
zestawy kominkowe
1. 5-el. - 99 zł
2. 4-el., chromowane uchwyty - 89 zł
3. 5-el., uchwyty stal nierdzewna - 79 zł

od 79 
zł/zest.

2

3
1

suszarka  
do grzybów  
i owoców
średnica sita 28 cm,  
5 sit z możliwością  
regulacji wysokości,  
moc 250 W

torba  
na opał  

wolnostojąca 
kolory: brązowy, brązowy/beż

rozpałki/środki do czyszczenia kominków
1. brykiet drzewny ECOMAX, z trocin mieszanych, w zgrzewkach 6 kg,  

kształt walca o średnicy ok. 8 cm, długość ok. 24 cm - 5,99 zł (1 zł/kg), 
2. NOCNY STRAŻNIK, z kory, służący podtrzymaniu żaru,  

czas żarzenia ok. 8 godz., opakowanie: 1,6 kg - 4,89 zł (3,06 zł/kg),
3. podpałka ekologiczna ECO STARTER, pakowana  

po 50 sztuk w kartonie - 15,90 zł (0,32 zł/sztuka),
4. ECO ROzpAłKA - 9,99 zł 
5. pOdpAłKA pSB, 32 kostki (od 0,04 zł/kostka) od 1,29 zł/opak.

Piec stalowy  
master lm - 7 kw
szer.: 330, gł.: 360, wys.: 930

Piec stalowy  
master b1, 9 kw
szer.: 465, gł.: 390, wys.: 800

rury i kolana
dymowe żaroodporne, fi 120;
rura: 0,5 m - 29,99 zł, 1 m - 44,99 zł; 
kolano 90° - 29,99 zł

Piec stalowy  
master b10, 9 kw
szer.: 465, gł.: 390, wys.: 970

2

od 129
zł/opak.

3490
zł/szt.

hit
cenowy

6990
zł/szt.

4

3
1

od 2999
zł/szt.

499 
zł/szt.

539 
zł/szt.

+100

hit
cenowy

299 
zł/szt.

5

Oferta ważna od 8.09 do 23.09 
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

4x
więcej 

PUNKTÓW

Zakupy za 100 zł

9811

wrzesień 2017

psb MRÓWKA CZŁUCHÓW 
Ul. KWiAtoWA 2, tel. 59 834 22 17

godZiny otWARCiA: pn. - pt.: 800 - 1700,   sob.: 800 - 1400

m jak mrówka
porady i pomysły  
dla Twojego domu  
2,49 zł



wymiennik z podwójną  
wężownicą X-term
80 l - 399 zł, 100 l - 445 zł,  
120 l - 475 zł, 140 l - 499 zł

pojemnościowy 
ogrzewacz wody 

elProm
 50 l - 277 zł, 80 l - 349 zł

kuchnia - kocioł c.o.
kocioł 13 kW, kuchnia 5 kW, paliwo: 
węgiel, drewno, wykonanie: blacha 
8 mm, blacha 6 mm

5 lat 
gwarancji

ogrzewacz  
z płaszczem wodnym   
Psb iskierka, 8 kw
korpus wew. ogrzewacza z blachy 
5 mm, płaszcz wodny 3,5 mm; 
sprawność cieplna - 81,1%

5 latgwarancjina szczelność

grzałka 
elektryczna 
master Volt
z termostatem, 4 rodzaje, moc 1,5 kW 
lub 2 kW, gwint 5/4" lub 6/4"

wieszaki
regulowane,  

do wymienników  
poziomych, w kpl. 2 szt.

