
Lato za oknem

hit cenowy

849 
zł/szt.

hit cenowy

79 
zł/szt.

hit cenowy

479 
zł/szt.

grill 
węglowy 
premium
wym. 118x56x110 cm

niezbędnik 
basenowy 
Arcylmed

tuja 
wysokość 
od 50 cm

bASen ogrodowy StelAżowy z pompą

bASeny ogrodowe 
różne rodzaje 

domek tomek
wym.: dł. 125 cm,  
szer. 178 cm, wys. 211 cm;  
drewno sosnowe zabezpieczone  
impregnatem fsc, certyfikat TÜV

krzeSło 
ogrodowe
stabilne, wytrzymałe, 
metalowe

5499
zł/szt.

od 3999
zł/szt.

od 599
zł/szt.

Czerwiec  
2021

Oferta ważna  
od 4.06 do 17.06

lub do wyczerpania zapasów.

m jAk 
mrówkA
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

RATY
NA CAŁY ASORTYMENT  %10 x 0

RRSO 0%  
  04.06 - 17.06

*szczegóły w Punkcie Obsługi Klienta

RATY
NA CAŁY ASORTYMENT

 %10 x 0
RRSO 0%  

  
08.04 - 22.04

RATY
NA CAŁY ASORTYMENT

 %10 x 0
RRSO 0%  

  
08.04 - 22.04

kto potrAFi liczyĆ
kupuje w Mrówce



hit cenowy

3499
zł/szt.

hit cenowy

od 59 
zł/szt.

pAwilon z 4-ściAnkAmi 
moSkitierA lux zielony
wym. 300x300x250 cm

pawilon poly
wym. 3x3 m, kolor: bordo, 

zieleń, granat

Fotel 
ogrodowy

grill 
elektryczny
wym. 41,5x24 cm, 
waga 14,5 kg

kAmienie  
ozdobne
różne rodzaje

krzeSło 
ogrodowe

krzeSło 
bistro
- 59 zł

zestaw 
bAlkonowy
kolor: czarny, brąz

Stolik 
bistro
- 69 zł

grill gAzowy xl Hit 4.1
moc 14,8 kW; palniki ze stali nierdzewnej; 
wskaźnik temp. w pokrywie; zapłon piezo; 
żeliwny ruszt, wym. 65x40 cm

krążek drewnopodobny
śr. ok. 250x45 mm - 11,99 zł
śr. ok. 390x45 mm - 17,99 zł

579 
zł/szt.139 

zł/szt.

119 
zł/szt.

99 
zł/szt.

899
zł/opak.

299 
zł/zest.

1109 
zł/szt.

14,8 
kW

hit cenowy

od 1199
zł/szt.

Czerwiec 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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hit cenowy

229 
zł/szt.

hit cenowy

999 
zł/szt.

hit cenowy

2499
zł/opak.

1.

5.2.

4.
3.

hit cenowy

7999
zł/szt.

pompa zanurzeniowa  
do wody brudnej
moc: 400 W, wydajność: 7500 l/h 

pompa 
ogrodowA 3000/4
moc 600 W, maks. wydajność 3000 l/h, 
maks. podnoszenie 35 m

wózek 
nA wąż 
cleverroll
zestaw zawiera: wózek, 
wąż GARDENA classic 
o dł. 20 m i śr. 1/2” 
oraz kompletną armaturę 
z końcówką zraszającą

ibo HydroFor 
jet 1000
o mocy 1000 W, 
wyposażony w zbiornik 24 l 

koSiArkA  
elektrycznA powermAx 1200/32

szerokość koszenia 32 cm, moc 1200 W, wysokość ko-
szenia ustawiana centralnie w zakresie 20-60 mm, waga 

kosiarki 8,3 kg, gwarancja 3 lata

koSiArkA 
elektrycznA nAc
1300 W, 230 V,  
szer. robocza 32 cm,  
kosz o pojemności 30 l

koSiArkA SpAlinowA  
krySiAk wA51n107r 
silnika Rato RV170-s o pojemności 170 cm3 i mocy 
2,8 kW, szerokość robocza 51cm 

