
MRÓWKA RząśniK
ul. wyszkowska 11 

tel. 29 679 20 85 
pn. - pt.: 700-1800, sob.: 700-1700

MRÓWKA DługosioDło
ul. ostRołęcKA 10 
tel. 29 74 12 221 

pn. - pt.: 700-1800, sob.: 700-1700

www.sepkowski.pl             www.kostkawyszkow.pl

1.

2.

3.

piec 
stAloWy 
beRtA
wym. 46,5x39x97 cm

oDKuRzAcze KoMinKoWe
1. do popiołu z silnikiem, 1000 W - 129 zł
2. z funkcją wydmuchiwania oraz samoczyszczenia, 1200 W - 199 zł
3. filtr do odkurzaczy kominkowych do popiołu - od 24,99 zł/szt.

piec 
stAloWy 

beAtA
wym. 46,5x39x97 cm

piec stAloWy 
eWA MAx
wym. 33x46x90 cm, 
górna płyta grzewcza 
z fajerką, przeszklenie 
w drzwiczkach

płytA 
gRzeWczA

piec 
stAloWy 
elizA
wym. 40x46x90 cm, 
kolor beżowy

gRzeJniK 
KWARcoWy
dwie opcje grzania

teRMoWentylAtoR 
FH-04

gRzeJniK  
KonWeKtoRoWy
2000 W, bez nawiewu

gRzeJniK 
ceRAMiczny 
ptc-A11

poDpAłKA
PsB 32 
KostKi
- 1,99 zł/opak.
(0,06 zł/szt.)

999 
zł/szt.

10 
kW

od 129 
zł/szt.

poj.

18 l

10,7 
kW

699 
zł/szt.

8,6 
kW

499 
zł/szt.

8,6 
kW

699 
zł/szt.

3299
zł/szt.

ocHRonA pRzeD 

pRzegRzAnieM

7999
zł/szt.

9499
zł/szt.

Hit cenoWy

3499
zł/szt.
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Oferta ważna  
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1.

2.

3.

4.

Zestaw MeBli ForMic*
boki Venge Luizjana, front biały,
1. szafka wisząca - 89 zł, 2. komoda - 99 zł, 3. szafka z umywalką 50 cm - 139 zł, 
4. słupek wysoki - 159 zł
*cena nie zawiera armatury

KaBiNa 
tiNa BlacK*

szkło grafitowe 5 mm, 
profile chrom aluminiowy, 

rolki górne podwójne, rolki dolne 
pojedyncze, POLSKI BRODZIK 

o wys. 16 cm i gł. 5 cm; 
wym.: 80x80 cm, 90x90 cm

*kabina jest bez syfonu

Zestaw Nice*
szafka z umywalką, 
szer. 50 cm, lakierowany 
front, boki płyta MDF - 159 zł

Zestaw KreDo*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolor biały 
- 169 zł

Zestaw sMall*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolory: wenge 
luizjana, biały połysk - 189 zł

*z
es

ta
w

y 
be

z 
ar

m
at

ur
y

Zestaw 
NatrysKowy 
a-30 Dex
w zestawie: drążek 
śr. 22 mm, uchwyt do moco-
wania słuchawki, słuchawka 
prysznicowa, deszczownica, 
mydelniczka, wąż PVC 
dł. 1,5 m, mosiężna głowica 
funkcyjna, kolory: czarny 
- 179 zł, złoty - 199 zł