1. Pellet barlinecki, 15 kg
kaloryczność: 19,3 tyś kJ z 1 kg; gęstość: 
1,20 - 1,53 kg/dm3; wilgotność: 6,0 %; za-
wartość popiołu: 0,3 - 0,4 %; granulat: 8 mm - 999 zł/tona (1,049 zł/kg)
2. eko groszek, 20 kg
100% węgiel  kamienny, idealny do kotłów z podajnikiem; ciepło spalania: 
22-24 mj/kg; zawartość popiołu  <10%; siarka mniejszy  < 0,6 %; granula-
cja 5-25 mm - 16,99 zł/opak. (0,85 zł/kg)

Piec uniwersalny  
kocioł c.o, 18 kw 
z automatycznym podajnikiem 
na ekogroszek 

od 399 
zł/szt.

4999
zł/kpl.

99 
zł/szt.

od 277 
zł/szt.

1699 
zł/szt.

899 
zł/szt.

+100

1

2

od 1699
zł/opak.

5999 
zł/szt.
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Bo, gdy deszcz 
Cię mocno zleje,

grzejnik z Mrówki 
Cię ogrzeje 



grzejnik olejowy
trzy opcje grzania, regulowany termostat, potrójny system 
ochrony przed przegrzaniem, lampki sygnalizacyjne, 
duża powierzchnia grzewcza, energooszczędne i szybkie 
promieniowanie grzewcze, gładkie rolki do łatwego prze-
mieszczania, uchwyt do przechowywania przewodu 
- 7 żeberek, moc 1500 W - 109 zł,
- 9 żeberek, moc 2000 W - 119 zł,
- 11 żeberek, moc 2500 W - 145 zł

termowentylator
ochrona przed przegrzaniem, automatyczna kontro-
la termostatu, wbudowany termostat pokojowy, moc: 
1000/2000 W

5 lat 
gwarancji

walizka
w komplecie

grzejnik aluminiowy Power 70

10 żeber, wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 

10x70 mm, maks. moc cieplna 145 W, maks. 

ciśnienie robocze 16 barów

zgrzewarka do rur, 800 w
do rur i złączek z tworzyw sztucznych pE, 
pp, pB; moc maksymalna: 800 W; śr. pracy 
16-40 mm; temperatura pracy 260 stopni; 
metalowa walizka, akcesoria 

 
PomPa  
obiegowa  
25-40-180 - 149,99 zł
25-60-180 - 189 zł

rura peX 16
stosowana w instalacjach c.o. 
cwu. oraz instalacji ogrzewa-
nia podłogowego

grzałka 
łazienkowa
różne moce: 300 W, 
600 W, 900 W

10 lat 
gwarancji

grzejnik  
Psb stalowy
- typ C22, 600x600 - 99 zł
- typ V22, 600x600 - 229 zł

grzejnik  
konwektorowy basic
trzy opcje grzania, regulowany termostat,  
zabezpieczenie przed przegrzaniem, wol-
nostojący, moc: 750 W, 1250 W, 2000 W 

folia stroteX 
hotFloor

do ogrzewania podłogowego, 
1x50 m (1,78 zł/mb.)

zwiększa efektywnośĆ 
ogrzewania podłogowego

grzejnik  
łazienkowy  
Psb „sun”
480x550, 315 W - 89,99 zł,  
680x550, 460 W - 149,00 zł,  
930x550, 610 W - 189,00 zł,  
1180x550, 760 W - 219,00 zł,  
1380x550, 920 W - 249,00 zł

hit
cenowy

2849
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 14999
zł/szt.

99 
zł/zest.

od 109 
zł/szt.

hit
cenowy

17999
zł/szt.

149
zł/mb.

od 109 
zł/szt.

89 
zł/rolka

od 99 
zł/szt.

