CZERWIEC 2018
Oferta ważna od 1.06 do 16.06
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl
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porady i pomysły
dla Twojego domu - 2,4
9 zł

cenowy

od

9zł/szt.
99

Piłki FIFA
WORLD
CUP 2018

999
zł/szt.

ø 23 cm

cellfast wąż
ogrodowy

wąż 3-warstwowy,
poliestrowy, oplot
krzyżowy, odporny
na promienie UV
- ½”, dł. 15 m.b. - 9,99 zł
HIT CENOWY
- ¾”, dł. 20 m.b. - 27,90 zł
Zestaw wąż ½” 20 m.b.
+ końcówki - 19,90 zł

Grill gazowy 2-palnikowy

moc pojedynczego palnika 3,0 kW, elektryczny zapłon, w zestawie reduktor oraz wąż
do podłączenia butli, zasilanie mieszanką
propan-butan, wymiary 113,5x54x108 cm

hit

cenowy

BASENY
rozporowy
Nadmuchiwany basen-plac zabaw
„Piracki statek”
wym. 187x136x114 cm, poj. 150 l

79

90

zł/szt.

wym.: 240x63 cm - 84,90 zł
300x76 cm - 119 zł
360x76 cm z pompą - 249 zł

stelażowy

wym.: 300x76 cm - 319 zł
360x76 cm - 379 zł, z pompą

od

84
zł/szt.
90

Zakupy za 80 zł
+U3NK0TÓ0W
P

959
PRODUKT
polski

HUŚTAWKA CELEBES PLUS

zł/kpl.

z kompletem poduszek i daszkiem, szerokość 134 cm, długość
220 cm, wys. 157 cm, 4-osobowa, moskitiera, składane oparcie,
posiada siedzisko mocowane na sprężynach o nośności do 300 kg

6604

409

89

389

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Grill
betonowy
MALAGA,

+50

wys. 173 cm
powierzchnia grillowania 40x30 cm,
odpowiedni dla
około 6 osób,
waga 183 kg

od

0

emaliowany ruszt grillowy,
powierzchnia grillowania
56x42 cm, odpowiedni
dla około 10 osób

Podpałki
do grilla

powierzchnia grillowania
śr. 43 cm, odpowiedni
dla około 6 osób

329

zł/kpl.

Kosa
spalinowa NAC

249

moc 2 KM, pojemność
51,7 cm3, głowica
i tarcza w komplecie

zł/zest.

Zestaw
siekiera X21
+ Capina

179

9

119

moc 600 W, dł. ostrza 51 cm

silnik: Zongshen XP; pojemność:
196 cm3; szerokość robocza: 51 cm;
regulacja wysokości koszenia:
centralna 8-stopniowa,
25-80 mm; kosz: 60 l;
funkcja mielenia,
boczny wyrzut

od

699
zł/szt.

zł/szt.

Kosiarka spalinowa
z napędem 4w1 HANDY

99

Grill
wahadłowy
na trójnogu

Nożyce
elektryczne
do żywopłotu

zł/szt.

+50

cenowy

z funkcją rozkładania, wym.
230x120x164 cm, kolor cappuccino,
materiał daszku: 160G, poliester,
szary; materiał siedziska: 2x2 textilene
maksymalna waga użytkownika: 260 kg

zł/szt.

Grill wózek
KOMFORT

899

hit

Huśtawka
ogrodowa megi

99

2

od

2490

zł/szt.

zł/szt.

3

29

90

zł/szt.

zł/szt.

LODÓWKA

elektryczna 12/230 V
wymiary: 40x24x42 cm, poj. 20 l

139

TorbY
izotermiczne

od

wym. 150x120 cm

19

90

zł/szt.

19

90

zł/szt.

zł/szt.

