Sierpień
2019
www.mrowka.com.pl

TRZECIE urodziny
MRÓWKI

10 sierpnia od godziny 8:00
Promocje i atrakcje:
- konkursy dla dzieci i dorosłych
ich gratis
- naleśniki, wata cukrowa dla wszystk
pach od 25 zł
- kiełbaska z grilla gratis przy zaku
y, klaun,
- zabawy dla dzieci, malowanie twarz
ych
bańki mydlane, fotobudka i wiele inn

co godzinę nagroda
za najwyższy paragon z godziny
– mopy, narzędzia, elektronarzędzia,
stacje pogody i inne
O GODZINIE 16:00
WRĘCZYMY TRZY NAGRODY ZA
NAJWYŻSZE PARAGONY DNIA
ekspres ciśnieniowy KRUPS,
robot odkurzający Vileda,
rower Storm Runner

Oferta ważna
od 2.08 do 17.08
lub do wyczerpania zapasów.

Przydatne
w ogrodzie

1399

7990
zł/kpl.

zł/szt.

Kosiarka do trawy

279
zł/szt.

92 mm

5,5 KM, 190 cm3,Subaru, funkcja 4w1,
szer. kosz. 53 cm; 4w1: mulczowanie,
koszenie z wyrzutem bocznym, koszenie
ze zbieraniem do kosza, możliwość mycia
korpusu; regulacja wysokości koszenia:
25-75 mm; mechanizm jezdny:
samobieżny; pojemnik na
trawę: 70 l; masa: 41 kg

IBO POMPA
GŁĘBINOWA
SQIBO 0,55

1000 mm
120 mm

odwodnienie liniowe

wydajność maksymalna 40 l/
min, maks. wysokość podnoszenia 80 m,
ciśnienie maksymalne 8 bar,
moc silnika znamionowa
0,55 kW, napięcie 230 V,
króciec tłoczny DN25 (1”),
wysokość 67 cm,
średnica pompy 75 mm,
długość przewodu 15 m

- garażowe: 3 m, komplet zawiera 3 szt. korytek HDPE
100/70, 3 szt. rusztów ze stali ocynkowanej klasa A15,
2 szt. zaślepek + 1 szt. odpływu

od

od

114

2190
zł/para

zł/zest.

1.
narzędzia fiskars

4.
2.

1. zestaw QF grabie do liści + szczotka

szeroka + trzonek - 119 zł

2. szpadel ostry Solid + szczotka - 114 zł
3. siekiera rozłupująca L - X21

3.

+ nóż szefa kuchni - 199 zł

4. sekator dwuręczny

+ sekator nożycowy - 139 zł

Kalosze

męskie, damskie, dziecięce (PCV),
różne wzory i rozmiary

7990
zł/szt.

89

1290

zł/szt.

zł/szt.

podstawa
słupa

wbijana, dł. 75 cm,
szerokość 71x71 mm

SIATKA OGRODZENIOWA PLECIONA

SIATKA LEŚNA

wym. 1,25x10 m śr. drutu 1,95 mm, oczko 60x60 mm
ocynk, antracyt, ral 6005 (zielona)

wys. 150 cm; dł. 50 m.b.,
typu light 150/10/30 L
Produkt

Produkt

POLSKI

POLSKI

System ogrodzeniowy bona

stal ocynk + ral 7016 struktura
- brama dwuskrzydłowa 4 m, wys. 1,50 m - 899 zł
- furtka 0,90 m, wys. 1,50 m, lewa/prawa - 359 zł
- przęsło 2 m, wys. 1,20 m - 349 zł

od

349
zł/szt.

system ogrodzeniowy kaja

stal, ocynk + ral 9005
- brama dwuskrzydłowa, szer. 4 m, wys. 1,20-1,50 m - 679 zł
- furtka, szer. 0,90 m, wys. 1,20-1,50 m, prawa/lewa - 289 zł
- przęsło, szer. 2 m, wys. 0,90-1,20 m - 149 zł

od

149
zł/szt.

