Grudzień
2020
Oferta ważna
od 4.12 do 24.12
lub do wyczerpania zapasów.
Punkty PAYBACK obowiązują
tylko do 20 grudnia 2020 r.

www.mrowka.com.pl

od

1399

od

zł/szt.

8990
zł/szt.

PROJEKTORY LED

różne rodzaje, z pilotem lub bez

CHOINKI SZTUCZNE
różne rodzaje i wielkości,
wys.: od 40 cm do 210 cm

od

2490
zł/szt.

OŚWIETLENIE

od

bożonarodzeniowe,
różne rodzaje

399

od

zł/szt.

1390
zł/szt.

LAMPKI CHOINKOWE

DEKORACJE ŚWIĄTECZNE

NA BATERIE, różne rodzaje - od 13,90 zł
SIECIOWE, różne rodzaje - od 17,90 zł

zawieszka dzwonek - od 3,99 zł; figurka domek - od 69,99 zł;
figurka świąteczna - od 10,59 zł; skarpety na prezenty - 12,99 zł;
wieniec dekoracyjny - 6,99 zł; gałązka ozdobna - od 3,99 zł

od

różne kształty lampek

529

34

99

zł/szt.

zł/szt.

2.

LATARENKA LED
NA BATERIE

- 19,90 zł/szt.

1.

Zaoszczędź na prezentach
i świątecznych dekoracjach!

3.

ŻARÓWKI LED*

1. trójpak Mini Globe, E27, 6 W,
barwa ciepła i neutralna - 12,99 zł/opak.
2. E27, 8 W, barwa ciepła i neutralna - 5,29 zł
3. świeczki, E14, 6 W, trzy barwy - 5,59 zł
*3 lata gwarancji

2,5
litra

Oszczędzaj z PAYBACK – zbieraj punkty za każde zakupy
i korzystaj z kuponów, aby mieć ich jeszcze więcej.
Zebranymi punktami możesz obniżyć wysokość
swojego rachunku w Mrówce.

ŚNIEŻKA
BARWY NATURY

matowa farba lateksowa, 2,5 l (14 zł/l)

PSB MRÓWKA CHRZANÓW

Aktywuj kupon w aplikacji PAYBACK i wymień
punkty na zakupy, a dodatkowo otrzymasz
+500 punktów, czyli 5 zł w punktach!

dostępne kolory:

od

4199
zł/szt.

STOJAKI CHOINKOWE

- plastik, duży - 45,99 zł, mały - 41,99 zł
- z pojemnikiem, metal - 63,99 zł

JODŁA
KAUKASKA

cięta w klasie jakości
Standard z plantacji
w Polsce, wys.: od 175 cm
do 220 cm - 65,99 zł

od

4599

dostępne kolory:

od

zł/szt.

5999
zł/szt.

+500°P
+50°P

STOJAK
POD CHOINKĘ KUTY

1. wym.: 20x53 cm, otwór na pień śr. 8,2 cm,
kolory: złoty, srebrny - 59,99 zł, 2. wym.: 19x62 cm,
otwór na pień śr. 10 cm, kolory: złoty, srebrny - 65,99 zł,
3. wym.: 21x78 cm, otwór na pień śr. 12,5 cm, kolory:
złoty, srebrny - 79,99 zł + 50 punktów PAYBACK

JODŁA KAUKASKA

cięta w klasie jakości
HOME z plantacji w Polsce,
wys.: od 150 cm do 175 cm
- 45,99 zł

1.

od

3.

5

99

zł/szt.

2.
1. CYPRYSIK ELWOODII

9 cm, wys.: 25-30 cm - 6,99 zł

JODŁA KAUKASKA

2. POINSECJA

kopana w donicy w klasie jakości
Standard z plantacji w Polsce,
wys.: od 80 cm do 100 cm
- 45,99 zł

- jednopędowa, 10,5 cm, wys.: 25-30 cm - 5,99 zł
- wielopędowa, 13 cm, wys.: 30-40 cm - 10,99 zł

3. SZLUMBERGERA

9 cm, wys.: 20-25 cm - 5,99 zł

259

249

DOMEK LENA
DLA LALEK

zł/zest.

+500°P
+50°P*

zł/zest.