55 
zł/szt.
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zestaw Podtynkowy 
strong maX master
miska, deska wolno- 
opadająca, przycisk chrom

zestaw szaFka 
z umywalką  

 + lustro  
z szafką  

i oświetleniem
dostępne rozmiary:

Silves, 65 cm - 389 zł; 
papaja, 75 cm - 419 zł;

Maro, 85 cm - 459 zł 
*cena nie zawiera armatury

kabina z hydromasażem deluX
wąski panel środkowy wykonany z tworzywa 
pVC z 3 dyszami do hydromasażu, elektroniczny  
panel sterowania z funkcjami: radia, oświetlenia  
górnego i wentylatora, półka szklana, zestaw  
prysznicowy z 3-funkcyjną słuchawką prysznicową, 
deszczownica, 80x80 - 849 zł, 90x90 - 899 zł

zlew Psb granitowy braVo
1-kom. z długim ociekaczem, 76x44x17,  
z odpływem 3,5”, kolory: grafit, piasek

umywalka ceramiczna
1.  35 cm, prawa - 55 zł
2. 50 cm - 59 zł

1. zestaw Pinia
szafka podwieszana z umywalką 60 cm - 339 zł
2. słupek pinia
podwieszany, szerokość 30 cm - 209 zł
*cena nie zawiera armatury

new Formic
deska sedesowa wolno 
opadająca Formic pSB 
polipropylen NEW

seria baterii daisy

cersanit wanna mito red
140x70 - 249 zł, 150x70 - 279 zł,  
160x70 - 289 zł, 170x70 - 299 zł;
stelaż w komplecie

15 lat 
gwarancji

deska wolnoopadająca

natryskowa 

wannowa 

umywalkowa  umywalkowa  
z obrotową  
wylewką

umywalkowa 
ścienna 

zlewozmywakowa
stojąca

od 209 
zł/szt.

429 
zł/zest.

od 849 
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 389 
zł/zest.

1

2

od 55 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

Produkt
Polski

249 
zł/szt.

od 49 
zł/szt.

+100

+100

49 
zł/szt.

69 
zł/szt. 79 

zł/szt.

49 
zł/szt.

59 
zł/szt.

49 
zł/szt.
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festiwal płytek

projekt łazienki - gratis!*
kabina Prysznicowa dora
profil chrom, szkło hartowane: 4 mm, grafitowe, 
brodzik z siedziskiem o wys. 40 cm, 80x80 cm 
- 499 zł, 90x90 cm - 549 zł

płytka  
giPsowa toledo 1 

0,49 m2/opak.

maXima
glazura, 22,3x44,8 - 49,90 zł/m2;

glazura strukturalna, 22,3x44,8 - 49,90 zł/m2;
inserto 6-elementowy, 22,3x44,8 - 159,90 zł/kpl.; 

terakota, 45x45 - 57,90 zł/m2

terakota 
1. Atlantis beż,  

60x60 cm - 49,99 zł/m2

2. Super White polished,  
60x60 cm, gat. 1 - 44,99 zł/m2

3. Slim Ivory, 7,5 mm,  
60x60 gat. 1 - 33,99 zł/m2

płytka ścienna  
eco biała, 20x30 cm 

2
1

3

płytka toscana
glazura beż, wym. 25x36 cm - 31,99 zł/m2

glazura brąz, wym. 25x36 cm - 34,99 zł/m2

terakota, wym. 33,3x33,3 cm - 34,99 zł/m2

listwa, wym. 7,4x36 cm - 6,29 zł/szt.
inserto, wym. 25x36 cm - 14,49 zł/szt.

kamieŃ  
zewnętrzny nepal 
0,46 m2/opak..

ogrzewacz lord
moc: 3000 W, zasilanie: 230 V, materiał obudowy: ABS, 
materiał el. grzewczego, stal nierdzewna, wysokiej jakości, 
temperatura: 30-60°C, kolor: biały, zalety: oszczędność 
czasu, energii i wody, natychmiastowe działanie, możli-
wość regulacji temperatury wody, łatwy w montażu

ścienny

stojący

*przy zakupie płytek

od 499 
zł/szt.