DesKa seDesowa 
New ForMic

wolnoopadająca, duroplast

PRODUKT
POLSKIKoMPaKt Mito

odpływ poziomy, możliwość 
regulacji spłukiwania eko 2/4 litra 

lub 3/6 litra, deska polipropylenowa

GRZEJNIK łaZIENKOWy 
RaRO BIały

R

szer. x wys. moc cena
50x59,5 cm 263 W 149 zł
50x91 cm 363 W 209 zł

50x122,5 cm 475 W 239 zł

GRZEJNIK łaZIENKOWy 
raro cZarNy Mat

R

szer. x wys. moc cena
50x59,5 cm 263 W 169 zł
50x91 cm 363 W 239 zł

50x122,5 cm 475 W 269 zł

szer. x wys. moc cena
55x48 cm 315 W 119 zł
55x68 cm 460 W 189 zł
55x93 cm 610 W 239 zł
55x118 cm 760 W 279 zł
55x138 cm 920 W 299 zł

grZeJNiK 
łaZIENKOWy 
PsB sUN
kolor biały

R

cHeMia gosPoDarcZa
1. E proszek do prania, COLOR/WHITE, 90 prań, 

5,85 kg - 29,99 zł (0,33 zł/pranie), (5,13 zł/kg)
2. WOOLITE PERŁA, płyn do prania COLOR/DARK, poj. 4,5 l - 29,99 zł (6,66 zł/l)
3. SILAN płyn do płukania, różne rodzaje, poj. 2,77 l - 16,99 zł (6,13 zł/l)
4. MR. PROPER PROFESSIONAL, uniwersalny płyn czyszczący 

OCEAN/LEMON, poj. 5 l - 23,99 zł (4,80 zł/l)
5. LUDWIK, płyn do mycia PANELI/DREWNA, poj. 1 l - 5,49 zł
6. BREF POWER ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (7,33 zł/100g)
7. DIX spray, różne powierzchnie, poj. 0,5 l - 7,99 zł (15,98 zł/l)

8. LUDWIK, płyn do naczyń, różne rodzaje, poj. 900 ml - 5,49 zł (6,10 zł/l)
9. REGINA NAJDŁUŻSZY RęCZNIK, kuchenny, papierowy, a'2 - 5,99 zł (3 zł/rolka)

10. KATRIN czyściwo przemysłowe niebieskie - 22,99 zł
11. CASHMIR RUMIANKOWY papier toaletowy, a'12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)
12. MATTES mydło szare, 175 g - 2,99 zł (17,09 zł/kg)
13. SIDOLUX płyn do ochrony i nabłyszczania nagrobków, 

poj. 250 ml - 5,99 zł (23,96 zł/l)
14. SIDOLUX mleczko do czyszczenia nagrobków, 330 g - 5,99 zł (18,15 zł/kg)
15. płyn antybakteryjny do mycia rąk, poj. 5 l - 55,99 zł (11,20 zł/l)
16. żel antybakteryjny do rąk, poj. 400 ml - 9,99 zł (24,98 zł/l)

od 89 
zł/szt.

649 
zł/zest.

od 179 
zł/zest.

od 159 
zł/zest.

75 
zł/szt.

249 
zł/zest.

od 149 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

13.

15.

16.

5. 8.
2. od 299

zł/szt.

1.
4.3.

6.

7. 9.

10.

11.

14.

12.
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NIEOGRANICZONA

Dulux SupER BIały Mat
farba emulsyjna, wysokiej jakości, 
do dekoracyjnego i ochronnego 
malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)

DUlUx acryl Matt
biała farba emulsyjna, wysokiej jakości, 
do dekoracyjnego i ochronnego malowa-
nia ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
10 l (8,70 zł/l)

FarBa aKrylowa 
PsB MrÓwKa 
wewnętrzna, biała, 10 l 
(3,20 zł/l)

Dulux EaSycaRE KuchNIa I łaZIENKa
hydrofobowa, plamoodporna farba do malowania  
kuchni lub łazienki z unikalną technologią PROTECT;
 - biała mat: 1 l - 29,99 zł, 2,5 l - 69,99 zł (28 zł/l),  
5 l - 129 zł (25,80 zł/l)
 - kolor 2,5 l - 69,99 zł (28 zł/l)

BecKers DesigNer wHite
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała 
farba lateksowa do malowania ścian i su-
fitów, pomalowana powierzchnia zyskuje 
matowe wykończenie, 10 l (11,90 zł/l)

DeKoral 
cleaN & color
lateksowa farba satynowa, 
2,5 l (22 zł/l)

