
1.

2.

3. 4.

zestaw mebli Formica*
1. szafka z umywalką, szer. 50 cm - 169 zł, 2. szafka wisząca - 109 zł  
3. komoda - 119 zł, 4. słupek wysoki - 199 zł

*zestaw
 nie zaw

iera lustra i arm
atury

zestaw 
podtynkowy 

arteco
przycisk chrom błysk, 

deska polipropylenowa 
wolnoopadająca

kompakt wc  
arteco clean on

3/5 litra, deska duroplast wolnoopadająca, 
odpływ poziomy - 399 zł, pionowy - 419 zł

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

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

zestaw zen graFit*
grafit połysk;
 - szafka z umywalką, wym. 60 cm - 449 zł/kpl.
 - słupek, wym. 30 cm - 249 zł/szt.

*cena nie zawiera armatury

od 109 
zł/szt.

649 
zł/zest.

od 399 
zł/zest.

od 649 
zł/zest.

329 
zł/kpl.

od 249 
zł/szt.

www.mrowka.com.pl
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AKCJA APLIKACJA!
TYLKO TERAZ SUPEROFERTY!

Pobierz aplikację

Aktywuj kupon

Odbierz 5 zł
w punktach na start!
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4 Sprawdź
superoferty!

Szczegóły i regulamin promocji na PAYBACK.pl/superoferty

psb mrówka 
sępólno KrajeńsKie

psb mrówka  
CzŁUCHóW

ostatnia oKazja

na remont
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na prezent



1.

2.

dostępne kolory:

dostępne kolory:

szczotka 
wc willow
kolory: biały, grafit, 
krem, szary jasny

1. kosz  
na bieliznę WilloW, 50 l
różne kolory - 39,99 zł

2. kosz ucHylny willow
różne kolory, 5 l - 12 zł, 10 l - 17 zł

kolumna 
natryskowa 

a-18 deX
chromowany drążek 

wys. 96 cm i śr. 22 mm, 
deszczownica, słuchawka 

prysznicowa, mydelniczka, 
przewód natryskowy

deszczownia 
joKo sQUare
drążek stalowy 
1100 mm, głowica  
natryskowa, 1-funkcyjna,  
wym. 200x200 mm, 
słuchawka 1-funkcyjna; 
bateria natryskowa 
z głowicą, mydelniczką

wanna mito red*
stelaż w komplecie,
wym. 140x70 cm - 299 zł
wym. 150x70 cm - 329 zł
wym. 160x70 cm - 339 zł
wym. 170x70 cm - 359 zł
*cena bez obudowy

e proszek do prania
5,85 kg/90 prań, COLOR/WHITE 
(5,13 zł/kg; 0,33 zł/pranie)

regina 
najdłuższy ręcznik kuchenny  
papierowy, a’2 (3 zł/rolka)

velvet jUmbo 
ręcznik papierowy 

savo 
preparat przeciw pleśni,  
500 ml (21,98 zł/l)

mop rotaCyjny 
tango

kosz 
sKŁadany 
klappboX
obj. 32 l

worki na 
śmieCi i grUz
poj. 120-360 l

seria baterii

luna

natryskowa wannowa umywalkowa sztorcowazlewozmywakowa 
sztorcowa

zlewozmywakowa 
ściennaumywalkowa ścienna

kabina prysznicowa dill
80 cm,- 629 zł, 90 cm - 669 zł; półokrągła; 

bezpieczne szkło hartowane 5 mm; kabina 
dwudrzwiowa, rozsuwana; specjalna konstrukcja 
odbojników rolek; zaślepki elementów montażo-
wych; gwarancja 2 lata; profil wyrównujący U; 
podwójne rolki łożyskowane; ciche zamknięcie

sidoluX 
anti-bac 

spray anty-
bakteryjny, 

500 ml, 
różne rodzaje 

(23,98 zł/l)

coccolino 
różne rodzaje  
(od 7,22 zł/l)

999
zł/szt.

od 12 
zł/szt.

129 
zł/szt.