przedłużAcz 
ogrodowy 
przewód
2x1 mm, dł. 10-40 m 

nAwAdniAnie 
1. zraszacz pistoletowy - 7,99 zł
2. zraszacz wahadłowy - 21,99 zł
3. wózek alu plus 60 m 0,5 cala - 78,90 zł
4. wąż rozciągliwy 7,5m - 44,99 zł
5. pistolet shower - 10,99 zł

nawozy target 
różne rodzaje,  
4 kg (6,25 zł/kg)

nożyce 4 gArden Ant361

nożyce  
do żywopłotu  
HAndy ern 450 

wąż ogrodowy pSb
 - 3-warstwowy, poliestrowy oplot 
krzyżowy, odporny  
na promienie UV, 1/2” 15 m 
- 10,90 zł/szt.,
 - 3/4” 20 m - 29,90 zł/szt.,
 - zestaw wąż 1/2” 20 m.b. + 
końcówki - 21,90 zł/zest.

przedłużAcze bębnowe
4-gniazdowe z uziemieniem i przepięciem,
 - przewód 3x1 mm,  
dł.: 10-25 m - od 59,90 zł
 - przewód 3x1,5 mm,  
dł.: 25-50 m - od 105,90 zł

99 
zł/szt.

259 
zł/szt.

389 
zł/szt.

219 
zł/zest.

gwarancja 
5 lat

419 
zł/szt.

1200 
W

1300 
W 2,8 

kW

od 799
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

109 
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

Czerwiec 2021 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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1.

2.

1.

2.

wentylatory

klimAtyzAtory
1. 9000 BTU, 950 W, pow. chłodzenia: 

20-25 m2, wym. 320x320x745 mm - 1399 zł
2. 1200 BTU, 1340 W, pow. chłodzenia: 25-30 m2, 3w1: chłodzenie, osuszanie, 

wentylator; wym. 582x422x868 mm - 1799 zł

promiennik ciepłA 2000 w
1. pow. grzania 12-20 m2, promieniowanie IR-B, IR-c, radiator kwarcowy - 199 zł
2. pow. grzania 12-24 m2, promieniowanie IR-B, IR-B, radiator rubinowy - 289 zł

lAmpki 
ogrodowe

od 1399 
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

od 5590
zł/szt.

od 299
zł/szt.

Czerwiec 20214

altana, balkon, tarasPromienniki elektrycz
ne

porAdA mrówki
Elektryczny promiennik na podczerwień emituje 

ukierunkowany promień ciepła, który jest natych-

miast odczuwalny przez osoby znajdujące się 

w jego zasięgu. Ogrzewanie takim urządzeniem 

jest wydajniejsze, bardziej ekonomiczne oraz bez-

pieczniejsze od ogrzewania gazowego. sprawdzi 

się szczególnie w bardzo chłodne dni i wieczory.

promiennik znajdzie zastosowanie w:

• domkach letniskowych

• altanach, tarasach, patio, balkonach

• ogrzewaniu zwierząt i gadów

• saunach IR, łazienkach, salonach sPA 

i kosmetycznych

• suszeniu lakieru

• obiektach sakralnych, biurowych 

i halach przemysłowych

• restauracjach, pubach, 

ogródkach piwnych, 

kawiarniach, hotelach

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

SZYBCIEJ

+50

+50



hit cenowy

4999
zł/szt.

hit cenowy

399 
zł/szt.

baseny
różne rodzaje - od 24,90 zł/szt.

AkceSoriA do 
pływAniA

FiltrAcjA
- od 6,99 zł

pompki
do nadmuchiwania materacy, 
zabawek dmuchanych, różne 
rodzaje

pływAk
- na małe tabletki chlorowe, 

składany - 9,99 zł
- na duże tabletki chlorowe 

- 17,90 zł

AkceSoriA dziecięce
rózne rodzaje

SoFA lAzy bAg

trAmpolinA ogrodowA
śr.: 244 cm FontAnnA 

aluminiowa 

od 699
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

od 499
zł/szt.

3599
zł/szt.