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

acryl PUtZ FiNisZ
gładź szpachlowa wykończe-
niowa, 17 kg (2 zł/kg)

JeDyNKa grUNt
farba podkładowa  
do wnętrz, 10 l (4,50 zł/l)

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

płytKI paRMa 1
biała cegła, idealnie sprawdza się zarówno w tradycyjnych, 
jak i nowoczesnych aranżacjach; płytka z gotową fugą  
gwarantuje szybki i łatwy montaż, opak. 0,5 m2 (57,98 zł/m2) paNElE pODłOGOWE

Dąb Orlean,  
AC4, 8 mm 
- 26,99 zł

2.

Jesion Kalimera, 
AC4, 7 mm 
- 23,99 zł

1.

Dąb Apolonia, 
AC4, 8 mm, V-fuga 
- 34,99 zł

3.
Dąb Barokowy, 
AC5, 8 mm 
- 36,99 zł

4.

Master DraBiNa 
DoMowa alUMiNiowa
maks. obciążenie 125 kg;
 - 4-stopniowa - 69,99 zł
 - 5-stopniowa - 89,99 zł

NowMet tacZKa  
ogroDowa 
misa ocynkowana, 100 l 

5999
zł/szt.

8699
zł/szt.

3199
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

10
litrów

9
litrów

10
litrów

10
litrów

119 
zł/szt.

2,5
litra

3499
zł/szt.

od 1
litra

10
litrów

4999
zł/szt.

3399
zł/szt.

4499
zł/szt.

10
litrów

2899
zł/opak.

od 2399
zł/m2

8 mm 8 mm 8 mm7 mm

199 
zł/szt.

od 6999
zł/szt.

2,5
litra

5499
zł/szt.

17
kg
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DaSZEK MODułOWy  
arco Pro 

wym. 108x80 cm, konstrukcja - profile 
aluminiowe malowane proszkowo,

kolory: antracytowy, brązowy - 169 zł

DasZeK NaD DrZwi arco
wym. 150x90x25 cm,  

konstrukcja - profile aluminiowe  
malowane proszkowo, wypełnienie 

płyta z poliwęglanu
kolory: antracytowy, brązowy, biały 

- 319 zł

2.

3.
1. 4.

DRZWI ZEWNĘtRZNE 
FolK
wymiar: 80, 90 cm, kolory: 
złoty dąb, orzech, antracyt; 
wyposażenie: skrzydło, oścież-
nica, zamki, klamka, wkładki, 
próg, powłoka odporna na 
UV oraz zarysowania, blacha 
ocynkowana, system Frame 
Click, ościeżnica symetryczna

PRODUKT
POLSKI

DRZWI ZEWNĘtRZNE 
HyDra
wymiar 90 cm, L/P, kolory: 
złoty dąb, orzech, antracyt; 
wyposażenie: ościeżnica, 
zamki, klamka, wkładki, próg; 
zalety: ciepłe, wygłuszają-
ce, bezpieczne, możliwość 
skracania, uszczelka na całym 
obwodzie

PRODUKT
POLSKI

DRZWI ZEWNĘtRZNE DENVER
wymiar 90 cm, L/P, kolory: złoty dąb, orzech, antracyt; wyposażenie: 

skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, dwie wkładki, próg; wypełnie-
nie spieniony polistyren; wykończenie: Nano Advance, szyba hartowana, 

ramka kolor czarny, blacha ocynkowana, zalety: ciepłe, wygłuszające, 
bezpieczne, składana ościeżnica łatwa w montażu, ościeżnica syme-
tryczna, akcesoria w opakowaniu z ościeżnicą, możliwość skracania, 

uszczelka na całym obwodzie zastosowanie - domy jednorodzinne

PRODUKT
POLSKI

SKRZyDłO RaMOWE 
WEWNĘtRZNE  
- Prix*
dostępne szerokości:  
60, 70, 80, 90 cm; 
szyba hartowana, kolor biały, 
folia finish
*ceny bez klamki i ościeżnicy