199 
zł/szt.

od 299 
zł/kpl.

8990
zł/kpl.

1390
zł/szt.

od 1090
zł/opak.

107 
zł/szt.

69 
zł/szt.

2999
zł/szt.

599
zł/szt.

1199
zł/opak.

1099
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

Hit cenowy

od 629 
zł/szt.

1199
zł/szt.

1299
zł/szt.
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dUży Wybór środKóW

sprzątająCyCH



2000 
W

8,6 
kW

8,6 
kW

8,6 
kW

10,7 
kW

4,2 
kW

pompa obiegowa 
ibo beta ii
25-40/180 h=4,5 m - 239 zł
25-60/180 h=6 m - 249 zł

grzejniK  
aluminiowy power 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm,  
szer. 70 mm, moc 769 W

odkurzacz  
do popioŁU i innyCH 
zanieCzyszCzeń
moc 1000 W, pojemnik 18 l, filtr HEPA, wąż 
ssący, aluminiowa przedłużka, stal nierdzewna; 
filtr do odkurzacza - 19,99 zł/szt.

KRONOS szer. x wys. moc cena
1 50x70 cm 195 W 199,99 zł
2 50x90 cm 236 W 239 zł
3 50x120 cm 324 W 299 zł

piecyk 
gazowy
moc 4,2 kW

grzejniK KWarCoWy
dwie opcje grzania, zabezpieczenie przed 
przegrzaniem i przewróceniem, duża 
wydajność, oszczędność energetyczna

termowentylator FH-04
ochrona przed przegrzaniem; automa-
tyczna kontrola termostatu; wbudowany 
termostat pokojowy; trzy opcje do 
wyboru: zimny, ciepły, gorący 

piec stalowy  
beata 10,7 kw
wym. 46,5x39x97 cm

piec stalowy  
eliza 8,6 kw 
kolor beżowy, wym. 40x46x90 cm

pŁyta 
grzewcza

piec stalowy  
eWa max 8,6 kw
wym. 40x36x87 cm

piec stalowy 
lUiza 8,6 kw
wym. 33x36x93 cm

grzejniK  
ceramiczny
moc: 750 W/1500 W; ochrona przed  
przegrzaniem automatyczna kontrola  
termostatu; wbudowany termostat pokojowy 

naWilżaCz 
ceramiczny

promiennik 
gazowy
na butlę 4,6 kW  
z reduktorem i wężem

grzejniK ŁazienKoWy 
cHromowany kronos

R

1000 
W

grzejniK 
ŁazienKoWy 

psb sun
kolor biały

R

wym. (mm) moc cena
480x550 315 W 89,99 zł
680x550 460 W 149 zł
930x550 610 W 189 zł
1180x550 760 W 219 zł
1380x550 920 W 249 zł

grzejniK KonWeKtoroWy basiC
trzy opcje grzania; regulowany termostat;  
zabezpieczenie przed przegrzaniem;  
wolnostojący; moc: 750 W, 1250 W, 2000 W 

Hit cenowy

1899
zł/żeberko

od 239 
zł/szt.

99 
zł/szt.

od 19999
zł/szt. 

209 
zł/szt.

2499
zł/szt.

599 
zł/szt.

599 
zł/szt.

449 
zł/szt.

319 
zł/szt.

7499
zł/szt.

139 
zł/kpl.

2999
zł/szt.

799
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

55 
zł/szt.
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1.

2.

3.

1. 2.
3.

2.

1.

1.