10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu. Nie wymaga malowania.
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OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

89

Nawadnian
ie

5490

zł/zest.

ogrodu

zł/szt.

8490
zł/zest.

Zraszacz
wahadłowy
15-21 dysz

regulacja zasięgu,
szerokości i długości
nawadnianego obszaru

Bęben z zestawem węża 15 m.b.
1/2” z przyłączami i pistoletem
4-funkcyjnym

AUTOMATYCZNA, AKUMULATOROWA
KONEWKA DO ROŚLIN

zasilana przez gniazdo USB, możliwość konfiguracji czasu
oraz częstotliwości podlewania, maks. wys. podnoszenia
wody 5 m, możliwość mocowania butelek z gwintem (w tym
o poj. 5 l) oraz czerpania wody z zewnętrznego zbiornika

od

15 m.b. węża zbrojonego o średnicy 1/2”, 12,5 mm,
bęben na wąż mieszczący maksymalnie 20 m węża
1/2”, pistolet 4-funkcyjny, szybkozłączka stop 1/2”,
2 szybkozłączki 1/2”, przyłącze kranowe 3/4”-1/2”

799

3.

zł/opak.

2.

od

4.

799
zł/szt.

5.
1.

2.

3.

1.

BROS

1. pułapka z płynem na osy i muchy - 17,90 zł/szt.
2. gaśnica na osy i szerszenie, 300 ml - 9,99 zł/szt.
3. pułapka na mole spożywcze, 2 szt. - 7,99 zł/opak. (4 zł/szt.)

ami
Remont znonść :)
to przyjem

Akcesoria samochodowe
1.
2.
3.
4.
5.

chusteczki do utrzymania czystości pojazdu - różne rodzaje - 7,99 zł
kokpit spray, 750 ml - 9,99 zł (13,32 zł/l)
żaluzje 42x55 cm PCV na przyssawki, 2 szt. - 19,90 zł/kpl. (9,99 zł/szt.)
smary TECH2 różne rodzaje, 400 ml - 15,90 zł (39,75 zł/l)
ładowarka samochodowa 4xUSB, 4,2 A - 19,90 zł

149

169

zł/szt.

zł/szt.

Maszyna ręczna do glazury

maks. dł. cięcia 600 mm; maks. wielkość płytki ciętej pod
kątem 45° - 424x424 mm; maks. grubość ciętego materiału
16 mm, dwa niezależne, amortyzowane blaty, podwójna
prowadnica - płaskownik, trzpień z kółkiem tnącym

Przecinarka
do glazury 600 W

moc 600 W; maks. grubość cięcia 34 mm;
rozmiar stołu roboczego 330x360 mm;
rozmiar tarczy 180x22,2x2,3 mm

99

3490

zł/kpl.

zł/zest.

Zgrzewarka do rur 800 W
zgrzewarka do rur i złączek z tworzyw
sztucznych PE, PP, PB; śr. pracy 16-40 mm;
temperatura pracy 260 stopni; akcesoria

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

Zestaw glazurniczy
Akcesoria
w komplecie

wiadro glazurnicze 12 l z rolką; gąbka kostka hydrochłonna; szpachla nierdzewna
trapezowa 15 cm, ząb 6x6 mm; szpachtułka do silikonu; paca 8x23 mm z gumą miękką;
miara zwijana gumowana 3 m x 16 mm; krzyżyki dystansowe 3 mm

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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Przydatne
w warsztacie
:)

397

zł/szt.

549

0°
P

2
KM

+5
0

+200°P

zł/zest.

180
l/min
50
litrów

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.

Myjka ciśnieniowa 155 bar

179

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

zł/szt.

2100
W
155
bar

209

174

zł/kpl.

zł/szt.

