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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

Piecyk gazowy
3 stopnie regulacji mocy; 
zapłon piezoelektryczny;

wąż i reduktor w komplecie

NagRzewNica elektRyczNa Ptc
moc: wentylator/1000/2000 W; 
metalowa obudowa; ochrona przed
przegrzaniem; termostat

Piec gRzewczy SzaMot-3
moc: 6 kW, cegła szamotowa 14 szt.

teRMoweNtylatoR  
ceRaMiczNy
moc: 900/1800 W; termostat;   
ochrona przed przegrzaniem;  
wyłącznik przechyleniowy,  
bez oscylacji 

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

gRzeJNik koNwektoRowy baSic
trzy opcje grzania, regulowany termostat,  
zabezpieczenie przed przegrzaniem, wolnostojący,  
moc: 750 W, 1250 W, 2000 W 

hit
ceNowy

hit
ceNowy

189 
zł/szt.

2999
zł/szt.

6999
zł/szt.

9999
zł/szt.

55 
zł/szt.

299 
zł/szt.

Oferta ważna od 07.10 do 22.10  
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

Październik 2016

2997
0 490000 002997

Promocja trwa od 07.10 do 23.10.2016 r.

+300
PUNKTÓW

ODBIERZ 300 PUNKTÓW 
za zakupy za min. 100 zł
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gRzeJNik halogeNowy
trzy opcje grzania: 400 W/ 800 W/ 
1200 W; oscylacja 70 stopni; uchwyt 
do przenoszenia 

gRzeJNik oleJowy
trzy opcje grzania; regulowany termostat;  uchwyt do
przechowywania przewodu
- 7 żeberek, 1500 W - 109 zł
- 9 żeberek, 2000 W - 119 zł
- 11 żeberek, 2500 W - 145 zł

odkuRzacz do PoPiołu i iNNych 
zaNieczySzczeŃ, 1000 w
urządzenie z funkcją odkurzania popiołu, podwójny
system filtracji HEPA, długość kabla: 1,5 m, w zesta-
wie: rura aluminiowa, wąż i filtr

kocioł Stalowy PSb PłoMyk 
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 

Piece
niski, cegły szamotowe, 7 szt.  - 139 zł 
wysoki, cegły szamotowe, 11 szt. - 169 zł

teRMoweNtylatoR  
ceRaMiczNy z oScylacJą
moc: 900/1800 W, termostat, ochrona przed prze-
grzaniem, wyłącznik przechyleniowy, oscylacja

5 lat 
gwarancji

kuchNia - kocioł c.o.
paliwo: koks, węgiel, drewno, 
7 kW - 1299 zł, 13 kW - 1699 zł

kocioł Stalowy  
PSb iSkieRka, 7,8 kW
korpus wew. ogrzewacza z blachy: 5 mm, płaszcz 
wodny 3,5 mm, sprawność cieplna - 81,1%

5 lat 
gwarancji

5 lat 
gwarancji

na szczelność

kuRtyNa gRzewcza
dwie moce grzania, ochrona przed przegrzaniem, 
trzy opcje do wyboru: zimny, ciepły, gorący, wyświe-
tlacz LCD z pilotem

od 1299 
zł/szt.

od 1199 
zł/szt.

hit
ceNowy

899 
zł/szt.

85 
zł/szt.

119 
zł/szt.

5999
zł/szt.

149 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.
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Nawóz MiNeRalNy  
JeSieNNy PSb
- 0,9 kg - 4,99 zł (5,54 zł/kg)
- 4,5 kg - 14,90 zł (3,31 zł/kg)

PilaRki SPaliNowe Nac
silnik 2-suwowy, antywibracyjna rękojeść
1. 1,7 KM, prowadnica: 40 cm, waga: 4,9 kg - 299 zł;  
2. 3,8 KM, prowadnica: 50 cm, waga: 7 kg - 419 zł  

oStRzałka 
do łaŃcucha, 
230 w 
silnik indukcyjny, maksy-
malna prędkość obroto-
wa 3000 obr./min

RozdRabNiacz  
elektRyczNy 
taRczowy
moc 2500 W, podwójne 
obrotowe noże z harto-
wanej stali, maksymalna 
średnica gałęzi 40 mm, 
pojemność zbiornika: 
45 l, waga 15 kg

