
1.

2. 3.4.

ZESTAW MEBLI RUBID*
1. szafka wisząca, szer. 60 cm - 169 zł, 2. komoda, szer. 60 cm - 209 zł
3. słupek: szer. 30 cm - 209 zł, szer. 60 cm - 399 zł
4. szafka z umywalką: szer. 40 cm - 219 zł, szer. 50 cm - 239 zł, szer. 60 cm - 259 zł

*zestaw
 nie zaw

iera lustra i arm
atury

ZESTAW 
PODTYNKOWY 

ARTECO
przycisk chrom błysk, 

deska polipropylenowa 
wolnoopadająca

KOMPAKT WC  
ARTECO CLEAN ON

3/5 litra, deska duroplast wolnoopadająca, 
odpływ poziomy - 399 zł, pionowy - 419 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

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

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

KOLUMNA 
NATRYSKOWA 
A-18 DEX
chromowany drążek 
wys. 96 cm i śr. 22 mm, 
deszczownica, słuchawka 
prysznicowa, mydelniczka, 
przewód natryskowy

KABINA  
LIZA WHITE
szyby przednie transparentne 5 mm, szyby tylnie 
w kolorze białym 4 mm, profile aluminiowe - chrom, 
chromowane profile wokół tylnych szyb, uszczelki  
magnetyczne plastikowe, słuchawka prysznicowa,  
bateria, półka szklana, brodzik kwadratowy  
o wys. 15 cm, gł. brodzika 5 cm, kabina bez syfonu,  
wym.: 80x80 cm - 1070 zł, 90x90 cm - 1199 zł

od 169 
zł/szt.

649 
zł/zest.

od 399 
zł/zest.

od 649 
zł/zest.

329 
zł/kpl.

129 
zł/szt.

od 1070 
zł/szt.

www.mrowka.com.pl

Listopad  
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Oferta ważna  
od 6.11 do 21.11

lub do wyczerpania zapasów.

AKCJA APLIKACJA!
TYLKO TERAZ SUPEROFERTY!

Pobierz aplikację

Aktywuj kupon

Odbierz 5 zł
w punktach na start!

1

2

3

4 Sprawdź
superoferty!

Szczegóły i regulamin promocji na PAYBACK.pl/superoferty

OSTATNIA OKAZJA

NA REMONT
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00
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IDEALNE 
na prezent

PSB MRÓWKA ŚREM



2000 
W

1000 
W

8,6 
kW

8,6 
kW

8,6 
kW

10,7 
kW

4,2 
kW

1.

2.

3.

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

ODKURZACZ DO POPIOŁU 
I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ
moc 1000 W, pojemnik 18 l, filtr HEPA, wąż 
ssący, aluminiowa przedłużka, stal nierdzewna; 
filtr do odkurzacza - 19,99 zł/szt.

PIECYK GAZOWY
moc 4,2 kW 

TERMOWENTYLATOR 
FH-04
ochrona przed przegrzaniem; 
automatyczna kontrola termo-
statu; wbudowany termostat 
pokojowy; trzy opcje do wyboru: 
zimny, ciepły, gorący 

PIEC STALOWY  
BEATA 10,7 kW
wym. 46,5x39x97 cm

PIEC STALOWY  
ELIZA 8,6 kW 
kolor beżowy, wym. 40x46x90 cm

PŁYTA 
GRZEWCZA

PIEC STALOWY  
EWA MAX 8,6 kW
wym. 40x36x87 cm

PIEC STALOWY 
LUIZA 8,6 kW
wym. 33x36x93 cm

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

PROMIENNIK 
GAZOWY
na butlę 4,6 kW  
z reduktorem i wężem

TERMOMETRY
 - stacja pogody - podśw. RCC - biała - 39,99 zł 
 - elektroniczny termometr -20°C - +50°C - 22,99 zł 
 - termometr zewnętrzny 23 cm - kpl. 25 szt. mix - 6,99 zł 

