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KLIMATYZATOR MONOBLOK
8000BTU - 699 zł; 9000BTU - 999 zł

wYcIeRAcZKA  
fORMIc KOKOs
podgumowana,  
60x40 cm - 16,90 zł

DRZwI pOLsKIe
pełne, 80/90- 879 zł,  
w cenie: ościeżnica,  
próg, klamka, wkładka

SKRZYDŁO RAMOWE 
WEWNĘTRZNE - IBIZA*
60, 70, 80, 90, L/P, dąb montana 
folia 3D
*ceny bez klamki i ościeżnicy

DRZwI  
ZEWNĘTRZNE ZEFIR 
wymiar: 80/90 cm, kolor: 
złoty dąb, wyposażenie: 
skrzydło, ościeżnica, klamka, 
wizjer, komplet zam-
ków i wkładek, próg stalowy 
nierdzewny, wypełnienie: 
wełna mineralna, wykoń-
czenie: lakierowane, bolce 
antywyważeniowe

SKRZYDŁO  
LAKIeROwANe  
WEWNĘTRZNE  
- MILANO* 
60-90, dąb bielony lak., 
*ceny bez klamki i ościeżnicy

269 
zł/szt.

od 699 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

879 
zł/szt.

hIT
ceNOwY

549 
zł/szt.

Oferta ważna od 5.08 do 20.08 
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

Sierpień 2016

Zakupy za 100 zł
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psB MRÓwKA  
cZŁuchóW

uL. KWIATOWA 2, TEL. 59 834 22 17

MINI MRÓwKA 
SĘPóLNO KRAJEŃSKIE

uL. chOJNIcKA 4, TEL. 52 388 16 80

gODZINY OTwARcIA:  
PN. - PT.: 800-1700,   sOB.: 800-1400



ZESTAW MEBLI KuchENNYch MORENO PIcARD*

meble wykonane są z płyty laminowanej zapewniającej dużą trwałość 

połączoną z walorami estetycznymi; w skład zestawu wchodzą: szafka 

dolna 40 cm z 1 szufladą i drzwiczkami p/l, szafka dolna 60 cm  

z 1 szufladą i drzwiczkami p/l, szafka dolna 80 cm pod zlewozmywak, 

szafka wisząca 80 cm, szafka wisząca 60 cm nad okap, 

szafka wisząca 100 cm witryna (2 fronty) z półką, blat,  

długość góra - 240 cm, dół - 180 cm
*cena bez wyposażenia

BIuRKA
- Stella, szer. 110, gł. 55, wys. 75  - 259 zł 
- Laptop, szer. 89, gł. 55, wys. 75  - 229 zł 
- Mikołaj, szer. 102, gł. 51, wys. 75 - 229 zł 

ZesTAw MeBLI RITMO
stół + 4 krzesła, wym. 80x80 cm, 
dostępny w kolorach: biały, 
dąb sonoma - 389 zł

DOSTĘPNE W MRóWKA cZŁuchóW

LAMpY 
WISZĄcE
patrz str. 7

KOMpLeT  
DO JADALNI 
kolory: olcha,  
orzech, dąb sonoma 

sYsTeM BONTI

1. KRZESŁO OBROTOWE 
DZIEcIĘcE ARTuS

 siedzisko/oparcie tapicerowane; dostępne w kolorach: różowy, niebieski - 167 zł
2. KRZESŁO OBROTOWE DZIEcIĘcE KAMA

siedzisko/oparcie tapicerowane; dostępne w kolorach: czarny, 
niebieski, szary - 87 zł

3. FOTEL OBROTOWY RALF STEEL
tapicerowany imitacją skóry, kol. czarny - 199 zł

MATA OchRONNA POD KRZESŁO
wym. 70x100 cm - 25,99 zł, 140x100 - 34,99 zł, 
tworzywo PCV, skutecznie chroni podłogi przed 
zniszczeniem, wytarciem oraz zarysowaniem na 
skutek ciągłego przesuwania krzesła

1 2

3

TApcZAN  
Z NADRuKIEM

NAROżNIK JAKuB 
szer. 240, gł. 145, powierzchnia 
spania 210/140 

699 
zł/zest.

od 229 
zł/szt.