Czerwiec 2021 5 

Basen i wypoczynek
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roleta zebra
szer. 35-72,5 cm, dł. 140-215 cm; 
dostępna w kolorach: biały, ecru, stalowy, 
antracyt dywAn kilim

dekorAcje mAriniStyczne
różne rodzaje

oSłonki drewniAnie
różne rodzaje

roleta tone
szer. 38-97 cm, dł. 160-215 cm;  
dostępna w kolorach: krem, beż, 
szary, turkus

Figurki ogrodowe

werSAlkA AniA*
wersalka z funkcją spania i pojemnikiem na pościel;
wypełnienie siedziska i oparcia stanowi sprężyna bonell i pianka; 
wysokie oparcie zapewnia stabilne podparcie dla pleców; sprężyny 
bonellowe w całej powierzchni spania; stopki tworzywo; łatwy dostęp 
do pojemnika; nieduże wymiary; powierzchnia spania 190x116 cm;  
szerokość 192 cm, wysokość 93 cm, głębokość 89 cm,
waga 56 kg
*dostępna tylko w starogardzie Gdańskim

od 4499
zł/szt.

od 3190
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

799 
zł/szt.

od 499
zł/szt. od 8599

zł/szt.

od 799
zł/szt.

Czerwiec 20216  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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1. 2.
3.

4.

hit cenowy

od 399
zł/szt.

woreczki, torebki nA mrożonki

wiAdro Spożywcze
poj. 5-10 l, różne kolory

Szczotki, gąbki 
do myciA butelek, 

Słoików

moSkitiery 

ViledA mop obrotowy  
płASki ultrAmAx xl box 
komplet: wiadro + mop; dodatkowo w ofercie 
wkład do mopa - 34,90 zł/szt.SuSzArkA pegASuS leiFHeid

cHemiA goSpodArczA
1. cLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
2. cIf MAX POWER mleczko do czyszczenia cITRUs/sPRING, 1001 g - 7,99 zł
3. LUDWIK płyn do naczyń, różne rodzaje, 900 g - 5,49 zł (6,10 zł/l)
4. REGINA BLITZ ręcznik papierowy, a’1 - 7,99 zł)

SuSzArkA bAlkonowA FormicA
powierzchnia suszenia 18 m

SuSzArkA wilmA
ogrodowa, posiada 3 aluminiowe  
ramiona i 40 m mocnej linki,  
w kpl. tuleja do zamocowania w gruncie

SuSzArkA wildA 
obrotowa, 4 aluminiowe ra-
miona, 50 m linki, mechanizm 
umożliwiający łatwą regulację 
wysokości, blokada ramion 
po złożeniu, w kpl. tuleja do 
mocowania w gruncie

broS ocHronA przed owAdAmi
 - sPIRALE na komary, opak. 10 szt. - 6,99 zł (0,70 zł/szt.)
 - ELEKTRO + płyn 3w1: na muchy, komary i mrówki - 22,90 zł
 - sIATKA na drzwi magnetyczna, kolor: biały, czarny;  
wym.: 100x220 cm - 27,90 zł, 160x220 cm - 35,90 zł

 - sPRAy na komary i kleszcze, 50% DEET,  
180 ml - 31,90 zł (17,72 zł/100 ml)

 - GAśNIcA na osy i szerszenie automatyczna, 
400 ml - 22,90 zł (57,25 zł/l)

 - MUchOsPRAy, 750 ml - 15,90 zł (21,20 zł/l)

od 999
zł/szt.

od 269
zł/szt.

od 369
zł/szt.

9990
zł/kpl.

109 
zł/szt.

4490
zł/szt.

99 
zł/kpl.

119 
zł/kpl. 

od 699
zł/szt.

Czerwiec 2021 7  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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dostępne kolory:

2.

3.

1.

deSkA 
WOLNOOPADAjącA

1.

3.

2.

hit cenowy

799 
zł/zest.