ANTENA
DVB-T UHF, kierunkowa,  
29 elementy, 16 dB  
symetryzator, filtr LTE 

PRZEWÓD HDMI  
21 PIN
 - dł. 1,5 m 

PRZEWÓD  
KONCENTRYCZNY 
(ANTENOWY)
 - dł. 10 m - 9,90 zł
 - dł. 15 m - 15,90 zł
 - dł. 20 m - 19,90 zł

ŻARÓWKA  
G-TECH LED
 - E27, 10W, 840 lm, 3000K - 3,90 zł
 - E27, 12W, 1100 lm, 3000K - 4,90 zł

PRZEDŁUŻACZE  
DOMOWE
różne rodzaje

HIT CENOWY

1899
zł/żeberko

99 
zł/szt.

209 
zł/szt.

139 
zł/kpl.

599 
zł/szt.

599 
zł/szt.

449 
zł/szt.

319 
zł/szt.

7499
zł/szt.

od 699
zł/szt.

6990
zł/szt.

890
zł/szt.

od 990
zł/szt.

od 390
zł/szt.

2999
zł/szt.

od 899
zł/szt.
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dostępne kolory:

2.

1.

dostępne  
kolory:

LAMPA LOLY 
nowoczesny styl, kabel w modnym oplocie, 
wykończenia miedziane; 
biurkowa - 89,90 zł,  
wisząca - 135,90 zł

PLAFON LED 
PODTYNKOWY
 - 6 W, 360 lm - 9,90 zł
 - 12 W, 720 lm - 12,90 zł
 - 18 W, 1080 lm - 15,90 zł
 - 24 W, 1500 lm - 25,90 zł

LISTWA
podszafkowa LED,
230 V lub 12 V

OPRAWA 
SUFITOWA DRAGO
maks. 60 W, E27, 
biała lub czarna
 - 133x148 mm - 29,90 zł/szt.
 - 172x180 mm - 39,90 zł/szt.

DRZWI ZEWNĘTRZNE 
WEWNĄTRZKLATKOWE 
BRYZA*
wym. 80 i 90 cm; kolor: 
złoty dąb; wykończenie: 
lakierowane; wypełnienie: 
wełna mineralna/plaster miodu
*komplet akcesoriów w cenie

DRZWI ZEWNĘTRZNE BOLIWIA*
wym. 80, 90 cm; kolor: orzech szlachetny i złoty dąb szlachetny; 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: Nano Advance,  

szyba hartowana, ramka kolor czarny
*komplet akcesoriów w cenie

PRODUKT

POLSKI

SKRZYDŁO  
RAMOWE ETNA*
okleina 3D, dostępne 
szerokości 70, 80 cm, 
szyba hartowana,  
dostępna kolorystyka: 
dąb szwedzki
*ceny bez klamki  
i ościeżnicy

PLAFONY LED Z EFEKTEM 
GWIEŹDZISTEGO NIEBA
1. wym. 30-60 cm - od 49,90 zł
2. z pilotem, 3 barwy światła, funkcja ściemniania,  

 wym. 30-80 cm - od 79,90 zł

OPRAWA 
WISZĄCA VITA

gwint: E27,  
kolor: grafitowa/herbaciana; 

 - 1 zwis - 89,90 zł
 - 3 listwa - 199,90 zł
 - 3 talerz - 225,90 zł

od 8990
zł/szt.

od 990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

579 
zł/kpl.

od 329 
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

1399 
zł/kpl.
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FARBA BIAŁA 3 l
za 1 złdo 5 litrów farby kolorowejDULUX EASYCARE

7 mm

8 mm

7 mm

8 mm

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

MAGNAT CERAMIC
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej 
generacji, wyprodukowana przy wykorzy-
staniu innowacyjnej technologii CERAMIC 
SYSTEM bazującej na ceramicznych 
komponentach oraz najwyższej jakości 
żywicach i pigmentach, 5 l (27,80 zł/l)

DEKORAL 
CLEAN & COLOR
lateksowa farba satynowa, 
2,5 l (22 zł/l)