1099 
zł/kpl.

od 149 
zł/el.

od 2599
zł/szt.

od 87 
zł/szt.

499 
zł/szt.

1199 
zł/szt.

2 sierpień 20162



RuRA PEX 16
stosowana w instalacjach co. Cwu. 
oraz instalacji ogrzewania 
podłogowego

gRZEJNIK ALuMINIOWY 
cALYpsO
10 żeberek

WYMIENNIK Z PODWóJNĄ 
WĘżOWNIcĄ X-TERM
80 l - 399 zł, 100 l - 445 zł, 120 l - 475 zł, 140 l - 499 zł

VARIO TeRM ZesTAw 
TeRMOsTATYcZNY 
kątowy lub prosty, 
kolor biały lub chrom

NERgIS gRZAŁKA 
eLeKTRYcZNA MAsTeR 
VOLT Z TERMOSTATEM 6/4
dostępne moce: 1,5 oraz 2 kW

KOcIOŁ STALOWY PSB PŁOMYK 
grubość blachy 5 cm, paliwo - węgiel kamienny, 
drewno opałowe:
7 kW - 1199 zł, 10 kW - 1499 zł, 
13 kW - 1549 zł, 16 kW - 1899 zł,
20 kW - 2199 zł 

gRZEJNIK PSB STALOWY 
- typ C22,  600x600, boczno zasilany

gRZAŁKA  
ŁAZIENKOWA

różne rodzaje, dostępne 
moce: 300, 600 i 900 W

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

KuchNIA - KOcIOŁ c.O.
paliwo: koks, węgiel, drewno, 
wykonanie: blacha 8 mm, blacha 6 mm,
7 kW - 1299 zł, 13 kW - 1699 zł

gRZEJNIK  
ŁAZIENKOWY  

PSB „SuN”
różne rozmiary

15 lat 
gwarancji

10 lat 
gwarancji

5 lat 
gwarancji

5 lat 
gwarancji

POJEMNOścIOWY  
OgRZewAcZ wODY eTALON

230 V, 5 lat gwarancji, 50 l - 269 zł; 80 l - 349 zł

od 189
zł/mb.

299 
zł/szt.

od 1199 
zł/szt.

od 1299 
zł/szt.89 

zł/rolka

99 
zł/szt.

od 49 
zł/zest.

od 399 
zł/szt.

99 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

ZWIĘKSZA EFEKTYWNOśĆ 
OgRZEWANIA PODŁOgOWEgO

od 269 
zł/szt.

3sierpień 2016 3



ZLew psB  
gRANITOwY BRAVO
2-kom. bez ociekacza, 76x44x17, z odpływem 3,5”,  
ton grafitowy lub piaskowy

ZesTAw sMALL sZAfKA  
Z uMYWALKĄ, 40 cm

kolor: biały lub wenge

gEBERIT uNIFIX 
- ELEMENT 

MONTAżOWY 
DO wc

w zestawie przycisk 
Delta 20 chrom - 597 zł

fORMAT 
MISKA WISZĄcA

w zestawie deska 
wolnoopadająca PP - 199 zł

ZESTAW MEBLI FORMIc*
1. szafka z umywalką 50 cm - 119 zł  (boki: Venge Luizjana, fronty: biały) 2. szafka wisząca - 79 zł, 
3. komoda - 89 zł, 4. słupek wysoki - 149 zł *zestaw nie zawiera lustra i armatury

ZesTAw  
pODTYNKOwY MITO 
w komplecie - miska Mito, deska polipropylenowa, 
przycisk biały, dwudzielny, 3/6 litra

seRIA BATeRII DAIsY 

natryskowa 

wannowa 

umywalkowa  

umywalkowa  
z obrotową  
wylewką

umywalkowa 
ścienna 

zlewozmywakowa
stojąca

349 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

167 
zł/zest.

