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PŁYN DO SPRYSKIWACZY  
LETNI CAR OK
4 l (1,50 zł/l)

BASEN OGRODOWY
rozporowy, wym.: 240x63 cm - 95 zł, 300x76 cm - 129 zł, 
360x76 cm, z pompą filtrującą - 259 zł

od 1090
zł/szt.

M JAK MRÓWKA 
porady i pomysły 
dla Twojego domu  
- 2,49 zł/szt.

1. DONICA BARREL
różne wymiary i kolory - od 30,99 zł
2. DONICA ARIZONA
różne wymiary i kolory - od 13,99 zł

BASENY
1. prostokątny 2-pierścieniowy,  

wym.: 2,62x1,75x0,5 m - 79 zł
2. ogrodowy stelażowy z pompą,  

wym.: 3x0,76 m - 319 zł  
 3,6x0,76 m - 399 zł 
 4,5x0,90 m - 1249 zł

CHEMIA BASENOWA
1. FLOKTIX preparat do koagulacji  

zanieczyszczeń w wodzie basenowej 
2. GLON FIGHTER I preparat posiadający silne działanie 

niszczące glony, bakterie i wirusy 
3. CHLORTIX SZOK granulat do szybkiej dezynfekcji 

wody basenowej 
4. CHLORTIX T wolno rozpuszczające się tabletki chlo-

rowe o działaniu bakteriobójczym przeznaczone do 
dezynfekcji wody basenowej, 200 g 

5. CHLORTIX MULTI wolno rozpuszczające się tabletki 
chlorowe o działaniu bakteriobójczym do długotrwałej 
dezynfekcji i klarowania wody basenowej, 20 g 

OSŁONKI
- od 10,99 zł/szt.
MISY
- od 7,99 zł/szt.
DONICE
- od 11,99 zł/szt.
PODSTAWKI
- od 3,99 zł/szt.
różne wymiary 
i kolory

ZESTAW MEBLI OGRODOWYCH 8-OSOBOWY
fotel, wym.: 58x62x85 cm; stół, wym.: 190x90x75 cm,  
blat szklany, kolor oplotu czarny, poduszki kolor ciemny  
szary; zestaw zawiera: 1 stół, 8 krzeseł z poduszkami

PRZĘSŁO OGRODZENIOWE*
1. NIKOLA II, szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura - 169 zł; 
2. BONA, szer. 2 m, wys. 0,60 m, stal ocynk + czarny struktura - od 339 zł;  

szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + ral 7016 struktura - 359 zł; 
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki, 10 lat gwarancji  
po dokonaniu rejestracji produktu

PANEL
drut śr. 3,2 mm,  
oczko 75x200 mm, wys. 1,23 m, ocynk

PANEL OGRODZENIOWY
drut śr. 3,2 mm, oczko 75x200 mm,  
wys. 1,52 m, ocynk + ral 7016 połysk

FOTEL  
BUJANY*

wym. 82x69x189 cm,  
kolory poduszek: szare,  

kolor stelażu:  
szary, brązowy

*w wybranych sklepach

ROWER
Butterly 26” 

od 79 
zł/szt.

od 1399
zł/szt.

od 399
zł/szt.

1699 
zł/zest.

HIT CENOWY

3490
zł/panel

HIT CENOWY

499 
zł/szt.

4590
zł/panel

od 169 
zł/przęsło

699 
zł/szt. 

749 
zł/szt. 

599
zł/szt.

www.mrowka.com.pl

Czerwiec  
2020

Oferta ważna  
od 05.06 do 20.06

lub do wyczerpania zapasów.

PSB MRÓWKA ŚREM



Zabawa w ogrodzie

do
st

ęp
ne

 w
zo

ry
:

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

1.

2.

HIT CENOWY

od 999
zł/szt.
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WĄŻ OGRODOWY PSB
3-warstwowy, poliestrowy oplot 
krzyżowy, odporny na promienie 
UV, 1/2” 15 m - 9,99 zł/szt.,
3/4” 20 m - 27,90 zł/szt.,
zestaw wąż 1/2” 20 m.b.  
+ końcówki - 20,90 zł/zest.

