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JESIEŃ
poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•    ciepło, jasno i zdrowo – dom wyposażony na jesień

•    detale ważne w wykończeniu – poradnik zakupowy

•    co się przyda 
w jesiennym ogrodzie 

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

Piec sTalowy masTeR 

magDa 9 kw

Piec sTalowy 
1.  LUIZA 7 kW - wym. 33x36x93 cm - 299 zł + 100 pkt. PayBack
2.  EWA 7 kW - wym. 33x46x90 cm - 399 zł
3.  BarBara 9 kW - wym. 46,5x39x80 cm - 499 zł 
4.  ELIZa 7 kW - wym. 40x46x90 cm, kolor beżowy - 549 zł

zesTaw Pinia
1.  szafka podwieszana z umywalką, szer. 60 cm - 399 zł
2.  słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 199 zł

suszaRka  

Do gRzyBów i owoców

średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością  

regulacji wysokości, moc 250 W

Piecyk 
gazowy
moc 4,2 kW

m jak mRówka
porady i pomysły 

dla Twojego domu

Piec sTalowy  
BeaTa 9 kw
wym. 46,5x39x97 cm

Piec  
szamoT
- niski - 149 zł
- wysoki - 179 zł

2.

1.

1.

2.

3.

4.

psb Mrówka JędrzeJów
psb Mrówka sędziszów

PelleT
średnica 6mm  
worek 15 kg 
- 14,90 zł 
(0,99 zł/kg) 

drewno opałowe
liściaste worek 12,5 dm3 
- 11,90 zł 

319 
zł/kpl.

od 299 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

249
zł/szt.

209 
zł/szt.

 hiT cenowy

87,- 
zł/szt.

 hiT cenowy

899,- 
zł/szt.

539 
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

podpałka ekologiczna 
eco sTaRTeR 
z wełny drzewnej nasączonej parafiną, 
pakowana po 50 sztuk w kartonie,  
czas palenia 1 sztuki ok. 10-15 minut

BRykieT DRzewny 
ecomaX 
z trocin mieszanych, w zgrzew-
kach 6 kg, kształt walca o śr. ok. 
8 cm, długość ok. 24 cm

zaPalniczka Piezo 
PsB mRówka

649
zł/szt.

119
zł/szt.

1590
zł/szt.

www.mrowka.com.pl

Wrzesień 
2019

Oferta ważna  
od 6.09 do 21.09

lub do wyczerpania zapasów.
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gRzejnik aluminiowy PoweR 70

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

moc 769 W

zlew PsB  
gRaniTowy BRaVo 
kolory: grafitowy, piaskowy, szary,  
1-kom., z krótkim ociekaczem,  
wym. 60x44x17,5 cm 

BaTeRia BRaVo 
zlewozmywakowa stojąca z wy-

lewką „U” - 109 zł/szt.

sTeRownik Do PomPy
- S-100 - 54,99 zł
- S-130 - 64,99 złv

kuRTyna PowieTRzna
moc 1000/2000 W, trzy tryby do wyboru: zimny, ciepły, 
gorący, wyświetlacz LCD z pilotem

gRzejnik  
konwekToRowy Basic

trzy opcje grzania, regulowany termostat,  
zabezpieczenie przed przegrzaniem,  

wolnostojący, moc: 750 W, 1250 W, 2000 W 

gRzejnik  
kwaRcowy
dwie opcje grzania, zabez-
pieczenie przed przegrza-
niem i przewróceniem, duża 
wydajność, oszczędność 
energetyczna

gRzejnik  
olejowy

trzy opcje grzania; regulowany 
termostat; uchwyt do przechowy-

wania przewodu;
- 7 żeberek, 1500 W - 109 zł
- 9 żeberek, 2000 W - 119 zł

- 11 żeberek, 2500 W - 145 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

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

zesTaw nice  
szaFka 

 z UMywalkĄ*
szer. 50 cm 

*cena nie zawiera  
 armatury

Deska  
seDesowa  
FoRmic PsB
polipropylenowa,  
uniwersalna,  
twarda - 34,99 zł/szt.