Pilarka tarczowa

10 szt.

moc 1230 W; śr. tarczy 160 mm; gł. cięcia pod kątem:
45O - 37 mm, 90O - 55 mm; regulowana podstawa

6990

Szlifierka kątowa 850 W
śr. tarczy 125 mm; łagodny rozruch
1200 obr./min

zł/kpl.

Szlifierka oscylacyjna 150 W

śr. tarczy 125 mm; prędkość obrotowa bez
obciążenia 12.000 min-1; blokada wrzeciona;
w komplecie 10 szt. tarcz korundowych

119

moc 150 W; stopa o wym. 90x187 mm; system odsysania pyłu, blokada włącznika umożliwiająca pracę
ciągłą; w komplecie zestaw arkuszy papieru ściernego
o różnej granulacji

Szlifierka kątowa 850 W
+ 10 tarcz korundowych

zł/szt.

189
zł/zest.

229
00
°P

zł/zest.

+5

+100°P

2 akumulatory
w zestawie

Wiertarka udarowa 710 W

Wiertarko-wkrętarka 18 V Li-ion

2 akumulatory: 18 V, Li-ion, 1,5 Ah, prędkość obrotowa
regulowana elektronicznie 0-1450 obr./min, 2 biegi, ustawienia momentu obr. 18+1, maks. moment obr. 28 Nm, lampka
LED, wskaźnik naładowania baterii

4
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liczba obrotów 0-2700/min, liczba udarów
43200 min-1, średnica wiercenia w: betonie
13 mm, stali 10 mm, drewnie 25 mm, zakres
uchwytu wiertarskiego 13 mm, bezstopniowa
regulacja prędkości obrotowej.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

Młotowiertarka 900 W

siła udaru 4 J; obroty 880 min-1;
maks. śr. wiercenia: w stali 13 mm,
w betonie 26 mm, w drewnie 40 mm
w zestawie 3 wiertła

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

od

890

Oświetlamy

3.

2.

zł/szt.

po remoncie

y
hit cenow

1.
5 W- 29,90 zł, funkcja: sos, zoom
3. czołowa, moc 3 W - 15,90 zł

1. cob, moc 3 W - 11,90 zł

24

99

0°
P

90

+50°P

zł/szt.

3

99
zł/szt.

zł/szt.

ŻARÓWKI
LED

0°
P

+5
0

od

od

2. kieszonkowa, 3 W - 8,90 zł,

Latarki LED

+50°P

+5
0

różne rodzaje

SPOT HALOGENOWY LATTE
kolor czarny
- kinkiet 1 pł. - 24,90 zł
- listwa 2 pł. - 69,90 zł
- listwa 3 pł. - 99,90 zł
- listwa 4 pł. - 125,90 zł

gwint 3xE14

zł/szt.

°P

2990

+50°P

2.

00

od

+500°P
+50°P

zł/szt.

+5

2590

dostępne kolory:

od

OPRAWA
WISZĄCA ESENCJA

od

+500°P
+50°P

129

13590
zł/szt.

1.

zł/szt.

OPRAWA LED MARLON

oprawa spot lava

GU10, 3 W; kolory: satyna, chrom,
czarny chrom;
- kinkiet - 29,90 zł;
- listwa 2 pł. - 75,90 zł
- listwa 3 pł. - 99,90 zł
- listwa 4 pł. - 125,90 zł
- spirala 3 pł. - 125,90 zł

GU10, 3 W; kolor czarny
- kinkiet - 25,90 zł
- listwa 2 pł. - 69,90 zł
- listwa 3 pł. - 99,90 zł
- listwa 4 pł. - 125,90 zł

OPRAWA WISZĄCA capri
gwint E14, moc 60 W,

1. - 135,90 zł; 2. - 155,90 zł

OPRAWA
OŚWIETLENIOWA
MINNESOTA

°P

+500°P
+50°P

+5

00

+50°P

gwint 4xE14, moc 40 W

SPOTY LED JULIA

SPOT LAURA

- kinkiet - 25,90 zł
- listwa 2 pł. - 65,90 zł
- listwa 3 pł.- 109,90 zł
- listwa 4 pł.- 135,90 zł
dostępne
warianty:

kinkiet

od

kolor biały;
- kinkiet - 29,90 zł
- listwa 2 pł. - 79,90 zł
- listwa 3 pł. - 99,90 zł
- listwa 4 pł. - 125,90 zł

od

2590
zł/szt.

listwa 2

listwa 3

2990
zł/szt.

listwa 4

3.

