica tarcz 125 mm; uniwersalne zastosowanie 
do wszystkich materiałów budowlanych

zesTaw kluczy  
nasaDowych 1/4”,  
1/2” 108 El.
skład zestawu: grzechotka ½” i ¼”, uchwyt wkrętakowy ¼”, 
przedłużka ¼” i ½”, pokrętło z kwadratem zabierającym 
½” i ¼”, przegub uniwersalny ½” i ¼, nasadka do świec, nasad-
ki długie ½”, uchwyt do bitów ¼”, adapter do wkrętaka na bity 
¼”, nasadki ½”, nasadki ¼”, nasadki torx ½” i ¼”, klucze Hex, 
końcówki wkrętakowe, końcówki wkrętakowe na nasadce ¼”

komPresor 24 l  
+ zesTaw PneumaTyczny
bezolejowy stanley, zbiornik 24 l, moc 1,5 KM/1100 W,  
przepływ powietrza 180 l/min, ciśnienie maks. 8 barów; w komplecie zestaw pneuma-
tyczny: wąż 5 m spiralny, pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania kół oraz 
zestaw 3 końcówek

sPawarka inwerTorowa 110 a
prąd spawania 20-110 a; śr. elektrod 1,6-2,5 mm, wyposażenie: 
szczotka z młotkiem, tarcza ochronna, klema masy, uchwyt  
elektrody, przewody spawalnicze

wiErtarko-wkrętarka 18 V li-ion Z ZEstawEm*
zestaw obejmuje: wiertarko-wkrętarka 18 V, reg. momentu obr. 1-19 + wierce-
nie, moment obr. 28/44 Nm, dwa biegi i 0-350 min-1 i ii 0-1250 min-1; latarka; 
torba; akumulator energy+ 18 V; ładowarka  
*możliwość wykorzystania akumulatorów do wszystkich urządzeń z serii 
grapHite energy+

wiErtarko-wkrętarka  
uDarowa 18 v li-ion
dwa akumulatory 18 V Li-iON, poj. 2.0 ah; 2 biegi; 
22-pozycyjne ustawianie momentu obr.; uchwyt 
szybkomocujący 13 mm z automatyczną blokadą 
wrzeciona; dioda LeD; stalowy zaczep do pa-
ska i uchwyt magnetyczny na wyposażeniu; walizka

ZEstaw wiErtEł i bitów 109 el.
13 wierteł do drewna; 12 wierteł do metalu ty-
tanowych; 5 wierteł do muru; 17 bitów philips; 
18 bitów pozidriv; 9 bitów slotted; 13 bitów 
torx; 7 bitów Hex; 10 kluczy nasadowych; 
uchwyt magnetyczny pogłębiacz 

wiErtarko-wkrętarka 18 V li-ion
akumulator 18 V Li-iON, 1300 mah; szybka 1-go-
dzinna ładowarka, elektroniczna regulacja prędkości; 
liczba obr. biegu jałowego: 0-700 min-1; zakres 
momentu obr.: 19+1; maks. moment obr. 21 Nm; 
obroty lewo/prawo; zakres uchwytu wiertarskiego: 
maks. 10 mm

wierTarka uDarowa 900 w
moc 900 W, śr. wiercenia: drewno 30 mm, 
beton 16 mm, stal 13 mm, elektroniczna 
regulacja prędkości, bezkluczowy uchwyt 
wiertarski 2-13 mm

119 
zł/zest.

109 
zł/kpl.

9990
zł/szt. 229 

zł/zest.

99 
zł/zest.

399 
zł/zest.

+200 pkt.

1100 
W

1,5
KM

24 l

110
a

600
W

850
W

720
W

Tarcza  
DiamenTowa 

W zestaWie

hiT cenowy

249,- 
zł/zest.

257 
zł/zest.

457 
zł/zest.

18
V

walizka 
W KOMpLeCie

TorBa 
W KOMpLeCie

akumulaTor 
W KOMpLeCie

2 akumulaTory 
W KOMpLeCie

8990
zł/zest.

134 
zł/szt.

18
V

89 
zł/szt.

900
W
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sysTemy

archiTekTura

ogroDzeniowe

ogroDowa

sysTem ogroDzeniowy nikola ii
ocynk + ral 7016 struktura, nie wymaga malowania
- przęsło, wym. 2x1,20 m - 149 zł +50 pkt. PayBack 
- furtka prawa/lewa, wym. 0,90x1,50 m - 199 zł
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4x1,50 m - 599 zł

sysTem ogroDzeniowy inga
stal + ral 9005, 2 lata gwarancji,  

produkt polski, wymaga malowania farbą nawierzchniową
- przęsło, wym. 2,00x1,00-1,20 m - 119 zł

- furtka lewa/prawa, wym. 0,90x1,30-1,50 m - 199 zł
- brama dwuskrzydłowa, wym. 3,50x1,30-1,50 m - 549 zł
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4,00x1,30-1,50 m - 619 zł

siatka lEśna/buDowlana
wys. 150 cm; dł. 50 m.b., typu light 150/10/30 L - 89,90 zł

wys. 150 cm; dł. 50 m.b., typu light 200/14/30 L - 119,00 zł
siatka lEśna ZagęsZcZona

wys. 200 cm; dł. 50 m.b., 150/15/30 g6 - 129,00 zł 

Panel  
ogroDzeniowy 3a maX

wym.: 1,23x2,5 m,  
drut ø 3,2 mm, ocynk - 34,90 zł; 

wym.: 1,52x2,5 m,  
ocynk + ral 7016 struktura - 44,90 zł

archiTekTura ogroDowa 
1. płot pełny pLeCiONY r18, prosty, wym.: 90x180 cm - 27,90 zł, 180x180 cm - 36,90 zł
2. płot ażurowy OsKar, r34x44, wym.: 90x180 cm - 85 zł, 180x180 cm - 119 zł, 