2.

termometry
 - stacja pogody - podśw. RCC - biała - 39,99 zł 
 - elektroniczny termometr -20°C - +50°C - 22,99 zł 
 - termometr zewnętrzny 23 cm - kpl. 25 szt. mix - 6,99 zł 

antena
DVB-T UHF, kierunkowa,  
29 elementy, 16 dB  
symetryzator, filtr LTE 

przewód Hdmi  
21 pin
 - dł. 1,5 m 

przewód  
koncentryczny (antenowy)
 - dł. 10 m - 9,90 zł
 - dł. 15 m - 15,90 zł
 - dł. 20 m - 19,90 zł

żaróWKa led 
gwint: E27- od 3,99 zł
gwint: E14- od 6,99 zł

przedŁUżaCze  
domowe
różne rodzaje

zestaw 3 oczek olin led
kolor chrom, okrągłe, kwadrat

lampa WisząCa torino 
1. 1 pł., 1x40 W - 199 zł

2. 3 pł., E14, 3x40 W - 399 zł
3. 3 pł., E14, 3x40 W - 449 zł

bateryjny 
CzUjniK dymU 
papierosowego 
or-dc-623

CzUjniK  
gazu  
ziemnego

CzUjniK  
tlenku  
Węgla (CzadU) 
zasilacz sieciowy 

bateryjny  
CzUjniK dymU

1. 9 V, DC, BSI - 24,50 zł
2. 9 V, DC - 29,99 zł

Lampa wisząca swEDEN 
kolor: czarny, 1 pł - 69 zł, 3pł - 189 zł

oprawa  
ośWietlenioWa Capri
gwint E14, moc 60 W,
1. 4 pł. - 145,90 zł 
2. 6 pł. - 165,90 zł

od 699
zł/szt. 6990

zł/szt. 890
zł/szt.

od 990
zł/szt.

od 399
zł/szt.

3190
zł/kpl.

od 899
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

6590
zł/szt.7990

zł/szt.

10990
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

od 2450
zł/szt.

od 14590
zł/szt.
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2.

1.

plaFony led z eFektem 
gWieŹdzistego nieba
1. wym. 30-60 cm - od 49,90 zł
2. z pilotem, 3 barwy światła, funkcja ściemniania,  

 wym. 30-80 cm - od 79,90 zł

lampka  
biurkowa led
moc 9 W, podstawa  
zmieniająca kolory, 3 stopnie 
ściemniania, dostępne kolory: 
biały, czarny, srebrny

lampa 
podŁogoWa 
led sumatra

kolor: satyna, chrom, 
moc 18 W + 7 W,  

wys. 180 cm

projeKtory led
różne rodzaje, 
z pilotem lub bez

od 8990
zł/szt.

lampki 
cHoinkowe
 - NA BATERIE,
różne rodzaje - od 13,90 zł

 - SIECIOWE,
różne rodzaje - od 17,90 zł

latarenka led 
na baterie

spoty novUm 
kolor: biały,  
1 kinkiet - 39,90 zł  
2 listwa - 79,90 zł
3 listwa - 115, zł

oprawa spot  
54303 pallo
kinkiet pallo - 55,90 zł
listwa pallo 2 - 99,99 zł
lampa pallo spirala 3 - 169 zł

od 4990
zł/szt.

99 
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

229 
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

różne kształty lampek

1990
zł/szt.

od 39 
zł/szt.

od 5590
zł/szt.
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plaFoniera smd 
led martin led c 
4000k
6 W - 29,90 zł, 
12 W - 46,90 zł, 
18 W - 59,90 zł



Farba biaŁa 3 l
za 1 złdo 5 litrów farby kolorowejduluX easycare

śnieżKa 
barwy natury
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (14 zł/l)

magnat ceramic
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, 
wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyj-
nej technologii CERAMIC SYSTEM bazującej na 
ceramicznych komponentach oraz najwyższej 
jakości żywicach i pigmentach, 5 l (27,80 zł/l)

jedynKa 
śnieżnobiaŁa
farba do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 
10 l + 10% GRATIS 
(4,09 zł/l)

grunt 
gŁęboKopenetrUjąCy
4 kg (6,25 zł/kg)

duluX easycare
farba plamoodporna, różne kolory, 2,5 l (24 zł/l)

super akryl
biała, 10 l (8 zł/l)

Franspol  
gŁadŹ  

szpacHlowa gs-2
20 kg (1,65 zł/kg)

atlas geoFlex Klej 
wysokoelastyczny  
żelowy, 25 kg  
(1,56 zł/kg)

ursa mata 
z mineralnej 
WeŁny szKlanej 
standard dF 38*
λ = 0,038
gr. 100 mm
*dostępne w Mrówce 
Sępółno

Dąb Kalabryjski, 
AC4, 8 mm 
- 25,99 zł

3.

