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WIOSNA

poradnik – domy, mieszkania

, ogrody

Udekorujemy
Twój dom

• elewacje
w nowej odsłonie
• poczuj wiosnę
– inspirująca świeżość wnętrz
• w ogrodzie i na tarasie
– modne meble, efektow
ne rośliny

m jak mrówka

hit

od

cenowy

199
zł/szt.

porady i pomysły
dla Twojego domu - 2,4

9 zł

22

90

zł/szt.

od
Roleta mini DZIEŃ-NOC
dostępna w kolorach:
mleczny, jasno-szary, naturalny,
szer. 38-105 cm, dł. 140-215 cm

5490
zł/szt.

Karnisz JAZZ

ø 19 mm, pojedynczy,
kolor: nikiel, satyna, mosiądz
antyczny, wym. 160-240 cm

Myjka do okien

urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, luster i płytek; szerokość robocza
(ssawki) 280 mm, zasilanie bateryjne, wyposażenie dodatkowe: środek do czyszczenia
okien (koncentrat) 1x20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

Komplet pościeli LILI

od

94

90

zł/szt.

DYWANY BALKAN

wym. 80x150 cm - 94,90 zł
wym. 120x170 cm - 169 zł
wym. 160x230 cm - 299 zł

wym.: 1x140x200 cm, 1x70x80 cm - 55 zł
wym.: 1x160x200 cm, 2x70x80 cm - 59 zł
wym.: 1x200x220 cm, 2x70x80 cm - 69 zł

od

55
zł/szt.

Zakupy za 100 zł
+U5NK0TÓ0W
P

4129

2

od

od

74

90

2990
zł/szt.

zł/szt.

dywanY NORWAY

- wym. 120x160 cm - 74,90 zł
- wym. 160x235 cm - 149 zł

1

449

Zestaw mebli RITMO

od

stół wym. 120x80 cm + 4 krzesła,
zł/zest.
dostępny w kolorach: dąb sonoma, biały

od

62

Firana gotowa

z taśmą marszczącą: wym. 90x300 cm - 29,90 zł,
160x300 cm - od 41,90 zł, 250x200 cm - 41,90 zł

zł/szt.

MeBLE KUCHENNE

3
1. stół DUNA; blat z MDF, wym. 80x80 cm - 147 zł
2. krzesło VIDA; siedzisko i oparcie tapicerowane imitacją skóry,
dostępne w kolorach: krem, czarny, jasny szary - 99,90 zł
3. krzesło ALBA ALU; siedzisko tapicerowane imitacją skóry,
dostępne w kolorze: biały, szary, latte - 62 zł

299
zł/szt.

od

naczynia, pojemniki

Noże

różne rodzaje

od

salaterka

- bulionówka, poj. 500 ml - 2,99 zł
- basic, okrągła 17 cm- od 4,49 zł
- kwadrat - od 6,49 zł

od

2290
zł/szt.

Miseczka

poj. 400 ml, dostępne
w różnych kolorach

089
zł/szt.

od

6

990

99

zł/szt.

zł/szt.

Kołdry, poduszki

- kołdra 4 PORY ROKU: wym.: 155x200 cm - 41,90 zł,
220x200 cm - 52,90 zł,
- poduszka 4 PORY ROKU: wym.: 40x40 cm - 9,90 zł,
50x60 cm - 13,90 zł, 70x80 cm - 21,90 zł

8290

Komplet
talerzy
EBRO

zł/kpl.

18 części

3990
zł/szt.

+100
Ścierka
ACTIFIBRE

kosze, ociekacze MoLLY

- 5,90 zł/szt.

- koszyk - od 0,89 zł
- ociekacz na sztućce - 6,49 zł
- suszarka - od 11,70 zł

Suszarka
do bielizny
powierzchnia
suszenia
18 m

od

pojemniki

1

+50

2

3

zł/szt.

zł/szt.