Leżak
grawitacyjny
Delux

Baseny
nadmuchiwane
różne rodzaje

1. leżak składany w torbę - 29,90 zł
2. krzesło plażowe, wym.:
szer. 50 x gł. 52 x wys. 55 cm,
różne kolory - 34,90 zł
3. krzesło plażowe składane,
maks. obciążenie 100 kg - 44,90 zł
4. krzesło plażowe, maks.
obciążenie 100 kg, 55 cm - 99 zł

1490
zł/szt.

kolory: beż, czarny

3190
zł/szt.

mata plażowa

- z poduszką składaną wym. 180x85 cm - 14,90 zł
- samopompujący materac wym. 183x55x2,5 cm - 59,90 zł

Parasol
nylonowy

9

99

zł/szt.

Materac
do pływania
różne rodzaje

2

4

Leżaki i krzesła plażowE

od

ręczniki
plażowe

od

od

1

mata piknikowa

Czerwiec 2018

od

2490

Materace do pływania

maks. obciążenie 80 kg, różne wzory

zł/szt.

Namiot
plażowy POP UP

- muszla - 31,90 zł
- namiot, wym. 200x120x90 cm
- 64,90 zł

- średnica 150 cm,
mix kolor
- od 19,90 zł
- średnica 180 cm,
mix kolor
- od 24,90 zł

od

1990
zł/szt.

od

99

2

zł/szt.

1

+50
+50

25590

zł/szt.
Plafon LED Neapol
6 x E14

od

+ LED 18 W z pilotem

+50

1490
zł/kpl.

OCZKA RUCHOME POJEDYNCZE
w komplecie z żarówką
1. halogenowe - 14,90 zł
2. led - 22,90 zł

Plafon LED
Palermo

1 x E14 + LED 9 W - 99 zł
3 x E14 + LED 12 W - 169 zł
5 x E14 + LED 15 W - 199 zł

od

2990

+50

zł/szt.

5590
zł/zest.

od

1990

+50

zł/szt.

ZESTAW 3 OCZEK LED

kwadratowe lub okrągłe w zestawie
z żarówką LED, różne kolory

OPRAWA LED MARLON

+50

satyna, chrom, czarny chrom, LED GU10, 3 W,
1 - 29,90 zł, 2 - 75,90 zł, 3 - 99,90 zł,
3P - 125,90 zł, 4 - 125,90 zł

1
3

2190

OPRAWA LED Colt

satyna, chrom, LED GU10, 3 W,
1 - 19,90 zł, 2 - 49,90 zł,
3 - 65,90 zł, 4 - 85,90 zł

zł/szt.

Żarówka
dekoracyjna
gwint E27,
moc 60 W

8490
zł/szt.

od

36

90

2
OPRAWA
OŚWIETLENIOWA Ragno*

od

3990
zł/szt.

gwint: E27, 1. - 39,90 zł; 2. - 82,90 zł;
3. - 169 zł *bez żarówek

899

zł/szt.

od

99
zł/szt.

zł/szt.

1
PLAFON IGLO

śr. 30 cm, dostępne kolory:
biały, czarny, popiel, gwint: 3xE27

od

2390

+50

zł/szt.

2
produkt
polski

Wentylatory
PLAFONY

różne rodzaje

1. stołowe - od 36,90 zł
2. podłogowe - od 49,90 zł

DRZWI
ZEWNęTRZNE DETROIT*

wymiar: 80, 90 cm; kolor: orzech;
wypełnienie: polistyren
*komplet akcesoriów w cenie

skrzydło drzwiowe
WEWNĘTRZNE ALBA*
wymiar: 70, 80 cm; kolor: dąb
bielony; pełne - 99 zł, pokojowe
lub łazienkowe - 169 zł
*cena bez klamki i ościeżnicy
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3

4999

3299
zł/szt.

zł/szt.