 Dąb Parkietowy/
Zorba, 
AC4, 7 mm 
- 24,99 zł/m2

4.

panele podŁogoWe

Dąb Piastowski, 
AC3, 7 mm 
- 17,99 zł

1.

 Dąb Mateo, AC4, 
8 mm, V-fuga 
- 29,99 zł

2.

drabina 
aluminiowa 
przemysŁoWa
składana, 
trzyelementowa; 
- 3x7 szczebli - 269 zł, 
- 3x9 szczebli - 329 zł

gres tecHniczny
wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, antypoślizgowy,  
idealny na garaż, taras, balkon, opak. 1,5 m2, gat. I

glazura Hari* 
 - WHITE, wym. 25x36 cm - 23,90 zł/m2

 - HARI GREY, wym. 25x36 cm - 23,90 zł/m2

 - DEKOR ŚCIENNY MODERN, wym. 25x36 cm - 15,99 zł/szt.
*towar dostępny w Mrówce Człuchów

3499
zł/szt.

139 
zł/szt.

2,5
litra

11
litrów

4
kg

2,5
litra

5
litrów

4499
zł/szt.

25 
zł/szt.

5999
zł/szt.

10
litrów

7999
zł/szt.

33 
zł/opak.

25  
kg

39 
zł/opak.

1099
zł/m2

7 mm

8 mm

8 mm

od 269 
zł/szt.

od 1799
zł/m2

1799
zł/m2

od 1599
zł/szt.

7 mm
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śWieżo
i kolorowo



dostępne kolory:

grunt 
gŁęboKopenetrUjąCy
4 kg (6,25 zł/kg)

drzWi zeWnętrzne 
WeWnątrzKlatKoWe 
bryza*
wym. 80 i 90 cm; kolor: 
złoty dąb; wykończenie: 
lakierowane; wypełnienie: 
wełna mineralna/plaster miodu
*komplet akcesoriów w cenie

sKrzydŁo 
lakierowane 
WeWnętrzne alba* 
dostępne szerokości od 60 do 
90 cm, szyba decormat, do-
stępna kolorystyka: dąb bielony 
*ceny bez klamki i ościeżnicy

KrzesŁo diana
tapicerowane tkaniną aksamit, dostępne 
w kolorach: szary, różowy, niebieski

kosz/stolik gordon
płyta MDF w kolorze naturalnym + metal  

w kolorach: biały lub czarny; wym. 40x40x40 cm

pUFa/pojemniK 
deKo, riKo

KrzesŁo sonet
tapicerowane imitacją skóry,  
dostępne w kolorach: biały, szary

sKrzydŁo ramoWe WeWnętrzne ibiza*
szerokość od 60 do 90 cm, szyba hartowana, kolor dąb 
Montana - folia 3D  
*cena bez klamki i ościeżnicy

drzWi zeWnętrzne Kair
kolory: orzech, złoty dąb, antracyt; 

wymiar 90 cm; wyposażenie: 
skrzydło, ościeżnica, dwa zam-
ki, klamka, dwie wkładki, próg; 

wypełnienie spieniony polistyren; 
wykończenie: nano advance, szyba 
hartowana, ramka Inox, blacha 
ocynkowana, światło przejścia 
2000x900 cm  

- zgodnie z normą europejską

PRODUKT
POLSKI

579 
zł/kpl.

od 12990
zł/szt.

od 5290
zł/szt.

139 
zł/szt.

5990
zł/szt.