2499
zł/opak.

od 3399
zł/m2

1599
zł/m2

od 3199
zł/m2

od 4990
zł/m2

3299
zł/opak.

hit
cenowy

159 
zł/szt.

potrzebujesz ciepłej wody w swoim  domu, na działce lub w miejscach,  w których nie ma instalacji c.o.?kup przepływowy  podgrzewacz wody lord,  który nieprzerwanie ogrzewa wodę w nieograniczonych ilościach.  wystarczy kilka prostych  ruchów, aby mieć ciepłą wodę  od +30°c do +60°c  już po 5 sekundach!
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RADZI



3 lata 
gwarancji*

komPresor olejowy, 24 l
poj. zbiornika 24 l; moc silnika 1500 W, 
2 KM; wydajność ok. 200 l/min; ciśnie-

nie wylotowe 115 psi, 0,8 Mpa

szliFierka  
teleskoPowa  

do giPsu
moc 710 W, regulacja obrotów w za-

kresie 700-1700 min-1, śr. tarczy  
225 mm, regulowana długość  

wysięgnika, system odsysania pyłu

szlifierka kątowa  
graPhite Pro

moc 720 W, prędkość obr. 11000 obr./min, śr. tarczy 125 mm, 
wąski korpus, dwustopniowy przycisk włącznika,  
beznarzędziowa zmiana położenia osłony tarczy  

*dodatkowe 2 lata gwarancji po zarejestrowaniu 
urządzenia na stronie graphitepro.pl  

w ciągu 30 dni od daty zakupu  

młot udarowy, 1250 w
moc 1250 W, liczba obr. 0-800 min-1, liczba udarów/siła 

uderzenia: 0-4300 min-1/3,5 J, śr. wiercenia w betonie: 32 mm, 
uchwyt wiertarski: SdS plus, uchwyt antywibracyjny, wypo-

sażenie: metalowy ogranicznik głębokości, walizka, 4 wiertła 
SdS-plus (ø 8, 10, 12, 22 mm), 2 dłuta SdS-plus 

*po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta

299 
zł/szt.

149 
zł/szt.

7490
zł/kpl.

+100

hit

cenowy

hit
cenowy

399 
zł/szt. 299 

zł/szt.

komPlet akcesoriów Pneumatycznych
5 elementów: pistolet lakierniczy 1 l, pistolet do ropowa-
nia, pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania 
kół z manometrem, wąż spiralny 5 m

narzędzia  
akumulatorowe  
hurry uP
1. akumulator, 18 V, 2A - 149 zł 
2. akumulator, 18 V, 4A - 229 zł 
3. wiertarko-wkrętarka udar - 159 zł 
4. pilarka - 199 zł 
5. urządzenie wielofunkcyjne - 199 zł
6. szlifierka kątowa - 219 zł 
7. piła lisi ogon - 179 zł 
8. latarka - 45 zł 

*akum
ulator oraz ładow

arka jako osobne  

produkty pasują do każdego z narzędzi H
urry U

p

akumulator i ładowarka  

nie są w zestawie   

z narzędziami hurry up* od 45 
zł/szt.

2

3

4

5

6

7

8

1
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Uciążliwy remont 

w domu masz,

z Mrówką skończysz

go na 
czas



altaX farba ogrodowa  
ViVa garden
0,25 l - 14,99 zł (59,96 zł/l)  
0,75 l - 34,99 zł (46,65 zł/l)
2,5 l - 89,99 zł (36 zł/l)

od 1499
zł/szt.

wyłaz dachowy kronmat
wymiar 46x75 cm, wraz ze zintegrowanym  

kołnierzem uszczelniającym

drzwi techniczne 
uran, mars* 

grubość: 40 mm,  
kolor: biały, ocynk, brąz, antracyt,  

rozmiar: 70, 80, 90 cm, wypełnienie:  
styropian, 3 zawiasy, ościeżnica,  

*ceny bez klamki i wkładki

wełna  
mineralna  
marki isoVer 
- 5 cm - 4,99 zł/m2, 10 cm - 9,99 zł

styroPian  
hydroizolacyjny  
ePs-P120 aQua
do izolacji termicznych miejsc, zawilgoconych  
i narażonych na działanie wody 