NaRzĘdzia  
ogRodowe

huNteR  
- karbid, 0,5 kg  
  - 8,49 zł (16,98 zł/kg)
- karbid, 0,9 kg  
  - 12,90 zł (14,33 zł/kg)

łuPaRka  
elektRyczNa, 

1500 w 
do rozłupywania drewna 

pociętego w klocki i przezna-
czonego do spalania w ko-

minkach lub piecach,
siła rozłupywania: 4 tony, 

maks. długość kłody: 37 cm, 
maks. średnica kłody: 25 cm

akceSoRia SaMochodowe
Fotelik  
SaMochodowy
- EBRU, dla dzieci o wadze 15-36 kg - 119 zł
- EFEB, dla dzieci o wadze: 9-36 kg - 169,90 zł

akceSoRia ziMowe
1. woda demineralizowana, 1 l - 1,99 zł, 5 l - 4,99 zł (1 zł/l)

2. odmrażacz w atomizerze STANDARD, 500 ml - 4,49 zł (8,98 zł/l)
3. płyn zimowy PSB, -20°C, 4 l, z lejkiem - 8,99 zł (2,25 zł/l)

4. płyn do chłodnic Naxol, -35°C, 5 l - 20,90 zł (4,18 zł/l)

PlaNdeka  
NiebieSka 
różne rozmiary

PilaRka SPaliNowa 
silnik 2-suwowy 51 cc, moc 3 KM, prowadnica  
NAC 45 cm, waga 6,2 kg, antywibracyjna 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 

Siatka PlecioNa
ocynk, zielona, czarna;
wys.: 1 m, 1,25 m, 1,50 m; dł.: 5 m, 10 m 

od 299 
zł/szt.

849 
zł/szt.

499 
zł/szt.

od 1099
zł/szt.

od 499
zł/szt. od 199

zł/szt.

309 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.od 499

zł/szt. od 199
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 799
zł/m2

1

2
3

4

1

2

339 
zł/szt.

hit
ceNowy

od 849
zł/szt.
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kabiNa  
PRySzNicowa  
boRa/coRdia

hydromasaż 6 dysz, szyby tylne 
grafit, przednie przezroczyste 
4 mm, profil chrom, podwójne 

rolki, wysokość brodzika 42 cm, 
wymiar: 80x80 cm - 719 zł, 

90x90 cm - 749 zł

Płytki agNeS
glazura beż, 25x33 - 25,90 zł/m2

inserto, 25x33 - 14,90 zł/szt.
listwa, 5,5x33 - 11,50 zł/szt.

Płytki Sh babiloN, 30x60
Virgin white, Super black

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

NeRgiS koMPakt 
wc StRoNg MaSteR
3/6 litra, deska PP, odpływ poziomy

zeStaw  
PodtyNkowy  
StRoNg MaSteR
miska, deska PP, przycisk chrom

bateRia  
PSb elba 

zlewozmywakowa z wylewką 
wyciąganą

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

zlew PSb gRaNitowy bRavo*
2-kom. bez ociekacza, 76x44x17, z odpływem 3,5”,  
ton grafitowy lub piaskowy
*cena nie zawiera armatury

doStĘPNe  
koloRy:

głowica 35 mm

*z
es

ta
w

 n
ie

 z
aw

ie
ra

 lu
st

ra
 i 

ar
m

at
ur

y

natryskowa wannowa 
umywalkowa  

umywalkowa  
z obrotową wylewką

umywalkowa 
ścienna 

zlewozmywakowa
stojąca

hit
ceNowy

hitceNowy

hit
ceNowy

179 
zł/szt.

9999
zł/szt.

159 
zł/szt.

399 
zł/zest.

od 79 
zł/szt.

od 719 
zł/kpl.

od 1150
zł/szt.

4190
zł/m2

SeRia bateRii daiSy od 4590
zł/szt.

349 
zł/szt.

3

4
2

1

4990
zł/szt. 6490

zł/szt.
7490

zł/szt.5490
zł/szt.

4990
zł/szt.