4

Mop obrotowy

środki czystości

5

1. BRYZA Ekspert proszek do prania, 6,375 kg/85 prań COLOR/WHITE
- 27,99 zł (0,33 zł/pranie) + 50 pkt. Payback
2. WOOLITE PERŁA płyn do prania, 4,5 l, różne rodzaje - 24,99 zł (5,55 zł/l)
3. SILAN płyn do płukania, 1,85 l, różne rodzaje - 9,99 zł (5,4 zł/l)
4. CLIN płyn do mycia szyb, 500 ml, różne rodzaje - 5,99 zł (11,98 zł/l)
5. AJAX uniwersalny płyn do mycia, 1 l, różne rodzaje - 5,29 zł

2

+100

Deska do
prasowania
VIVA EXPRESS
SMART

999

- kosz składany KLAPPBOX, poj. 32 l - 9,99 zł
- pojemniki do przechowywania STACK&GO
poj. 24 l - 11,90 zł

107

6

10990
zł/szt.

EASY WRING&CLEAN TURBO - 109,90 zł
- wkład do mopa obrotowego EASY WRING&CLEAN TURBO - 24,90 zł

7

8

9

10

6. bref power activ kostka do wc, 50 g, różne rodzaje - 4,49 zł ( 8,98 zł/100 g)
7. DOMESTOS płyn do toalet, poj. 1250 ml, różne rodzaje - 9,99 zł (7,99 zł/l)
8. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 10,99 zł (0,92 zł/rolka)
9. KATRIN ręcznik przemysłowy - 19,99 zł
10. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
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0 zł,

0 zł,

od

wiosna w ogrodzie

1

99

od

zł/szt.

nasiona

Kora PSB

3

od

079

krzewy ozdobne i owocowe w balocie

od

Marma

biohumus
w zestawie

MIESZANKI NASION TRAW

SPORTOWEJ oraz RENOWACYJNEJ*
różne rodzaje
* do każdego kartonika trawy w gramaturze 0,9 kg klient
będzie otrzymywał w zestawie SASZETKĘ 20 ml BIOHUMUSA
* do każdego worka trawy 4,5 kg klient będzie otrzymywał
w zestawie 1 l BIOHUMUSA DO WSZYSTKICH ROŚLIN

399
zł/opak.

od

579
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

hit

cenowy

399

zł/zest.

agrowłókniny i agrotkaniny,
różne rodzaje

zł/szt.

od

zł/szt.

GARTENLAND

1090

- warzyw, ziół i kwiatów - od 0,79 zł
- cebule wiosenne - od 3,99 zł

- kora PSB, 80 l, frakcja 0-60 mm - 10,90 zł (0,14 zł/l)
- zrębki dekoracyjne, różne kolory, 50 l - 16,90 zł (0,39 zł/l)
- ziemia pod iglaki, 50 l - 9,90 zł (0,20 zł/l)
- ziemia ogrodowa uniwersalna, 50 l - 9,90 zł (0,20 zł/l)
- kora sortowana PRIMO, 20 l - 3,99 zł (0,20 zł/l),
80 l - 11,90 zł (0,15 zł/l)
- kora sortowana Sobex, 80 l - 11,90 zł (0,15 zł/l)
- kora drobna podkładowa, 80 l - 5,99 zł (0,08 zł/l)

499

zł/szt.

- uniwersalna, 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
- kwiatowa, 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
- do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
- do pelargonii, 20 l, 50 l - od 5,99 zł (od 0,30 zł/l)
- torf ogrodniczy, 80 l - 12,90 zł (0,16 zł/l)
- ziemia do roślin domowych, 10 l - 2,99 zł (0,30 zł/l)

od
od

2

99

Ziemia PSB

- kwiaty cebulowe - od 1,99 zł
- tacka do przesadzania roślin - 9,99 zł
- osłonka szklana lub ceramiczna, różne kolory - 3,49 zł

99

od

899
zł/szt.

449
zł/szt.

cebula dymka

nasiona traw psb
różne rodzaje

różne rodzaje

od

od

249

od

zł/szt.

2990
zł/szt.

nawozy psb

pilarka
spalinowa stanley

moc: 2,85 KM, pojemność skokowa: 51,5 cc,
długość prowadnicy: 45 cm

Lampki

- solarne różne rodzaje
- od 2,49 zł
- ogrodowe Bella
- od 59,90 zł

169
zł/szt.