Beckers Designer Colour

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

1899

5299

11999

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

wodorozcieńczalna emalia przeznaczona
do dekoracyjno-ochronnego malowania
powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, najlepszy wybór dla alergików
oraz do malowania elementów w pokojach dziecięcych, posiada rekomendację
PTA, poj. 0,5 l (37,98 zł/l)

7299

IMPREGNAT EXTRA
drewnochron
4,5 l (od  16,22 zł/l),
dostępne różne kolory

farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów
wewnątrz pomieszczeń, 2,5 l (18,00 zł/l),
dostępne różne kolory

RB

A, 1 l

99
1zł 69

za

zł/szt.

do MAGNAT
CERAMIC, 2,5 l

beckers Designer
Universal

od

Śnieżka Satynowa

lateksowa farba satynowa,
2,5 l (20 zł/l)

farba lateksowa, 2,5 l (13,20 zł/l)

zł/szt.

zł/szt.

dekoral Clean & Color

NOBILES PORY ROKU

5999

4499

zł/szt.

FA

64

99

zł/szt.

dekoral
POLINAK PLUS

farba akrylowa, antyrefleksyjna przeznaczona do
dekoracyjnego malowania
ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń, 10 l (6 zł/l)

11299

hydrofobowa i plamoodporna,
do ścian i sufitów,
2,5 l (28 zł/l)

lateksowa farba do
sufitów, biała,
10 l (12 zł/l)

śnieżnobiała farba
lateksowa do wnętrz,
9 l (5,89 zł/l)

+50

MAgnat ceramic

4999

10999

zł/szt.

zł/szt.

7999
zł/szt.

zł/szt.

Sadolin Extra

lakierobejca
dekoracyjno-ochronna,
różne kolory, 2,5 l (45,20 zł/l)

od

magnat
ultra matt

Dulux Absolute
White

299

dekoral remonty

beckers designer white

farba biała, akrylowa,
do wnętrz, 10 l (5 zł/l)

wysokiej jakości, wodorozcieńczalna,
biała farba lateksowa polecana do
malowania ścian i sufitów, pomalowana
powierzchnia zyskuje matowe wykończenie, 10 l (11 zł/l)

ŚNIEŻKA super latex
matowa, lateksowa farba
odporna na wielokrotne
zmywanie, 10 l (8 zł/l)

zł/szt.
1

+50

2
3

1799

4

zł/szt.

PIANKA
MONTAŻOWA
770 ml (23,36 zł/l)

panele podłogowe

1. Dąb Piastowski, AC3, 7 mm - 17,99 zł/m2
2. Dąb Orlean, AC4, 8 mm - 25,99 zł/m2
3. Dąb Malay, AC4 V-fuga, 8 mm - 29,99 zł/m2
4. Dąb Colorado, AC4, 8 mm - 25,99 zł/m2

PłytkA Salvador,
opak. 0,41 m2

Drzwi techniczne URAN, MARS*

grubość: 40 mm; kolor: biały, ocynk, brąz, antracyt;
rozmiar: 70, 80, 90 cm; wypełnienie: styropian,
3 zawiasy, ościeżnica,
*ceny bez klamki i wkładki

4
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płytka gipsowa z fugą, dekoracyjna;
dzięki jasnej barwie urozmaiconej lekkimi
przebarwieniami i ciekawej strukturze
jest doskonałym odzwierciedleniem naturalnego kamienia; w aranżacji wnętrza
każdy nawet najdrobniejszy szczegół
ma znaczenie; płytka ta doskonale
sprawdzi się w połączeniu z klasycznymi, eleganckimi dodatkami, stylowymi
meblami i drewnianą podłogą; to gratka
dla estetów i zwolenników miejskiego
stylu, którzy cenią sobie ciepłe i przytulne
wnętrza (46,32 zł/m2)

1899
zł/opak.

od

1799
zł/m2

299
7490
Komplet akcesoriów
pneumatycznych
komplet 5 sztuk: pistolet lakierniczy 1 l, pistolet do ropowania,
pistolet do przedmuchiwania,
pistolet do pompowania
kół z manometrem,
wąż spiralny 5 m

Myjka ciśnieniowa 180 barów

199

+100

zł/kpl.

zł/szt.

zł/szt.