cZUJNiKi 
DyMU
różne rodzaje

cZUJNiKi 
gaZU

różne  
rodzaje

BateryJNy 
cZUJNiK 
ZalaNia, 
or-Dc-629
3xAAA

cZUJNiKi 
tlENKu WĘGla 
(cZaDU)
różne rodzaje

cZUJNiKi 
1. dymu na baterie, 5 lat gwarancji - 39,90 zł
2. czadu na baterie, 7 lat gwarancji - 84,99 zł
3. czadu na baterie z wyświetlaczem, 3 lata gwarancji - 99 zł
4. czadu i dymu na baterie, 10 lat gwarancji - 189 zł

iNga
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, RAL 9005,  
dostępna brama i furtka, wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

liwia*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, stal ocynk + RAL 9005, 
dostępna brama i furtka, nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

Kora*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 
struktura, dostępna brama i furtka, nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

soNia*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m; stal ocynk + RAL 7016, 
struktura, dostępna brama i furtka, nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

899 
zł/zest.

1499 
zł/szt.

1399 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

dostępne kolory:

dostępne kolory:

dostępne kolory:

dostępne kolory:dostępne kolory:

od 319 
zł/szt.

od 2590
zł/szt.

od 7390
zł/szt.

3590
zł/szt.

od 6190
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

159 
zł/przęsło

269 
zł/przęsło

699 
zł/przęsło

699 
zł/przęsło
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Do opraw anello i wizarD Doliczone jest      punktów payback

1. 2.3.4.

2.

1.

1.

2.

2.

1.

3.

PlaFoN leD 8 w
odporny na deszcz, IP44
 - kwadratowy, wym. 23x23 cm
 - okrągły, śr. 23 cm

PlaFoN cUBo leD
moc 15 W, wym. 32x32 cm,  
barwa światła 3000 K

PlaFoN toNDo leD 
moc 15 W, śr. 36 cm,  
barwa światła 3000 K

oPrawa sPot 
HalogeNowy 
coMet
kolor antyczny brąz;
 - kinkiet, 1 źr. św. - 18,90 zł
 - listwa, 2 źr. św. - 45,90 zł
 - spirala, 3 źr. św. - 89,90 zł
 - listwa, 4 źr. św. - 85,90 zł

oPrawa  
sPot HalogeNowy laUra
kolor satyna;
 - kinkiet, 1 źr. św. - 28,90 zł
 - listwa, 2 źr. św. - 69,90 zł
 - listwa, 3 źr. św. - 99,90 zł
 - listwa, 4 źr. św. - 125,90 zł

oPrawa sPot leD cosMo
satyna, chrom, czarny chrom;
 - kinkiet, 1 źr. św. - 36,90 zł
 - listwa, 2 źr. św. - 89,90 zł
 - listwa, 3 źr. św. - 129,90 zł
 - listwa, 4 źr. św. - 159,90 zł

OpRaWa OśWIEtlENIOWa 
aNello leD
1. zwis, moc 11 W, chrom - 125,90 zł
2. listwa, moc 3x11 W, chrom - 355 zł
3. koło, moc 3x11 W, chrom - 355 zł
4. zwis GRANDE, moc 42 W, chrom - 399 zł

oPrawa sUFitowa 
wiZarD leD
moc 18 W, barwa światła 4000 K

1. oPrawa HerMetycZNa
do świetlówek ledowych, na dwie tuby o długości 150 cm, 
1-stronnie zasilana - 59,90 zł

2. tUBa leD Do oPrawy HerMetycZNeJ
świetlówka LED o mocy 16 W, 
barwa światła 4000 K, 2400 lm, długość - 150 cm, 
1-stronnie zasilana - 19,90 zł

oPrawa 
scHoDowa leD
kolor czarny mat;
1. bez czujnika - 22,90 zł
2. z czujnikiem - 29,90 zł

żaRóWKI lED
gwint GU10, 
barwa: ciepła, zimna, 
neutralna; 
moc: 3 W - 3,99 zł, 
5 W - 4,49 zł

sUFitowe 
oPrawy 
PUNKtowe
1. RUBIO - od 7,99 zł
2. KERLA - 9,99 zł
3. ELVA - od 18,90 zł

żaRóWKI lED
gwinty: E14 i E27, różne rodzaje

pRZEDłużacZE WaRSZtatOWE  
seria ProFessioNal iP44
7 m - 35,90 zł, 15 m - 65,90 zł, 20 m - 75,90 zł

12990
zł/szt.