- nawóz PSB, 1 l, różne rodzaje - od 4,49 zł
- nawóz mineralny, 0,9 kg, różne rodzaje
- od 4,99 zł (od 5,54 zł/kg)
- nawóz Kompostart, 1 kg - 7,49 zł
- nawóz mineralny folia, 4,5 kg, różne rodzaje
- od 13,90 zł (od 5 zł/kg)
- Hunter Karbid, 0,5 kg - 7,99 zł (15,98 zł/kg),
0,9 kg - 12,90 zł (14,33 zł/kg)
- Hunter Ślimax GB granulat, 1000 g - 24,90 zł

od

Pilarka
elektryczna

1790
zł/szt.

moc 1800 W, prowadnica 35 cm,
automatyczne smarowanie, waga 4,5 kg

narzędzia

- grabie 14 zębne + grabie do liści + trzonek - 129 zł
- sekator nożycowy, hook (L) L38 SingleStep - 99 zł
- sekator ONE - 29,90 zł
- szpadel z ERGO ostry, prosty - 79 zł

przedłużacze ogrodowe
WERTYKULATOR
ELEKTRYczny

moc silnika 1400 W,
szerokość robocza 35 cm,
kosz, płynna regulacja
wysokości pracy, 2w1

349
zł/szt.

różne długości od 10 do 40 m - od 17,90 zł,
bębnowe, 25 m - 119,90 zł, 50 m - 195,90 zł

309
zł/szt.

Pilarka
spalinowa

silnik dwusuwowy 45 cm3,
moc 2,4 KM, łańcuch i prowadnica
NAC 40 cm, waga 5,7 kg, antywibracyjna rękojeść
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Ostrzałka
elektryczna

silnik 220 W - 79,90 zł

olej

- do łańcucha EKOPIL 68
- 1 l - 7,99 zł
- 5 l - 29,90 zł (5,98 zł/l)
- do silników SUPERMAX 2T MIX
1 l, czerwony - 13,90 zł

3

od

499
zł/szt.

od

3490
zł/szt.

architektura ogrodowa

- kantówka, różne rozmiary - od 8,99 zł
- kratka KINGA L 12, różne rozmiary - od 11,90 zł
- płot pełny MULTI 193 z łukiem, 180x180/160 cm, brąz - 64,90 zł
- płot pełny PLECIONY R18, różne rozmiary - od 29,90 zł
- płot sztachetowy prosty, 180x80 cm - 32,90 zł
- płotek sztachetowy trawnikowy BRATEK, 90x30/17 cm - 6,49 zł
- podest 8 łat 50x50 cm, ryflowany - 7,49 zł
- rollborder - od 4,99 zł

panel ogrodzeniowy

- ocynk ø 3,2, wysokość 1,23 m, oczko 75x200 mm - 34,90 zł
- ocynk ø 3,2, wysokość 1,52 m, oczko 75x200 mm - 44,90 zł
- ocynk + RAL6005 (zielony) ø 3,2, wysokość 1,23 m, oczko 75x200 mm - 36,90 zł
- ocynk + RAL6005 (zielony) ø 3,2, wysokość 1,52 m, oczko 75x200 mm - 46,90 zł

od

+50

153

zł/szt.

system ogrodzeniowy kaja*

- przęsło, wym. 2,00x0,90-1,20 m - 153 zł/szt. +50 pkt. PAYBACK
- furtka lewa/prawa, wym. 0,90x1,20-1,50 m - 219 zł/szt.
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4,00x1,20-1,50 m - 699 zł/szt.

od

143

+50

zł/szt.

system ogrodzeniowy Nikola II*

ocynk + ral 7016 struktura, 10 lat gwarancji,
produkt polski, nie wymaga malowania
- przęsło, wym. 2,00x1,20 m - 143 zł/szt. + 50 pkt. PAYBACK
wym. 2,00x1,45 m - 159 zł/szt.
- furtka prawa/lewa, wym. 0,90x1,50 m - 199 zł/szt.
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4,00x1,50 m - 599 zł/szt.

od

319
zł/szt.

system ogrodzeniowy bona*

- przęsło, wym. 2,00x1,2 m - 319 zł/szt.
- furtka lewa/prawa, wym. 0,90x1,50 m - 329 zł/szt.
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4,00x1,50 m - 829 zł/szt.
*zestaw automatyki do bram - od 999 zł/szt.

hit

hit

Bv4

cenowy

109
zł/szt.

