
2.

2.

1.

1.

 
LED

1.

2.

Zestaw pinia*
1. szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm - 309 zł, 

60 cm - 349 zł, 80 cm - 399 zł
2. słupek podwieszany, szer. 30 cm - 199 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesorii

Zestaw ROnDa* 
kolor: biały/buk truflowy; 
1. słupek podwieszany, szer. 40 cm - 249 zł; 
2. szafka z umywalką, szer. 60 cm, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesorii

Kabina z Hydromasażem vera
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

Wyposażenie łazienekWyposażenie 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 - 399 zł, 90x90 cm - 499 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

DesKa seDesOwa 
new fORmic
duroplast

pRODuKt
pOlsKi

DesKa psb fORmic  
supeR slim new
wolnoopadająca, duroplast

KOmpaKt wc 
stROnG masteR
3/6 litra, deska PP, odpływ:
 - poziomy - 179 zł
 - pionowy - 199 zł

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

GRZeJniK  
aluminiOwY pOweR 70

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

GRZeJniK  
psb stalOwY

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

od 199 
zł/szt.od 249 

zł/szt.

od 649 
zł/zest.

od 399 
zł/zest.

5999
zł/szt. 8499

zł/szt.

od 179 
zł/szt.

od 237 
zł/szt.

1899
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

www.mrowka.com.pl

Lipiec  
2020

Oferta ważna  
od 03.07 do 18.07

lub do wyczerpania zapasów.

1751

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

Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 03.07-18.07.2020 r.
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1.

2.

3.

3.

od 629
zł/szt.

2.

1.

dostępne kolory:

promienniK ciepŁa 2000 W
1. KWARCoWy, bez stojaka, pow. grzania 12-18 m2, promieniowanie IR-B, IR-C, radiator kwarcowy - 169 zł
2. HAlogenoWy, pow. grzania 12-20 m2, promieniowanie IR-B, IR-C, radiator kwarcowy - 199 zł
3. pow. grzania 12-24 m2, promieniowanie IR-B, IR-B, radiator rubinowy - 249 zł

szer. x wys. moc biały
55x48 cm 315 W 89,99 zł
55x68 cm 460 W 149 zł
55x93 cm 610 W 189 zł
55x118 cm 760 W 219 zł
55x138 cm 920 W 249 zł

GRZeJniK 
ŁazienKoWy 
psb sun
kolor biały

R

pojemnościoWy 
OGRZewacZ 
wODY elpROm
z wężownicą
80 l - 599 zł, 
100 l - 649 zł, 
120 l - 749 zł, 
150 l - 799 zł

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

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

4.
Dąb Colorado,  
AC4, 8 mm 
- 25,99 zł/m2

3.
Jesion Kalimera,  
AC4, 7 mm  
- 22,99 zł/m2

2.

paneLe podŁoGoWe

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

1.

noWośĆ

Kamień deKoracyjny maroKo
płytka dekoracyjna, gipsowa; kremowy odcień beżu wraz z delikatnymi,  
szarymi przebarwieniami MARoKo nadaje pomieszczeniom ciepłego charakteru, a w ciągu dnia 
dodatkowo je rozświetla, opak. 0,45 m2 (51,08 zł/m2)

DRaGOn 
DRaseptan

1. żel do dezynfekcji rąk
2. środek do dezynfekcji 
powierzchni, różne poj.

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

pOweRGips
biały klej przeznaczony do klejenia 
płytek gipsowych i innych okładzin 
gipsowych, 10 kg (3 zł/kg)

impReGnat stOns
biały wodorozcieńczalny 
środek na bazie sylikonów 
przeznaczony do impregna-
cji gipsowych i betonowych 
płytek, 2 l (13,49 zł/l)

zLeW psb GraniToWy bravo
z odpływem 3,5”, kolory: grafitowy, piaskowy, szary; 

1,5-komorowy, z długim ociekaczem, wym.: 86x44x18 cm

pOmpa ObieGOwa  
analOGOwa ibO

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

pOmpa ObieGOwa 
eleKtROnicZna ibO
 - wys. podnoszenia 4 m - 239 zł
 - wys. podnoszenia 6 m - 249 zł

od 169 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 599 
zł/szt.