WIERTARKO-WKRĘTARKA
18 V Li-ion

akumulator 18 V, 1,5 Ah Li-Ion; dwa biegi;
prędkość obr. 0-350 min-1/0-1250 min-1;
moment obr. 38 Nm, uchwyt bezkluczykowy 1-10 mm; 19 ustawień momentu
obr., latarka LED w podstawie, wskaźnik
naładowania akumulatora

599

Kompresor olejowy 24 l

poj. zbiornika 24 l, moc silnika 1500 W,
2 KM, wydajność ok. 200 l/min,
ciśnienie wylotowe 115 PIS, 0,8 Mpa

zł/zest.

moc 2500 W, ciśnienie 180 barów, przepływ wody 510 l/h,
zintegrowany pojemnik na detergenty, aluminiowa pompa,
wyposażenie: pistolet, lanca, dysza regulowana, dysza
turbo, szczotka płaska, szczotka rotacyjna, wąż 8 m.b.

179

hit

Wiertarka
zł/zest.
udarowa 1010 W + akcesoria

cenowy

moc 1010 W, liczba obr. 0-3000 min-1,
liczba udarów 0-51000 min-1, śr. otworów
(drewno/beton/metal) 32/16/13 mm,
regulacja liczby obr. z preselekcją, wyposażenie: dodatkowy uchwyt, metalowy ogranicznik
głębokości, walizka z wbudowanym
15-częściowym zestawem wierteł

Spawarka inwertorowa 140 A

299
zł/zest.

zasilanie: 230 V, prąd spawania: 20-140 A, średnica obsługiwanej
elektrody: 2,0-3,2 mm, technologia: IGBT, funkcje: HOT START,
ANTI STICK, wyposażenie standardowe: przewody na złączach,
klema masy, uchwyt, tarcza spawalnicza, młotek ze szczotką

189
zł/zest.

Klucze nasadowe 1/2”,
zestaw 58 el. + saszetka

58 elementów, stal chromowo-wanadowa,
skład zestawu: grzechotka (72 zęby), nasadki
(10-32 mm), końcówki wkrętakowe (płaskie,
krzyżowe, sześciokątne, Torx), przedłużki,
pokrętło, przegub uniwersalny, adapter
do bitów i nasadki do świec, walizka

209
zł/szt.

99
zł/zest.

Szlifierka kątowa 900 W
moc 900 W, śr. tarczy 125 mm,
prędkość obr. bez obciążenia
11000 obr./min, tarcza w zestawie

Szlifierka kątowa 720 W

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

1. mocna, sztywna konstrukcja; 2. profilowany uchwyt pokryty miękką pianką; 3. wzmocniony teleskopowy uchwyt; 4. wzmocnione, trwałe zamki, podwójny szew zamka;
5. wytrzymały materiał; 6. wytrzymałe, masywne koła; 7. dużo zewnętrznych i wewnętrznych kieszeni; 8. dwie komory główne; 9. mocowanie, klamki, karabinki i zaczepy
na narzędzia; 10. miękkie, oddychające poduszki na plecach; 11. miękkie regulowane pasy nośne; 12. kieszeń na laptop

2

159

199

4

1

8

zł/szt.

5

zł/szt.

7

1

3

11
4
5
7
6

wykonana z trwałego poliestru 600D, sztywny
profilowany uchwyt, 32 kieszenie wewnętrzne,
12 kieszeni zewnętrznych, sztywna konstrukcja,
zaczep na miarkę, dwie komory główne, okienko
na personalizowaną etykietę, wzmocnione zamki

5

zł/szt.