1.

od

spirala 3

229

6590

zł/szt.

zł/szt.

25590

+500°P
+50°P

zł/szt.

+500°P
+50°P

zł/szt.
plafony led

2.

+500°P
+50°P

OPRAWA
WISZĄCA FREEZE

00
°P

219

+50°P

gwint E14, 1 pł. - 65,90 zł;
2 pł. - 125,90 zł; 3 pł. - 155,90 zł

+5

od

1. Genua 3xE14 - 219 zł
2. Candara/Tahema, chrom, 15 W - 289 zł
3. NEAPOL 6xE14+ LED, 18 W, z pilotem - 239 zł

plafon glamour

00
°P

gwint 3xE27

+5

+50°P

PLAFONY

różne rodzaje
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

od

2590
zł/szt.

ZESTAW 3 OCZEK LED

kwadratowe lub okrągłe
w zestawie z żarówką LED, różne kolory

Lampa podłogowa
led sumatra

kolor: satyna, chrom,
moc 18 W + 7 W, wys. 180 cm

5590
zł/zest.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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34

zn a

139

89

109
zł/szt.

Rura PEX 16

zł/szt.

BATERIA
Z ELASTYCZNĄ
WYLEWKĄ

zł/m.b.

dostępne kolory:

dostępne kolory:

elast yc

zł/zest.

Zestaw Termostatyczny
Comfort Plus

BATERIA BRAVO

od

od

99

w ylewka

zlewozmywakowa stojąca
z wylewką „U”, kolory:
grafitowy, piaskowy, szary

zawór termostatyczny, głowica,
zawór powrotny kątowy lub prosty

stosowana w instalacjach c.o., c.w.u. oraz w instalacji ogrzewania podłogowego - 1,39 zł/m.b.;
rura PEX 20 - 2,49 zł/m.b.

249
zł/kpl.

79

99

zł/kpl.

159

od

zł/szt.

R

Grzejnik
łazienkowy
PSB lupo
ZLEW PSB GRANITOWY BRAVO

°P

kolory: grafitowy, piaskowy, szary, 1-kom.,
z długim ociekaczem, wym. 76x44x17 cm

Zlew KVADRA

+5

00

+50°P

1-komorowy, wym. 76x43,5x15 cm,
wpuszczany w blat, syfon w komplecie
- tekstura jedwab - 79,99 zł
- tekstura len - 109 zł

4.

dostępne kolory:

LUPO wym. (szer. x wys.)
1
530x415 mm
2
530x715 mm
3
530x850 mm
4
530x160 mm
5
530x1240 mm

syfon

w komplecie

moc
240 W
395 W
490 W
570 W
700 W

cena
159 zł
209 zł
249 zł
279 zł
329 zł

2.

1.

od

2.

3.

19999
zł/szt.

R

od

1.

79

grzejnik
kronos
chromowany

zł/szt.

Zestaw Praxis*

szafka z umywalką, szer. 50 cm, DSM, lakierowany front - 119 zł
słupek wysoki, C35, DSM, boki białe, front biały połysk - 155 zł
komoda, B35, DSM, boki białe, front biały połysk - 85 zł
szafka wisząca, A35, DSM, boki białe, front biały połysk - 79 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów
1.
2.
3.
4.

od

Zestaw pinia

1. szafka podwieszana z umywalką,
szer. 60 cm - 339 zł*
2. słupek Pinia, podwieszany,
szer. 30 cm - 199 zł
*cena nie zawiera armatury

199
zł/szt.