SzAFkA kucHennA
kolory: dąb sonoma, biały;
1. wisząca - 119 zł
2. pod zlewozmywak, wym. 80x50 cm - 119 zł
3. zlewozmywak, wym. 80x50 cm, 

stal szlachetna - 109 zł/szt., dekor - 149 zł/szt.

deSkA SedeSowA 
new Formic
duroplast

PRODUKT
POLSKIzestaw 

podtynkowy  
set 895 aQua 

miska Delfi, deska PP, przycisk 
chrom, błyszczący

kAbinA nero 
szkło grafitowe 4 mm, ścianki tylne czarne, profile alu-
miniowe chromowane, drzwi przesuwne, w zestawie: 
słuchawka prysznicowa, wąż, i bateria; rolki górne 
podwójne, dolne wypinane; brodzik niski wysokości 
15 cm; wysokość kabiny 200 cm;  
wym.: 90x90 cm, 80x80 cm 

zestaw vento
szafka z umywalką 50 cm, kolor: biały

zlew psb granitowy 
brAVo new*
1-komorowy, długi ociekacz, 
wym. 760x440x195 cm, kolory: szary, grafitowy, piaskowy
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

szer. x wys. moc biały
55x48 cm 315 W 109 zł
55x68 cm 460 W 169 zł
55x93 cm 610 W 219 zł
55x118 cm 760 W 249 zł
55x138 cm 920 W 279 zł

grzejnik  
łAzienkowy 
psb sun
kolor biały

R

pojemnościowy 
ogrzewAcz wody
30 l - 299 zł, 50 l - 289 zł,  
80 l - 369 zł, 100 l - 459 zł

pojemnościowy 
ogrzewAcz wody
dolny podumywalkowy;
10 l - 299 zł, 15 l - 329 zł

kucHenkA 
gazowa

- 2-palnikowa - 89,99 zł
+100 pkt. pAybAck

- 4-palnikowa - 149,99 zł

zestaw ines
1. szafka 60 cm z umywalką - 549 zł 2. słupek - 450 zł, 
3. lustro LAPIs, wym. 80x66 cm, 3x powiększające  
z podświetleniem - 199 zł

119 
zł/szt.

75 
zł/szt.

499 
zł/zest.

 289 
zł/zest.

229 
zł/szt.

od 289 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

 od 199 
zł/szt.

Czerwiec 20218  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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Do zakupionych paneli  
podkład Basic 2 mm w cenie pAnele podłogowe

drzwi 
zewnętrzne 
bristol
szer. 90 cm, L/P, kolor 
złoty dąb; gr. skrzydła 
72 mm; wypełnienie: 
spieniony polistyren; 
wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, dwa zamki, 
klamka, dwie wkładki 
w systemie jednego 
klucza, próg, szyba 
hartowana, ramka 
i aplikacje INOX, osłony 
zawiasów; wykończenie 
NanoAdvance, blacha 
ocynkowana, zalety: 
ciepłe, wygłuszające, 
bezpieczne, możli-
wość skracania, dwie 
uszczelki

PRODUKT
POLSKI

drzwi wewnętrzne prim
okleina 3D, dostępne szer.: 70, 80 cm; 
kolor biały, cena bez klamki i ościeżnicy

greS Szkliwiony StArwood
doskonale sprawdza się w łazience, salonie, jak i na tarasie; 
wym. 29,8x59,8 cm, gat. I, kolor beige

greS g313
gładka powierzchnia płytek subtelnie nawiązuje do wzoru 
betonu, z pewnością nada lekki i naturalny wygląd podłogom 
zarówno w salonie, jak i na tarasie; wym. 29,8x59,8 cm, gat. I, 
kolor light gray

od 1899
zł/m2

paneli podłogowych
największy wybór

dostępnych od ręki 

259 
zł/szt.

1599 
zł/kpl.

72 mm 
grubość

2799
zł/m2

2999
zł/m2

Czerwiec 2021 9  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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w domowymwarsztacie

Aktywna 
piana, 1 l

w zestawie

elektryczny 
piStolet nAtrySkowy
moc znamionowa 600 W; wydajność 
1100 ml/min; system hVLP (ciśnienie 
natrysku 0,1-0,3 bar); maks. gęstość 
farby 60 DIN-s; średnica dyszy 
2,5 mm; poj. zbiornika na farbę 
900 ml; 3-stopniowa dysza rozpylająca 
(strumień pionowy płaski, poziomy 
płaski, okrągły)