9

Torba monterska

119

12

10

Torba monterska na kołach

wykonana z trwałego poliestru 600D, usztywniana
kostrukcja, wzmocnione szwy i zamki, teleskopowy
uchwyt z blokadą, koła, uchwyt wzmocniony nitami,
11 kieszeni wewnętrznych i 6 zewnętrznych, duża
komora główna

7

Plecak monterski

materiał poliester 600D, 4 zewnętrzne
i 18 wenętrznych kieszeni na narzędzia,
profilowane pasy nośne wraz z pasem
piersiowym oraz oddychającymi plecami
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5

227

od

zł/kpl.

990
zł/szt.

+50

57

+100

zł/szt.

21 elementów + gadżety

1390

44

od

DRYLOWNICA
DO WIŚNI, CZEREŚNI

1490

w ofercie również wymienne
gumki, kpl. 6 szt. - 3,49 zł

kosz/pojemnik MILO

zł/szt.

mix wzorów

od

od

od

99

zł/szt.

poj. 5-8 l, stal nierdzewna, uchwyty nie
nagrzewają się, szklana pokrywa, możliwość
użytkowania na płytach indukcyjnych

dzbanek kufra
z wkładem chłodzącym,
poj. 2,1 l, różne kolory
- 21,90 zł

ze słomką i nakrętką,
poj. 0,5 l - 3,99 zł

dyspenser

PODUSZKA PROFI i WAŁEK

poduszka do spania, z wypełnieniem
termoelastycznym, zapinana na suwak,
wym. 30x50x9-11 cm, śr. 16 cm,
dł. 40 cm; kształtem dopasowuje
się do użytkownika

549

799

79

90

zł/kpl.

zł/szt.

od

2290
zł/szt.

BUTELKA

poj. 700 ml, z kolorową zakrętką
kpl. 4 szt. (2 zł/szt.)

zł/kpl.

suszarka UNIVERSAL
do bielizny

ROLETA MINI ROLLO

wym. 38x150 cm; dostępne
również inne wymiary i kolory

od

279
zł/kpl.

+100
mop obrotowy
EASY WRING & CLEAN TURBO

2

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

od

Słoiki

- Z ZAKRĘTKĄ, poj. 212-900 ml
- od 5,99 zł/kpl. (6 szt.)
- SŁOIK, poj. 315-900 ml, kpl. 6
lub 8 szt. - od 4,49 zł
- ZAKRĘTKI DO SŁOIKÓW
4-6 zaczepów
- od 2,79 zł/kpl. (10 szt.)
- ZAKRĘTKI DO SŁOIKÓW
Z NADRUKIEM, 4-6 zaczepów
- od 2,79 zł/kpl. (10 szt.)

3

od

śr. 19 mm, pojedynczy i podwójny;
kol. mosiądz
antyczny, satyna;
wym. 160-240 cm

zł/szt.

z kamionki, poj. 1-5 l - od 18,90 zł,
w ofercie również szczypce
drewniane - 1,49 zł

5
4

45

zł/szt.

1890

beczka/garnek

od
6

Karnisz
Pluton

Czerwiec 2018

kubek

poj. 4 l - 24,90 zł

117

6

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

poj. 0,3-1 l

90

1290

399

3190

zł/szt.
karafka
z klipsem

SOKOWNIK

od

zł/szt.

zł/szt.

od

poj. 1-5 l

poj. 2,2 l

poj. 0,38 i 0,55 l

90

KRAJACZ

Rondel
emaliowany

czajnik
emaliowany

kubek
emaliowany belly

Komplet garnków

1

1. E proszek do prania 6,3 kg/90 prań, COLOR/WHITE - 29,99 zł (4,76 zł/kg)
2. SILAN koncentrat do płukania tkanin 2,775 l, różne rodzaje - 15,99 zł (5,76 zł/l)
3. FLOOR uniwersalny płyn do mycia 1,5 l, różne rodzaje - 5,49 zł (3,66 zł/l)
4. FAIRY płyn do mycia naczyń 900 ml, różne rodzaje - 6,49 zł (7,21 zł/l)
5. REGINA BLITZ ręcznik papierowy 3-warstwowy - 6,49 zł
6. MOLA MEGAPACK papier toaletowy a’16 - 9,99 zł (0,62 zł/rolkę)

549
zł/szt.