KRONOS wym. (szer. x wys.) moc
cena
195 W 199,99 zł
1
500x700 mm
2
500x900 mm 236 W 239 zł
3
500x1200 mm 324 W 299 zł

Seria baterii PSB ASTI

8390
zł/zest.

8990
zł/szt.

4790
zł/szt.

7890
zł/szt.

4890
zł/szt.

wannowa z zestawem
natryskowym

6
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umywalkowa
ścienna

umywalkowa
z zamknięciem
odpływu

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

zlewozmywakowa
ścienna

zlewozmywakowa
stojąca
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

Łazienkowe

249

szaleństwo c
enowe

zł/szt.

y
hit cenow

17

99

zł/żeberko

DESZCZOWNIA
Z BATERIĄ
TERMOSTATYCZNĄ
drążek stalowy o wysokości 980 mm, słuchawka
1-funkcyjna, wąż stalowy,
bateria termostatyczna
z blokadą 38 stopni

GRZEJNIK ALUMINIOWY POWER 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm,
moc 769 W

129

POLSKI

zł/szt.

21

99

zł/żeberko

BRODZIK

od

419
zł/kpl.

KABINA NATRYSKOWA CELINE

deszczownia

szyba 4 mm, profil aluminiowy, kolor szkła satyna, obudowa
brodzika w komplecie, wym.: 80x80 cm - 419 zł,
90x90 cm - 449 zł

drążek stalowy
o wysokości 940 mm,
słuchawka 1-funkcyjna

Grzejnik aluminiowy Opal 80
wys. 580 mm, gr. 80 mm, szer. 80 mm,
moc 1000 W

659

789

zł/kpl.

599

zł/szt.

zł/zest.

deska

wolnoopadająca

STELAŻ
PODTYNKOWY
GEBERIT UNIFIX

ZESTAW
PODTYNKOWY
PARVA

element montażowy
do WC - UP100,
przycisk chrom Delta 20

179

+500°P
+50°P

POLSKI
BRODZIK

Kabina Z BRODZIKIEM DORIS

80x100x200 cm, profil chrom, szkło hartowane
6 mm, podwójne rolki, brodzik 15 cm w komplecie

259
zł/szt.

619

zł/szt.

zł/zest.

deska

wolnoopadająca

kompakt merida

odpływ poziomy,
deska PP wolnoopadająca

WC KOMPAKT
STRONG Master
3/6 litra, deska PP,
odpływ poziomy

od

6999

1399
zł/szt.

zł/szt.

seria
dakar,
ida

Deska sedesowa

wolnoopadająca Formic PSB,
duroplast

deska

wolnoopadająca

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

różne rodzaje,
kolory

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

kabina DILL kwadratowa

szkło hartowane 5 mm transparentne, profil aluminiowy,
brodzik w zestawie, podwójne rolki, wym.: 80x80 cm
i 90x90 cm

Sierpień 2019
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Remontuj
z nami!

od

FA RBA
Ult ra m att
,1l

4299

od

zł/szt.

3699

od

zł/szt.

5990
zł/szt.

za 1 zł

do magnat
Cermic 2,5
l

6499
zł/szt.

Magnat Ceramic

ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej generacji, wyprodukowana przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii CERAMIC SYSTEM bazującej na ceramicznych
komponentach oraz najwyższej jakości
żywicach i pigmentach, 2,5 l (26 zł/l)

8999

dulux kolory świata

lateksowa farba do ścian i sufitów,
2,5 l - 42,99 zł (17,20 zł/l),
5 l - 84,99 zł (17 zł/l)

Dekoral akrylit w

10990

ysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba do ścian i sufitów,
2,5 l - 59,90 zł (23,96 zł/l),
5 l - 109,90 zł (22 zł/l)

3990

4799

zł/szt.

zł/szt.

