
choinki sztuczne
różne rodzaje i wysokości

od 99 
zł/sz

t.
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2021

Oferta ważna  
od 29.11 do 24.12

lub do wyczerpania zapasów.
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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

zima
poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   prąd w górę, a rachunki bez zmian

•  korzystne renowacje – sposoby na odmianę wnętrz

•  zadanie na zimę – inwestycja mieszkaniowa

m jak 
mrówka
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

życzy psb mrówka

spokojnych, rodzinnych
Wesołych,

  
wiąt

psb mrówka brzezinY



życzy psb mrówka

Trafionych
prezenTów

zestaw obiadowY carine 
18 el., biało-czarny
895252

komplet  
SZTUĆCÓW AM-ROMA 
24 el.; 838933

AM-BERRY 
komplet Garnków
13 el.; 697998

AM-ACERO kOMplET nOżY 
3 el. nóż warzywa 11,5 cm, nóż szefa 20 cm,  
nóż do obierania 9 cm
803948

AM-ACERO kOMplET nOżY 
3 el., nóż uniwersalny 13 cm, nóż szefa 
20 cm, nóż do obierania 9 cm
803931

AM - GRAnITE 
komplet  
nOżY kUTYCH 
6 el., blok / 20372

parownica
gwarantuje higieniczne czyszczenie bez detergentów, gorąca para 
pod wysokim ciśnieniem skutecznie odspaja zabrudzenia i zabija 
większość drobnoustrojów; moc grzałki 1500 W, maksymalne 
ciśnienie pary - 3,2 bar, wydajność powierzchniowa na jednym 
napełnieniu zbiornika - 75 m2, wyposażenie: dysza ręczna, dysza do 
detali, okrągła szczotka (mała), ściereczka podłogowa z mikrofibry, 
powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną
312491

mYjka do okien
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, 
luster i płytek; szer. robocza (ssawki) 280 mm; 
zbiornik na brudną wodę 100 ml; zasilanie 
bateryjne; wydajność powierzchniowa na jednym 
ładowaniu akumulatora ok 60 m2; wyposażenie 
dodatkowe: środek do czyszczenia okien (koncen-
trat), 20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry
065991

Vileda mop obrotowY turbo 3w1
327446

latarka 
 - P3113 092132 - 35 zł
 - P3114 092163 - 39 zł
 - P3115 092194 - 45 zł

od 35 
zł/szt.

9999
zł/zest.

239 
zł/kpl.

45 
zł/kpl.

45 
zł/kpl.

399 
zł/zest.

189 
zł/zest.

129 
zł/zest.

165 
zł/kpl.

95 
zł/k

pl.

odkurzacz uniwersalnY wd3 (mV3)
moc 1000 W, przystosowany do pracy na mokro i sucho, funkcja 
wydmuchu, zbiornik 17 litrów; wyposażenie: wąż ssący dł. 2 m 
o śr. 35 mm, ssawki (podłogowa na mokro/sucho, szczelinowa), 
filtr kartridżowy, papierowa torebka filtracyjna 1 szt.,  
977686 

249 
zł/zest.

1000
W

17 
litrów
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i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

+200



na 

preze
nt

  

idealn
e

zestaw  
nASADEk I kOŃCÓWEk 
1/4’’, 4-14 mm, 46 szt.
580467

zestaw kluczY 
nasadowYch
1/4”, 1/2” 72 szt.
161462

ZESTAW nARZęDZIOWY  
top tools 38d535
1/4”, 3/8”, 100 szt.
037695

ZESTAW nARZęDZIOWY  
top tools 38d500
1/4”, 3/8” 73 szt. 
034038

zestaw kluczY  
nasadowYch top tools 
1/4”, 15 szt. 
037688

zestaw kluczY  
nasadowYch top tools
1/4”, 3/8”, 20 szt. 
034052

AM-ACERO kOMplET nOżY 
3 el. nóż warzywa 11,5 cm, nóż szefa 20 cm,  
nóż do obierania 9 cm
803948

WkRęTAk 
akumulatorowY 
3,6 V, 24 szt. bitów
166559

WkRęTAk  
akumulatorowY 
rewolwer 
3,6 V, 6 szt. bitów
166542

WIERTARkO-WkRęTARkA 12v
ład 3-5 h, 1 akum. lit 1,3 Ah, 2 biegi
163769

SZlIfIERkA kąTOWA 750 W 
125 mm, 11000 obr./min
163752

nARZęDZIE  
wielofunkcYjne z led

zestaw 12 szt.; 420937

latarka 
 - P3113 092132 - 35 zł
 - P3114 092163 - 39 zł
 - P3115 092194 - 45 zł

lampka  
biurkowa  

DEkORACYjnA AjE-ORBI 
z ładowarką indukcyjną, głośnik bluetooth 

OSWACJLAN0064; 111870

SEjf CH-20 ER 
wym. 20x31x20 cm; 473574

SEjf BH-23 ER 
wym. 23x44 cm, 2x38
473598

119 
zł/zest.

89 
zł/zest.

39 
zł/zest.

45 
zł/zest.

45 
zł/zest.

29 
zł/zest.

129 
zł/zest. 149 

zł/zest.

69 
zł/szt.

49 
zł/szt.

85 
zł/szt.

125 zł/szt.

99 
zł/szt.

125 
zł/szt.

239  
zł/szt.

119 
zł/szt.

multitool 
11w1
453591

multitool 
13w1
453607
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konta PAYBACK przy kasie.



Szczęśliwego 
Nowego Roku

życzy psb mrówka

karmat bombki
różne rodzaje

lampki  
choinkowe led 
różne rodzaje

od 2599
zł/opak.

od 3199
zł/kpl.

ZnAjDŹ nAS nA fACEBOOkU - www.facebook.com/psbmrowka

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

Akceptujemy płatności:

mrówka brzezinY
Ul. SIEnkIEWICZA 52, 95-060 BRZEZInY

tel. +46 819 52 62
GODZInY OTWARCIA: pn. - pT.: 7.00-20.00,   SOB.: 8.00-16.00,   nD.: 10.00-16.00



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