SzliFierkA 
oscylacyjna
moc 150 W; rotacja/oscylacja
2 mm; rozmiar papieru:
na zacisk 230x93 mm,
na rzep 187x93 mm; łatwa
wymiana akcesoriów (rzep
albo zacisk)

młotowiertArkA 
udArowA bezSzczotkowA
akumulator Li-Ion 20 V, 4 Ah; uchwyt sDs Plus; 
prędkość 0-1100 obr./min; współczynnik udaru 
0-4900 ud./min; siła uderzenia 1,8 j; maks. śr. wier-
cenia: w drewnie 30 mm, w betonie 26 mm, w metalu 
13 mm; w zestawie: akumulator 4 Ah + szybka, 
ładowarka; wiertła: 6, 8, 10 mm; walizka

wyrzynArkA tryton
710 W, gł. cięcia 80 mm, 
0-3000 suw/min

piłA ukośnA z poSuwem
moc maks. 1800 W; śr. tarczy 210x30 mm, 48 zębów; szer. cięcia 
90°x90° 310x62 mm, 90°x45° 210x62 mm, 45°x90° 310x36 mm, 45°x45° 
210x36 mm; laser; podstawa aluminiowa z regulacją kąta; zacisk do przy-
trzymywania przedmiotu obrabianego; prowadnica z możliwością blokady

wiertArko-wkrętArkA udArowA
zestaw: wiertarko-wkrętarka, adapter UsB-latarka LED, 
ładowarka, akumulator Li-Ion ENERGy+ 18 V, 2 Ah; dane 
techniczne: obroty: I - 0-350 min-1, II - 0-1250 min-1, udar: 
I - 0-5250 min-1, II - 0-18750 min-1, pozycje pierścienia 
sprzęgła 1-16 (oraz dodatkowy przełącznik wkręcania, 
wiercenia i wiercenia z udarem), moment obr. (miękki/twar-
dy) 35/55 Nm, kompatybilna z akumulatorami ENERGy+; 
adapter UsB/latarka LED o mocy 1 W, liczba diod 1, wyjścia 
zewnętrzne UsB 5 V Dc 1,5 A

wiertArko-wkrętArkA
akumulator Li-Ion 18 V, 1,3 Ah; szybka  
1-godzinna ładowarka; 2 biegi; prędkość  
bez obciążenia: 0-350 / 0-1350 obr./min; 
ustawienia momentu obr. 18+1; maks. moment 
obr. 29 Nm

 lASery krzyżowe pro

myjkA ciśnieniowA  
k2 compAct cAr 
+ AktywnA piAnA 1 l
moc przyłącza 1,4 kW; ciśnienie maks. 110 bar; wydajność tłoczenia maks. 
360 l/h; wydajność pow. 20 m²/h; podawanie środka czyszczącego przez
zasysanie lub dyszę pianową; wbudowany filtr wody; wyposażenie: zestaw 
do mycia samochodu - szczotka, dysza pianowa; pistolet wysokociśnieniowy 
G 120 Q; 1-stopniowa lanca spryskująca; dysza rotacyjna; wąż  
wysokociśnieniowy 4 m

145 
zł/szt.

99 
zł/szt.

329 
zł/zest.

499 
zł/zest.499 

zł/szt.

199 
zł/szt.

299 
zł/zest.

109 
zł/szt.od 179 

zł/szt.

wAlizkA 
W ZEsTAWIE

1,4 
kW

18 
V

600 
W

1800 
W

20 
V

150 
W

18 
V
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FArbA biAłA 3 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

dulux kolory 

świAtA

dekorAl polinAk pluS
farba akrylowa, antyrefleksyjna przezna-
czona do dekoracyjnego malowania ścian 
i sufitów wewn. pomieszczeń, 10 l (5,90 zł/l)

SAdolin extrA
lakierobejca dekoracyjno-
-ochronna, różne kolory, 
2,5 l (47,60 zł/l)

dulux kolory świAtA
lateksowa farba do ścian 
i sufitów, 2,5 l (19,20 zł/l)

beckerS deSigner colour
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba 
do ścian i sufitów, tworzy piękne matowe, zmywalne 
wykończenie, wydajność do 16 m2/l; 2,5 l - 59,99 zł 
(24 zł/l); 5 l - 109 zł (21,80 zł/l)