7490
zł/szt.

6490
zł/szt.

4990
zł/szt.

4990
zł/szt.

4590
zł/szt.

5490
zł/szt.

hIT
ceNOwY

459 
zł/zest.od 199 

zł/szt.

1

2

3

4
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MINIZLew
wpuszczany, 1 kom.,
35x48 cm, z syfonem

PŁYTKA gRESOWA
szkliwiona, polerowana, rektyfikowana, 
wym. 60x60 cm,
kolor: super white, mosaico grey

PŁYTKI gRESOWE 
1. Tilia Desert - 600x175x9 mm,
2. City Desert - 600x600 mm, 
3. Metropolis Beige - 600x600 mm

1

3
2

WANNA ASYMETRYcZNA JOANNA 
140 x 90, lewa/prawa - 349 zł/szt.,
150 x 95, lewa/prawa - 399 zł/szt.

KABINA sOpRA, 80x80 cm
6 mm, szkło, niski brodzik, 90x90 - 519 zł

NeRgIs KOMpAKT 
wc sTRONg MAsTeR  
3/6 litra, deska PP, odpływ poziomy

ZesTAw NIce 
SZAFKA Z uMYWALKĄ*

50 cm; lakierowany front, 
boki płyta MDF
*bez armatury

KABINA BORA/cORDIA
80x80 lub 90x90, hydromasaż 6 dysz, 
szyby tylne grafit, przednie przezro-
czyste 4 mm, profil chrom, podwójne 
rolki, wysokość brodzika 42 cm

KABINA sRILANKA 
wymiar: 150x85 cm, elektroniczny panel, 
deszczownica, brodzik, radio, lustro, 
dozownik, siedzisko, wentylator

ZLewOZMYwAK sTALOwY eNZO 
1 kom. z ociekaczem 3,5”, przelew w komorze, 
wpuszczany, wym. 79x50x14,5 cm, dostęp-
ny w wykończeniu: struktura jedwab - 97 zł, 
struktura len - 137 zł
pRepARAT pROfesIL s
impregnat do zlewów stalowych, 250 ml 
- 29,99 zł (119,96 zł/l)

+50
PUNKTÓW

hIT
ceNOwY

179 
zł/szt. 699 

zł/szt.

od 349 
zł/szt.

89 
zł/szt.

od 499 
zł/szt.

199990
zł/szt.

139 
zł/zest.

od 97 
zł/szt.

3990
zł/m2

3290
zł/m2
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łazienki miesiąca

OpRAwA pODsZAfKOwA 
LED LINuS 
4,5 W - 35,90 zł, 8 W - 45,90 zł

NAśWIETLAcZ LED 
AKuMuLATOROWY 
10 W - 74,90 zł, 20 W - 129 zł

LAMPKI BIuRKOWE LED 
różne kolory

LAMPKI BIuRKOWE
różne kolory,  
gwint E27

DZwONeK  
BeZpRZewODOwY
1. bateryjny, zasięg max: 
100 m, 16 melodii - 36,90 zł
2. sieciowy, zasięg max: 
60 m, 1 melodia - 39,90 zł

żARóWKI EMOS
GU10, 3 W - 5,99 zł

E27, 3 W - 6,99 zł
E27, 5 W - 7,99 zł
E27, 7 W - 8,99 zł
E27, 9 W - 9,99 zł

NAśWIETLAcZ LED 
10 W - 24,90 zł, 20 W - 45,90 zł
NAśWIETLAcZ LED 
Z SENSOREM Ruchu
10 W - 42,90 zł, 20 W - 69 zł

pLAfONY LeD
13 W - 24,90 zł, 19 W - 32,90 zł,
barwa ciepła lub zimna

KOLEKcJA AShEN
glazura Ashen - 81,90 zł/m2 
terakota Ashen - 73,90 zł/m2  
inserto Ashen - 49,90 zł/szt.