2290
zł/szt.

od 1799
zł/m2

7 mm

7 mm

8 mm
8 mm

2299
zł/opak.

2999
zł/szt.

od 899
zł/szt.

2699
zł/szt.

347 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 239 
zł/szt.
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dla Twojego ogrodu

narzędzia ogrodnicze

1. 2.

2.

1.

dla najlepszych kucharzy

grille ogrodowe

pawilOn cZasZa
wym. 3x3 m

pODKasZaRKa
spalinOwa
poj. 42,7 CC, moc 2,5 KM, 
ostrza 255 mm, głowica 
tnąca 415 mm

osŁona 
balKOnOwa
dwustronna z nadrukiem z filtrem UV

sTóŁ Topaz 
tuRYstYcZnY 

śr. 65 cm, 
kolory: zieleń leśna, 

granatowy  
- 49,90 zł/szt.

paRasOl 
pOlYesteR
wym. 240 cm, 

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

KOsiaRKa spalinOwa 
z napędem UrsUs 

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

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

KrzeseŁKo 
tuRYstYcZne 

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

2. wysokie, miks kolo-
rów - 39,90 zł/szt.

KrzeseŁKo reżysersKie
składane z podnóżkiem, zielone 

- 37,90 zł/szt.

cYfROwY 
ReGulatOR 
cZasOwY 
przepŁyWU 
wODY
możliwość  
ustawienia cykli 
nawadniania

Zestaw  
DO nawaDniania 
balkonowych koszy wiszących  
i roślin doniczkowych, system do  
rozpraszania mgiełki

GriLL WęGLoWy 
KULisTy z poKryWą
średnica rusztu 38,5 cm

GRill 
WęGLoWy 
z poKryWą

Zestaw  
3-elementOwY

widelec, łopatka, 
szczypce 

- 8,99 zł/kpl.

KOsiaRKa 
eleKtRYcZna 

moc 1200 W, silnik induk-
cyjny, szer. kosza 32 cm, 

poj. kosza 35 l

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

sYstem 
KOntROli 
iRYGacJi app
wersja Wi-Fi, system 
zarządzany aplikacją  
na Android i IoS 
Control Master  
lub do użytku  
wewnętrznego

Zestaw 
mebli 

OGRO- 
DOwYch
zawiera: stół  

+ 4 krzesła Como, 
wszystko w kolorze 

ciemny antracyt

panel
drut śr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm, 
wys. 1,23 m, ocynk + ral 6005

przęsŁo oGrodzenioWe Kora*
szer. 2 m, wys. 1,20 m; stal ocynk + ral 7016 struktura
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki, 
10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

99 
zł/szt.109 

zł/zest.

299 
zł/szt.

95 
zł/szt.

od 199
zł/szt.

1299 
zł/szt.

179 
zł/szt.

699 
zł/zest.

169 
zł/szt.

339 
zł/szt.

249 
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

3790
zł/panel

449 
zł/przęsło

Lipiec 2020 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+5
00
°P+50°P

+5
00
°P+50°P

+5
00
°P+50°P



w Zest.  
pŁyn ajaX  uniwersalny

6.2.
1. 3.

