
10 mm8 mm8 mm

09.09-23.09 RRSO 0%

NA CAŁY 
ASORTYMENT

10x
20x0%RATY
Szczegóły w punkcie obsługi klienta

hiT CENOwY

1499 
zł/kpl.

hiT CENOwY

1299 
zł/kpl.

DRZwi ZEwNĘTRZNE PASADENA 
szer. 90 cm, L/P, kolory: orzech, złoty dąb, antracyt, 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: bla-
cha ocynkowana, Nano Advance, komplet akcesoriów 
w cenie

PRODUKT
POLSKI

DRZwi ZEwNĘTRZNE BRiSTOL
kolor antracyt; szer. 90 cm; wykończenie: NanoAdvan-
ce, blacha ocynkowana; zalety: ciepłe, wygłuszające, 
bezpieczne, możliwość skracania, dwie uszczelki, komplet 
akcesoriów w cenie

PRODUKT
POLSKI

PiANA  
MONTAżOwA  
whiTETEq
wężyk, 750 ml  
- 19,99 zł (26,65 zł/l),
pistolet, 750 ml  
- 21,99 zł (29,32 zł/l)

Dąb Milan, 10 mm, AC6, V-fuga - 54,99 zł3. Elite Dąb Caserta, AC5, 8 mm, 4 V-fuga - 52,99 zł2.Dąb Tanganika, AC5, 8 mm - 49,99 zł1.

PANELE PODŁOGOwE 

AC6AC5AC5

72 mm 
grubość

od 1999
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

podłoga 
wodoodporna

podłoga 
wodoodporna

szeroka deska 

Wrzesień  
2021

Oferta ważna  
od 9.09 do 23.09

lub do wyczerpania zapasów.

M jAk 
MRówkA
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.



hiT CENOwY

299 
zł/szt.

hiT CENOwY

od 129 
zł/szt.

kLAMkA TiPO qR
przy zakupie drzwi  promocyjnych w zestawie

SkRZYDŁO RAMOwE wEwNĘTRZNE PRiM*
dostępne szer.: 60, 70, 80, 90 cm, (w wybranych  
przeszkleniach) szyba hartowana, kolor biały
*ceny bez ościeżnicy i akcesoriów

DRZwi  
hARMONijkOwE  
vivALDi
różne rodzaje

PŁYTkA AiNARA BLACk 
podłogowa/ścienna, wym. 60x60 cm, połysk, 
gat. I, płytka mrozoodporna, rektyfikowana

PŁYTkA ATLANTA CARRARA 
podłogowa/ścienna, wym. 60x60 cm, połysk, 
gat. I, płytka mrozoodporna, rektyfikowana

GRES SZkLiwiONY AShviLLE
wym. 29,7x59,8 cm, kolor brązowy; gat. I

GRES TEChNiCZNY hX200
 wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, 
antypoślizgowy, idealny na garaż, taras, balkon, gat. I

5999
zł/m2

hiT CENOwY

5299
zł/m2

hiT CENOwY

2799
zł/m2

1799
zł/m2

Wrzesień 20212

do Twojego wnętrzaGRESY

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

SZYBCIEJ



hiT CENOwY

od 399 
zł/szt.

DESkA 
woLNooPADAjąCA

ZESTAw vENTO
szafka z umywalką 50 cm, biały, 
bez akcesoriów

ZESTAw RONDA*
kolor: biały/buk truflowy;  
słupek 40 cm, podwieszany - 249 zł,  
szafka z umywalką 60 cm, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

kABiNA NATRYSkOwA OLGA
półokrągła z brodzikiem akrylowym, szkło 4 mm,  
transparentne; drzwi podwójne, przesuwne;  
wym.: 80x80 cm - 399 zł, 90x90 cm - 469 zł

DESkA SEDESOwA 
NEw fORMiC
duroplast

PRODUKT
POLSKI

POjEMNOśCiOwY 
OGRZEwACZ wODY
30 l - 309 zł, 50 l - 299 zł,
80 l - 379 zł, 100 l - 459 zł

kOMPAkT MiTO
odpływ poziomy, możliwość regulacji 

spłukiwania eko 2/4 litra lub 3/6 litra, deska 
polipropylenowa

ZESTAw 
PODTYNkOwY CERSANiT

miska CITY oVAL, deska Duro wo Łw, przycisk

AkCESORiA 
ŁAZiENkOwE fORTE
różne rodzaje, przyssawki, 
łatwy montaż, bez wiercenia 
dziur w płytkach

289 
zł/zest.

od 249 
zł/szt.

75 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.

249 
zł/zest.

999 
zł/zest.

od 899
zł/szt.

Wrzesień 2021 3 

inspiracjeŁazienkowe

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+100



hiT CENOwY

3499
zł/szt.

hiT CENOwY

99 
zł/szt.

PiECYk 
GAZOwY
4,2 kw

PSB wYMiENNik  
Z PODwójNą 
wĘżOwNiCą Xw
80 l - 579 zł, 100 l - 629 zł,  
120 l - 649 zł

GRZEjNik kONwEkTOROwY
2000 w, bez nawiewu

BERTA 10 kw
wym. 46,5x39x97 cm

TERMOwENTYLATOR fh-04

ODkuRZACZ 
kOMiNkOwY
do popiołu, z silnikiem, 800 w

LuiZA
wym. 33x36x93 cm

PŁYTA 
GRZEwCZA

EwA MAX
wym. 33x46x90 cm, 
górna płyta grzewcza 
z fajerką, przeszklenie 
w drzwiczkach

GRZEjNik ALuMiNiOwY  
POwER 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, moc 769 w

BATERYjNY  
CZujNik TLENku  
wĘGLA (CZADu) 
XAA / DC-1,
7 lat żywotności

POMPA OBiEGOwA iBO
+200 pkt. PAYBACk
 - 25-40-180 - 89,99 zł/szt.
 - 25-60-180 - 99,99 zł/szt.