PRoDukT
Polski

Deska seDesowa
new FoRmic

duroplast - 59,99 zł/szt.

PRoDukT
Polski

komPakT wc aRTeco 
3/5 litra, odpływ poziomy, 
deska duroplast wolnoopadająca

gRzejnik 
halogenowy
trzy opcje grzania, 
żarniki halogenowe 
specjalnie przetworzone, 
uchwyt do przenoszenia 149 

zł/zest.

399 
zł/zest.

249 
zł/kpl.

139 
zł/kpl.

od 5499
zł/szt.

2499
zł/szt.

od 649 
zł/szt.

od 9690
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

55 
zł/szt.

5999
zł/szt.

hiT cenowy

1799
zł/żeberko

dostępne kolory:

syFon 
W komPLeCIe

TeRmowenTylaToR
moc 2000 W

odkUrzacz do popiołU 
i innycH zanieczyszczeŃ
moc 800 W, pojemnik 18 l, filtr HePA, wąż ssący, 
aluminiowa przedłużka, stal nierdzewna 

2999
zł/szt.

99 
zł/szt.

2000 
W

800 
W

PomPa  
oBiegowa  
omnigena

wys. Podnoszenia:  
4 m - 96,90 zł                                                

6 m - 109 zł

zesTaw  
PoDTynk agis
przycisk chrom błysk, deska 
wolnoopadająca

539 
zł/zest.
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seRia willow
koszyk prostokąt lub owal 1,5 l - 3,90 zł, koszyk prostokąt lub owal 3,3 l - 4,90 zł,  
koszyk prostokąt lub owal 6,6 l - 9,90 zł, kosz uchylny 5 l - 15,90 zł,  
kosz na pranie 27 l - 19,90 zł, torba 16 l - 24,90 zł, kosz na bieliznę 50 l - 49,90 zł

lusTRa
1.  lustro w ramie 50x50 cm - 44,90 zł,
2.  lustro drewno 35x55 cm - 49,90 zł,
3.  lustro 50 cm słońce - 49,90 zł,
4.  lustro rama czarno-złota 60 cm - 179 zł
5.  lustro rama czarno-złota 110 cm - 499 zł
6.  lustro Snake 50x50 cm - 79,90 zł

-10%, -15%, -20%

1.  BRYZA ekSPeRT proszek do prania, kolor/biel, 6,375 kg/ 85 prań - 27,99 zł  
(4,40 zł/kg; 0,33 zł/pranie) +50 pkt. PayBack

2.  WooLITe PeRŁA płyn do prania, różne rodzaje, 4,5 l - 24,99 zł (5,55 zł/l) 
+50 pkt. PayBack

3.  CoCCoLINo koncentrat do płukania, różne rodzaje, 1,45 l - 10,99 zł (7,58 zł/l)
4.  CoCCoLINo płyn do płukania, różne rodzaje, 1,8 l - 10,99 zł (6,10 zł/l)
5.  kReT żel do udrażniania rur, 1 kg - 10,99 zł

6.  kReT granulki do udrażniania rur, 800 g - 10,99 zł (13,74 zł/kg)
7.  aJaX spray do czyszczenia, różne powierzchnie, 500 ml - 6,99 zł (13,98 zł/l)
8.  moRNING FReSH płyn do naczyń, różne rodzaje, 900 ml - 7,49 zł (8,32 zł/l)
9.  meGLIo spray odtłuszczacz LemoN, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
10. CASHmIR papier toaletowy biały, a’24 - 19,99 zł (0,83 zł/rolka)
11. ReGINA eXPeRT ręcznik papierowy, 3 warstwowy, a’1 - 8,99 zł

gaRDeRoBa 
1.  HUGo - na kółkach, z półką i pokrowcem na ubranie,  

udźwig półki 5 kg - 49,90 zł
2.  CoCo - wym. 55x42x170 cm, udźwig drążka 5 kg,  

udźwig półki 5 kg - 49,90 zł

suszaRka 

Do Bielizny 
X-leg/

uniVeRsal moP  
ulTRamaT TuRBo 
+100 pkt. PayBack

- wkład do mopa płaskiego 
 ULTRAmAX - 22,90 zł/szt.

kosz składany
pojemność 32 l, kolor: biały, 
seledynowy, szary

Dywany

10. 11.