4590
zł/szt.
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PaNel dekoRacyJNy 
Motivo Askot Gris,  

Motivo Frassino,
Motivo Marmo Scuro

SkRzydło RaMowe  
wewNĘtRzNe - ibiza*
60 - 90 
dąb Montana folia 3D
*ceny bez klamki i ościeżnicy

SkRzydło lakieRowaNe  
wewNĘtRzNe - MilaNo* 
60-90, dąb srebrny lak., dąb bielony lak., 
orzech lak.  
*ceny bez klamki i ościeżnicy, do skrzy-
deł w dekorze dąb srebrny należy zamawiać 
ościeżnice w dekorze DĄB SREBRNY

dulux koloRy świata
lateksowa farba do ścian i sufitów
2,5 l, 5 l (od 20 zł/l)

cekol c-45, 40 kg
(1,75 zł/kg)

FaRba latekSowa wewNĘtRzNa baRwy NatuRy
2,5 l, 5 l (od 13,20 zł/l)

śNieŻka SuPeR  
latex, 12 l
matowa lateksowa farba odporna  
na wielokrotne zmywanie (7 zł/l)

FaRba eMulSyJNa 
JedyNka, 10 l
emulsja biała (4 zł/l)

FtaloNal, 0,9 l
nawierzchniowa farba alkidowa, dająca 

powłoki charakteryzujące się dobrą przy-
czepnością do podłoża, elastycznością oraz 

dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne, 
dostępne różne kolory

(od 17,77 zł/l)

Cekol C-45,  

2 kg GRATIS

PaNele Podłogowe
1. Dąb Classic, 6 mm, AC3 - 19,99 zł/m2

2. Jesion Olimpijski, 7 mm, AC4 - 25,99 zł/m2

3. Dąb Verona, 7 mm, AC3 - 17,99 zł/m2

4. Dąb Artemida, 8 mm, AC4 - 36,99 zł/m2

eMulSJa akRylowa do ściaN  
i SuFitów eko biała, 10 l
(4,80 zł/l)

zeStaw glazuRNiczy,  
24 l, z RolkaMi
w zestawie: paca z gumą grubą; 
paca z gąbką hydrochłonną, krat-
ka, wiadro, rolki do wiadra, kółka 

zeStaw  
MalaRSki  
z wiadReM

od 3299
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

3999
zł/szt.

6999
zł/opak.

6999
zł/szt.

od 1599
zł/szt.

od 1799
zł/m2

4

1 2

3

4799
zł/szt.

1990
zł/m2

od 99 
zł/szt.

269 
zł/szt.

4999
zł/zest.

2999
zł/zest.
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SzliFieRka
teleSkoPowa  
do giPSu
moc 710 W, regulacja obro-
tów w zakresie 700-1700 min-1, 
śr. tarczy 225 mm, regulowana 
długość wysięgnika, system 
odsysania pyłu

Piła SzablaSta z FuNkcJą wyRzyNaRki unikalne połączenie dwóch narzędzi: piły szablastej i wyrzynarki, przesuwna rękojeść, uchwyt pozwala zamocować brzeszczoty do pił szablastych oraz brzeszczoty do wyrzynarek, moc 400 W; długość skoku 18 mm; maks. głębokość cięcia: w drewnie 80 mm, w aluminium 12 mm, w metalu 8 mm, maks. grubość ciętych gałęzi: ø 80 mm, w zestawie: 2 brzeszczoty do wyrzynarki oraz 1 brzeszczot do piły szablastej

klucze NaSadowe,
46 szt., 1/4” cRv
bity na nasadkach 21 szt.; nasadki 13 szt.; klucze sze-
ściokątne 4 szt.; przedłużka 2 szt.; przedłużka elastyczna; 
grzechotka 1/4” 45T; pokrętło typu T; uchwyt do bitów; 
przegub uniwersalny; adapter do wkrętarki

Metabo PoweRMaxx Sb Set 
z ładowarką LC 40, 2 akumulatory Li-lon 
10,8 V/2,0 Ah, 63 szt. osprzętu