FARBA SUPER WHITE
wysokiej jakości wodorozcieńczalna 
farba lateksowa, pozwala uzyskać efekt 
eleganckiej, śnieżnej bieli o głęboko 
matowym wykończeniu, 11 l (9 zł/l)

DEKORAL AKRYLIT W
farba lateksowa, 
odporna na szoro- 
wanie, 10 l + 10% 
GRATIS (7,54 zł/l)

JEDYNKA ŚNIEŻNOBIAŁA
farba do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
10 l + 10% GRATIS (4,09 zł/l)

DULUX EASYCARE
farba plamoodporna, różne kolory, 2,5 l (24 zł/l)

GRUNT 
PODKŁADOWY DULUX
zwiększa przyczepność 
i krycie farb oraz zapewnia 
oddychanie ścian, 8 l (7,50 zł/l)

Dąb Kalabryjski, 
AC4, 8 mm 
- 25,99 zł

3.

Dąb Lagos, AC5, 
8 mm, V-fuga 
- 36,99 zł

4.

PANELE PODŁOGOWE

Dąb Piastowski, 
AC3, 7 mm 
- 17,99 zł

1.

Jesion Kalimera, 
AC4, 7 mm 
- 22,99 zł

2.

DRABINA 
ALUMINIOWA 
PRZEMYSŁOWA
składana, 
trzyelementowa; 
- 3x7 szczebli - 269 zł, 
- 3x9 szczebli - 329 zł

GRES TECHNICZNY
wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, antypoślizgowy,  
idealny na garaż, taras, balkon, opak. 1,5 m2, gat. I

URSA MATA 
Z MINERALNEJ 
WEŁNY SZKLANEJ 
STANDARD DF 38
λ = 0,038
gr. 100 mm

2,5
litra

11
litrów

11
litrów

11
litrów

8
litrów

2,5
litra

2,5
litra

5
litrów

10% GRATIS

3499
zł/szt.

139 
zł/szt. 5499

zł/szt.

99 
zł/szt. 

8299
zł/szt.

4499
zł/szt.

5999
zł/szt.

5999
zł/szt.

od 269 
zł/szt.

1099
zł/m2

od 1799
zł/m2

1799
zł/m2
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WYRZYNARKA 620 W
moc 620 W; regulacja prędkości 800-3000 obr./min-1; 
gł. cięcia: w drewnie 80 mm, w stali 10 mm, w plastiku 
20 mm; możliwość cięcia pod kątem 45 ;̊ prowadnica 
do cięcia wzdłużnego; cztery ustawienia brzeszczotu; 
wymiana brzeszczotu bez użycia narzędzi; ustawienie 
prowadnicy i stopy bez użycia narzędzi; walizka

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

WIERTARKO-WKRĘTARKA 
ELEKTRYCZNA
zasilanie 230 V ~50 Hz, moc znamionowa 280 W, 
prędkość obrotowa bez obciążenia 750 obr./min, 
24 ustawienia momentu obrotowego, uchwyt 
samozaciskowy 10 mm, przewód zasilający dł. 5 m

WIERTARKO- 
-WKRĘTARKA 
12 V LI-ION
akumulator 12 V litowo- 
-jonowy o poj. 1,3 Ah, 
czas ładowania 1 h; 
obroty: prawo/lewo, 
2 biegi, reg. momentu obr. 
17 + 1, moment obr.: 18-stopniowy, 
20 Nm; zdejmowany uchwyt wiertarski z możliwością 
mocowania bitu, uchwyt w obudowie antypoślizgowej, 
lampka LED, walizka

OPALARKA
moc 2000 W; temperatura: 1 bieg 350˚C, 
2 bieg 550˚C; wydajność: 1 bieg 300 l, 2 bieg 
500 l; w komplecie: skrobak, dysza: bardzo 
wąska, wąska, płaska i szeroka; walizka

ZESTAW BITÓW 43 el.
43-częściowy zestaw końcówek 
wkręcających i kluczy nasadowych

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA 
TITAN PLUS
rozmiar 496x258x240 mm, dwukomponen-
towa rączka, duża tacka w środku, prze-
zroczyste organizery w pokrywie, uchwyt 
na kłódkę, gumowe nakładki na narożniki