6.
5.

8.
9.

3.

1. 2. 4.

1.

2.

7.

rozmiar 80x150 cm

4990
zł/szt.

od 699
zł/szt.

12990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 390
zł/szt.

7490
zł/szt.

1290
zł/szt.
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PilaRka sPalinowa hanDy
moc 3 km, pojemność 53 cm3, prowadnica 
45 cm, waga 5,1 kg

rośliny w doniczce
wrzos, mix kolorów, w doniczce: 
9 - 2,99 zł; 11 - 3,99 zł; 17 - 9,99 zł

PilaRka nac 
SPALINoWA, silnik dwusuwowy 49,3 cm3, moc 3 km, 
łańcuch i prowadnica NAC 45 cm, waga 6,2 kg,  
antywibracyjna rękojeść

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

ceBule kwiaTowe
różne rodzaje, czosnek, hiacynt, 
krokus, narcyz, przebiśnieg, 
szafirek, tulipan, zawilec

ostrzałka 
elekTRyczna liDeR 
silnik 220 W

Pojemniki
zielony, poj.: 120 l - 89 zł, 
240 l - 129 zł

olej Do silników 
i smaRowania 

łaŃcUcHów pił

beczki, słoJe i kaMionki do kiszenia
1.  beczka na kapustę, ogórki, biała, 5 l - 20,59 zł
2.  beczka kiszonka, biała, uchwyt, 10 l - 22,99 zł
3.  słój ze szczypcami, z plastikową pokrywką, 5 l - 23,59 zł
4.  słój plastikowy, 5 l - 9,99 zł; 
5.  kamionka, beczka z pokrywką, 4,5 l - 68,69 zł +50 pkt. PayBack
6.  kamionka, garnek na ogórki, ze szczypcami, kolor ecru, brąz, 3 l - 81,59 zł
* dostępne są także akcesoria

1. 2.
3.

4.

5.

6.

Thuja BRaBanT
wysokość 60-80 cm - 9,90 zł
Thuja smaRagD
wysokość 140-160 cm - 54,90 zł

narzędzia stalco perfect
grabie hartowane 16 zębów - 44,90 zł,
szpadel ostry hartowany - 59,90 zł, 
widły do kopania hartowane - 89,90 zł

sTojaki  
Do segRegacji  
śMieci
pojedyńczy - 39,90 zł,
podwójny - 49,90 zł,
potrójny - 69,90 zł 

SEGREGUJEMY  
ŚMIECI

woRki Do segRegowania  
śMieci
pojemność 120 l, op. 10 szt,  
kolory: brązowy, niebieski, zielony i żółty

PilaRka liDeR
1.  eLekTRYCZNA, moc 2000 W,  
prowadnica 40 cm, automatyczne  
smarowanie łańcucha - 189 zł
2.  SPALINoWA, moc 3,15 km,  
pojemność 56 cm3, prowadnica 50 cm, 
system antywibracyjny - 399 zł

RozDRaBniacz  
elekTRyczny hanDy

moc 2400 W, tarcza tnąca, maks 
średnica gałęzi 39 mm, waga 13 kg

od 299
zł/szt.

od 990
zł/szt.

od 299
zł/szt.

349 
zł/szt.

399 
zł/szt.

119 
zł/szt.

590
zł/szt.

od 239
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 189 
zł/szt.

369 
zł/szt.

79 
zł/szt.