3 poziomy, 16 mebelków
w zestawie

299

zł/szt.

od

IDEALNE
na prezent

DREWNIANA
TOALETKA DIANA
DLA DZIECI

Grudzień 2020

zł/szt.

IDEALNE
na prezent

OSŁONKI

KUCHNIA/DOMEK
DLA LALEK 2W1 PIKOLO SONIA

zestaw zawiera: stolik i stołek,
5 akcesoriów, materiał: drewno + MDF

2

899

różne kolory i wymiary
*do wybranych osłonek
+ 50 punktów PAYBACK

3-piętrowy domek dla lalek z mebelkami
+ kuchnia z piekarnikiem, pralką, zlewozmywakiem

OdbierzPAYBACK
ją przy kasie
AKTYWUJNIE
EKUPONY
NA PAYBACK.PL
LUB W APLIKACJI MOBILNEJ
MASZ
KARTY PAYBACK?
SZYBCIEJ

i zbieraj punkty

od

699

od

109
zł/szt.

zł/szt.

POJEMNIKI

do przechowywania herbaty, kawy, pieczywa
- od 12,90 zł, przyprawniki - od 6,99 zł,
dozowniki na olej i ocet - od 10,90 zł

NACZYNIE ŻAROODPORNE

z podgrzewaczem, poj. 1,5-3,75 l - od 109 zł;
sztućce BOSTON 24 szt./kpl. - 64,90 zł/kpl.; szklanki,
poj. 300-410 ml - od 3,99 zł; salaterki - od 3,49 zł

PIECZENIE NA ŚWIĘTA…
w ofercie folie, papier, torebki
i foremki do pieczenia

od

349
zł/szt.

DOMOWE

wędliny

Y
HIT CENOW

od

2990

zł/szt.

ZASŁONY

VELVET

od

259
zł/szt.

ZAZDROSTKI
PODUSZKI różne rozmiary
- od 24,90 zł

- od 34,90 zł

POŚCIEL

satyna, 100%
bawełna
- od 79,90 zł

FIRANY

przelotki
- od 34,90 zł

ZASŁONY

taśma,
przelotki
- od 29,90 zł

NARZUTY
VELVET

od

KALOSZE

KOCE

różne rozmiary
- od 24,90 zł

męskie, damskie,
dziecięce,
różne rozmiary

różne rozmiary
- od 44,90 zł

2990
zł/para

349

od

zł/szt.

2490
zł/szt.

109
zł/szt.

+500°P
+100°P

FOTEL
GAMINGOWY COLIN

tapicerowany ekoskórą, wyposażony w mechanizm kołysania się; kółka z oponką do twardych
powierzchni nie rysujące podłogi, podłokietniki
z tapicerowanymi nakładkami, podstawa racingowa, poduszki zdejmowane podpierające
lędźwie oraz odcinek szyjny kręgosłupa
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

AKCESORIA WĘDLINIARSKIE

- nici wędliniarskie bawełniane białe - 7,99 zł
- nastrzykiwarka + 2 igły, 100 ml - 29,99 zł,
30 ml - 19,99 zł (66,63 zł/100 ml)
- haki do wędzarni - tradycyjne,
5 szt. - 14,99 zł (3 zł/szt.)
- szynkowar Małe Co Nieco 0,8 kg - 45,99 zł
- saletra potasowa do peklowania mięsa
- 20 g - 2,59 zł (12,95 zł/100 g)
- peklosól z ziołami PEKLA
- 67 g - 2,99 zł (4,46 zł/100 g)
- marynata do ryb - mieszanka ziół i przypraw
- 120 g - 3,59 zł (2,99 zł/100 g)
- termometr do piekarnika +50 +300°C - 17,99 zł
- termometr do lodówek i zamrażarek - 5,99 zł
- siatka wędliniarska biała do 220°C, 15 cm x 5 m
- 11,99 zł, 22 cm x 4 m - 12,99 zł
- siatka wędliniarska z etykietą 4 m x 15 cm,
do 125°C - 14,99 zł

169

zł/zest.