BECKERS Designer Colour

farba lateksowa do ścian i sufitów,
2,5 l - 36,99 zł (14,80 zł/l),
5 l - 67,99 zł (13,60 zł/l)

zł/szt.

zł/szt.

ATIS
10% GR
magnat
ultra matt
lateksowa farba
do sufitów,
10 l (9 zł/l)

DULUX BIAŁY MAT

DULUX EASY CARE
Nieskazitelna biel
plamoodporna, 9 l
(12,21 zł/l)

3999

od

zł/szt.

1699

Jedynka śnieżnobiała

biała farba emulsyjna, wysokiej
jakości, do dekoracyjnego
i ochronnego malowania ścian
i sufitów wewnątrz pomieszczeń,
9 l (5,33 zł/l)

farba do dekoracyjnego
malowania ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń, 10 l + 10% gratis
(3,63 zł/l)

3499

zł/szt.

2499

zł/szt.

Sadolin Extra

dekoral EMAKOL
STRONG 0,9 l

lakierobejca dekoracyjno-ochronna, różne kolory,
0,75 l (53,32 zł/l)

zł/szt.

altax Super
Trwała Emalia

ALTAX szybkoschnąca emalia

emalia ftalowa do ogólnego
stosowania, dostępne różne
kolory (od 18,88 zł/l)

dzięki dużej przyczepności emalią
można malować: drewno, metal,
beton, tynki, tworzywa sztuczne,
aluminium, wysezonowany ocynk itp.,
750 ml (33,32 zł/l)

na wszystkie powierzchnie
wykonane z drewna i metalu,
dostępne różne kolory,
0,75 l (46,65 zł/l)

2699

699

zł/szt.

zł/szt.

PANELE PODŁOGOWE
1.
2.
3.
4.

Dąb Podlaski, AC3, 7 mm - 17,99 zł/m2
Dąb Teatralny, AC4, 7 mm - 22,99 zł/m2
Dąb Colorado, AC4, 8 mm - 25,99 zł/m2
Dąb Apolonia, AC4, 8 mm - 29,99 zł/m2

od

betoniarka
budowlana

wieniec żeliwny,
silnik 550 W, poj. 120 l

Gładź
szpachlowa
Acryl Putz
Start
20 kg (1,35 zł/kg)

8

Sierpień 2019
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OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

2.

3.

1799

4.
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

zł/m2

Remontuj

604
graphite

z nami!

604
light grey

605
beige

3299
zł/m2

Płytki gresowe

matowe, mrozoodporne, wym. 60x60 cm, gat. 1, różne kolory

y
hit cenow

797,-

zł/kpl.

DRZWI ZEWNęTRZNE DETROIT

DRZWI ZEWNĘTRZNE ARUBA

szerokość: 80, 90 cm; L/P, kolor: złoty dąb, orzech, antracyt, wyposażenie: skrzydło,
ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki, próg, wypełnienie: spieniony polistyren,
wykończenie: Nano Advance, blacha ocynkowana

szerokość 90 cm; L/P, kolor: orzech, złoty dąb; wypełnienie: pianka poliuretanowa; wykończenie: okleina PVC;
szyba: zespolona hartowana; komplet akcesoriów w cenie

y
hit cenow

849

od

189,-

zł/kpl.

299

zł/szt.

zł/szt.

BIURKO FRANEK

SKRZYDŁO
RAMOWE WEWNĘTRZNE IBIZA*

wymiary: 1000x500x770 mm, biurko wykonane z białej płyty laminowanej
o grubości 16 mm; wyposażone w 3 metalowe szuflady na prowadnicach
METABOX; bardzo dobra jakość wykonania oraz nowoczesny design
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

szerokość od 60 do 90 cm, szyba hartowana,
kolor dąb Montana - folia 3D
*cena bez klamki i ościeżnicy

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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proszek do prania mr. ziggi

color, white, 5 kg, karton - 39,99 zł (8 zł/kg)

od

1.

fosforanów
zeolitów
alergenów

2.