4.
5. 7.

obraz arTboX
wym. 50x70 cm,  
dostępne różne motywy

ObRaZ  
na pŁóTnie  
canvas sand
wym. 60x150 cm - 109 zł,  
45x140 cm - 79,90 zł, 
dostępne różne motywy

KaRnisZ lima
śr. 19 mm, pojedynczy i podwójny,  
dł. 160-240 cm, kolory: biały, czarny

KaRnisZ plutOn
śr. 19 mm, pojedynczy i podwójny; 
kolory: mosiądz antyczny, satyna;  
dł. 160-240 cm

KrzesŁo 
atlantis
do samodzielnego 
montażu, tapicerowane 
tkaniną aksamit, wym.; 
wys. 84 cm, szer. 53 cm, 
gł. 62 cm; kolory: żółty, 
turkus, szaroniebieski

 linia ORGanic bambusOwa
WyKŁadzina pcv sTep 
szer. 3 m, jodełka, gr. 2,5 mm

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

pOJemniKi 
DO pRZechOwYwania

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

sZcZOtKi, 
zmioTKi viLeda

różne rodzaje - od 17,90 zł/szt.

ścierKi, GąbKi, 
zmyWaKi viLeda
różne rodzaje - od 3,49 zł/opak.

chemia GOspODaRcZa
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)

5. F 400 profesjonalny środek 
do usuwania osadów wapiennych, 
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)

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

od 7990
zł/szt.

6290
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

od 449
zł/szt.

217 
zł/szt.

2290
zł/m2

od 299
zł/szt.

od 499
zł/szt.

8990
zł/zest.

od 549
zł/szt.

od 109 
zł/szt.
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dULUX easycare  
KUcHnia i ŁazienKa 
hydrofobowa, plamoodporna farba do 
malowania kuchni lub łazienki z unikalną 
technologią Protect,  
2,5 l (26,80 zł/l)

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

supeR aKRYl
biała, 10 l (8 zł/l)

GRunt lateKs 
10 l (6 zł/l)

emulsJa antYRefleKsYJna 
do sufitów głęboki mat, 10 l (16,90 zł/l)

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

saDOlin classic 
impReGnat hYbRYDOwY 
2,5 l (22 zł/l)

GRunt psb 
uniweRsalnY 
5 l (1,80 zł/l)

LaKierobejca żyWiczna 
odżywia i zabezpiecza drewno, za-
pewniając mu trwałość nawet do 10 lat
0,75 l - 39,99 zł (53,32 zł/l)
2,5 l - 109 zł (43,60 zł/l)

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.

siatKa 
pODtYnKOwa 
basic 140 g proXim 
do tynku, zewn., 140 g, 
rolka 1x50 m (92,99 zł/rolka)

fOlia psb  
stanDaRD 

paROiZOlacYJna
gr. 0,20 mm x 2x50 m 

- 54,99 zł/rolka

fOlia psb  
buDOwlana  
cZaRna  
stanDaRD
gr. 0,2 mm x 4x25 m 
- 46,99 zł/rolka

bLUe doLpHin Taśma 
malaRsKa niebiesKa
profesjonalna taśma malarska, może 
długo przebywać na powierzchni  
i łatwo usuwa się bez uszkodzenia pod-
łoża, nie pozostawia śladów kleju
38 mm x 50 m - 14,89 zł
48 mm x 50 m - 17,89 zł

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

JeDYnKa DecO & pROtect  
DRewnO i metal*
mat., satyna połysk; 0,2 l - od 7,99 zł (39,95 zł/l)
0,7 l - od 17,99 zł (25,70 zł/l)

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)

186
zł/m2

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

4,5
litra

10
litrów

5
litrów

10
litrów

10
litrów

10
litrów

6699
zł/szt. 2999

zł/szt.

5499
zł/szt.

7999
zł/szt.

5999
zł/szt.

169 
zł/szt.

5499
zł/szt.