KRZESŁO VICO

imitacja skóry, kolor: czarny,
jasno szary, beż - 39,90 zł

TABORET POXA

metalowy, kolor: czarny,
biały, szary - 24,90 zł

ZESTAW STOLIKÓW TORA
KRZESŁO VIDA SILVER
tapicerowane kolor: krem,
jasny szary, czarny

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

praktyczny zestaw stolików kawowych w stylu LOFT,
blaty w kolorze DĄB, stoliki wchodzą jeden pod drugi
dzięki czemu można powiększyć powierzchnię blatu,
doskonale pasuje do wnętrzy w stylu industrialnym

Grudzień 2020

3

od

5990
zł/szt.

119
zł/szt.

SUSZARKA
NA BIELIZNĘ

DESKA
DO PRASOWANIA

od

różne rodzaje

różne rodzaje

od

7

99

MOP OBROTOWY EASY
WRING&CLEAN TURBO
wkład do mopa - 26,90 zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

499

+500°P
+100°P

zł/szt.

1390
od

3490

od

1190
zł/szt.

zł/szt.

POJEMNIK
EMIL&EMILIA

POJEMNIK LARA
pojemność: 3-60 l

pojemność: 16-54 l

pojemność 24 l

1.

3.

od

°P

5.

+50°P

299
zł/szt.

poj.: 0,45-1,7 l

8.
7.

9.

4.

10.

11.

12.

+5

00

POJEMNIK NA
ŻYWNOŚĆ TINO&TINA

POJEMNIK BRUNO

13.

2.

6.

CHEMIA GOSPODARCZA

1. VIZIR PROFESSIONAL EXPERT color/regular, proszek do prania,
7,5 kg/100 prań - 64,99 zł (8,66 zł/kg; 0,65 zł/pranie) + 50 pkt. PAYBACK
2. VANISH proszek do prania firan, 400 g - 13,99 zł (34,98 zł/kg)
3. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płukania, różne rodzaje, 4,75 l/5 l
- 34,99 zł (7,36/6,99 zł/l)
4. VANISH Oxi Action COLOR/WHITE, 1 l - 12,99 zł
5. DALLI chusteczki do prania, ciemnych tkanin, opak. 10 szt. - 8,99 zł (0,90 zł/szt.),
białych/kolorowych tkanin, opak. 15 szt. - 8,99 zł (0,60 zł/szt.)
15.
14.

16.

17.

18.

19.

6. CALGON środek do zmiękczania wody, 500 g - 10,99 zł (21,98 zł/kg)
7. CLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 6,99 zł (13,98 zł/l)
8. AJAX płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1000 ml - 5,49 zł
9. SIDOLUX EXPERT do ochrony i nabłyszczania drewna, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
10. SIDOLUX EXPERT do ochrony i nabłyszczania, różne rodzaje, 500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
11. LUDWIK płyn do mycia drewno/panele, 1 l - 5,49 zł
12. DOMESTOS płyn do WC, CITRU/PINE, 650 ml + 100 ml - 5,99 zł (7,98 zł/l)
13. BREF POWER ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,26 zł/kg)

20.

24.

22.

26.

21.

25.
23.
14. MELT preparat do udrażniania, 750 ml - 25,99 zł (34,65 zł/l)
15. LUDWIK płyn do naczyń, różne rodzaje, 1000 g - 5,49 zł
16. FAIRY PLATINUM kapsułki do zmywarek, 84 szt. - 67,99 zł (0,80 zł/szt.),
ALL IN ONE, 115 szt. - 67,99 zł (0,59 zł/szt.)
17. CIF CREAM mleczko czyszczące REGULAR/CITRUS, 750 ml - 8,99 zł (11,99 zł/l)
18. MEGLIO spray LEMON, odtłuszczacz, 750 ml - 11,99 zł (15,98 zł/l)
19. FIRENET środek do czyszczenia kominków, grillów, piekarników, 750 ml - 22,99 zł (30,65 zł/l)
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27.
20. CASHMIR MEGA ROLKA NEW ręcznik kuchenny, 300 listków - 6,99 zł
21. SOFT&EASY ręcznik papierowy, a’2 - 2,99 zł (1,49 zł/rolka)
22. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł (1,08 zł/rolka)
23. ŻEL ANTYBAKTERYJNY do rąk, 400 ml - 12,99 zł (32,47 zł/l)
24. PŁYN ANTYBAKTERYJNY do mycia rąk, 5 l - 69,99 zł (14 zł/l)
25. HUMISTOP pochłaniacz wilgoci, urządzenie 280 g - 12,99 zł
26. HUMISTOP MAXI pochłaniacz wilgoci, urządzenie 800 g - 32,99 zł
27. HUMISTOP wkład zapasowy - od 8,99 zł
i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

149

IDEALNE

37

zł/szt.

na prezent

zł/szt.