4.

3.

6.

zł/szt.

10.

9.

5.

599

8.

7.

PRANIE, JAKIEGO JESZCZE NIE BYŁO!

1. dr.prakti kapsułki proszkowe do prania color/universal, 45 sztuk - 19,99 zł (0,44 zł/szt.)
2. silan supreme, płyn do płukania, różne rodzaje, 1,2 l - 10,99 zł (9,16 zł/l)
3. vanish gold oxi action, proszek odplamiacz pink/white, 625 g - 21,99 zł (35,18 zł/kg)
4. clin, rozpylacz płyn do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
5. bref power activ, kostka do wc, różne rodzaje, 3x50 g - 9,99 zł (66,60 zł/kg)
6. savo spray przeciw pleśni do łazienki lemon, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
7. savo płyn do czyszczenia i odświeżania pralek, 2x250 ml - 17,99 zł (35,98 zł/l)
8. cif cream, mleczko czyszczące, różne rodzaje, 750 ml - 7,99 zł (10,65 zł/l)
9. fairy professional płyn do mycia naczyń lemon/sensitive, 5 l - 29,99 zł (6 zł/l)
10. regina rumiankowy papier toaletowy, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)

od

129
zł/szt.

+500°P
+50°P

Nowoczesna, innowacyjna, skoncentrowana
fomuła produktów marki Mr. ZIGGI łączy w
sobie cechy tradycyjnych, jak i nowoczesnych
środków do prania.

przebadane dermatologicznie
przyjazne dzieciom
zwalczają roztocza i bakterie
usuwają wszelkie zabrudzenia
chronią tkaniny przed blaknięciem i koloryzacją
odświeżają białą odzież
skuteczne także w niskich temperaturach
chronią pralkę przed osadzaniem się kamienia
dbają o środowisko naturalne

krzesło SONET

siedzisko z tworzywa, tapicerowane imitacją skóry,
dostępne w kolorach: biały, szary

5790
zł/szt.

dostępne kolory:

2.

1.

dostępne kolory:

od

dostępne kolory:

2.

1.
2.
3.

10

3.

1.

Kosz/stolik GORDON; blat MDF; wym. 40x40x40 cm - 57,90 zł
Półki dekoracyjne; dostępne różne rodzaje - od 64,90 zł
KRZESŁO LOCKER; krzesło młodzieżowe; tapicerowane imitacją skóry,
regulacja wysokości krzesła, podstawa metalowa, chromowana; dostępne
w kolorach: biały, szary, turkus i czarny - 145 zł

Sierpień 2019

dostępne kolory:

dostępne kolory:

krzesła i fotele

3.

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

1. NITRO krzesło młodzieżowe; tapicerowane
imitacją skóry, regulacja wysokości siedziska,
podstawa i podłokietniki z tworzywa, kółka do
powierzchni miękkich; dostępne w kolorach:
czerwono-czarny, biało-czerwony - 219 zł
2. PROGAME/RACE fotel gracza; sportowy design, komfortowe siedzisko i oparcie,
podłokietniki, tapicerowany imitacją skóry,
mechanizm TILT - umożliwia swobodne kołysanie się, płynna regulacja wysokosci siedziska,
chromowana podstawa; dostepny w kolorach:
czerwony, szary, zielony - 329 zł
3. ELEFANT krzesło młodzieżowe
tapicerowane tkaniną, metalowa podstawa
w kolorze czarnym, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, kółka do powierzchni miękkich, dostępne
w kolorach: szary, turkus, limonka - 199 zł

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

od

749
zł/szt.

od

kubek - 7,49 zł, miska - 9,99 zł, mata - 1,99 zł, podkładka pod talerz - od 7,99 zł

22

Roleta mini ROLLO

szer. 38-114 cm, dł. 150-215 cm; dostępna w kolorach:
piaskowy, beż, groszek, czekolada, popiel

od

od

zł/szt.

dostępne kolory:

od

zł/szt.