12990
zł/szt.

2290
zł/szt.

od 1890
zł/szt.

od 2890
zł/szt.

od 3690
zł/szt.

od 12590
zł/szt.

24590
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 2290
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 799
zł/szt.

od 3590
zł/szt.

Hit ceNowy

od 349
zł/szt.
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oświetlenie
w dobrej 

cenie

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

SZlIfIERKa KątOWa*
moc nominalna 900 W, śr. tarczy 125 mm, regulacja 
obrotów, prędkość obr. bez obciążenia 2800-11000 min-1

*cena nie obejmuje tarczy

laSER KRZyżOWy
dystans wyświetlania do 15 m, zielona wiązka światła, mecha-
nizm samopoziomujący, gwint do statywu 1/4", sygnalizacja 
błędnego nastawienia, w komplecie uchwyt mocujący i etui

DalMierZ laserowy
do pomiaru: odległości, pola powierzchni, objętości; 
maks. zasięg 20 m, dokładność pomiaru ± 2 mm

SZlIfIERKa KątOWa*
moc 750 W, śr. tarczy 115 mm, pręd. obr. 11000 min-1, 
łagodny start, gł. cięcia pod kątem 90° 28 mm
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producen-
ta w ciągu 30 dni od zakupu, cena nie obejmuje tarczy

wiertarKa UDarowa
moc 800 W, obroty 0-3000 min-1, częstotliwość udaru 
48000 uderzeń/min, maks. śr. wiercenia: drewno 
30 mm, beton 13 mm

SZlIfIERKa KątOWa*
moc 850 W, śr. tarczy 125 mm, obroty 12000 min-1, 
blokada wrzeciona, bezkluczykowy montaż osłony
*cena nie obejmuje tarczy

PilarKa tarcZowa
moc 1200 W, śr. tarczy 185 mm, pochylenie stopy 
w zakresie ± 45º, maks. gł. 65 mm, prowadnica 
boczna, podłączenie do odsysania urobku

REGał MEtalOWy
wym. 180x90x45 cm; 5 półek, 
udźwig do 175 kg na każdą półkę; ocynkowany; 
półki z płyty MDF gr. 5 mm; montaż wciskany

SyStEM pOZIOMOWaNIa płytEK
 - zestaw startowy: KLIPS 1 mm lub 1,5 mm (110 szt.) 
+ KLIN (55 szt.) + szczypce - w cenie - 39,90 zł/zest.

 - klips (110 szt.): 1 mm lub 1,5 mm lub 2 mm lub 3 mm - 19,90 zł (0,18 zł/szt.)
 - klin (55 szt.) - 14,90 zł (0,27 zł/szt.)
 - szczypce - 39 zł/szt.

pIła uKOśNa*
moc 1600 W, wylot na pył, śr. tarczy 210 mm, maks. kąt 
cięcia 45°, maks. przekrój cięcia: dla 90x90° 120x55 mm, 
90x45° 80x55 mm, 45x90° 120x32 mm, 45x45° 80x32 mm
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta 
w ciągu 30 dni od zakupu

WIERtaRKO-WKRĘtaRKa 12 V 
li-ioN 2 aKUMUlatory*
2 akumulatory 2 Ah 12 V Li-Ion, czas ładowania 45 min, 
pręd. obr.: 1 bieg 0-400 min-1, 2 bieg 0-1400 min-1; elektro-
niczna kontrola prędkości, maks. moment obr. 30 Nm
*3 lata gwarancji na urządzenie po zarejestrowaniu urządzenia na stronie 
producenta w ciągu 30 dni od zakupu; nie dotyczy akumulatora

279 
zł/szt.