8999
zł/szt. 899

zł/szt. 

od 3999
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 2199
zł/szt.

od 1489
zł/szt. 989

zł/szt.
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dla Twojego warsztatu

eleKTronarzędzia

miKseR 
DO ZapRaw 1300 w
moc 1300 W; 2 biegi: 
I - 180-430 obr./min, 
II - 300-680 obr./min; 
regulacja prędkości; 
połączenie narzędzia M14”

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

WierTarKo-WKręTarKa 
18 v, 2,0 ah li-iOn*
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 usta-
wień momentu obr.; metalowa przekładnia; 
wbudowana latarka leD

ODKuRZacZ 1400 w 
Z autOmatYcZnYm 
oTrząsaczem
moc 1400 W; do zanieczyszczeń su-
chych i mokrych; automatyczne gniaz-
do do podłączenia elektronarzędzia 
(maks. 1000 W); wąż 1,5 m; metalowa 
rura teleskopowa; dysza podłogowa 
mokro/sucho; duża końcówka do 
czyszczenie szczelin; szczotka do 
kurzu; zbiornik 20 l; filtr Hepa

wYRZYnaRKa 400 w
moc 400 W, prędkość obr. 500-3000; gł. 
cięcia: drewno 55 mm; metal 6 mm; plastik 
10 mm; regulowany kąt cięcia 0-45 stop-
ni - podstawa uchylna obustronnie; 
elektroniczna regulacja prędkości; system 
odpylający; ochronna płytka przesuwna 
osłaniająca ostrze

Laser KrzyżoWy
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™

sZlifieRKa 
telesKOpOwa DO Gipsu
moc 750 W; prędkość obr. bez ob-

ciążenia 800-1700 min-1; śr. papieru 
225 mm; regulacja kąta szlifowania 
(pion/poziom); długość wysięgnika: 
min. 120 cm, maks. 180 cm; samo-

zasysający system odpylania; nie 
wymaga odkurzacza; zdejmowany 
segment szczotek umożliwia szlifo-
wanie do krawędzi; podświetlenie 

leD miejsca roboczego
*3 lata gwarancji po rejestracji produktu na stronie producenta

myjKa ciśnienioWa 
aKUmULaToroWa 16,8 v Li-ion
akumulator 16,8 V li-Ion; maks. ciśnienie 1 MPa; prze-
pływ cieczy 3 l/min; odległość opryskiwania około 10 m; 
urządzenie ma możliwość pobierania wody z dowolnego 
źródła (wiadro, beczka, jezioro czy podłączenie do kra-
nu), wąż zakończony filtrem siateczkowym; zastosowanie 
do mycia powierzchni zewnętrznych i przedmiotów 
(narzędzi, łodzi, mebli ogrodowych, tarasów, fasad 
budynków, pojazdów)

199 
zł/szt.

279 
zł/kpl.

239 
zł/szt.

5590
zł/szt.

179 
zł/zest.

399 
zł/zest.

800
W

1300
W

750
W

400
W

1400
W

18
V

waliZKa 
W KoMPleCIe

 G
w

aRancJa
 ×

 G
w

aRancJa
 ×

3
lata*

 G
w

aRancJa
 ×

 G
w

aRancJa
 ×

3
lata*

429 
zł/szt.

249 
zł/szt.

16,8
V
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1.

2.

2.

1.

WierTarKo-WKręTarKa 
18 v z LaTarKą
bateria li-Ion 18 V 1,3 Ah, uchwyt samozacisko-
wy 10 mm; maks. moment obrotowy 19 nm, pr. 
obr. w zakresie 0-700 obr./min; liczba ustawień 
momentu obr. 18+1; latarka o mocy leD 3 W, 
czas świecenia latarki przy w pełni naładowanej 
baterii - 6 godzin

Zestaw DO 
fuGOwania

wiadro 24 l z potrójnymi perforowanymi 
rolkami; kółka z blokadą; paca do fugowa-
nia z gumą miękką grubą 12x26 cm; paca 

z gąbką hydro-chłonną nacinaną

maszyna ręczna 
DO GlaZuRY
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

KOmplet wYcinacZ Z nasYpem 
WęGLiKa WoLframU
śr.: 33, 43, 53, 67, 73 mm

sZlifieRKa 
KąToWa 850 W*
moc 850 W; śr. tarczy 125 mm; obroty 
11000 min-1; mała waga 2,1 kg i ergonomiczny 
kształt (wąska obudowa) oraz dokładne wywa-
żenie 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