brama segmentowa
- 2500 mm x 2125 mm, kolor brąz - 1399 zł
- 2500 mm x 2125 mm, złoty dąb - 1599 zł
- napęd ML510 Chamberlain Basic - 649 zł

nobiles  
chlorokauczuk, 1 l
emalia do metalu i betonu,  
różne kolory

jedynka  
PerFekcyjna biel
wydajna lateksowa farba 
akrylowa przeznaczona do 
dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń, 10 l (5,99 zł/l)

emulsja akrylowa
do ścian i sufitów
eko biała
10 l (4,99 zł/l)

grunt śnieżka
lateksowa emulsja 
podkładowa  
do wnętrz,  
10 l (5,49 zł/l)

śnieżka satynowa
farba przeznaczona jest do dekoracyjno- 
-ochronnego malowania ścian i sufitów  
wewnątrz pomieszczeń, 2,5 l   
(18,8 zł/l), dostępne różne kolory

Farba easycare, 2,5 l 
hydrofobowa i plamoodporna,  
do ścian i sufitów (22 zł/l)

magnat ceramic, 2,5 l 
hydrofobowa i plamoodporna,  
do ścian i sufitów (28 zł/l)

Vidaron renowacyjny  
imPregnat do drewna
poj. 4,5 l (12,22 zł/l)

+50

199 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.od 499

zł/szt.
1299

zł/m2

od 1399 
zł/szt.

202 cm 114 cm

PrzyczePa  
samochodowa z plandeką 
wymiary przestrzeni ładunkowej 202x114x30 cm,  
podłoga ze sklejki, tylna burta otwierana,  
stelaż z plandeką, wys. 80 cm, koło manewrowe

1599 
zł/szt.

+50

5990
zł/szt.

4699
zł/szt.

4990
zł/szt. 5490

zł/szt.

5499
zł/szt.

6999
zł/szt.

od 2499
zł/szt.

5499
zł/szt.
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lampa wisząca zoe
gwint: 3xE27, moc: 40 W,  
wys.: 80 cm, mix kolor

lampa wisząca bona
1 pł. - 99,99 zł, 3 pł. - 244,99 zł

lamPa  
suFitowa  
5-płomienna l led

plafon 4-płomienny 
rgb z Pilotem

oPrawy led  
Podtynkowe 

moc: 12 W
1. okrągła, średnica: 17 cm - 29,90 zł

2. kwadratowa, wymiar: 17x17 cm - 32,90 zł

oPrawa  
oświetleniowa  
justyna 
różne rodzaje, gwint E27

oPrawy  
oświetleniowe  

Flower
różne rodzaje

gwint E27 lub E14

żarówki led e27 
różne rodzaje

PlaFon  
glamour 
gwint 3xE27

oczka Pojedyncze
halogenowe 
różne kolory, 
 w komplecie z żarówką

179 
zł/szt.

od 9999
zł/szt. 139 

zł/szt.
149 

zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 139 
zł/szt. od 109 

zł/szt.

od 490
zł/szt.

+50 25990
zł/szt.

1490
zł/szt.

oPrawy  
stropowe do zabudowy*
1. bez podświetlenia led - 11,90 zł,
2. z podświetleniem led - 25,90 zł
* bez żarówki w komplecie

od 1190
zł/szt.

1

2
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panele podłogowe
1. dąb Classic, 6 mm, AC3 - 17,99 zł/m2,

2. dąb Colorado, 8 mm, AC4 - 25,99 zł/m2,
3. Jesion Avilla 8mm V-fuga AC4 - 32,99 zł/m2,