DOMEK 
TOMEK
wym.: dł. 
125 cm, szer. 
178 cm, wys. 
211 cm; drewno 
sosnowe 
zabezpieczone 
impregnatem

PLAC ZABAW 
CUBIC GAMMA
konstrukcja: siatka 
125x200 cm wykona-
na z wytrzymałej liny, 
ścianka wspinaczkowa, 
drabina linowa, pozioma 
drabina stalowa (4 szt. 
poprzeczek zielonych), 
lina wspinaczkowa 
z supłami, drabinka 
linowa 5 stopni, drewno 
sosnowe zabezpieczone 
impregnatem

1. PARASOL 
poliester, śr. 180 cm, 
22/25 mm, 
kolor: arbuz, 
kiwi, pomarańcza 
- 39,90 zł/szt.

HUŚTAWKA VICTORIA 
rurka: 48x1,2/28x1,2/24x0,9 mm, 
kolor: szary, zielony

FOTEL 
7-pozycyjny, 
aluminiowy,  

grafitowy  
- 99 zł/szt.

PAWILON POLY
300x300x250 cm, 
kolor: bordo, zieleń, granat

2. PODSTAWA  
KAPSEL 
kolor:  
szary/grafitowy  
- 59,90 zł/szt.

ZABAWKI PLAŻOWE  
NADMUCHIWANE

KOŁO 
DO 
PŁYWANIA

BASENIK 
DZIECIĘCY

BASEN 
NADMUCHIWANY 

ÓSEMKA
1. wym.: 175x109x46 cm - 69 zł

2. GIANT, wym.: 240x140x47 cm - 99 zł

MATERACE  
DO PŁYWANIA

KOSIARKA  
ELEKTRYCZNA

silnik 1300 W, napięcie 
230 V, szer. robocza 33 cm, 

3-stopniowa reg. wys. kosze-
nia 20-60 mm, kosz 30 l

NOŻYCE  
ELEKTRYCZNE 
DO ŻYWOPŁOTU
moc 600 W, dł. ostrzy tnących 51 cm, 
maks. śr. cięcia gałęzi 16 mm

NOŻYCE  
AKUMULATOROWE  
DO ŻYWOPŁOTU
18 V, akumulator 2.0 Ah i ładowarka w ze-
stawie, czas pracy ok. 40 min, dł. ostrzy 
tnących 45 cm, maks. śr. cięcia gałęzi 
18 mm, obrotowa rączka

KOSA 
SPALINOWA
silnik dwusuwowy, mo-
ment obrotowy 2,9 Nm, 
pojemność 54 cm3, 
szerokość robocza żyłka 
42 cm/tarcza 25,5 cm, 
dzielony wał, głowica 
i tarcza w komplecie

KOSIARKA  
SPALINOWA Z NAPĘDEM 
I ROZRUSZNIKIEM 
ELEKTRYCZNYM
silnik Loncin (żeliwna tuleja), poj. 
196 cm3, szer. robocza 51 cm, cen-
tralna 8-stopniowa reg. wys. koszenia 
25-75 mm, kosz 60 l, funkcja mielenia, 
boczny wyrzut, funkcja mycia obudowy

PRZYCINARKA 
DO ŻYWOPŁOTU
silnik 500 W,  
dł. robocza 41 cm,  
maks. śr. gałęzi 16 mm

NAWADNIANIE AQUA
1. przyłącze do kranu uniwersalne 1/2-3/4” - 1,99 zł
2. szybkozłączka 1/2” - 2,19 zł; 3/4” - 2,49 zł
3. pistolet zraszający - 9,99 zł
4. pistolet zraszający, 10 funkcji - 10,90 zł
5. zraszacz obrotowy - 12,90 zł
6. zestaw złączek 1/2” z pistoletem, 6 funkcji - 12,90 zł
7. zraszacz metalowy impulsowy - 22,90 zł

849 
zł/szt. 1399 

zł/szt.

129 
zł/szt.

419 
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

149 
zł/szt.

259 
zł/zest.

369 
zł/kpl.

109 
zł/szt.

1299 
zł/szt.189 

zł/szt.

od 199
zł/szt.
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dostępne warianty:

1.