KOLEKcJA SONORA
glazura Sonora - 59,90 zł/m2  
terakota Sonora - 89,90 zł/m2  
inserto Sonora - 29,90 zł/szt.  
listwa Sonora - 18,90 zł/szt.

KOLEKcJE DOSTĘPNE  

W MRóWKA cZŁuchóW

hITceNOwY

od 7490
zł/szt.

hITceNOwY

od 1699
zł/szt.

od 3590
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 4990
zł/m2

od 1890
zł/m2

od 599
zł/szt.

od 4490
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

1

2

hITceNOwY

od 2490
zł/szt.
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WYPRzeDaŻ LamP  

eksPOzYcYJnYcH  

DO -70%

LAMpA 
PODŁOgOWA 
pojedyncza - 52,90 zł, 
podwójna - 64,90 zł

uchWYTY  
DO ANTeN

uchWYTY DO TELEWIZORóW 

ANTeNY
DO TeLewIZORÓw

spOT hALOgeNOwY LATTe 
1. kinkiet - 26,90 zł, 2. listwa - 75,90 zł, 3. listwa 
- 109,90 zł, 4. listwa - 125,90 zł, kolor: czarny

LAMPY WISZĄcE FREEZE
do wyboru lampa pojedyncza, 
podwójna lub potrójna

OPRAWA OśWIETLENIOWA gERA
1. kinkiet - 52,90 zł, 2. oprawa 3 pł. - 139 zł, 
3. oprawa 5 pł. - 199 zł, 
kolory: chrom, patyna, satyna

OPRAWA OśWIETLENIOWA KuLA
gwint: E14, moc: 40 W
1. kinkiet - 49,90 zł, 2. oprawa 3 pł. - 149 zł,
3. oprawa 5 pł. - 219 zł

LAMPA STOŁOWA NuOVA 
kolor: satyna i patyna

OpRAwA 
OśWIETLENIOWA gLOBO 
gwint: E14, moc: 40 W,
1. kinkiet - 55,90 zł, 2. oprawa 3 pł. - 169 zł

1

1

1

2 2

2

3

3
1

2

3

4

od 5290
zł/szt.

od 1399
zł/szt.

od 2799
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 2690
zł/szt. od 5990

zł/szt.

od 5290
zł/szt.

od 5590
zł/szt.

5490
zł/szt.

hIT
ceNOwY

od 4990
zł/szt.
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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 barów; czas 
pełnego naładowania butli 180 sek.

SZLIFIERKA OScYLAcYJNA, 380 W 
moc 380 W, wymiary stopy szlifierskiej: 113x225 mm, 
prędkość obrotowa szlifierki bez obciążenia  
od 6000 do 11000 min-1

MYJKA K2 hOME 
Z PRZYSTAWKĄ T-RAcER 
1-stopniowa lanca spryskująca, dysza rotacyjna, pistolet 
wysokociśnieniowy, wąż wysokociśnieniowy, 4 m, 
przyłącze Quick Connect, środek czyszczący Balkon & Pa-
tio w koncentracie, przystawka do czyszczenia powierzch-

ni płaskich T-Racer, adapter do podłączenia węża 
ogrodowego 3/4”, wbudowany filtr wody,

wydajność tłoczenia: maks.( l/h) 360; ciśnie-
nie maks. (bar/MPa) 110/11; moc przyłącza 
(kW) 1,4

SZLIFIERKA KĄTOWA, 850 W
moc 850 W, śr. tarczy 125 mm,  
maks. obroty 12 000 obr./min

PRZYŁBIcA 
Z fILTReM ODchYLNYM
wizjer 110 x 90 mm, stopień przyciemnienia 
11 DIN, stopień ochrony UV/IR max 16 DIN, 
komfortowe, regulowane nagłowie, możliwość 
zastosowania filtra automatycznego