4. dąb Canyon, 7 mm, AC4 - 24,99 zł/m2

od 1799
zł/m2

1

2

3

4

ładowarka  
sieciowa 3w1 

trzy różne końcówki do ładowania m.in. 
tabletu, smartfona, kabel zwijany

elektroniczny  
Programator  
czasowy

watomierz
licznik energii 

gniazdo meblowe 
bez wyłącznika 2x230 V

drzwi  zewnętrzne olimp 
wym 90 kolor: złoty dąb, klamka w zestawie

drzwi zewnętrzne neVada
wymiar: 90 cm, kolor: złoty dąb, orzech, wy-
kończenie: okleina pVC, wypełnienie: pianka 
poliuretanowa, komplet akcesoriów w cenie

naświetlacze  
ledowe slim
dostępne moce: 10-50 W

skrzydło ramowe  
wewnętrzne - ibiza*
dostępne szerokości: 70, 80, szyba 
hartowana, dostępna kolorystyka: dąb 
montana folia 3d
pokojowe - 289 zł, łazienkowe - 309 zł
*ceny bez klamki i ościeżnicy

zestaw  
gniazd bezPrzewodowych
sterowany pilotem, 3+1

2990
zł/szt.

2990
zł/szt.

3290
zł/szt. 5990

zł/szt.

639 
zł/szt. 1090 

zł/szt.

od 289 
zł/szt.

6590
zł/zest.

hit
cenowy

od 1590
zł/szt.
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Firana gotowa Venice
wym. 140x260 cm; dostępna w kolorach:  
krem, taupe, szary

1. Pojemnik  
cargoboX
poj.  40 l, 60 l - od 34,90 zł
2. pojemnik robusto-boX
poj. 20 l, 45 l, 64 l - od 19,90 zł;  
pokrywa do kompletu w cenie - od 7,90 zł

zasłona  
gotowa  
Foggia
wym. 140x260 cm;  
dostępna w kolorach:  
biały, taupe

dywan lotto
wym. 100x150 cm - 69,90 zł; 133x190 

cm - 119 zł, 160x235 cm - 179 zł;  
dostępny we wzorach:  marokański szary, 

skandynawski ivory-szary, geometria, 
zygzak biały-czarny

dywan istambuł
wym. 120x170 cm; dostępny w kolorach:  
szaro-czarny, beżowo-brązowy

kołdry, poduszki
kołdra 4 pORY ROKU, wym. 155x200 cm - 45 zł, 

220x200 cm - 57 zł; poduszka 4 pORY ROKU: 
wym. 50x60 cm - 15 zł, 70x80 cm - 22 zł,  

40x40 cm - 10,90 zł, produkt medyczny

szczotka elektryczna  
e-sweePer new

system dwóch rolek zapewnia 
skuteczne sprzątanie, elastyczny 
przegub zapewnia maksymalny 

komfort manewrowania i łatwą ob-
sługę, szczotka kompaktowa i lekka, 

efektywne sprzątanie

1. Pojemnik wiklinowy
dostępne różne rozmiary - od 13,90 zł
2. kuFer wiklinowy
dostępne różne rozmiary - od 32,90 zł moP obrotowy  

easy wring&clean 
turbo

kuchnia modułowa lora, 2,4 m*
korpus: biały, front: szary; blat: dubaj czarny,
*całkowita długość zabudowy (bez kuchenki)

2790
zł/szt.

249 
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

2790
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

159 
zł/szt.

1299 
zł/kpl.

1

1
2

2

+50

od 1990
zł/szt.

hit
cenowy

99 
zł/kpl.
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sekator one

grabie do liści 
regulowane

Pilarka sPalinowa
moc: 2,85 KM, pojemność skokowa: 51.5 cc, prowad-
nica i łańcuch: Oregon, długość prowadnicy: 45 cm, 
gaźnik: Walbro