OcZKO RuchOme leD 3 w
kwadrat, okrągłe; kolory: chrom, satyna,  
antyczne złoto, różne rodzaje

Zestaw leD  
3 OcZeK RuchOmYch
różne rodzaje

OpRawa 
Wisząca viTa

gwint: e27,  
kolor: grafitowa/herbaciana; 

 - 1 zwis - 79,90 zł
 - 3 listwa - 199,90 zł
 - 3 talerz - 225,90 zł

plafOnY leD Z efeKtem  
GWieŹdzisTeGo nieba
wym. 30-60 cm - od 49,90 zł
z pilotem, 3 barwy światła, 
 funkcja ściemniania, wym. 30-80 cm 
 - od 79,90 zł

lampa  
podŁoGoWa benfica
kolor: biały, czarny, 
gwint: 1xe27,1xe14, 

OpRawa sufitOwa tensa
aluminiowa, kolory: biała, czarna, IP 20, gU10,
okrągła, 96x140 mm - 42,99 zł
kwadrat, 90x90 mm - 49,90 zł

OpRawa  
sufitOwa leD biancO
moc: 8 W, ruchoma,  
kolor: biały, czarny

159 
zł/szt.

179 
zł/szt.

6490
zł/kpl.

169 
zł/szt.

5590
zł/zest.

18
V

850
W

1490
zł/szt.

5590
zł/zest.

od 4990
zł/szt.

od 7990
zł/szt.

7590
zł/szt.

od 4290
zł/szt.

9990
zł/szt.
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DRZwi 
zeWnęTrzne 
aRuba
szerokość 90 cm; l/P, 
kolory: złoty dąb, 
orzech, wypełnienie: 
pianka poliuretanowa; 
wykończenie: okleina 
PVC; szyba: zespolona 
hartowana; komplet 
akcesoriów w cenie

DRZwi  
zeWnęTrzne 
pasaDena 
szerokość: 90 cm, l/P, 
kolor: orzech, złoty dąb, 
antracyt, wypełnienie: 
spieniony polistyren; 
wykończenie: blacha 
ocynkowana, nano 
Advance, komplet akce-
soriów w cenie

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
*ceny bez klamki i ościeżnicy

przeWód ydyp 750 v
 - 3x1,5 - 189 zł/100 m (1,89 zł/m.b.)
 - 3x2,5 - 289 zł/100 m (2,89 zł/m.b.)

lampKa  
na KOmaRY 3 w

Zestaw 
DOmOfOnOwY 
JeDnORODZinnY 
fornaX

mini alaRm 
na bateRie
wbudowana syrena 85 dB,  
czujnik ruchu 5 m

atRapa  
KameRY 
moniTorUjącej 
ccTv

GniaZDO  
OGRODOwe
różne rodzaje

DZwOneK 
DwutOnOwY 
pRZewODOwY
1. QUATRo - 22,90 zł
2. BReVIS - 25,90 zł

schneiDeR
1.  oBUDoWA BezPIeCznIKoWA - 29,90 zł
2.  WyŁąCznIK nADPRąDoWy

 - 1-fazowy: 10 A, 16 A - od 8,90 zł
 - 3-fazowy: 20 A, 25 A - 39,90 zł

899 
zł/kpl.

1299 
zł/kpl.

od 299 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

od 189
zł/m.b.

od 2290
zł/szt.

13590
zł/zest.

3990
zł/kpl.

3990
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

3590
zł/szt.

od 890
zł/szt.

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

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
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. 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

Adres
godziny otwarcia

pn.-pt. soboty
Adres

godziny otwarcia

pn.-pt. soboty
Adres

godziny otwarcia

pn.-pt. soboty