2.

3.

DYWANY 
różne rozmiary

OPRAWA SPOT 
HALOGENOWY COMET
kolor antyczny brąz; 
 - 1 kinkiet - 18,90 zł
 - 2 listwa - 45,90 zł
 - 3 listwa - 65,90 zł
 - 3a listwa - 89,90 zł
 - 4 listwa - 85,90 zł

LAMPKI SOLARNE
1. plastik - 7,90 zł
2. stal - 9,90 zł
3. kula: 15 cm - 19,90 zł,  

20 cm - 25,90 zł, 25 cm- 39,90 zł 
LUSTRA DUBIEL VITRIUM 
lustra łazienkowe, różne rodzaje

OPRAWA  
OŚWIETLENIOWA 
1. TEKSAS  

- sufitowa, 1xE27 - 49 zł 
- zwis, 1xE27 - 55 zł 
- sufitowa, 3xE27 - 129 zł 

2. DALLAS, zwis, 2xE27 - 89 zł
3. WEGA, sufitowa, 3xE27 - 79 zł

DRZWI ZEWNĘTRZNE  
WEWNĄTRZKLATKOWE BRYZA*
wym.: 80 i 90 cm; kolor: złoty dąb;  
wykończenie: lakierowane; wypełnienie: 
wełna mineralna/plaster miodu
*komplet akcesoriów w cenie

DRZWI ZEWNĘTRZNE ALFA*
wym.: 90 cm, kolor: złoty dąb, orzech,  
antracyt; wykończenie: spieniony polistyren  
*komplet akcesoriów w cenie

DRZWI  
WEWNĘTRZNE KLASYK 
kolor biały, olcha sonoma,  
szer.: 60, 70, 80 cm,
*cena bez klamki, bez ościeżnicy

SKRZYDŁO  
RAMOWE EVIA 
kolor  szary dąb; pokojowe,  
łazienkowe, 
szer.: 60, 70, 80 cm
*cena bez klamki, bez ościeżnicy

od 1890
zł/szt.

od 790
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

159 
zł/szt.

379 
zł/szt.

od 49 
zł/szt.

1. 2. 3.

579 
zł/kpl.

1699 
zł/zest.

od 5999
zł/szt.
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różne rodzaje 
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KOMPLET 
AKCESORIÓW PNEUMATYCZNYCH
komplet akcesoriów pneumatycznych 5 sztuk: 
pistolet lakierniczy 1 l, pistolet do ropowania, 
pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompo-
wania kół z manometrem, wąż spiralny 5 m

KOMPRESOR OLEJOWY 50 l
moc 1,5 kW/2 KM, wydajność 180 l/min; 
poj. zbiornika 50 l; maks. ciśnienie 8 bar; 
czas pełnego naładowania butli 180 sek.

SZLIFIERKA KĄTOWA 1100 W
moc 1100 W; śr. tarczy 125 mm; liczba  
obrotów: 3000-11000 min-1; funkcje regulacji  
obrotów; klucz przechowywany w uchwycie 
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu pro-
duktu na stronie producenta

BOSCH 
SZLIFIERKA KĄTOWA 720 W
moc nominalna 720 W; prędkość obr. bez 
obciążenia 11000 min-1; gwint wrzeciona 
szlifierki M14; średnica tarcz 125 mm

MYJKA CIŚNIENIOWA  
K2 COMPACT CAR

+ SZAMPON SAMOCHODOWY 0,5 l
+ ULTRA PIANA 3w1 1 l

moc przyłącza 1,4 kW; ciśnienie maks. 110 bar;  
wydajność tłoczenia maks. 360 l/h; wydajność 

powierzchniowa 20 m²/h; podawanie środka 
czyszczącego przez zasysanie lub dysze pianową; 

wbudowany filtr wody; wyposażenie: zestaw do 
mycia samochodu - szczotka, dysza pianowa; pistolet 
wysokociśnieniowy G 120 Q; 1-stopniowa lanca spry-
skująca; dysza rotacyjna; wąż wysokociśnieniowy 4 m

MYJKA CIŚNIENIOWA 155 BAR
moc 2100 W; ciśnienie 155 bar; przepływ wody 
450 l/h; zintegrowany pojemnik na detergenty; 
aluminiowa pompa, wyposażenie: pistolet, lanca, 
dysza regulowana, dysza turbo, szczotka płaska, 
szczotka rotacyjna, szczotka tarasowa, wąż 8 m.b.