IDEALNE

42
zł/szt.

IDEALNE

na prezent

na prezent

MASZYNKA DO MIELENIA MIĘSA

funkcja REVERSE (bieg wsteczny), metalowa komora
mielenia odłączana przyciskiem, taca zsypowa do
podawania produktów, nóż ze stali nierdzewnej, 3 sitka
z otworami o średnicy: 3, 5, 7 mm, nasadka do wyrobu
wędlin, nasadka do wyrobu pasztecików, popychacz,
zasilanie: 220-240 V 50 Hz, moc maksymalna 720 W

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY BIAŁY

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY INOX

dwustronny wskaźnik poziomu wody z podziałką,
stabilna obrotowa podstawa 360°, wymienny filtr,
pojemność maks. 1,7 l, moc: 1850-2200 W

od

obudowa ze stali nierdzewnej, wielostopniowy
system zabezpieczeń, stabilna obrotowa podstawa
360°, lampka kontrolna stanu pracy, poj. maks. 1 l,
moc: 1350-1600 W

1999

64

zł/zest.

HIT C
ENOW
Y

zł/szt.

199

zł/szt

.

IDEALNE
na prezent

IDEALNE

IDEALNE

na prezent

MYJKA DO OKIEN

na prezent

urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien,
luster i płytek; szerokość robocza (ssawki) 280 mm;
zbiornik na brudną wodę 100 ml; zasilanie bateryjne;
wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu
akumulatora ok. 60 m2

DZBANEK LUNA MI

z wkładem Unimax standard x2 szt. + bidon 0,6 l,
kolory: miętowy, stalowy, biały - 27,99 zł
- wkłady filtrujące dzbanka Dafi 2+1 - 19,99 zł
- wkłady filtrujące Dafi Unimax 2+1 - 24,99 zł

MIKSER RĘCZNY

5-stopniowa regulacja prędkości + funkcja TURBO,
przycisk zwalniający mieszadła, zabezpieczenie
przed przypadkowym wyjęciem mieszadeł podczas
pracy, mieszadła trzepakowe do ubijania piany,
mieszadła hakowe do wyrabiania ciasta, zasilanie:
220-240 V, 50/60 Hz, moc 300 W

1.

od

4990

3590
zł/szt.

zł/szt.

2.

ZESTAW BEZPRZEWODOWYCH
GNIAZD STEROWANYCH PILOTEM

3.

1. 2+1 - 49,90 zł
2. 2+1, IP44 - 59,90 zł
3. 3+1, funkcja timera - 69,90 zł

od

od

WATOMIERZ
kalkulator energii
- 35,90 zł

1590

od

zł/szt.

STEROWNIK OŚWIETLENIA
bezprzewodowy,
3-kanałowy - 55,90 zł

2590
zł/szt.

1.
2.
1.
UNIWERSALNY
MIERNIK
CYFROWY

1. V12 - 15,90 zł
2. V14 z buzzerem - 39,90 zł
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

UCHWYT TV

2.

3.

1. regulowany 26-55”, 35 kg/1M08 - 79,90 zł
2. 26-55”, 45 kg/1M10 - 35,90 zł
3. 13-42”, 35 kg/1M11 - 25,90 zł

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI
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189

zł/szt.

LAMPA WISZĄCA FARFALLA
gwint E27, kolor: biały, róż, ciemny róż

4.

2.

od

3990 90
od 89

3.

zł/szt.

1.

zł/szt.