Termos,
lunchbox,
bidon

CACTUS BLACK, WHITE

90

329

1390

1590

od

zł/szt.

zł/szt.

poduszka

wym. 40x40 cm, dostępne różne wzory
DMS

od

Dekoracja Moda Styl

Tablica

4490
zł/szt.

korkowa, suchościeralna-magnetyczna; dostępne
różne wymiary

6990

3490

zł/szt.

zł/kpl.

Koc

- geometrical, wym. 150x200 cm - 44,90 zł
- rene, wym. 150x200 cm - 64,90 zł

od

999

od

599

zł/szt.

Komplet pościeli LUIS

- wym. 1x140x200 cm, 2x70x80 cm - 34,90 zł
- wym. 1x160x200 cm, 2x70x80 cm - 45,90 zł
- wym. 1x200x220 cm, 2x70x80 cm - 54,90 zł

od

lustro lahti

PUDŁA, POJEMNIKI

wym. 40x120 cm

6290

dostępne różne wielkości

od

zł/szt.

5990
zł/szt.

zł/szt.

+500°P
+100°P
Dywan MONTANA

Obraz CANVAS SILVER

- wym. 65x65 cm - 62,90 zł
- wym. 85x113 cm - 127 zł

Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

wym.: 60x110 cm - 59,90 zł, 120x170 cm - 157 zł,
160x230 cm - 279 zł; dostępny w kolorach: beż, ivory,
jasnoszary, różowy

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

ramka oslo
różne wymiary
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka
y
hit cenow

Oświetlenie

90
3
2

dla ucznia

zł/szt.

y
hit cenow

zł/szt.

LAMPKA
BIURKOWA LED

LAMPA BIURKOWA SUZI*

0°
P

moc 9 W, podstawa
zmieniająca kolory, 3 stopnie
ściemniania, dostępne kolory:
biały, czarny, srebrny

+5
0

+50°P

dostępne kolory:

dostępne kolory:

99,-

2790

moc 60 W, gwint E27, klips
*bez żarówki

zł/szt.

LAMPKA BIURKOWA
LED LOLLI Z ŻARÓWKĄ
moc 6 W, gwint E14

4290

5590

zł/szt.

zł/szt.

2.

dostępne kolory:

1.

4590
dostępne kolory:

od

zł/szt.

LAMPKA BIURKOWA
LED SARI

LAMPKI BIURKOWE NUOVA
gwint GU10, moc 35 W
1. klips - 45,90 zł
2. stojąca- 55,90 zł

moc 4,5 W

105

4290

zł/szt.

LAMPKA BIURKOWA
LED GEORGE
moc 2,4 W

5990

5990

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

dostępne
kolory:

dostępne
kolory:

zł/szt.

LAMPKA BIURKOWA PIXA*
gwint E14, moc maks. 40 W, łamany
wysięgnik, możliwość ustawienia
w różnych poziomach
*bez żarówki

LAMPKA
BIURKOWA LED ISTI

moc 9 W, 4 zmiany jasności

5990
zł/szt.

LAMPKA
LAMPKA BIURKOWA
BIURKOWA LED GALACTIC
LED DANTE moc 5 W, 3 zmienne barwy
moc 3 W

dostępne kolory:

dostępne kolory:

4990

światła, 5 zmian jasności,
budzik, kalendarz, termometr

LAMPKA
BIURKOWA
LED JASMINE

LAMPKA
BIURKOWA
LED EDDY

moc 6 W, uchwyt klips, moc 6 W, 3 barwy światła,
4 zmiany jasności
3 zmiany jasności

PSB MRÓWKA Strzelce Opolskie
47-100 Strzelce opolskie, ul. Gogolińska 4, tel. 77 461 80 35
godz. otwarcia: pn.-pt.: 7-20, sob.: 8-17, nd.: 10-18
zakup
y na

RATY

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