ZAMIATARKA 
KARCHER S4 

WIERTARKA UDAROWA 500 W 

WIERTARKO - WKRĘTARKA 18 V

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 
- CALIBER 18’’ - 16,99 zł
- CALIBER 15’’ - 12,99 zł

429 
zł/szt.

99 
zł/szt.

179 
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

209 
zł/szt.

7990
zł/kpl.

159 
zł/szt.

389 
zł/szt.

2
KM

180 
l/min

50 
litrów

1100 
W

125 
mm

720 
W

125 
mm

1,4
kW

2,1
kW

329 
zł/zest.

 G
W

ARANCJA
 ×

 G
W

ARANCJA
 ×

3
LATA*

549 
zł/zest.
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DĄB KANSAS,
AC5, 8 mm,  
rozmiar 1286 x 194 mm, 
opak. = 1,996 m2 - 39,99 zł

2.

DĄB PUSTYNNY
AC4, 8 mm,  
opak. = 1,985 m2 - 29,99 zł

3.

DĄB MICHIGAN ŚNIEŻNY
AC4, 8 mm,  
rozmiar 1380x190 mm 
opak. = 2,0976 m2 
- 25,99 zł

4.

VIDARON IMPREGNAT
ochronno-dekoracyjny, powłokotwórczy, 
4,5 l (17,78 zł/l)

SADOLIN EXTRA
lakierobejca dekoracyjno-ochronna,  
różne kolory, 2,5 l (43,60 zł/l)

FTALONAL  
0,9 l
nawierzchniowa farba alkidowa, 
dająca powłoki charakteryzujące się 
dobrą przyczepnością do podłoża, 
elastycznością oraz dobrą odpor-
nością na czynniki atmosferyczne, 
dostępne różne kolory (od 19,99 zł/l)

BECKERS DESIGNER WHITE
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała 
farba lateksowa do malowania ścian i su-
fitów, pomalowana powierzchnia zyskuje 
matowe wykończenie, 10 l (10,90 zł/l)

ŚNIEŻKA EKO
biała emulsja akrylowa do ścian  
i sufitów, 10 l + 1,5 l (4,78 zł/l)

DEKORAL AKRYLIT W
farba lateksowa do ścian  
i sufitów, 2,5 l (14,80 zł/l)

DEKORAL POLINAK PLUS
farba akrylowa, antyrefleksyjna przezna-
czona do dekoracyjnego malowania ścian 
i sufitów wewn. pomieszczeń, 10 l (6 zł/l)

GRES SZKLIWIONY ASHVILLE
wym. 29,7x59,8 cm, kolory: beige, light grey; gat. I

GRUNT ŚNIEŻKA
lateksowa emulsja podkładowa  
do wnętrz, 10 l +1 l (5,73 zł/l)

PANELE  
PODŁOGOWE

DĄB ELSTRA,
AC5, 8 mm,  
rozmiar 1286 x 194 mm,  
opak = 1,996 m2 - 39,99 zł

1.

DESIGNER COLOUR
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, 
lateksowa farba do ścian i sufitów, 
tworzy matowe, zmywalne wykończe-
nie, wydaj. do 16 m2/l, 2,5 l (24 zł/l)

KLEJ ELSATYCZNY  
GLAZURNIK
25 kg (1,20 zł/kg)

KERABOND TE
UELATYCZNIONY  
KLEJ DO GRESU 
25 kg (1,20 zł/kg)

7999
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 1799
zł/szt.

109 
zł/szt.

5499
zł/szt.

6299
zł/szt. 

3699
zł/szt.

1799
zł/szt.

2999
zł/szt.

5999
zł/szt.

8 mm 8 mm

8 mm

8 mm

2,5
litra

10
litrów

25
kg

25
kg

10
litrów

11
litrów

11,5
litra

2,5
litra4,5

litra

0,9
litra

5999
zł/szt.