ORGANIZER-SKRZYNKA NARZĘDZIOWA
rozmiar 400x200x260 mm; 3 małe, 2 średnie i 1 duża 
szufladka oraz organizer na najmniejsze przedmioty; 
szufladki z zabezpieczeniem przed wysunięciem lub wy-
padnięciem z obudowy; rączkę do łatwego transportu; 
możliwość zawieszenia na ścianie

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA HEAVY
rozmiar 445x360x337 mm, korpus ze wzmocnionej 
mieszanki polimerów, wzmocniona konstrukcja ścian, 
ergonomiczne rączka z ABS, zapięcia z ABS, lita 
uszczelka zapewniająca pyłoszczelność oraz odpor-
ność na oddziaływanie wody, funkcjonalne nosidło

ZESTAW NASADEK I KOŃCÓWEK 94 el.
stal CrV, rękojeść z grzechotką 1/4” i 1/2”, nasadki 
sześciokątne 1/4” i 1/2”, nasadki długie 1/4” i 1/2”, 
nasadki do świec 1/2”, przegub uniwersalny 1/4” 
i 1/2”, przedłużki 1/4” i 1/2”, przedłużka giętka, 
nasadki z końcówkami: płaskie, sześciokątne, TORX

SPAWARKA INWERTOROWA 180 A
spawanie w technologii stykowej; zakres prądu spa-
wania 20-180 A; śr. elektrody 1,6-4 mm; ciężar 5 kg; 
tranzystor mocy wykonany w technologii IGBT (4xIGBT); 
HOT START, ARC FORCE, ANTI STICK; wentylator; 
zabezpieczenie termiczne; osprzęt

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

WIERTARKO-WKRĘTARKA 
UDAROWA 20 V LI-ION, 

BEZSZCZOTKOWA
akumulator 20 V Li-Ion, 2 Ah; 

szybka 1-godzinna ładowarka; silnik 
bezszczotkowy, pr. obr.: 1 bieg 0-400, 2 bieg 0-1400; częstotli-
wość udaru 21000 U/min.; metalowy uchwyt wiertarski 13 mm

215 
zł/szt.

89 
zł/szt.

WALIZKA
W ZESTAWIE

WALIZKA
W ZESTAWIE

WALIZKA
W ZESTAWIE

620
W

280
W

2000
W

180
A

43
elementy

94
elementy

720
W

125
mm

12
V

WALIZKA
W ZESTAWIE

4
Ah

20
V

20
V

159 
zł/zest.

159 
zł/zest.

7490
zł/zest.

3490
zł/szt.

3390
zł/szt.

5990
zł/szt.

379 
zł/zest.

189 
zł/zest.

6990
zł/zest.

379 
zł/zest.

HIT CENOWY

279 
zł/szt.
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1.
2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9.
11.

12.10.

13.

dostępne kolory:

HIT CENOWY

4999
zł/szt.

LISTWA DEKORACYJNA ŚCIENNA
wykonana z polimeru HD, dł. 2 m.b.
- profil 25 mm - 11,90 zł; - profil 42 mm - 21,90 zł;
w ofercie klej montażowy, 490 g - 12,90 zł (26,33 zł/kg)

DEKORACJA PIANKOWA 
PSI PATROL, SHIMMER I SHINE

DYWAN MARBELLA
wym.: 60x100 cm - 44,90 zł, 
70x140 cm - 69,90 zł, 120x160 cm - 139 zł, 
160x220 cm - 259 zł; różne wzory

LISTWA KARNISZOWA 
MASKUJĄCA
wysokość profilu 100 mm, wykonana z po-
limeru HD, sztukateria sufitowa, dł. 2 m.b.

PODUSZKA EKO
50x60 cm - 24,90 zł, 70x80 cm - 34,90 zł

KOŁDRA EKO 
155x200 cm - 54,90 zł, 220x200 cm 

- 69,90 zł

POSZEWKI 
VELVET
40x40 cm
- 10,90 zł/szt.