Metabo bS 18 Set 
w walizce PCV z ładowarką SC 60, 
2 akumulatory Li-lon 18 V/2,0 Ah, 
74 szt. osprzętu

klucze NaSadowe,  
86 szt., 1/2”, 1/4”
nasadki sześciokątne 1/2” 15 szt. i  1/4” 14 szt; nasadki długie 
sześciokątne 1/2” 4 szt. i 1/4” 8 szt.; 2 klucze grzechotkowe: 
1/2” i 1/4”, 45 zębów; przedłużki: 1/2” 2 szt. i 1/4” 2 szt.;  
nasadki do świec 1/2” 2 szt.; przeguby uniwersalne 1/2” i 1/4”; 
uchwyt wkrętakowy 1/4”; pokrętło typu T 1/4”; bity na nasad-
kach 1/4” 17 szt.; redukcja 5/16” x 1/2”

wieRtaRka udaRowa PRoFeSSioNal
moc 550 W; konstrukcja z pełnym ułożyskowaniem kulkowym; 
bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej; zakres mocowania 
1,5 - 13 mm; liczba udarów 0- 41.600 min-1; śr. wiercenia:  
w betonie 13 mm, w drewnie 25 mm, w stali 10 mm

wieRtaRko-wkRĘtaRka  
akuMulatoRowa,  
10,8 v li-ioN PRoFeSSioNal
akumulator litowo-jonowy 10.8 V o poj. 1,5 Ah;  
2-biegowa, 15 zakresów momentu obr.; moment  
obr. 11Nm; śr. wiercenia: w drewnie 19 mm,  
w stali 6 mm; 2 baterie, walizka

 walizka 

w komplecie

hit
ceNowy

hit
ceNowy

hit
ceNowy

hit
ceNowy

429 
zł/szt.

199 
zł/szt.

899 
zł/zest.

699 
zł/zest.

5990
zł/zest. 169 

zł/zest.

219 
zł/szt.

329 
zł/szt.

hit
ceNowy
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koMPReSoR oleJowy, 24 l
poj. zbiornika 24 l, moc silnika 1,5 kW/2 KM,  
ciśnienie maks. 8 barów, wydajność 206 l/min,  
napięcie zasilania 230 V

SzliFieRka Stołowa
moc 150 W, śr. tarczy 150 mm, ilość obr. bez 
obciążenia 2950 obr./min, regulowane osłony 
tarcz; regulacja położenia podstawy roboczej

PilaRka ukoSowa  
z laSeReM, 1500 w
prędkość obrotowa 5000 min-1, regulacja kąta cięcia 
0-45°, średnica tarczy 210 mm, maks. głębokość cięcia 
60 mm, laser

agRegat PRądotwóRczy dedRa
2000 W, moc max: 2,2 kW 

SPawaRka iNweRtoRowa
zasilanie 230 V; prąd spawania: 20 - 200 A; 

śr. obsługiwanych elektrod: 1,6 - 4,0 mm; technolo-
gia IGBT; funkcje optymalizacji łuku: HOT START, 

ARC FORCE, ANTI STICK; opcja TIG READY; 
wyposażenie standardowe 

+ zestaw akcesoriów dodatkowych GRATIS

odkuRzacz kaRcheR Mv3
moc nominalna: 1000 W, pojemność zbiornika: 17 l,
zbieranie suchych i mokrych zanieczyszczeń, funkcja wydmuchu,
wąż ssący: 2 m, 35 mm; rury ssące: 2 szt., 0.5 m, 35 mm; ssaw-

ka podłogowa na mokro/sucho Clips, ssawka szczelinowa, 
filtr kartridżowy Standard, papierowa torebka filtracyjna

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.

hit
ceNowy

299 
zł/szt.

8990
zł/szt.

279 
zł/szt.

119 
zł/szt.

hit
ceNowy

699 
zł/szt.

599 
zł/szt.

hit
ceNowy

299 
zł/szt.

419 
zł/szt.
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18
0 

cm

90 cm
40

 cm

200 kg 
na półkę

oRgaNizeR
MulticaSe caRgo
7 szuflad; uchwyt do przenoszenia;
możliwość mocowania na ścianie,
wymiary: 400x200x326 mm

tablica NaRzĘdziowa*
w komplecie 2 tablice o łącznym wymiarze: wys. 400 mm, szer. 
195 mm, dł. 800 mm, 10 pojemników oraz 2 zestawy praktycznych 
uchwytów do narzędzi *cena nie obejmuje narzędzi