cenowy

3
zł/szt.
99

Hardware siekiera S

dł. 35,5 cm, ciężar 640 g, ostrze
szlifowane pod kątem 30°, optymalny
kształt ostrza oraz idealne wyważenie
zapewnia użytkownikowi bardziej wydajną, a zarazem energomiczną i bezpieczną pracę, trzonek z lekkiego i bardzo
wytrzymałego tworzywa FiberComp

4

tunele foliowe

- folia UV4 czterosezonowa
B4 wymiary: 4,0x2,2x1,9 m (drzwi) - 599 zł
Bv4 wymiary: 4,0x2,2x1,9 m (suwak) - 399 zł
Bv3 wymiary: 3,0x2,2x1,9 m - 359 zł
Bv2 wymiary: 2,0x2,2x1,9 m - 279 zł
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od

279
zł/szt.

biohumus
do wszystkich
roślin
poj. 1 l + 25% GRATIS
(3,19 zł/l)

od

34

99

2699

malowanie, remont

37

zł/szt.

zł/szt.

Nobiles
chlorokauczuk

Dekoral akrylit w

10%
gratis

1790
PŁYTA DEKORACYJNA - KAMIEŃ

zł/opak.

od

3999

4899

zł/szt.

549

wysokiej jakości wodorozcieńczalna,
lateksowa farba do ścian i sufitów,
tworzy matowe, zmywalne wykończenie,
wydajność do 16 m2/l, 2,5 l (24 zł/l)

7499

zł/szt.

Jedynka śnieżnobiała

zł/szt.

Dulux
Absolute White

farba przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów
wewnątrz pomieszczeń,
10 l + 10% gratis (3,64 zł/l)

dekoracja ścienna ze styropianu o wyglądzie
kamienia naturalnego, montaż na klej, można
malować, wymiary płytki 50x20 cm, opak./5 płyt

Beckers Designer Colour

farba lateksowa do ścian
i sufitów, 2,5 l (15,20 zł/l)

2,5 l (13,96 zł/l)

ACK

zł/szt.

zł/szt.

farba lateksowa
NOBILES PORY ROKU

emalia do metalu i betonu,
1 l, różne kolory

5999

99

farba dekoral
Akrylit W

śnieżnobiała farba
lateksowa do wnętrz, 9 l
(5,55 zł/l)

odporna na szorowanie
farba lateksowa, 10 l
(7,50 zł/l)

panele
Gładź szpachlowa
Acryl Putz Start

zł/zest.

Zestaw Taśm
Maskujących PSB

20 kg (1,40 zł/kg)

48 mm x 50 m, 2 szt. - 11,49 zł
48 mm x 25 m + 38 mm x 25 m - 5,49 zł

2799

1

2

zł/szt.

płytki podłogowe i ścienne

3

hit

cenowy

19zł/m

od

99
599
zł/szt.

betoniarka

kolor biały, połysk i mat
wym. 25x36 cm

130/100 l, 550 W,
wieniec żeliwny

49

99

zł/m2

płytka podłogowa
classicwood rustic

1799
zł/m2

KRONOPOL panele podłogowe

2

płytki ścienne

4

1. Dąb Deska/Sutter, AC3, 6 mm - 17,99 zł/m2
2. Jesion Kalimera, AC4, 7 mm - 22,99 zł/m2
3. Dąb Colorado, AC4, 8 mm - 25,99 zł/m2
4. Dąb Aldabra, AC4, 8 mm - 26,99 zł/m2

od

5999
zł/szt.

4999
zł/m2

płytka podłogowa
classicwood simple
wym. 59,8x14,8 cm, gr. 11 mm

wym. 59,8x14,8 cm, gr. 11 mm
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Drabina aluminiowa

4-stopniowa do 120 kg - 59,99 zł
5-stopniowa do 120 kg - 74,99 zł

5

hit

399

cenowy

99
zł/zest.

zł/zest.

+200

Kompresor 24 l
+ zestaw
pneumatyczny

bezolejowy, zbiornik 24 l, moc 1,5 KM/1100 W,
przepływ powietrza 180 l/min, ciśnienie max 8 barów
w komplecie zestaw pneumatyczny: wąż 5 m spiralny,
pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania kół
oraz zestaw 3 końcówek

Zestaw kluczy
nasadowych 1/4”, 71 el.