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

VidAron impregnAt 
ogrodowy
chroni i dekoruje drewno, 
zapewnia trwały kolor i efekt 
dekoracyjny, 4,5 l (12,22 zł/l)

śnieżkA eko pluS
odporna na szorowanie, zapewnia oddychanie ścian, po-
lecana do dużych powierzchni, doskonałe krycie 1-2 war-
stwy, optymalna wydajność do 14 m²/l, 11,5 l (6,52 zł/l)

śnieżkA SupermAl
emalia olejno-ftalowa, różne 
kolory, 800 ml (23,74 zł/l)

AltAx impregnAt żywiczny
bardzo trwały i odporny na czynniki at-
mosferyczne, zawiera wysokogatunkowe 
żywice, różne kolory, 4,5 l (20 zł/l)

mASter drAbinA 
domowA AluminiowA
maks. obciążenie 125 kg;
 - 4-stopniowa - 64,99 zł
 - 5-stopniowa - 84,99 zł

pAttex  
one For All
różne rodzaje

FoliA pSb budowlAnA 
czArnA StAndArd
gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m

FoliA pSb StAndArd 
paroizolacyjna
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m

FArbA AkrylowA  
pSb mrówkA
wewnętrzna, biała, 10 l (3 zł/l)

5899
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

10
litrów

11,5
litra

2,5
litra

4,5
litra

4,5
litra

119 
zł/szt.

3499
zł/szt.

5499
zł/szt.

7499
zł/szt.

8999
zł/szt.1899

zł/szt.

0,8
litra

15% grAtiS

od 5999
zł/szt.

4799
zł/szt.

od 6499
zł/szt.

2299
zł/szt.

4699
zł/rolka

6499
zł/rolka

2999
zł/szt.

10
litrów
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Wygramy Mistrzostwa Europy
 razem z mrówką

hit cenowy

109 
zł/przęsło

SyStem ogrodzeniowy ingA
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m; ocynk + RAL 9005, 
wymaga malowania; dostępna brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

 SyStem nAdiA tebe
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,18 m; ocynk + RAL 7016, 
*10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu, nie 
wymaga malowania; dostępna brama i furtka
**szczegóły w Punkcie Obsługi Klienta

PRODUKT
POLSKI

SyStem ogrodzeniowy bonA*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m; stal ocynk + RAL 7016 struk-
tura *10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu, nie 
wymaga malowania; dostępna brama i furtka

PRODUKT
POLSKI

zeStAw kibicA

Za każde wydanie 1000 zł na system Nadia 
Tebe bon o wartości 200 zł, 

na następne zakupy**

od 349
zł/zest.

549 
zł/przęsło

349 
zł/przęsło

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. Ze względu na powierzchnię handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. 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

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:

UL. ZBLEWSKA 9,  
TEL. 58 560 19 99

GODZINY OTWARCIA
PN.-SOB.: 8:00-20:00,  

ND.: 10:00-18:00
www.mrowka-starogard.pl

PSB MRÓWKA  
KOŚCIERZYNA

PSB MRÓWKA  
BYTÓW

PSB MRÓWKA 
STAROGARD 

GDAŃSKI
UL. WRZOSOWA 41,  
TEL. 58 680 09 10

GODZINY OTWARCIA
PN.-SOB.: 8:00-20:00,  

ND.: 10:00-17:00
www. mrowka-koscierzyna.pl

UL. GEN. WYBICKIEGO 5 A,  
TEL. 59 725 52 20

GODZINY OTWARCIA: 
PN. - SOB.: 8:00-20:00,  

ND.: 10:00-17:00
www.mrowka-bytow.pl

PSB MRÓWKA  
ŚwIECIE

UL. ARMII KRAjOWEj 5B,  
TEL. 525154051

GODZINY OTWARCIA: 
PN. - SOB.: 8:00-20:00,  

ND.: 10:00-18:00
www.mrowka-swiecie.pl

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU 

Dużu wybór roślin
do ogrodu i na balkon

bon  
na 200 zł



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