649

129

4

1

zł/zest.

zł/zest.

3
2

Zestaw TIM 50 cm
szafka z umywalką

Zestaw ROLO*

wolno
ka
o
p
es

zestaw MEBLI FORMIC

od

boki: Venge Luizjana, front: biały
1. szafka wisząca - 79 zł; 2. komoda - 89 zł;
3. szafka z umywalką, 50 cm - 119 zł;
4. słupek wysoki - 149 zł

79
zł/szt.

a

da

349

jąc a

5999

d

szafka z umywalką 80 cm DSM
+ lustro z szafką i oświetleniem + nóżki
*cena nie zawiera armatury

zł/szt.

zł/kpl.

+100
PRODUKT
polski

Deska o działaniu
antybakteryjnym
i antygrzybicznym
BATERIA BRAVO

109

zlewozmywakowa stojąca
zł/szt.
z wylewką „U”,
kolory: grafitowy, piaskowy, szary

new formic

deska sedesowa duroplast

Zlew PSB Bravo granitowy

2-komorowy, bez ociekacza, wym. 76x44x17 cm,
z odpływem 3,5 + osprzęt, kolory:
grafitowy, piaskowy, szary

od

159
zł/szt.

hit

cenowy

od

649
zł/szt.
+100

Kabina
Prysznicowa Alba

szkło mleczne 4 mm, motyw
grecki, profile aluminiowe
(chrom), brodzik abs, podwójne
rolki, wysokość brodzika 15 cm,
głębokość brodzika 5 cm,
wym. 80x80 cm - 649 zł
wym. 90x90 cm - 666 zł

hit

cenowy

249
zł/szt.
kolumna
natryskowa
z baterią
termostatyczną

R

Grzejnik PSB lupo
łazienkowy
LUPO
1
2
3
4
5

szer.xwys.
moc
530x415 mm 240 W
530x715 mm 395 W
530x850 mm 490 W
530x1060 mm 570 W
530x1240 mm 700 W

biały
159 zł
209 zł
249 zł
279 zł
329 zł
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2890
zł/szt.

od

3490
zł/szt.

od

AUTOMATY DO BRAM Mhouse

Panel ogrodzeniowy 3A Max

pojemnik na śmieci
do sortowania

+50

+50

produkt
polski

145

system ogrodzeniowy kaja

zł/szt.

od

149

319

zł/szt.
system ogrodzeniowy NIKOLA II

zł/szt.

system ogrodzeniowy Bona

ocynk + ral 7016 struktura, nie wymaga malowania
- przęsło, wym. 2x1,20 m - 149 zł/szt.
- przęsło, wym. 2x1,45 m - 159 zł/szt.

ocynk + ral 9005, nie wymaga malowania
- przęsło, wym. 2x0,90-1,20 m

ocynk + ral 7016 struktura, nie wymaga malowania
- przęsło, wym. 2x1,20 m
Akceptujemy karty kredytowe:

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:

zakup
y na

RATY
Sklep

zł/szt.

- automat do bram przesuwnych mhouse
z jednym pilotem czterokanałowym - 979 zł
- automat do bram dwuskrzydłowych mhouse
z jednym pilotem czterokanałowym - 1049 zł

- wym. 2,50x1,23 m, drut ø 3,2 mm, ocynk - 34,90 zł
- wym. 2,50x1,52 m, drut ø 3,2 mm,
ocynk + ral 6005 - 44,90 zł

poj. 50 l

979

Adres

Telefon

Godziny otwarcia
pn.-pt.