MŁOT uDAROWY, 850 W 
moc 850 W, 3-funkcyjny; energia udaru 4,5 J; 
prędkość bez obciążenia, 0-900/min; częstotli-
wość udaru 0-4000/min; śr. wiercenia: w betonie 
26 mm, w drewnie 40 mm, w stali 13 mm; walizka

WIERTARKO-WKRĘTARKA, 14,4 V
poj. akumulatora 1,5 Ah, dwa stopnie prędko-
ści obrotowej, nastawa momentu obrotowego 
21+1, moment obrotowy 18 Nm, czas ładowania 
akumulatora 3-5 godzin, gumowany uchwyt, 
wskaźnik naładowania baterii, latarka LED

ZAgĘSZcZARKA PŁYTOWA
silnik/napęd 1-cylindrowy, 4-taktowy 

spalinowy OHV, zbiornik paliwowy 3,6 l, benzy-
na bezołowiowa, moc 6,5 KM,  wymiary płyty 

550 x 420 mm, max. posuw 15 cm/min, 
uderzenia na minutę 5500, głębokość  

zagęszczania 30 cm

spAwARKA INweRTOROwA
zasilanie 230 V; prąd spawania: 20 - 200 A; 
śr. obsługiwanych elektrod: 1,6 - 4,0 mm; 
technologia IGBT; funkcje optymalizacji łuku: 
HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK; opcja TIG 
READY; wyposażenie standardowe 
+ zestaw akcesoriów dodatkowych GRATIS

WIERTARKO-WKRĘTARKA, 18 V
2 akumulatory Li-ion 18 V; 1,5 Ah,  
podświetlenie LED, czas ładowania 1-2 h; prędkość 
bez obciążenia: I bieg 0-350/min,  
II bieg 0-1300/min; max. moment obrotowy 32 Nm, 
ustawienia momentu 17+1

449 
zł/szt.

129 
zł/szt.

hITceNOwY9999
zł/szt.

599 
zł/szt.

419 
zł/szt.

159 
zł/szt.

4499
zł/szt. 289 

zł/szt.

hITceNOwY

1397 
zł/szt.

+300
PUNKTÓW

+300
PUNKTÓW

319 
zł/szt.

+50
PUNKTÓW
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fOLIA 
KuBEŁKOWA
400 g/m2

cEMENT TEchNIK 32,5 
idealny do wszystkich prac budowlanych, 
można z niego wykonywać beton  
przeznaczony na ławy fundamentowe,  
idealnie nadaje się także do produkcji zapraw, 
podsypek pod nawierzchnie z kostki brukowej, 
a także stabilizacji gruntów i produkcji tzw. 
chudych betonów, op. 25 kg (0,36 zł/kg)

sYsTeMY OgRODZeNIOwe 
1. BONA
- brama dwuskrzydłowa  
  4,00 m (4,00x1,50) - 919 zł
- furtka 0,90 m (lewa, prawa) - 329 zł 
- przęsło 2,00 m - 379 zł

2. EMMA
- brama dwuskrzydłowa  
  4,00 m (4,00x1,50) - 1999 zł
- furtka 0,90 m (lewa, prawa) - 489 zł
- przęsło 2,00 m - 449 zł

3. KAJA
- przęsło: wys.: 0,90x1,20 m,
szer.: 2 m - 149 zł,
- furtka: wys.: 1,20x1,50 m,
szer.: 0,90 m - 219 zł,
- brama dwuskrzydłowa:
wys.: 1,20x1,50 m, szer.: 4 m - 659 zł

IMpRegNAT DO DRewNA 
IRISS, 5 l 
- 15,99 zł/szt. (3,20 zł/l)
akrylowy dekoracyjny, dostępne 
różne kolory

cEKOL F-16 BEZPYŁOWA 
gŁADŹ SZPAchLOWA, 20 kg
(2 zł/kg)