220 
W

3200 
W

3 
km
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rośliny w doniczce
wrzos, mix kolorów, w doniczce: 
9 - 2,99 zł; 11 - 3,99 zł; 17 - 9,99 zł

PilaRka nac 
SPALINoWA, silnik dwusuwowy 49,3 cm3, moc 3 km, 
łańcuch i prowadnica NAC 45 cm, waga 6,2 kg,  
antywibracyjna rękojeść

szlifierka stołowa 150 w
moc 150 W, śr. tarcz 150 mm, ilość obr. 
bez obciążenia 2950 obr./min, regulo-
wane osłony tarcz, regulacja położenia 
podstawy roboczejzesTaw skRzynek 

narzędziowycH line set

skRzynka  
narzędziowa aptop plUs
rozm. 458x257x245 mm, 2 transparentne  
organizery zewnętrzne, profilowany,  
aluminiowy uchwyt, aluminiowe zapięcia,  
udźwig 13-25 kg

szlifierka kĄtowa 900 w
moc 900 W, śr. tarczy 125 mm,  
obroty 12000/min, w zestawie rękawice 
robocze (skóra syntetyczna + elastyczna 
tkanina)

organizer narzędziowy 
mulTicase caRgo
rozm. 40x20x26 cm, 3 małe, 2 średnie i 1 duża 
szufladka, organizer na najmniejsze przedmioty; 
szufladki z zabezpieczeniem przed wysunięciem 
lub wypadnięciem z obudowy; rączka do łatwego 
transportu; możliwość zawieszenia na ścianie

myjka Do okien

urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, luster i płytek,  

szer. robocza (ssawki) 280 mm, zbiornik na brudną wodę  

100 ml, zasilanie bateryjne, wydajność powierzchniowa na jednym  

ładowaniu akumulatora ok. 60 m2; wyposażenie: środek do czyszczenia  

okien 20 ml (koncentrat), spryskiwacz z padem z mikrofibry

wieloFunkcyjny  
oDkuRzacz  

waRszTaTowy 4w1 
moc 1000 W (maks. 1200 W), przepływ  

powietrza 35 l/s, zbiornik 20 l;  
funkcje czyszczenia: sucho/mokro,  

odkurzacz kominkowy, funkcja dmuchawy;  
wyciszony silnik, system próżniowy  

z chłodzeniem silnika by-pass,  
automatyczny oczyszczacz filtra, zbiornik 

metalowy, przewód 4 m, rura ssawna 1,5 m, 
stalowa rura do czyszczenia kominków 1 m 

wieRTaRko 
-wkrętarka 10,8 v
akumulator Li-jon 1,3 Ah, moment 
obrotowy 12 Nm, obroty  
1200 obr./min

oDkuRzacz  
einhell
moc 1250 W, pod-
cisnienie 180 mBar, 
zbiornik 20 l ze stali 
nierdzewnej

wiertarko-wkrętarka 18 v
bateria LI-IoN 1,3 Ah, moment obrotowy 
19Nm, prędkość obrotowa 0-700 obr/min

wieRTaRka uDaRowa DeDRa
moc 900 W, uchwyt 13 mm, obroty  
lewo/prawo, prędkość obrotowa 
0-2800 obr./min

szlifierka kĄtowa dedra
moc 1100 W, średnica tarczy 125 mm, 
regulacja obrotów 3000-12000 obr./min

179 
zł/szt.

199 
zł/szt.

199 
zł/szt.

229 
zł/szt.

119 
zł/szt. 159 

zł/szt.

9490
zł/szt.

2790
zł/zest.

4490
zł/szt.

3490
zł/szt.

195 
zł/szt.

229 
zł/szt.

127 
zł/zest.

125 
 mm

900 
W

150 
W

4w11000 
W

piła  
szaBlasTa DeDRa
moc 710 W, prędkość skokowa 
3000/min, długość skoku 20 mm, 
w komplecie brzeszczot do drewna 
i metalu
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DesigneR whiTe 
matowa, wodorozcieńczalna,  
farba lateksowa polecana  
do malowania ścian i sufitów, 
11 l (10,90 zł/l)

DesigneR colouR 
wysokiej jakości wodorozcieńczalna,
lateksowa farba do ścian i sufitów, tworzy
matowe, zmywalne wykończenie, wydaj.  
do 16 m2/l, 2,5 l (26 zł/l)

śnieżka eko plUs 
lateksowa farba do wnętrz,  
odporna na szorowanie, 
10 l (6,50 zł/l)