soboty

niedziele

Sklep

Adres

Telefon

Godziny otwarcia
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

Mława

06-500 Mława, ul. Płocka 94

23-654-00-73

7:30 - 19:00

8:00 - 17:00

10:00 - 15:00

Brzeg

49-304 Brzeg, ul. Włościańska 7

77-424-10-60

7:00 - 20:00

8:00 - 20:00

9:00 - 17:00

Mońki

19-100 Mońki, ul. Magazynowa 6

85-716-23-99,
85-716-57-07

6:30 - 17:00

6:30 - 14:00

nieczynne

Chęciny

26-060 Chęciny, ul. Partyzantów 21

41-315-29-23

7:00 - 18:00

7:00 - 15:00

nieczynne

Oborniki Śląskie

55-120 Oborniki Śląskie,
ul. Wrocławska 63

71-310-54-21

7:00 - 19:00

7:00 - 17:00

nieczynne

Goleniów

72-100 Goleniów, ul. Zakładowa 2

91-418-24-33

7:00 - 20:00

7:00 - 20:00

9:00 - 18:00

Przysucha

26-400 Przysucha, Smogorzów,
ul. Główna 8

722-130-230

7:00 - 19:00

8:00 - 17:00

9:00 - 15:00

Gostyń

63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 147

65-572-96-28

7:00 - 19:00

8:00 - 16:00

nieczynne

Sadowne

07-140 Sadowne, ul. Łochowska 1A

668-880-326

7:00 - 18:00

7:00 - 14:00

nieczynne

Góra

56-200 Góra, ul. Poznańska 23

65-544-43-36

7:00 - 20:00

8:00 - 19:00

10:00 - 17:00

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

Skwierzyna

66-440 Skwierzyna, ul. 2 Lutego 9

95-71-73-740

7:00 - 20:00

7:00 - 19:00

10:00 - 16:00

Hoczew

38-604 Hoczew, Hoczew 143

13-469-42-77

7:00 - 18:00

7:00 - 15:00

nieczynne

Sokołów Podlaski

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

25-787-39-30

7:00 - 19:00

7:00 - 16:00

10:00 - 16:00

Janów Lubelski

23-300 Janów Lubelski, ul. Wałowa 85

15-872-20-87

7:00 - 20:00

7:00 - 16:00

10:00 - 16:00

Strzelin

57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 16 C

71-796-29-55

7:00 - 19:00

7:00 - 15:00

nieczynne

Jędrzejów

28-300 Jędrzejów, ul. Okrzei 49 C

41-38-68-490

8:00 - 19:00

8:00 - 16:00

10:00 - 16:00

Suwałki

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 38

87-564-71-23

7:00 - 18:00

7:00 - 14:00

nieczynne

Józefów

23-460 Józefów, ul. Kościuszki 82

84-627-56-77

7:00 - 18:00

8:00 - 16:00

nieczynne

Szprotawa

67-300 Szprotawa, Kożuchowska 3

68-376-29-96

7:00 - 19:00

8:00 - 18:00

10:00 - 16:00

Krasnystaw

22-300 Krasnystaw, ul. Rejowiecka 16

602-500-383

7:00 - 20:00

7:00 - 18:00

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

78-600 Wałcz, ul. Kolejowa 13

67-258-58-50

8:00 - 18:00

8:00 - 15:00

10:00 - 14:00

98-170 Widawa, ul. Rynek Kościuszki 1

510-736-488

8:00 - 19:00

8:00 - 17:00

nieczynne

511-198-971

7:00 - 19:00

7:00 - 19:00

nieczynne

Kruszwica

88-150 Kruszwica, ul. Kościuszki 30

665-317-200

7:00 - 19:00

7:00 - 17:00

nieczynne

Wałcz
Dom i Ogród

Łosice

08-200 Łosice, ul. Myśliwska 3

83-311-38-87

7:30 - 18:00

8:00 - 16:00

nieczynne

Widawa

Międzychód

64-400 Międzychód,
ul. Św. Jana Pawła II 34

95-748-22-49

7:30 - 19:00

8:00 - 18:00

10:00 - 15:00

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

pn.-pt.

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