71 elementów, bity 1/4” 30 szt., nasadki 1/4” 12 szt., klucze
sześciokątne 12 szt., klucz płasko-oczkowy 8 szt., przedłużka
1/4” 2 szt. 50 mm i 100 mm, przedłużka elastyczna

199
zł/szt.

159
zł/szt.

Wiertarka udarowa

moc nominalna 550 W, prędkość obr.
bez obciążenia 3000 min-1, liczba udarów
33.000 min-1, maks. średnica wiercenia
w murze/stali/drewnie: 10/8/25 mm

147
zł/szt.

Szlifierka kątowa 850 W

śr. tarczy 125 mm, pręd. obr. bez obciążenia
12.000 min-1, blokada wrzeciona

149
zł/zest.

Wiertarko-wkrętarka
18 V Li-ion

akumulator 18 V Li-ion, 1300 mAh, szybka
1-godzinna ładowarka, elektroniczna regulacja prędkości, liczba obr. biegu jałowego:
0-700 min-1, zakres momentu obr.: 19+1,
maks. moment obr. 21 Nm, obroty
lewo/prawo, zakres uchwytu
wiertarskiego: max 10 mm.

elektronarzędzia

149
zł/kpl.

169

+100

zł/zest.

Narzędzie wielofunkcyjne 300 w
funkcje: cięcie, szlifowanie, dłutowanie,
polerowanie, prędkość 0-22000 osc./min,
kąt oscylacyjny 2,8°, akcesoria, walizka

walizka

w komplecie

Pilarka tarczowa 1200 W

moc 1200 W, prędkość obr. 5500 rpm, max głębokość i kąt
cięcia w drewnie: 90° - 65 mm, 45° - 42 mm, wymiar tarczy:
185 mm x 24 T, w komplecie 1 szt. tarczy do drewna, prowadnica

99
zł/zest.

Odkurzacz
warsztatowy 1250 W

moc: 1250 W, pojemność zbiornika 20 l,
zbiornik ze stali szlachetnej, wyposażenie:
wąż ssący, duża dysza ssąca, filtr piankowy,
dysza szczelinowa, rury przedłużające
(3 szt.), 1 przejściówka, worek na kurz,
napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz

6

249
zł/kpl.

Młotowiertarka 500 W

moc 500 W, liczba obr. 0-1200/min,
liczba udarów 0-5800/min, siła udaru 1,6 J,
śr. wiercenia w betonie: 20 mm, sds-plus,
elektroniczna regulacja prędkości, 4 funkcje
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Wielofunkcyjna
szlifierka
prosta 160 W

szlifierka prosta
z elastycznym
wrzecionem 160 W,
prędkość bez obciążenia
8000-35000/min,
zestaw 40 akcesoriów,
regulowany statyw, walizka

od

hit

cenowy

17
zł/żeberko
99

+100
od

279
zł/szt.

pojemnościowy
ogrzewacz wody
ELPROM

GRZEJNIK ALUMINIOWY POWER 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, maks. moc
cieplna 145 W, maks. ciśnienie robocze 16 barów

30 l - 279 zł, 50 l - 279 zł,
80 l - 349 zł, 100 l - 425 zł

349

Zestaw zen grafit

szafka z umywalką, 60 cm - 449 zł*
słupek, 30 cm - 249 zł
grafit połysk
*cena nie zawiera armatury

zł/szt.

ze
żka

piaskowy

od

249
zł/szt.

159
zł/szt.

grafitowy
szary

139

Zlew PSB granitowy Bravo

zł/zest.

1,5-komorowy, z długim ociekaczem,
86x44x18 cm - 349 zł

BATERIA BRAVO

ZESTAW NICE
SZAFKA Z UMYWALKĄ*

zlew stojąca - 109 zł

szer. 50 cm,
*cena nie zawiera armatury

hit

cenowy

od

stojący

199zł/szt.

moc: 3000 W, zasilanie: 230 V, temperatura: 30-60°C, kolor
biały, możliwość regulacji temperatury wody, łatwy w montażu

399

99

zł/zest.

hit

cenowy

ZESTAW
PODTYNKOWY
STRONG Master

od

miska, deska PP,
przycisk chrom

grzejnik kronos
chromowany

ca

+100

cena
199,99 zł
239 zł
299 zł

desk a

5999

oo

zł/szt.