NARZUTY 
VELVET
różne rozmiary
- od 27,90 zł/szt.

KOCE
150x200 cm
- 44,90 zł/szt.

KRZESŁO ALMA
dostępne kolory: zielone, 
granatowe, czarne

KOSZ/STOLIK GORDON
płyta MDF w kolorze naturalnym 

+ metal  w kolorach: 
biały lub czarny; wym. 40x40x40 cm

CHEMIA GOSPODARCZA
1. E-PROSZEK do prania, 5,85 kg/90 prań, COLOR/WHITE 

- 29,99 zł (5,13 zł/kg; 0,33 zł/pranie)
2. SIDOLUX ANTI-BAC spray antybakteryjny, 500 ml, 

różne rodzaje - 11,99 zł (23,98 zł/l)
3. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny płyn do podłóg, 750 ml - 12,99 zł (17,32 zł/l)
4. CERAMIC środek do mycia ceramiki sanitarnej, 750 ml - 23,99 zł (31,99 zł/l)
5. CITRUS środek do czyszczenia, nabłyszczania i usuwania osadów 

po wodzie, 750 ml - 23,99 zł (31,99 zł/l)
6. DESCALER profesjonalny odkamieniacz, 500 ml - 21,99 zł (43,98 zł/l)

7. DIX spray do czyszczenia różnych powierzchni, 
500 ml - 7,99 zł (15,98 zł/l)

8. SOMAT tabletki do zmywarki; różne rodzaje; 
36, 48, 60 tabletek - 23,99 zł (od 0,40 zł/szt.)

9. REGINA najdłuższy ręcznik kuchenny papierowy, a’2 - 5,99 zł (3 zł/rolka)
10. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
11. SIDOLUX ANTI-BAC spray do dezynfekcji powierzchni, 500 ml - 14,99 zł (29,98 zł/l)
12. SIDOLUX ANTI-BAC żel do rąk wirusobójczy, 500 ml - 19,99 zł (39,98 zł/kg)
13.  płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni płaskich, 5 l - 49,99 zł (10 zł/l)

MOP ROTACYJNY 
TANGO

999
zł/szt.

od 4490
zł/szt.

7790
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 2490
zł/szt. HIT CENOWY

3990
zł/szt.

ZASŁONY
VELVET

139 
zł/szt.

5990
zł/szt.

od 599
zł/szt.

8990
zł/kpl.
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1. 2. 3. 4. 5.

PILARKA 
ELEKTRYCZNA LIDER

silnik 2000 W; prowadnica 40 cm

PILARKA SPALINOWA
silnik dwusuwowy 
49,3 cm3, łańcuch 

OREGON, gaźnik Walbro, 
prowadnica URSUS 40 cm

PILARKA SPALINOWA
silnik 2-suwowy, poj. 41 cm3, 
moc 1,9 KM, prowadnica 35 cm

AKUMULATOROWY 
SEKATOR

7,2 V, standardowa gr. cię-
cia świeżych gałęzi 18 mm, 
maks. gr. cięcia przy pełnej 

baterii 25 mm, w ze-
stawie: bateria 1,5 Ah, 

ładowarka; dodatkowo: 
wysięgnik - możliwość 
cięcia gałęzi na wys. 

~320 cm (samo urzą-
dzenie ma 190 cm)

- bez wysięgnika 
- 179 zł

- z wysięgnikiem 
- 249 zł

ELEKTRYCZNA 
PILARKA TARCZOWA 
DO DREWNA
moc 2000 W, maks. długość 
elementu 3 m, maks. śred-
nica elementu 135 mm, roz-
miar tarczy: 405x30x2,5 mm

SIEKIERA 
ROZŁUPUJĄCA  
M - X17 
+ OSTRZAŁKA 
DO SIEKIER 
I NOŻY XSHARP™

SKANDIC GARNKI, PATELNIE
 - patelnia, 20-28 cm - od 39,99 zł; garnek, 13-24 cm - od 39,99 zł; brytfanna, 32x21cm 
- 99,99 zł; czajnik, 3 l - 59,99 zł; w ofercie również narzędzia kuchenne - od 13,99 zł