117 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

1199 
zł/szt.
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wyrzynarka 620 w
moc 620 W; regulacja prędkości 800-3000 obr./min-1; 
gł. cięcia: w drewnie 80 mm, w stali 10 mm, w plastiku 
20 mm; możliwość cięcia pod kątem 45 ;̊ prowadnica 
do cięcia wzdłużnego; cztery ustawienia brzeszczotu; 
wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi; ustawienie 
prowadnicy i stopy bez użycia narzędzi; walizka

boscH 
szliFierka 
KątoWa 720 W
moc nominalna 720 W; prędkość obr. 
bez obciążenia 11000 min-1; gwint wrzeciona 
szlifierki M14; średnica tarcz 125 mm

wiertarko- 
-WKrętarKa 
12 v li-ion
akumulator 12 V litowo- 
-jonowy o poj. 1,3 Ah, 
czas ładowania 1 h; 
obroty: prawo/lewo, 
2 biegi, reg. momentu obr. 
17 + 1, moment obr.: 18-stopniowy, 
20 Nm; zdejmowany uchwyt wiertarski z możliwością 
mocowania bitu, uchwyt w obudowie antypoślizgowej, 
lampka LED, walizka

opalarka
moc 2000 W; temperatura: 1 bieg 350˚C, 
2 bieg 550˚C; wydajność: 1 bieg 300 l, 2 bieg 
500 l; w komplecie: skrobak, dysza: bardzo 
wąska, wąska, płaska i szeroka; walizka

zestaw bitów 43 el.
43-częściowy zestaw końcówek 
wkręcających i kluczy nasadowych

sKrzynKa narzędzioWa 
titan plus
rozmiar 496x258x240 mm, dwukomponen-
towa rączka, duża tacka w środku, prze-
zroczyste organizery w pokrywie, uchwyt 
na kłódkę, gumowe nakładki na narożniki

organizer-sKrzynKa narzędzioWa
rozmiar 400x200x260 mm; 3 małe, 2 średnie i 1 duża 
szufladka oraz organizer na najmniejsze przedmioty; 
szufladki z zabezpieczeniem przed wysunięciem lub wy-
padnięciem z obudowy; rączkę do łatwego transportu; 
możliwość zawieszenia na ścianie

sKrzynKa narzędzioWa Heavy
rozmiar 445x360x337 mm, korpus ze wzmocnionej 
mieszanki polimerów, wzmocniona konstrukcja ścian, 
ergonomiczne rączka z ABS, zapięcia z ABS, lita 
uszczelka zapewniająca pyłoszczelność oraz odpor-
ność na oddziaływanie wody, funkcjonalne nosidło

spawarka inwertorowa 180 a
spawanie w technologii stykowej; zakres prądu spa-
wania 20-180 A; śr. elektrody 1,6-4 mm; ciężar 5 kg; 
tranzystor mocy wykonany w technologii IGBT (4xIGBT); 
HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK; wentylator; 
zabezpieczenie termiczne; osprzęt

szliFierKa KątoWa 
20 v li-ion, 

bezszczotkowa
śr. tarczy 125 mm, akumulator 20 V 

Li-Ion, 4 Ah; szybka 1-godzinna 
ładowarka; silnik bezszczotkowy; 

prędkość obr.: 10000 obr./min; 
w zestawie: 5 tarcz, walizka

WiertarKo-WKrętarKa 
UdaroWa 20 v li-ion, 

bezszczotkowa
akumulator 20 V Li-Ion, 2 Ah; 

szybka 1-godzinna ładowarka; silnik 
bezszczotkowy, pr. obr.: 1 bieg 0-400, 2 bieg 0-1400; częstotli-
wość udaru 21000 U/min.; metalowy uchwyt wiertarski 13 mm

zestaW nasadeK i KońCóWeK 94 el.
stal CrV, rękojeść z grzechotką 1/4” i 1/2”, nasadki 
sześciokątne 1/4” i 1/2”, nasadki długie 1/4” i 1/2”, 
nasadki do świec 1/2”, przegub uniwersalny 1/4” 
i 1/2”, przedłużki 1/4” i 1/2”, przedłużka giętka, 
nasadki z końcówkami: płaskie, sześciokątne, TORX

159 
zł/zest.walizka

W ZESTAWIE

walizka
W ZESTAWIE

walizka
W ZESTAWIE

620
W

2000
W

180
A

43
elementy

720
W

125
mm

12
V

215 
zł/szt.