199 
zł/kpl.

349 
zł/szt.

9990
zł/szt.

od 1490
zł/opak.

259 
zł/szt.

115 
zł/szt.

125 
zł/szt.

189 
zł/szt.

107 
zł/szt.

119 
zł/szt.

800 
W

2 
Ah

750 
W

115 
mm

125 
mm

850 
W

125 
mm

900 
W

185 
mm

1200 
W

210 
mm

1600 
W
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TWoIm WARSZTACIE

 AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

+100

+100



PoJeMNiKi 
traNsPortowe 
BrUNo
dostępne różne wielkości

PoJeMNiKi, 
sKrZyNKa 
Z pOKRyWą EMIl 
& eMilia 
dostępne różne wielkości

PoJeMNiKi stiNe
dostępne różne wielkości

garNKi, PatelNie royal
 - garnek z pokrywką, poj. 1,7-5,5 l - od 64,90 zł
 - patelnia, śr. 16-30 cm - od 34,90 zł

pOchłaNIacZ 
wilgoci
300 g (od 29,67 zł/kg)

MoP JaZZ Z wycisKacZeM
w ofercie dostępny wkład do mopa - 7,99 zł/szt.

sZKlaNKi terMicZNe i ZaParZacZe
 - ANDREA szklanki termiczne, poj. 360-420 ml 
- od 25,90 zł
 - zaparzacz do herbaty/kawy, poj. 350-1000 ml 
- od 16,90 zł
 - SENCHA dzbanek z zaparzaczem, 
różne pojemności - od 24,90 zł

KRZESłO I Stół OttO DREWNIaNy
 - krzesło, kolory: biały, szary - 179 zł  
+ 100 pkt. PayBacK
 - stół OTTO drewniany, kolory: biały, szary - 379 zł  
+ 200 pkt. PayBacK

VIlEDa SuSZaRKa 
iNFiNity Flex Do BieliZNy
powierzchnia suszenia 30 m

VIlEDa DESKa  
VIVa ExpRESS SMaRt pluS 

Do PrasowaNia 
Z gNiaZDeM

KRZESłO tapIcEROWaNE KaRO
tapicerowane tkaniną aksamit; kolory: ciemnoszary, 
jasnoszary, beż; kolory nóg: czarny, biały, naturalny

NoBle
w ofercie programu: łyżki, łopatki - 8,99 zł (cena regularna 17,98 zł); zestaw noży  
komplet/3 szt. - 29,99 zł (cena regularna 59,98 zł); pojemniki szklane - 29,99 zł  
(cena regularna 59,98 zł); pojemniki żaroodporne z pokrywką - od 14,99 zł (cena regularna  
od  29,98 zł); naczynia żaroodporne - od 34,99 zł (cena regularna od  69,98 zł)

od 1190
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 179 
zł/szt.

199 
zł/szt.

7890
zł/szt.

od 890
zł/szt.

199 
zł/szt.

147 
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

od 899
zł/szt.
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Jesienne
porządki

pROGRaM lOJalNOścIOWy NOBlE
Za każde wydane 20 zł otrzymasz naklejkę. Za uzbieranie 3 naklejek i okazanie ich przy 
kasie, jesteś upoważniony do zakupów produktów z kolekcji NOBLE z rabatem 50%.

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



sKłAD opAłu
pellet • eKo gRoszeK • Węgiel

Długosiodło
tel. 29 74 12 221
ul. ostrołęcka 10

Rząśnik 
tel. 29 679 20 85
ul. wyszkowska 11

wyszków
tel. 660 418 841

ul. białostocka 124

zatory
tel. 668 880 363

ul. Jana pawła ii/122

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

Akceptujemy płatności:

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.  

Sklep Mrówka zastrzega sobie prawo do zmian cen i błędów edytorskich. Fotografie mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów.

www.mrowka.com.pl



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