2,5
litra

2899
zł/m2
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KABINA Z HYDROMASAŻEM LUNA
hydromasaż 3 dysze, deszczownica z rurką, słuchawka 
prysznicowa, przełącznik funkcyjny, wys. brodzika 
15 cm, gł. brodzika 5 cm, kabina bez syfonu,  
wym.: 80x80 cm - 799 zł, 90x90 cm - 899 zł

ZESTAW SILVES/ 
PAPAJA/MARO*
szafka z umywalką + lustro  
z szafką i oświetleniem;  
kolor biały; wym.:  
65 cm - 399 zł,  
75 cm - 419 zł,  
85 cm - 459 zł
*cena nie zawiera armatury

POJEMNOŚCIOWY  
OGRZEWACZ 
WODY ELPROM
poj. 30 l - 289 zł,  
poj. 50 l - 289 zł, 
poj. 80 l - 359 zł,  
poj. 100 l - 449 zł

KUCHENKA  
GAZOWA MASTER

- 2-palnikowa - 89 zł; + 100 pkt. PAYBACK 
4-palnikowa - 149 zł

KOMPAKT WC  
ARTECO CLEAN ON
3/5 litra, odpływ poziomy,  
deska duroplast  
wolnoopadająca, 
- poziomy - 399 zł 
- pionowy - 419 zł

WANNA MITO*
 - wym. 140x70 cm - 299 zł
 - wym. 150x70 cm - 329 zł
 - wym. 160x70 cm - 339 zł
 - wym. 170x70 cm - 359 zł

*cena bez obudowy

deska
wolnoopadająca

ZESTAW PRAXIS*
szafka z umywalką, 
szer. 50 cm, DSM, 
lakierowany front 

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

SZAFKA POD 
ZLEWOZMYWAK 
biała, dąb sonoma

MATY ŁAZIENKOWE 
różne rodzaje 

ZESTAW MEBLI KUCHENNYCH MELA 
dąb sonoma 

KOLUMNA NATRYSKOWA   
BORGO 

SERIA BATERII 
ŁAZIENKOWYCH LUGA

od 799 
zł/szt.

od 399 
zł/zest.

1299
zł/m.b..

399 
zł/zest.

od 289 
zł/szt.

od 399 
zł/zest.

od 299 
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

129 
zł/szt.

99 
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

129 
zł/zest.

329 
zł/kpl.
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HIT CENOWY

499 
zł/zest.

NACZYNIA
salaterka prosta, śr. 19 cm - 7,99 zł; pucharek, poj. 
450 ml - 3,99 zł; talerz gładki, śr. 17,2 cm - 1,49 zł
dzbanek, poj. 1,4 l - 8,99 zł

POJEMNIKI  
SPOŻYWCZE POLAR
dostępne różne pojemności

SŁOIK ZE SŁOMKĄ 
 poj. 400-425 ml

TRZONEK  
DO SZCZOTEK, GRABI, ŁOPATY

różne rodzaje - od 6,99 zł

SZCZOTKI 
1. gospodarcza - 7,99 zł
2. ulicowa amatorska,  

różne wymiary - od 6,99 zł

OPRYSKIWACZ
do pielęgnacji roślin, regulo-
wana dysza umożliwiająca 
ustawienie rozpylenia cieczy, 
gwarancja na zbiornik wydłu-
żona do 3 lat 

PRODUKTY NA OWADY
1. spirale na komary - 5,99 zł/opak. (0,60 zł/szt.)
2. gaśnica na osy i szerszenie, 300 ml - 12,90 zł (43 zł/l)
3. elektro + płyn 3w1, na muchy - 19,90 zł
4. spray na komary i kleszcze 50% DEET 180 ml - 29,90 zł (166,11 zł/l)
5. muchospray, 750 ml - 14,90 zł (19,87 zł/l)
6. siatka na drzwi magnetyczna, czarna, wym.: 100x220 cm - 29,90 zł, 

160x220 cm - 34,90 zł

ZESTAW NORDIC Z PODUSZKAMI
stół 110x75x72 cm, ławka 115x58x78 cm, fotel 58x58x78 cm 
oraz komplet 4 poduch; drewno sosnowe surowe

LEŻAK BORNEO
3-pozycyjny, wym.: 
110x75x78 cm, 
drewno sosnowe, 
impregnowane

MEBLE OGRODOWE HOLIDAY
drewno sosnowe impregnowane w kolorze bursztynowo-
-złotym, pokryte 2-krotnie warstwą lakieru akrylowego, 
STÓŁ, wym.: 130x78x76 cm - 349 zł 
FOTEL wielopozycyjny składany, wym.: 63x72x105 cm 
- 209 zł/szt.