180x90 cm - 89 zł; końcowy ścięty, wym. 90x180/90 cm - 69 zł
3. płot sztachetowy CaN CaN prosty, wym.: 180x40 cm - 16,90 zł, 180x60 cm 

- 23,90 zł, 180x80 cm - 27 zł
4. płotek sztachetowy trawnikowy BrateK, wym. 90x30/17 cm - 6,49 zł
5. podest 8 łat, wym. 50x50 cm, ryflowany - 7,49 zł
6. rolborder, wym.: 4,6x20x200 cm - 16,90 zł, 4,6x30x200 cm - 21,90 zł, 

4,6x40x200 cm - 29,90 zł, 4-5x17x120 cm - 5,19 zł

DostępnE automaty Do bram

kosiarka  
elekTryczna  

silnik 1300 W; napięcie 
230 V~50 Hz; szerokość robocza 
33 cm; regulacja wysokości ko-

szenia 3 stopniowa, 20-60 mm; 
kosz 30 l; koła 14/14 cm; 

termiczne zabezpieczenie 
przeciążeniowe; waga 

netto 6,9 kg

werTykulaTor  
liDer

silnik 1500 W; napięcie 230 V~50 Hz; 
szerokość wałka 32 cm; kosz 40 l; 

koła 20/9,5 cm; 4-stopniowa regu-
lacja głębokości napowietrza-
nia; wałek aeratora i wer-
tykulatora w komplecie; 

termiczne zabezpiecze-
nie przeciążeniowe; 

waga netto 10 kg

soliD  
szPaDel 
ostry + szczotka 

sekaTor  
nożycowy hook l74  
+ sEkator nożycowy p26

grabiE 14-ZębnE  
+ grabiE Do liści 
+ Trzonek

siekiery 
1. siekiera x25  

+ piła sW73 - 229 zł
2. siekiera rozłupująca M x17  

+ ostrzałka - 189 zł

szPaDel ergo
1. prosty + rękawice
2. ostry + rękawice

sekaTor 
one 

ostrZałka liDEr
silnik 220 W; 

Pilarka elekTryczna liDer
silnik 2000 W; napięcie 230 V~50 Hz;  

prowadnica 40 cm, waga netto 5 kg

od 119 
zł/szt.

od 3490
zł/szt.od 149 

zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 519
zł/szt.

od 999 
zł/szt.

195 
zł/szt.

329 
zł/szt.

2

53

4

1

6

119 
zł/zest.

159 
zł/zest.

+

+

+ 11490
zł/zest.

od 189 
zł/szt. 3190

zł/szt.

79 
zł/szt.

1

2

1

2

rękawicE 
gratis

79 
zł/szt.189 

zł/szt.
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rośliny w balociE
- drzewka owocowe - 15,49 zł,  
- krzewy owocowe, róże - od 4,99 zł

rośliny 
clemaTis

ZiEmia/kora psb 
- uniwersalna, 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
- kwiatowa, 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
- do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
- do pelargonii, 20 l, 50 l - od 5,99 zł (od 0,30 zł/l)
- torf ogrodniczy, 80 l - 12,90 zł (0,16 zł/l)
- ziemia do roślin domowych, 10 l - 2,99 zł (0,30 zł/l)
- kora iglasta, 80 l - 10,90 zł (0,14 zł/l)

hunTer karBiD
- 0,5 kg - 7,99 zł (15,98 zł/kg)  
- 0,9 kg - 13,90 zł (15,44 zł/kg)

nasiona 
Traw
różne rodzaje

nawozy  
Biohumus
różne rodzaje

Pojemnik na  
śmiEci ZiElony
1. 240 l - 129 zł
2. 120 l - 89 zł

Trawy 1 kg
- sportowa + Humus active, 20 ml - 15,90 zł
- dekoracyjna + Humus active, 20 ml - 15,90 zł
- renowacyjna + Humus active, 20 ml - 16,90 zł
renowacyjna Trawa 0,5 kg
- 9,99 zł (19,98 zł/kg)

nasiona Ziół

ceBule kwiaTowe
- od 3,99 zł +50 pkt. PayBack

nasiona
- warzyw, ziół i kwiatów - od 0,79 zł

- cebule wiosenne - od 2,49 zł

Zrębki, 
ziemia, 
kora

krzewy  
ozDoBne i owocowe 

powojnik, Winorośl owocowa,  
jagoda kamczacka, aronia, pigwowiec

549
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 319
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

1

2

od 1590
zł/zest.

od 199
zł/szt.

od 079
zł/szt.

+50 pkt.

od 379
zł/szt.

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.  
Ze względu na powierzchnię sklepów 100% oferty dostępne w wybranych jednostkach. 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

W ofercie biorą udział sklepy psB Mrówka wymienione w tabeli:
akceptujemy karty kredytowe:

Sklep Kod  
pocztowy Adres Telefon

Godziny otwarcia
Sklep Kod  

pocztowy Adres Telefon
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty niedziele pn.-pt. soboty niedziele

zakupy na raTy