159 
zł/zest.

7490
zł/zest.

3490
zł/szt.3390

zł/szt.

5990
zł/szt.

379 
zł/zest.

6990
zł/zest.

walizka
W ZESTAWIE

20
V

4
Ah

20
V

379 
zł/zest.

Hit cenowy

279 
zł/szt.

94
elementy

189 
zł/zest.
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zamiatarka spalinowa
z napędem, maks. moment obrotowy 12,4 Nm, silnik OHV 
196 cm3, szerokość robocza 80 cm, biegi przód/tył 5/2,  
regulacja kąta ułożenia szczotek, sterowanie z pulpitu

pojemniK do zamiatarKi
wys. z uchwytami 380 mm,  
wys. bez uchwytów 360 mm, 
szer. 810 mm, głębokość 300 mm

olej zimoWy
SAE10W, o poj. 0,6 l 
- 17,90 zł/szt. 
(29,83 zł/l)

spycH do zamiatarki
wys. z uchwytami 450 mm, 
wys. bez uchwytów 380 mm, 
szer. 800 mm

pilarka elektryczna lider
silnik 2000 W; prowadnica 40 cm

pilarka spalinowa
silnik dwusuwowy 49,3 cm3, maks. moment 

obrotowy 2,8 Nm, łańcuch OREGON, 
gaźnik Walbro, prowadnica URSUS 40 cm

pilarka spalinowa
silnik 2-suwowy, pojemność 41 cm3, 
moc 1,9 KM, prowadnica 35 cm

elektryczna pilarka 
tarczowa do drewna
moc 2000 W, maks. długość elementu 
3 m, maks. średnica elementu 135 mm, 
rozmiar tarczy: 405x30x2,5 mm, ramię 
podtrzymujące cięty materiał

pilarka spalinowa
silnik dwusuwowy 49,3 cm3, maks. moment obrotowy 2,8 Nm, łańcuch i prowadnica 
NAC 45 cm, waga 6,2 kg, antywibracyjna rękojeść

siekiera 
rozŁUpUjąCa  

m - x17 + ostrzaŁKa 
do sieKier i noży 

XsHarp™

199 
zł/szt.

499 
zł/szt.

299 
zł/szt.

849 
zł/szt.

239 
zł/szt.

1999 
zł/szt.

199 
zł/szt.

389 
zł/szt.

189 
zł/zest.

Listopad 2020 9  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

porządKi

w ogrodzie



listwa 
deKoraCyjna 
śCienna
wykonana z polimeru HD, 
dł. 2 m.b.
- profil 25 mm - 11,90 zł
- profil 42 mm - 21,90 zł
- w ofercie klej montażowy, 
opak. 490 g - 12,90 zł  
(26,33 zł/kg)

dywan marbella
wym.: 60x100 cm - 44,90 zł, 
70x140 cm - 69,90 zł, 120x160 cm - 139 zł, 
160x220 cm - 259 zł; dostępny w różnych wzorach

panel 
styropianowy 3d

wym. 50x50 cm, opak. 
2 m2 (17,45 zł/m2) 

- w ofercie klej do styropianu 
1,5-3,0 kg - od 10,90 zł 

(7,27 zł/kg)

wycieraczka contours 
wym. 45x75 cm

Fototapeta disney
368x254 cm, dostępne różne motywy 

poduszka eko
50x60 cm - 24,90 zł, 70x80 cm - 34,90 zł

KoŁdra eKo 
155x200 cm - 54,90 zł, 220x200 cm - 69,90 zł

poszewki 
velvet
40x40 cm
- 10,90 zł/szt.

narzuty 
velvet
różne rozmiary
- od 27,90 zł/szt.

koce
150x200 cm
- 44,90 zł/szt.

od 4490
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

3490
zł/opak.

2990
zł/szt.