PoJeMNik caRgobox
- poj. 40 l - 29,90 zł
- poj. 60 l - 39,90 zł

SkRzyNki NaRzĘdziowe StaNley
różne rodzaje

PoJeMNik z PokRywą 

koSz  
SkładaNy
poj. 32 l

wózek
tRaNSPoRtowy
SkładaNy
ładowność 90 kg,
aluminiowa konstrukcja,  
lane koła, składany
uchwyt i element nośny

Regał Metalowy ocyNkowaNy

180x90x40; montaż zaciskowo-skręcany; 5 półek MDF wzmocnionych 

poprzeczką, mocowane do nóg w systemie bezśrubowym; maks. udźwig 

jednej półki 200 kg; nogi łączone i wzmacniane stalowym kątownikiem

hit
ceNowy

7990
zł/szt.

2990
zł/szt.

899
zł/szt.

2890
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 3299
zł/szt.

3990
zł/szt.

8990
zł/szt.
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PatelNia  
Rocca 
rozm. 18-30

PatelNia
rozm. 18-30 cm

gaRNki Nebula 
rozm. 16-24 cm

RĘczNiki 
MaRkizeta

akceSoRia do kiSzeNia kaPuSty
beczka na kapustę, worek do kiszenia, 
szatkownice, ubijak

wycieRaczki
dostępne różne rodzaje

dywaNiki,  
chodNiki dywaNowe

gotowe  
FiRaNy euRoFiRaNy

Na okReS tRwaNia  gazetki FiRaNy ciĘte –10%

dywaN 40x60
wykładziNy dywaNowe

wykładziNy Pcv

wykładziNa  
dywaNowa  
StaR waRS

od 3999
zł/szt.

od 3290
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 2199
zł/szt. od 1999

zł/m2

od 6499
zł/szt.

2699
zł/m2

od 4999
zł/szt.

od 1599
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 599
zł/szt.

3499
zł/m2
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zeStaw doMoFoNowy 
bezSłuchawkowy
szary, biały, czarny

laMPka NocNa 
led z czuJNikieM Ruchu

ładowaRka Sieciowa 
uSb z gNiazdeM 
elektRyczNyM

gNiazda 
i wyłączNiki toPaz

różne rodzaje

dRzwi 
zewNĘtRzNe zeFiR 
kolor: złoty dąb; wymiar 
montażowy: 
860x2050x50 mm  
i 960x250x50 mm; wyposa-
żenie: skrzydło, ościeżnica, 
klamka, wizjer, komplet 
zamków i wkładek, próg 
stalowy nierdzewny; wypeł-
nienie: wełna mineralna

dRzwi  
zewNĘtRzNe  

teNeRyFa  
z doStawką 

kolor: złoty dąb; wy-
miar montażowy: 

1170x2050x45 mm; wyposa-
żenie: skrzydło, ościeżnica, 

klamka, komplet zam-
ków i wkładek, próg stalowy 

nierdzewny; wypełnienie: 
pianka poliuretanowa

dRzwi celebeS 
kolor: złoty dąb, grubość skrzydła: 45 mm; 
skrzydło laminowane okleiną drewno-
podobną PCV, odporną na warunki 
atmosferyczne; grubość blachy na skrzydle: 
0,8 mm; skrzydło bezprzylgowe, wypełnio-
ne pianką poliuretanową; trzy ocynkowane, 
regulowane zawiasy na skrzydle; 90 L/P 

czuJNik Ruchu  
i zMieRzchu, 360 StoPNi
biały

czuJNik  
zMieRzchowy iP44

cyFRowy  
PRogRaMatoR  
czaSowy 

zewNĘtRzNy  
elektRoNiczNy  
PRogRaMatoR 

czaSowy

MechaNiczNy  
PRogRaMatoR  

czaSowy

ŻaRówki led
gwint: E27, 10 W - 8,90 zł, 
12 W - 9,90 zł

1699 
zł/szt.

549 
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 399
zł/szt.

2690
zł/szt.

2490
zł/szt.

3290
zł/szt.

1

2

3

2999
zł/szt.

1599
zł/szt.

849 
zł/szt.

2990
zł/szt.