LEŻAK OGRODOWY MOGAN
wym. 60x83x107 cm; stalowa  
konstrukcja, kolor: limonkowy, 

szary - 159 zł/szt.

GRILL 
WĘGLOWY 
PROSTO-
KĄTNY 
NA KOŁACH

GRILL OKRĄGŁY 
SKŁADANY
śr. 54,5 cm, wys. 84 cm

GRILL WĘGLOWY  
KULISTY Z POKRYWĄ
chromowany ruszt główny  
i dodatkowy ruszt na węgiel

GRILL GAZOWY 
3+1 - PALNIKOWY
3 palniki główne + palnik boczny, 
moc pojedynczego palnika 3 kW, 
elektryczny zapłon; zasilanie 
mieszanka propan-butan (LPG), 
37 mbar; wym. po rozłożeniu: 
118x47x110 cm

W zestawie reduktor 
oraz wąż  
do podłączenia butli

od 149
zł/szt.

od 699
zł/szt. od 249

zł/szt.

od 699
zł/szt.

169 
zł/szt.

od 209 
zł/szt.

129 
zł/szt.

199 
zł/szt.

199 
zł/szt.

3999
zł/szt.

849 
zł/zest.
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8.

od 699
zł/szt.

1. 2.

3.

4.

5.
6.

7.

PRZEDŁUŻACZ  
BEZ UZIEMIENIA
10 m - 24,99 zł, 15 m - 26,99 zł,  
20 m - 41,99 zł, 30 m - 45,99 zł, 
40 m - 63,99 zł

 ŻARÓWKA  
EMOS LED 
różne rodzaje

EASY  
WRING&CLEAN  
TURBO
mop obrotowy, w komplecie  
z wiadrem; w ofercie dostępny  
również wkład do mopa - 39,90 zł/szt.

SUSZARKA  
BALKONOWA FORMICA 
powierzchnia suszenia 18 m

CHEMIA GOSPODARCZA
1. PUROX żel do prania + kapsułki dr. Prakti, 24 sztuki; różne rodzaje, 5300 g - 22,99 zł/zest. 
2. COCCOLINO płyn do płukania, różne rodzaje, 1,8 l - 11,99 zł (6,66 zł/l)
3. VANISH OXI ACTION płyn odplamiacz, 1,5 l - 16,99 zł (11,33 zł/l)
4. DOMESTOS, 650 ml + 100 ml - 6,99 zł (9,32 zł/l)
5. SIDOLUX ANTI-BAC spray antybakteryjny, 500 ml, różne rodzaje - 12,99 zł (25,98 zł/l)
6. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny płyn do podłóg, 750 ml - 13,99 zł (18,65 zł/l)
7. REGINA SUPER-CLEAN ręcznik kuchenny biały, a’1 - 7,99 zł/szt.

8. ŻEL ANTYBAKTERYJNY do rąk, 400 ml - 12,99 zł (32,48 zł/l)

POJEMNIK DO 
PRZECHOWYWANIA  
FORMICA 

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

DESKA  
DO PRASOWANIA 
STAR PLUS
blat o wym.: 120x38 cm, 
regulowana wys. 75-96 cm; 
pokrowiec 100% bawełna

4490
zł/szt.

od 599
zł/szt.

od 2499
zł/szt.

119 
zł/kpl. 3190

zł/szt.

139 
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. 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

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:

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

MRÓWKA ŚREM
GOSTYŃSKA 51, 63-100 ŚREM, TELEFON 61 642 75 00

GODZ. OTWARCIA: PN. - SOB.: 800-2000,    NIEDZIELA HANDLOWA: 1000-1800
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