+100

ca

119

grzałka
łazienkowa

pa da ją

od

zł/szt.

PRODUKT
polski

różne moce: 300 W,
600 W, 900 W

w

ln

moc
195 W
236 W
324 W

849
zł/szt.

o

nazwa
wym.
1
500x700 mm
2
500x900 mm
3
500x1200 mm

ścienny

Ogrzewacz LORD

new formic

Deska o działaniu
antybakteryjnym
i antygrzybicznym

deska sedesowa wolnoopadająca
Formic PSB duroplast NEW

Kabina z hydromasażem Delux

wąski panel środkowy wykonany z tworzywa PVC z 3 dyszami
do hydromasażu, elektroniczny panel sterowania z funkcjami:
radia, oświetlenia górnego i wentylatora, półka szklana, zestaw
prysznicowy z 3-funkcyjną słuchawką prysznicową, deszczownica,
80x80 cm - 849 zł, 90x90 cm - 899 zł

seria baterii elba
głowica 40 mm

85
zł/szt.

89

69

zł/szt.

zł/szt.

od

69

zł/szt. wannowa

69
zł/szt.

69
zł/szt.

9999

99
zł/szt.

+50

natryskowa

79
zł/szt.

umywalka
ścienna

zlew
ścienna
Marzec 2018

zł /szt.

zlew stojąca

umywalka stojąca

zlew z wylewką
wyciąganą

7

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

+50

1

4

od

2990
zł/szt.

5590

2
3

+50

SPOTY SOLARIS
1. kinkiet - 27,90 zł
2. listwa - 79,90 zł

od

4

OPRAWA HALOGENOWA AYERS

zł/szt.

1. kinkiet - 29,90 zł
2. listwa - 69,90 zł

3. listwa - 109,90 zł
4. listwa - 125,90 zł

1190

cenowy

14
zł/kpl.

3. listwa - 98,90 zł
4. listwa - 135,90 zł

od

lampka led
z czujnikiem
ruchu

od

+50

3

90

zł/szt.

ŻARÓWKI led

ŻARÓWKI LED 3-PAK

- różne rodzaje - od 3,90 zł

moc: 10 W, gwint: E27

6990

599

zł/szt.

zł/szt.
DRZWI
ZEWNĘTRZNE MAJORKA

NAŚWIETLACZ LED
NA AKUMULATOR

ŻARÓWKI ENERGOoSZCZĘDNE
- różne rodzaje - od 4,50 zł

10 W - 69,90 zł, 20 W - 119 zł

wymiar: 80 i 90 cm, kolor: złoty dąb,
orzech, wykończenie: okleinowanie PCV,
wypełnienie: pianka poliuretanowa,
komplet akcesoriów w cenie
Akceptujemy karty kredytowe:

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli.

RATY
Sklep

zł/szt.

DZWONEK
BEZPRZEWODOWY

od

zakup
y na

3290

zł/szt.

90

ZESTAW 3 OCZEK LED

kwadratowe lub okrągłe w komplecie
z żarówką LED, różne kolory

2790

hit

+50

3

2

1

zł/zest.

Adres

Telefon

Godziny otwarcia
pn.-pt.

soboty

niedziele

Sklep

Adres

Telefon

Godziny otwarcia
pn.-pt.