+500°P
+50°P
PLAFON LED

OPRAWA WISZĄCA VITA

gwint E27, kolor: grafitowa/herbaciana;
- 1 zwis - 89,90 zł
- 3 listwa - 199,90 zł
- 3 talerz - 225,90 zł

1. Tonga 12 W, 23x23 cm - 39,90 zł
2. NYK 12 W, 25x25 cm - 65,90 zł
3. Helm 12 W, 30 cm z czujnikiem ruchu,
IP44 - 99,90 zł
4. Bryza Eco 12 W, 30 cm z czujnikiem
ruchu, IP66 - 111,90 zł

od

7490
zł/szt.

490
zł/szt.

259
zł/szt.

ROZGAŁĘŹNIK
różne rodzaje

od

899
zł/szt.

ODKURZACZ WD3

przeznaczony do usuwania suchych oraz wilgotnych
zabrudzeń i niewielkich ilości wody

6
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PRZEDŁUŻACZE DOMOWE
różne rodzaje

i zbieraj punkty

AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK SZYBCIEJ

LAMPA
PODŁOGOWA
BENFICA

kolor: biały, czarny, szary
gwint: 1xE27, 1xE14

4990

IDEALNE
na prezent

129

zł/zest.

ZESTAW NASADEK
I BITÓW 40 el.

169

zł/zest.

zł/zest.

grzechotka 1/4”, wkrętak z grzechotką, 31 szt. bitów CrV, 5 szt. nasadek
1/4”, adapter 1/4” do nasadek/bitów,
przedłużacz 1/4” x 75 mm

IDEALNE

71

na prezent

50

59

90

EL.

72

EL.

EL.

IDEALNE

ZESTAW AKCESORIÓW
DO SAMOCHODU 71 el.

zł/zest.

ZESTAW AKCESORIÓW
DO WKRĘCANIA
I WIERCENIA 50 el.

w zest.: wiertła do muru,
HSS-TIN do metalu,
do drewna z końcówką pilotującą, pogłębiacz,
uchwyt magnetyczny, końcówki wkrętarskie
20x25 mm (Pozidriv, Phillips, Torx, płaskie, sześciokątne),
końcówki nasadkowe; adapter do końcówek
nasadkowych, punktak

w zest.: wkrętak grzechotkowy z wymiennymi
końcówkami: Phillips, Torx, Pozidriv i płaskimi;
klucze płaskie, klucze imbusowe, klucz nastawny
szwedzki; szczypce, kombinerki; teleskopowy
uchwyt magnetyczny; latarka z bateriami;
grzechotka 3/8”; przejściówka z 3/8” na 1/4”;
nasadki sześciokątne 3/8” i 1/4”

na prezent

ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH
1/2” i 1/4” 72 el.

w zest.: grzechotka: 1/2” i 1/4”, nasadki: 1/2” i 1/4”, nasadka
do świec, przedłużki: 1/2” i 1/4”, przegub uniwersalny 1/2”,
adapter: 3/8” (F) - 1/2” (M), uchwyt 1/4”, klucze sześciokątne
1/4”, końcówki wkrętakowe stal S2, adapter do końcówek
wkrętakowych 1/4”, stal CrV, 25 lat gwarancji

1100

3

WAT

LATA

GWARANCJI*

159

mm

SZLIFIERKA KĄTOWA 1100 W

zł/szt.

379

20 V

215

125

IDEALNE

na prezent

WALIZKA

zł/zest.

W ZESTAWIE

zł/szt.

BOSCH
SZLIFIERKA
KĄTOWA 720 W

720
WAT

125
mm

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

SZLIFIERKA KĄTOWA
20 V LI-ION,
BEZSZCZOTKOWA

śr. tarczy 125 mm, akumulator 20 V
Li-Ion, 4 Ah; szybka 1-godzinna
ładowarka; silnik bezszczotkowy;
prędkość obr.: 10000 obr./min;
w zestawie: 5 tarcz, walizka

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
produktu na stronie producenta

1890
zł/szt.

189

7499

zł/szt.

zł/szt.

GRZEJNIK
CERAMICZNY

18 V
PISTOLET DO KLEJU
NA GORĄCO

moc: 40/80 W; szer. wkładów klejowych 11,2 mm;
czas rozgrzewania 2-3 minut (do pełnej mocy);
wydajność 12-16 g/min

moc: 750 W/1500 W;
ochrona przed przegrzaniem automatyczna kontrola termostatu; wbudowany termostat pokojowy

WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V LI-ION

akumulator Li-Ion 18 V, 2,5 Ah; szybka ładowarka;
moment obr. 35 Nm; prędkość obr. 0-550 obr./min;
ustawienia momentu obr.: 21; maks. śr. wiercenia 10 mm

2999

7990

zł/szt.