Fiskars siekiera  
X21 + hw nóż  

uniwersalny
na stronie internetowej;  

dodatkowo w zestawie HW nóż  
uniwersalny z plastikową pochwą  

do przechowywania

microbec ultra, 1 kg
preparat do szamb + Microbec WC 
Bio Żel, 500 ml, w zestawie

bioPon  
nawozy jesienne 

siekiera  
rozłupująca 

m X17  
+ ostrzałka

25-letnia gwarancja  
po zarejestrowaniu  

na stronie internetowej 
+ ostrzałka do łatwego  

i szybkiego ostrzenia 
siekier i noży Fiskars

1. BIOpON nabłyszczacz do liści - 8,99 zł
2. BROS, płytka na owady duo - decor; 

płytka stopniowo uwalnia opary substancji 
owadobójczej, zwalczając owady  
latające w pomieszczeniach - 10,90 zł

szPadel ergo  
Prosty lub 

ostry
wykonana z pCV 

powłoka trzonka ułatwia 
chwyt i zwiększa komfort 

pracy, blat i trzonek  
wykonane ze stali borowej

ostrzałka  
handy  

silnik: 250 W; regulacja  
kąta ostrzenia łańcucha

elektryczny  
odkurzacz  
do liści
moc 3200 W, regulowana  
prędkość powietrza 160-250 km/h, 
max. wydajność 10,7 m3/min,  
mielenie 10:1, pojemność worka  
40 l, 3 funkcje (dmuchawa,  
odkurzacz, mielenie), waga 2,5 kg

odkurzacz 
sPalinowy 

silnik 2-suwowy 26 cm3, moc 1 KM, 
max. prędkość silnika bez obciążenia 
7000 obr./min, 3 funkcje (dmuchawa, 

odkurzacz, mielenie)

Pilarka  
elektryczna

silnik: 1800 W; prowadnica:  
35 cm; hamulec bezpieczeństwa;  

automatyczne smarowanie łańcucha
Pilarka  

sPalinowa
silnik dwusuwowy 45 cm3,  

moc 2,4 KM, łańcuch i prowadnica 
NAC 40 cm, waga 5,7 kg, antywi-

bracyjna rękojeść

bros
płatki na myszy, 50 g - 1,99 zł (39,80 zł/kg);  
ziarno na myszy i szczury, 300 g - 4,99 zł (16,63 zł/kg)
karmnik z trutką na myszy - 7,99 zł;  
łapka plastikowa na myszy - 3,99 zł 

3490
zł/zest.

od 799
zł/szt.

199 
zł/szt.

17490
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 199
zł/szt.

339 
zł/szt.

599 
zł/szt.

189 
zł/szt.

99 
zł/szt.

99 
zł/szt.

399 
zł/szt.

7490
zł/szt.

1590
zł/szt.

2990
zł/szt.

1 2
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wrzosy
mix kolorów, 
różne wielkości

cebule  
jesienne Plandeki

różne rozmiary;
2x3, niebieska - 4,79 zł

kalosze
damskie/męskie - od 23,90 zł/para
ociekacz na buty
 wym. 71x36 - 9,99 zł

akcesoria  
do kiszenia kaPusty

pojemnik na liście 
składany, 120 l

wyprzedaż mebli  

ogrodowych do –50%wyprzedaż architektury 

ogrodowej do –50% finał!!!!!!

system  
ogrodzeniowy bona
brama: 4x1,5 dwuskrzydłowa - 839 zł,  
furtka: 0,9x1,5 - 309 zł;  
przęsło: 2x1,2 - 349 zł

system  
ogrodzeniowy  
ewa luX ii
brama dwuskrzydłowa: 4x1,2-1,5 - 479 zł;  
furtka: 0,9x1,2-1,5 - 179 zł;  
przęsło: 1,8x0,9-1,2 - 63,90 zł

system  
ogrodzeniowy inga

brama: 4x1,3-1,5 dwuskrzydłowa - 589 zł,  
furtka: 0,9x1,3-1,5 - 189 zł;  
przęsło: 2x1-1,20 - 109 zł

od 199
zł/szt.

od 259
zł/szt. od 479

zł/szt.

od 999
zł/szt.

1490
zł/szt.

od 249
zł/szt.

+200

od 309 
zł/szt.

+200

+200

od 6390
zł/szt.

od 109 
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.  
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