ViDaRon imPRegnaT 
ogRoDowy
chroni i dekoruje drewno, zapewnia 
trwały kolor i efekt dekoracyjny,  
4,5 l (13,33 zł/l)

PPg DRewnochRon 
imPRegnaT eXTRa 
powłokotwórczy, różne kolory, 
4,5 l (18,88 zł/l)

malFaRB PsB mRówka
farba akrylowa, wewn. biała,  
10 l (3 zł/l)

DekoRal clean & coloR
lateksowa farba satynowa,  
2,5 l (22 zł/l)

gRes  
Techniczny  

hX200
wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny,  

antypoślizgowy, idealny na garaż,  

taras, balkon, gat. I

płytki podłogowe italian wood

gres szkliwiony, mrozoodporny, o wys. klasie ścieralności, wym. 18,5x59,8 cm

1.  G1800 beż; 2.  G1800 brąz; 3.  G1800 szary
panele podłogowe

1.  Dąb Aspen, AC3, 7 mm - 17,99 zł

2.  Dąb Parkietowy/Zorba, AC4, 7 mm - 22,99 zł

3.  Dąb Calgary, AC4, 8 mm - 25,99 zł

4.  Jesion biały, AC4, 7 mm - 24,99 zł

3.
4.

3.

2.

2.

1.

1.

TaPeTy
rolka 53x1005 cm,  
odporna na mycie, 
proste pasowanie wzoru

kaRnisz coRi
efekt stali,  
- pojedyńczy, dł. :160 cm - 79,90 zł,  
                          200 cm - 89,90 zł, 
                          240 cm- 109,90 zł
- podwójny, dł.: 160 cm - 119,90 zł,  
                        200 cm - 139,90 zł,  
                        240 cm - 169,90 zł

narzędzia  
malaRskie kaem 
1.  walec gepard z rączką - 9,90 zł
2.  folia budowlana 890 g - 7,90 zł
3.  taśma japońska - 7,90 zł
4.  rajberka - 13,90 zł 

1.
2.

3.

4.

nowośĆ

nowośĆ
10 l + 1 l gRaTis

5999
zł/szt. 8499

zł/szt.

2490
zł/rolka

6499
zł/szt.

5499
zł/szt.

6499
zł/szt.

11999
zł/szt.

od 790
zł/szt.

od 7990
zł/szt.

2999
zł/szt.

3599
zł/m2

1699
zł/m2

od 1799
zł/m2

roleta dzieŃ-noc

różne kolory i rozmiary; 

rolety click – bezinwazyjny 

montaż, nie trzeba składać 

wszystkich drobnych ele-

mentów niczym puzzli  

– roleta click jest już 

gotowa do zamocowania, 

zadanie to zajmie dosłow-

nie chwilę i poradzi sobie 

z nim naprawdę każdy

od 4990
zł/szt.
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PlaFon
1.  DRS1811, 4-płomienny - 239 zł
2.  DRS5312, 4-płomienny - 229 zł
3.  DRS5089, 8-płomienny - 339 zł

od 229 
zł/szt.

1.

2.

3.

dostępne  
warianty: kinkiet listwa 2 listwa 3 listwa 4 plafon

oPRawy  
halogenowe sToBi
kolory czarny i biały:
pojedyńcza - 79,90 zł
podwójna - 159 zł
potrójna - 229 zł
poczwórna - 279 zł

oPRawa sPoT halogenowy solaRis
kolor satyna 

 - 28,90 zł

 - 75,90 zł 

 - 99,90 zł

 - 125,90 zł

lamPa  
sUfitowa spin* 
metalowa, gwint e27;
- 3 pkt. świetlne - 85,90 zł
- 5 pkt. świetlnych - 119 zł
*cena bez żarówek

laMpa wiszĄca Madryt 
średnica: 40 cm, kolor: biały/czarny, 

gwint: 1xe27, moc: 60 W

laMpa wiszĄca bona 
- 1 - 99,00 zł  
- 3 L - 239,00 zł,  
- 3 P - 249,00 zł

od 8590
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

5990
zł/szt.

od 2890
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

od 7990
zł/szt.

dostępne kolory:

dostępne kolory:

dostępne kolory:

139 
zł/szt.