KLEJE FRANSPOL
- do styropianu, 25 kg - 12,99 zł (0,52 zł/kg)
- do siatki, 25 kg - 17,99 zł (0,72 zł/kg)

cEKOL gS-250  
BEZPYŁOWA gŁADŹ  
sZpAchLOwA 
zaprawa spełnia wymagania: 
PN-EN 13279-1 B2/20/2; tynk 
na bazie gipsu; wydajność: 
około 1,5 kg/m²/1 mm; grubość 
warstwy: 1 do 10 mm; początek 
wiązania: ≥ 60 min (1,15 zł/kg)

schODY  
sTRYchOwe psB
60x120 cm, 70x120 cm

wIADRA, KAsTRY, 
POJEMNIKI  BuDOWLANE

DRABINA  
ALuMINIOWA 
PRZEMYSŁOWA 
3x9 - 299 zł, 3x7 - 189 zł

SOPRO ZAPRAWA KLEJOWA
do gresu - 22,99 zł (1,15 zł/kg),
elastyczna do okładzin ceramicznych  
- 29,99 zł (1,50 zł/kg)

3999
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

2299
zł/opak.

1599
zł/szt.

349
zł/m2

865
zł/szt.

239 
zł/szt.

od 189 
zł/szt.

od 340
zł/szt.

od 2299
zł/szt.

PRODuKT
pOLsKI

hIT
ceNOwY
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Malowanie z MRÓWKĄjest jak śniadaniew barze mlecznym.Szybkie i tanie!

fARBA LATeKsOwA 
WEWNĘTRZNA BARWY NATuRY
2,5 l - 31,90 zł (12,76 zł/l)

DuLuX KOLORY śWIATA
lateksowa farba do ścian i sufitów
2,5 l - 48,90 zł (19,56 zł/l)

fARBA AKRYLOwA  
PSB „MRóWKA”
wewnętrzna, biała, 10 l (2,59 zł/l)

ZesTAwY 
MALARsKIe
Blaufaden, 10 cm - 9,99 zł
Microfibra 10 cm - 12,99 zł
Moltopren 10 cm - 14,99 zł
Velur, 10 cm - 12,99 zł

EMuLSJA AKRYLOWA DO ścIAN  
I SuFITóW EKO BIAŁA, 10 l
(4,49 zł/l)

PŁYTKA DEKORAcYJNA BETONOWA ARISTONE gRIgIO0,45 m2 op.

IMpRegNAT DO DRewNA
VIDARON, 2,5 l
(19,96 zł/l)

NOBILes fTALONAL, 0,9 l
emalia alkidowa do drewna i metalu, 
różne kolory (od  16,55 zł/l)

pIANA  
MONTAżOWA  
SOuDAL, 770 ml
(20,65 zł/l)

FARBA SuPER LATEX 
10 l - 79,90 zł (7,99 zł/l)
matowa biała lateksowa farba do ścian i sufitów 
- odporna na wielokrotne ścieranie

od 3190
zł/szt.

od 4890
zł/szt.

2599
zł/szt.

od 999
zł/zest.

4487
zł/szt.

hITceNOwY

2999
zł/op.

za 1 zł
do pięciu litrów 
farby kolorowej

DuLuX KOLORY 
śWIATA

fA
R

B
A

 B
IAŁA, 3 l

4990
zł/szt.

od 1499
zł/szt.1590

zł/szt.