GOTOWANIE I PIECZENIE
GARNEK WYSOKI, poj. 9-21 l - od 74,90 zł + 50 punktów PAYBACK; w ofercie: 
blachy, formy - od 9,99 zł; wykrawaczki - od 3,99 zł; akcesoria do pieczenia - od 5,99 zł

SZYNKOWAR
 - zestaw z płaszczem wodnym - szynkowar 
1,5 kg + garnek

 - w ofercie również akcesoria wędliniarskie: 
termometr do pieczenia, jelita naturalne, nakłu-
wacz do mięs, siatka wędliniarska - od 6,99 zł

PORCELANA W STYLU 
SKANDYNAWSKIM
w ofercie: miska - od 12,90 zł; talerz 
deserowy - 12,90 zł; filiżanka, 400 ml 
- 15,90 zł; kubek, 300 ml - 15,90 zł
 - karafka, 1,1 l - 13,90 zł; kieliszki, 
kpl./6 szt. - od 13,90 zł; naczynia, 
różne formy - od 7,99 zł; maty na 
stół - od 6,99 zł; ozdoby świąteczne 
- od 6,99 zł; świecznik - od 10,90 zł; 
koszyk metalowy - 17,90 zł

1. grabie - 49 zł
2. widły - 89 zł
3. szpadel ostry - 49 zł
4. szpadel prosty - 49 zł
5. łopata - 49 zł

199 
zł/szt.

499 
zł/szt.

299 
zł/szt.

od 179 
zł/zest.

849 
zł/szt.

189 
zł/zest.

159 
zł/zest.

od 3999
zł/szt.

od 699
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 49 
zł/szt. 
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PORZĄDKI

W OGRODZIE

+500°P+50°P

DOMOWE
WĘDLINY

+500°P+50°P



2.
3.

1.

PŁYN ZIMOWY 
PSB -20°C
4 l (2,50 zł/l)

AKCESORIA 
SAMOCHODOWE 
PROFAST
- gąbka z irchy - 4,99 zł
- odmrażacz do szyb - 5,99 zł
- szczotko-skrobaczka - 9,99 zł
- osłona termiczna różne rozmiary - od 5,99 zł   
- kable rozruchowe - 46,99 zł
- dywaniki samochodowe - 64,99 zł
- prostownik, 6V, 12V - 109,99 zł

KAPTUR ZIMOWY
dwie warstwy agrowłókniny, pomiędzy którymi umiesz-
czono komorę powietrzną; chroni rośliny nieodporne 
na działanie zimy; doskonały do rododendronów, róż, 
iglaków, winorośli itp.

KARMNIK 
DLA PTAKÓW

różne rodzaje KARMNIKI 
DLA PTAKÓW

różne rodzaje

POKARM 
DLA PTAKÓW
różne rodzaje

POKARM DLA PTAKÓW
 - 1 kg - 6,99 zł,
 - 3 kg - 19,90 zł (6,63 zł/kg)
KARMNIK
1. wym. 40x40x32 cm - 64,90 zł,
2. wym. 22x18x18 cm - 24,90 zł
3. mały - 19,90 zł
STOJAK
- 59,00 zł

AGROWŁÓKNINA 
ZIMOWA
najwygodniejsza metoda 
ochrony roślin przed 
mrozem i wysuszającym 
zimowym wiatrem, 
pomaga przetrwać 
roślinie aż do wiosny
 - AGRIMPEX 0,8x10 m + 50 punktów PAYBACK
 - AGRO-NOVA 1,6x5 m

999
zł/szt.

799
zł/szt.

od 2499
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 699
zł/szt.

1099
zł/szt.

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

AUTO

NA ZIMĘ
+500°P+50°P

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:

MRÓWKA ŚREM
GOSTYŃSKA 51, 63-100 ŚREM, TELEFON 61 642 75 00

GODZ. OTWARCIA: PN. - SOB.: 700-2000,    NIEDZIELA HANDLOWA: 1000-1800