9999
zł/szt.

zł/szt.

2000
W
PRECYZYJNY WKRĘTAK
AKUMULATOROWY

do serwisowania telefonów, tabletów, laptopów; akumulator Li-Ion 260 mAh, ładowanie poprzez port micro
USB; obudowa ze stopu aluminium; magnetyzowane
wrzeciono; oświetlenie LED; współpracuje z sześciokątnymi bitami 4 mm
Sprawdź stan swojego
konta PAYBACK przy kasie.

TERMOWENTYLATOR FH-04

ochrona przed przegrzaniem; automatyczna kontrola termostatu; wbudowany
termostat pokojowy; 3 opcje do wyboru:
zimny, ciepły, gorący

OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMI

GRZEJNIK OLEJOWY

7 żeberek, 550/950/1500 W
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU

4599

3899

zł/szt.

od

zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

DULUX KOLORY ŚWIATA

zł/szt.

2,5
litra

DEKORAL AKRYLIT W

lateksowa farba do ścian i sufitów, 2,5 l (18,39 zł/l)

farba lateksowa do ścian i sufitów, 2,5 l (15,59 zł/l)

16499

5699

5999

zł/szt.

zł/szt.

5
litrów

BECKERS DESIGNER COLOUR

2,5 l - 59,99 zł (23,99 zł/l), 5 l - 109 zł (21,80 zł/l)

109

2699

zł/szt.

zł/opak.

GŁADŹ
SZPACHLOWA
ACRYL PUTZ
START
2,5
litra

10
litrów

MAGNAT CREATIVE

farba lateksowa, o głębokim stopniu
matowości i antyrefleksyjna, szczególnie polecana do malowania dużych powierzchni, 2,5 l (22,80 zł/l)

10
litrów

MAGNAT NON-REFLEX

BECKERS DESIGNER WHITE

biała, głęboko matowa, antyrefleksyjna
farba do sufitów; odporność na zmywanie i szorowanie, 10 l (16,50 zł/l)

2999

10
litrów

7 mm

1.

1799

zł/szt.

zł/szt.

7 mm

od

10
litrów

DEKORAL EMAKOL STRONG

wewnętrzna, biała, 10 l (3 zł/l)

2.

5999

0,9
litra

FARBA AKRYLOWA
PSB MRÓWKA

biała emulsja akrylowa do
ścian i sufitów, 10 l (5 zł/l)

od

zł/szt.

zł/szt.

ŚNIEŻKA EKO

Y
HIT CENOW

wodorozcieńczalna, biała farba lateksowa do malowania ścian i sufitów, pomalowana powierzchnia
zyskuje matowe wykończenie, 10 l (10,90 zł/l)

4999

10
litrów

20 kg (1,35 zł/kg)

20
kg

emalia ftalowa do ogólnego stosowania,
dostępne różne kolory, 0,9 l (od 19,98 zł/l)

3.

GRUNT ŚNIEŻKA

lateksowa emulsja podkładowa
do wnętrz, 10 l (6 zł/l)

7 mm

1799
zł/m2

KRONOPOL PANEL PODŁOGOWY

4.

8 mm

1. Dąb Podlaski, AC3, 7 mm - 17,99 zł
2. Dąb Sceniczny/Bachus, AC4, 7 mm - 22,99 zł
3. Dąb Parkietowy/Zorba, AC4, 7 mm - 22,99 zł
4. Wiąz Armanta, AC4, 8 mm, V-fuga - 32,99 zł

1.

MRÓWKA CHRZANÓW
UL. KROCZYMIECH 24

TEL. 32-623-59-61, www.mrowkachrzanow.pl
GODZINY OTWARCIA: PN.-PT.: 700-1900, SOB.: 800-1900, ND.: 9 00 -1800
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.
Punkty PAYBACK obowiązują tylko do 20 grudnia 2020 r.

www.mrowka.com.pl

7 mm