soboty

niedziele

Białogard

78-200 Białogard, ul. Królowej Jadwigi 4

94-312-69-19

7:00 - 19:00

7:00 - 17:00

10:00 - 16:00

Nidzica

13-100 Nidzica, ul. Żeromskiego 12

89-300-02-77

7:00 - 18:00

7:00 - 16:00

nieczynne

Brzozów

36-200 Brzozów, ul. Kościuszki 23

13-434-40-20

7:00 - 18:00

7:00 - 14:00

nieczynne

Pleszew

63-300 Pleszew, ul. Targowa 1

502-527-648

7:00 - 20:00

7:00 - 20:00

10:00 - 18:00

Chęciny

26-060 Chęciny, ul. Partyzantów 21

41-315-29-23

7:00 - 18:00

7:00 - 15:00

nieczynne

Radzyń Podlaski

21-300 Radzyń Podl., ul. Międzyrzecka 92 882-999-830/831 7:00 - 18:00

7:00 - 15:00

nieczynne

Goleniów

72-100 Goleniów, ul. Zakładowa 2

91-418-24-33

7:00 - 20:00

7:00 - 20:00

9:00 - 18:00

Sadowne

07-140 Sadowne, ul. Łochowska 1A

668-880-326

7:00 - 18:00

7:00 - 14:00

nieczynne

Grodzisk
Wielkopolski

62-065 Grodzisk Wielkopolski,
ul. Zielonogórska 9

668-880-210

8:00 - 20:00

8:00 - 18:00

10:00 - 18:00

Sędziszów

28-340 Sędziszów, ul. Wyszyńskiego 1

41-381-10-03

8:00 - 17:30

8:00 - 15:00

nieczynne

Gryfice

72-300 Gryfice, ul. Niekładzka 5

91-384-52-40

7:00 - 19:00

7:00 - 18:00

10:00 - 16:00

Sokołów Podlaski

08-300 Sokołów Podl., Żanecin,
ul. Sokołowska 1

25-787-39-30

7:00 - 19:00

7:00 - 15:00

10:00 - 16:00

Hoczew

38-604 Hoczew 143

13-469-42-77

7:00 - 17:00

7:00 - 15:00

nieczynne

Strzelin

57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 16 C

71-796-29-55

8:00 - 18:00

8:00 - 15:00

nieczynne

Hrubieszów

22-500 Hrubieszów, ul. Kolejowa 16

84-696-20-18

7:00 - 20:00

7:00 - 19:00

9:00 - 17:00

Świdnik

21-040 Świdnik, Aleja Lotników Polskich 56 600-517-943

7.30 - 19.00

8.00 - 15.00

nieczynne

22-600 Tomaszów Lub.,
ul. Łaszczowiecka 14

84-664-40-54

7:00 - 20:00

7:00 - 19:00

9:00 - 17:00

Jastrzębie-Zdrój

44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 11

32-475-28-16/17 7:00 - 20:00

8:00 - 20:00

10:00 - 18:00

Tomaszów
Lubelski

Jędrzejów

28-300 Jędrzejów, ul. Okrzei 49 C

41-38-68-490

8:00 - 19:00

8:00 - 16:00

10:00 - 16:00

Wałcz

78-600 Wałcz, ul. Kolejowa 7

67-258-97-41

8:00 - 19:00

8:00 - 16:00

10:00 - 14:00

Józefów

23-460 Józefów, ul. Kościuszki 82

84-627-56-77

7:00 - 17:00

8:00 - 16:00

nieczynne

Wałcz
Dom i Ogród

78-600 Wałcz, ul. Kolejowa 13

67-258-58-50

8:00 - 17:00

8:00 - 14:00

10:00 - 14:00

Kruszwica

88-150 Kruszwica, ul. Kościuszki 30

665-317-200

7:00 - 19:00

7:00 - 17:00

nieczynne

Widawa

98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 1

510-736-488

8:00 - 19:00

8:00 - 17:00

nieczynne

Krzyż
Wielkopolski

64-761 Krzyż Wielkopolski,
ul. Marchlewskiego 26e

67-255-21-53

8:00 - 18:00

8:00 - 16:00

nieczynne

Włoszczowa

29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79d 41-394-40-03

7:00 - 18:00

8:00 - 16:00

nieczynne

Lubichowo

83-240 Lubichowo, ul. Starogardzka 6

88-710-00-71

6:00 - 22:00

6:00 - 22:00

6:00 - 22:00

Wronki

64-510 Wronki, ul. Nowowiejska 62

67-254-20-75

7:00 - 18:00

8:00 - 14:00

9:00 - 13:00

Łosice

08-200 Łosice, ul. Myśliwska 3

83-311-38-87

7:30 - 18:00

8:00 - 16:00

nieczynne

Złota Pińczowska 28-425 Złota Pińczowska, ul. Słoneczna 2

511-198-971

7:00 - 19:00

7:00 - 19:00

nieczynne

Mława

06-500 Mława, ul. Płocka 94

23-654-00-73

7:30 - 19:00

8:00 - 17:00

10:00 - 15:00

Żagań

68-478-46-00

8:00 - 18:00

8:00 - 16:00

nieczynne

68-100 Żagań, ul. Lotników Alianckich 3a

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