159 
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

ZASŁONY
velvet

Hit cenowy

od 3990
zł/szt.
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sKandiC garnKi, patelnie
 - patelnia, 20-28 cm - od 39,99 zł
 - garnek, 13-24 cm - od 39,99 zł
 - brytfanna, 32x21cm - 99,99 zł
 - czajnik, 3 l - 59,99 zł
 - w ofercie również 
narzędzia kuchenne - od 13,99 zł

brytFanna 
mega

poj. 8 l / 38 cm

garnek  
wysoki

poj. 9-21 l
pieczenie

w ofercie:
 - blachy, formy 
- od 9,99 zł

 - wykrawaczki 
- od 3,99 zł

 - akcesoria do pieczenia 
- od 5,99 zł

aKCesoria WędliniarsKie
 - zestaw z płaszczem wodnym - szynkowar 
1,5 kg + garnek - 159,00 zł/zest. 
+ 50 punktów paybaCK
 - wielofunkcyjny garnek z koszem - 89,00 zł
 - termometr do pieczenia, wędzenia, 
gotowania 0-120°C - 16,99 zł

 - jelita naturalne wieprzowe - kaliber 28/30 mm, 
15 m - 17,99 zł
 - nakłuwacz do mięsa - 16,99 zł
 - siatka wędliniarska na 1,5 kg, do 125°C, 3 szt. 
- 6,99 zł (2,33 zł/szt.)

porcelana w stylu skandynawskim
w ofercie:
 - miska - od 12,90 zł
 - talerz deserowy - 12,90 zł
 - filiżanka, 400 ml - 15,90 zł
 - kubek, 300 ml - 15,90 zł
 - karafka, 1,1 l - 13,90 zł

 - kieliszki, kpl./6 szt. - od 13,90 zł
 - naczynia, różne formy - od 7,99 zł
 - maty na stół - od 6,99 zł
 - ozdoby świąteczne - od 6,99 zł
 - świecznik - od 10,90 zł
 - koszyk metalowy - 17,90 zł

od 699
zł/szt.

od 3999
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 7490
zł/szt.

149 
zł/szt.
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domowe

Wędliny
+500°P+50°P

z pasji

do gotowania



2.
3. 1.

zbliża się zima  
pamiętaj o sWoim aUCie

pŁyn zimoWy 
psb -20°c
4 l (2,50 zł/l)

kaptur zimowy
dwie warstwy agrowłókniny, pomiędzy którymi umieszczono 
komorę powietrzną; chroni rośliny nieodporne na działanie 
zimy; doskonały do rododendronów, róż, iglaków, winorośli itp.

agroWŁóKnina 
zimowa
najwygodniejsza metoda 
ochrony roślin przed 
mrozem i wysuszającym 
zimowym wiatrem, 
pomaga przetrwać 
roślinie aż do wiosny
 - AGRIMPEX 0,8x10 m + 50 punktów paybaCK
 - AGRO-NOVA 1,6x5 m

karmnik 
dla ptaków

różne rodzaje

karmniki 
dla ptaków

różne rodzaje

pokarm dla ptaków
 - 1 kg - 6,99 zł,
 - 3 kg - 19,90 zł (6,63 zł/kg)
karmnik
1. wym. 40x40x32 cm - 64,90 zł,
2. wym. 22x18x18 cm - 24,90 zł
3. mały - 19,90 zł
stojaK
- 59,00 zł

posiadamy W oFerCie peŁną gamę asortymentU  
do pielęgnaCji i KonserWaCji samoCHodóW W oKresie 
zimowym

999
zł/szt.

799
zł/szt.

1099
zł/szt.

od 2499
zł/szt. od 2290

zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 119
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:

psb MRÓWKA CZŁUCHÓW
Ul. KWiAtoWA 2, tel. 59 834 41 17

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

MRÓWKA sĘpÓlno KRAJeŃsKie
Ul. tARtACZnA 15, tel. 52 388 16 80

godZiny otWARCiA: pn. - pt.: 800-1800, sob.: 800-1500

auto

na zimę
+500°P+50°P