14990
zł/szt. 3690

zł/szt.
2990

zł/szt.

dzwoNek bezPRzewodowy 
bateRyJNy

od 890
zł/szt.
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laMPa wiSząca Noa 
kolor czarny szampański
1 x E27 - 99 zł,  2 x E27 - 149 zł, 
3 x E27 - 219 zł

laMPa wiSząca bRella 
1 x E27 - 99 zł, 2 x E27 - 149 zł, 
3 x E27 - 199 zł

laMPa wiSząca ModeRN* 
1. - 28,90 zł, 2. - 69,90 zł,
3. - 109 zł
*cena nie zawiera źródła światła
4. ŻaRówka dekoRacyJNa 
gwint: E 27, moc: 60 W - 32,90 zł

laMPa kucheNNa Malta 
różne kolory, gwint: E27, moc: 60 W

oPRawa  
oświetleNiowa doloReS
gwint: E27, moc: 60 W, kolor: patyna
1. kinkiet - 69,90 zł,
2. żyrandol 3 pł. - 209 zł,
3. żyrandol 5 pł. - 289 zł

oPRawa FloweR
1. kinkiet - 45,90 zł,
2. lampa wisząca - 159 zł

laMPa  
Podłogowa led 

dwa punkty świetlne:  
górny - 15 W,   

boczny do czytania - 7 W,
dostępne kolory:

chrom, satyna

PlaFoN
1.  - 21,90 zł, 2. - 25,90 zł, 3. - 42,90 zł

PlaFoN SaNt tRoPez
5xGU10, 5 W, led

oPRawa PodSzaFkowa 
led liNuS 
4,5 W - 35,90 zł, 8 W - 45,90 zł

SPot Nika led
chrom
1 x led - 29,99 zł, 2 x led - 49,99 zł, 3 x led - 69,99 zł

SPot Nika led
patyna 
1 x led - 29,99 zł, 2 x led - 49,99 zł, 3 x led - 69,99 zł

109 
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

hit
ceNowy

hit
ceNowy

249 
zł/szt.

269 
zł/szt.

od 4590
zł/szt.

hit
ceNowy

od 2890
zł/szt.

1 2

3

4

1

12

3 2

1

2

3

od 3590
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 99 
zł/szt.



ławka  
koNteMPlacyJNa lauRa wym. 79x23x80 cm

zNicze i wkłady
różne rodzaje i wzory

gRyS biała MaRiaNNa 
8-16 mm, 25 kg (0,72 zł/kg) agRowłókNiNa  

biała w Rolce  
i Pakiecie
różne rozmiary

kaPtuRy ochRoNNe, białe
różne rozmiary

MiNiRolka 
ziMowa

0,80 x 10 m

1. LUDWIK płyn do naczyń, 1000 g; różne rodzaje - 5,49 zł
2. E - koncentrat do płukania, 2 l; różne rodzaje - 8,99 zł (4,50 zł/l)
3. E - kapsułki do prania COLOR/WHITE, 44 prania - 27,99 zł (0,63 zł/pranie)
4. CLIN rozpylacz do szyb, 500 ml; różne rodzaje - 5,99 zł (12 zł/l)
5. FAIRY kapsułki do zmywarek PLATINUM ALL IN ONE, 50 szt. - 44,99 zł (0,9 zł/szt.)  
     kapsułki do zmywarek ALL IN ONE, 52 szt.; różne rodzaje - 37,99 zł (0,73 zł/szt.) 
     *po wyczerpaniu zapasów dostępny produkt 50 szt./opak.

6. AJAX uniwersalny płyn do mycia, 1000 ml; różne rodzaje - 5,29 zł
7. DOMESTOS płyn do toalet, 1250 ml; różne rodzaje - 9,49 zł (7,59 zł/l)
8. PERSIL BOX* proszek do prania COLOR/REGULAR,  
     3,5 kg/50 prań - 28,99 zł (0,58 zł/pranie) 
9. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy op./12 rolek  
     - 10,99 zł (0,92 zł/rol.) 
10. MOLA RęCzNIK GIGA XXL - 9,99 zł

MoP ultRaMax
ścierka ACTIFIBRE gratis

99 
zł/szt.

1490
zł/szt.

od 999
zł/szt.

1799
zł/opak.

od 099
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 529
zł/szt.

1
2 3

4 6

7

5

8

9 10

87 
zł/kpl.

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

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. 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

zakupy na Raty

POBIERZ:

APLIKACJA PSB