żarówki led
różne rodzaje

seRia lamP gReg
3-pł. e14 - 129,90 zł,  

5-pł. e14 - 179,90 zł

seRia kaRlik Deco
ramki - od 2,90 zł, łączniki - od 12,90 zł, gniazda - od 11,90 zł,  
dostępne w kolorach: biały, srebrny metalik, grafit

PlaFon leD maTis
moc 13 W - 36,90 zł, moc 19 W - 56,90 zł

przedłUżacz bębnowy
dł. 15 m.b.

oPRawa halogenowa goRD
- pojedyńcza, natynkowa, trzonek GU10 - 59,90 zł,
- podwójna, natynkowa, trzonek GU10 - 129 zł

PlaFony leD oRis
moc 13 W - 36,90 zł,  

moc 19 W - 56,90 zł

od 290
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

lamPka BiuRkowa 
1.  ISTI, moc 9 W biała - 59,90 zł

2.  LeD FoLLo, biała i czarna - 99 zł

1.

2.

od 129 
zł/szt.
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DRzwi zewn. 
sacRamenTo
szer. 90 cm, L/P, wypełnienie 
spieniony polistyren; wykoń-
czenie nano advance, szyba 
hartowana, ramka Inox, blacha 
ocynkowana, zalety: ciepłe, wy-
głuszające, bezpieczne, składa-
na ościeżnica łatwa w montażu, 
możliwość skracania, uszczelka 
na całym obwodzie; wyposaże-
nie: skrzydło, ościeżnica, dwa 
zamki, klamka, dwie wkładki, 
próg; kolory: orzech, złoty dąb, 
antracyt

skrzydło Milano
dąb srebrny,  
- PeŁNe, rozm. 70, 80 cm - 109,00 zł
- PokoJoWe, ŁAZIeNkoWe,  
  rozm. 70, 80 cm - 189,00 zł

DRaBiny kRause 
1.  PRZYSTAWNA CoRDa

- 7 stopniowa - 159,00 zł
- 8 stopniowa - 169,00 zł
- 10 stopniowa - 189,00 zł
- 11 stopniowa - 239,00 zł
- 12 stopniowa - 269,00 zł

2.  WIeLoFUNkCYJNA 
- 3x7 stopni - 359,00 zł, 

      - 3x9 stopni - 499,00 zł
- 3x11 stopni - 629,00 zł

1.  przęsło kaJa*
szer. 2,00 m, wys. 0,90-1,20 m, 

stal ocynk+ ral 9005

2.  przęsło nikola ii*
szer. 2,00 m, wys. 1,20 m, stal ocynk

+ ral 7016 struktura

3.  przęsło kora*
szer. 2,00 m, wys. 1,20 m, 

stal ocynk + ral 7016 struktura
+50 pkt. PayBack

1.

2.

3.

Panel 
drut śr. 3,2 mm (1,23), wym. 75x200 cm, ocynk

*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

155 
zł/szt.

159 
zł/szt.

419 
zł/szt.

3490
zł/szt.

PRoDukT
Polski

PRoDukT
Polski

PRoDukT
Polski

1299 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - wwww.facebook.com/psbmrowkajedrzejow/

www.zbieranski.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:
zakupy na RaTy

Mrówka jędrzejów
ul. Okrzei 49C, 28-300 jędrzejów, Tel. 41 386 84 90

gOdziny OTwarCia: pn. - pT.: 8-19,   sOb.: 8-16,   nd.: 10-16

Mrówka sędziszów
ul. kardynała wyszyńskiegO 1, 28-340 sędziszów, Tel. 41 381 10 03

gOdziny OTwarCia: pn. - pT.: 8-17.30,   sOb.: 8-15

skład Tarnawa
Tarnawa 29, 28-340 Tarnawa, Tel. 41 381 25 37

gOdziny OTwarCia: pn. - pT.: 7-18,   sOb.: 7-14

+5
00
°P+50°P

1.

2.