7990
zł/szt.
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1. POJEMNIKI cLEARBOX
dostępne różne wielkości 
- od 4,29 zł
2. POJEMNIK/KOSZ 
FLEX’A DAY
poj. 30 l, dostępny w różnych 
kolorach - 16,99 zł

1. POJEMNIK 
DO pRZechOwYwANIA 
z pokrywą - 27 zł
2. WIESZAK OBROTOWY
kpl./5 szt. - 3,69 zł

KOMPLET POścIELI LILI
wym. 1x140x200, 1x70x80 - 55 zł, 
wym. 1x160x200, 2x70x80 - 59 zł, 
wym. 1x200x220 2x70x80 - 69 zł

ROLETY DZIEŃ I NOc 
38x150

1. SuSZARKA 
DO BIELIZNY X-LEg
- 79 zł
2. DESKA DO PRASOWANIA 
VIVA EXPRESS SMART
- 99 zł

1

1

1

2

2

2

VILeDA  
VIROBI sLIM
automatyczny mop

KARNIsZe, 16 mm 
zakończenie: kulka

MOP uLTRAMAX
ścierka ACTIFIBRE gratisDO WYKŁADZIN  

DYwANOwYch  
LIsTwY gRATIs!!! PuFY OZDOBNE

od 429
zł/szt.

od 4899
zł/szt.

7999
zł/szt.od 1999

zł/m2

od 369

od 79 
zł/szt.

od 55 
zł/kpl.

hITceNOwY

119 
zł/szt.

hITceNOwY
od 2999

zł/szt.

87 
zł/kpl.
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OBuWIE SZKOLNE
różne rozmiary i wzory

LAMPKI BIuRKOWE LED
podstawa zmieniająca kolory,
różne rodzaje

AKcesORIA ROweROwe
- paski odblaskowe, samozaciskowe,  
  na rzep - od 10,90 zł,
- zestaw lamp, różne rodzaje - od 16,90 zł,
- odblask rowerowy, szprychowy,  
  MTB przód i tył - od 2,99 zł

ARTYKuŁY SZKOLNE
- plecaki szkolne - od 54,90 zł,
- piórniki - 24,90 zł,
- kredki, flamastry, ołówki, długopisy - od 1,29 zł

AKcesORIA sAMOchODOwe
- chemia samochodowa - od 2,89 zł,
- pochłaniacz wilgoci samochodowy - 9,49 zł,
- ściereczka samochodowa, różne rodzaje - od 5,49 zł,
- ładowarka samochodowa, 1AMP z 3 końcówkami - 20,90 zł,  
- port z podwójnym USB 2,1+1AMP, X-ALL,  
  do gniazda zapalniczki - 14,90 zł
- pas mocujący, mix rodzajów - od 6,99 zł

AKcesORIA sAMOchODOwe
- młotek awaryjny 4 w 1 - 14,90 zł, 
- pióro FULL AERO, różne rozmiary - od 9,99 zł,
- żarówki H7, H4 - 5,99 zł,
- trójkąt ostrzegawczy - 8,99 zł,
- lampa, warsztat./kemp., czołówka - od 11,90 zł,
- kamizelka ostrzegawcza - 6,90 zł,
- koło zapasowe, 15-19 cali, poj. 500 ml HELP - 18,90 zł,
- rękawice fluor - 5,49 zł

1
3

2

4 5 6 7

1. FLOOR płyn uniwersalny, 1,5 l, 
różne rodzaje - 5,99 zł (3,99 zł/l)
2. BREF kostka do WC, 2x50 g, 
różne rodzaje - 7,99 zł (79,90 zł/kg)
3. LUDWIK płyn do mycia drewna/paneli, 
1 l - 5,99 zł
4. KRET żel/granulki do udrażniania rur, 
1 kg - 9,99 zł
5. KRET żel BIO do WC, różne rodzaje, 
750 ml - 5,99 zł (7,99 zł/l)
6. WASCH proszek do prania;  
    UNIVERSAL, COLOR, 7,5 kg  
    - 29,99 zł (4 zł/kg)
7. preparaty na gryzonie i owady - od 2,99 zł

od 549
zł/para od 299

zł/szt.od 289
zł/szt.

od 1990
zł/para

od 129
zł/szt.

hITceNOwY

od 7990
zł/szt.

od 299
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

POBIERZ:

APLIKACJA PSB