279 
zł/szt.

od 579 
zł/szt.

10 
kW

7999
zł/szt.

349 
zł/szt.

1999
zł/żeberko

8,6 
kW

8,6 
kW

poj.

15 l

499 
zł/szt.

OChRONA PRZED 

PRZEGRZANiEM

769 
W

999 
zł/szt.

od 8999
zł/szt.

5999
zł/szt.

Wrzesień 20214

stalowePiece

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

SZYBCIEJ

+500

+100



Zestaw filtrów do wody
2+1 Standard Classic

Zestaw filtrów do wody
2+1 Standard Unimax

Dzbanek filtrujący 
Dafi Luna Classic 3,3 l

 
w zestawie dzbanek,
1 filtr Standard Classic,
bidon 0,6 l 

manualny 
wskaźnik
wymiany filtra 

XXXX

XXXX

XXXX

1. 2.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

hiT CENOwY

99 
zł/szt.

hiT CENOwY

1999
zł/szt.

DZBANEk fiLTRująCY  
DAfi LuNA CLASSiC 3,3 l
w zestawie: dzbanek, 1 filtr Standard Classic,
bidon 0,6 l, manualny wskaźnik wymiany filtra

ZESTAw fiLTRów DO wODY
1. 2+1 Standard Classic - 24,99 zł/zest.
2. 2+1 Standard Unimax - 29,99 zł/zest.

LEifhEiT SuSZARkA  
PEGASuS 150 SOLiD SLiM

ChEMiA GOSPODARCZA
1. CLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,49 zł (10,98 zł/l)
2. FLOOR płyn uniwersalny do mycia podłóg, ścian i glazur, różne rodzaje,  

1,5 l - 5,99 zł (3,99 zł/l)
3. DoMESToS płyn do wC CITRUS/PINE, 750 ml - 5,99 zł (7,98 zł/l)
4. SAVo preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
5. FAIRY PRoFESSIoNAL płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 5 l - 32,99 zł (6,59 zł/l)
6. CASHMIR GIGA ręcznik kuchenny, 500 listków - 8,99 zł
7. REGINA ALoE VERA papier toaletowy, a'12 - 12,49 zł (1,04 zł/rolka) 

BiuRkO OLEk BiAŁE
wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej, 4 pojemne szuflady,  
nowoczesna stylistyka (szuflady bez uchwytów), wym. 94x75x43 cm

SuSZARkA DO GRZYBów
średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością  
regulacji wysokości, moc 250 w

MOP PŁASki 
viLEDA uLTRAMAX

DOZOwNik  
DO MYDŁA

PŁYN DO 
DEZYNfEkCji Rąk 
ANTYBAkTERYjNY 

109 
zł/szt.

499
zł/szt.

od 549
zł/szt.

259 
zł/szt.

22 
zł/zest.

MEGA hiT 
CENOwY

6999
zł/zest.

Wrzesień 2021 5  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



hiT CENOwY

990
zł/szt.

hiT CENOwY

99 
zł/szt.

wYCiERACZkA fORMiCA
kokos, wym. 60x40 cm

wYCiERACZkA PODGuMOwANA
różne rozmiary i kolory

kOŁDRY, PODuSZki
- PoDUSzkA BLoMMENSLYST, wym.: 40x40 cm - 12,90 zł,  

50x60 cm - 18,90 zł, 70x80 cm - 26,90 zł
- koŁDRA BLoMMENSLYST, wym.: 155x200 cm - 49,90 zł, 
 220x200 cm - 64,90 zł

- PoDUSzkA HAVERo, wym. 33x50 cm - 42,90 zł

żARówki LED 
różne rodzaje

NAświETLACZE LED
różne rodzaje

DYwAN BELLAROSSA 
wym.: 53x80 cm - 59 zł, 80x100 cm - 159 zł, koło 80 cm - 89 zł, 
120x160 cm - 249 zł, 160x230 cm - 469 zł; dostępny w kolorach: 
biały, beż, pudrowy róż, szary, ciemnoszary

LAMPA 
LED
zwinięta 
lub prosta

LAMPA LOfT
czarna lub biała

kuLA LED

1990
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 299
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 59 
zł/szt.

349 
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

Wrzesień 20216

Zajmiemy się

Twojego domuoświetleniem

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

SZYBCIEJ

+50



kuP 5 l fARBY 

i odbierz 

bon 20 zł 

na kolejne zakupy

DEkORAL GRuNT LATEkS
10 l (5,60 zł/l)

DuLuX EASY CARE*
farba plamoodporna, różne kolory, 
- 2,5 l - 59,99 zł (24 zł/l) 
- 5 l - 116 zł (23,20 zł/l)

fOLiA PSB BuDOwLANA CZARNA STANDARD
gr. 0,2 mm, wym. 4x25 m

fOLiA PSB STANDARD PAROiZOLACYjNA
gr. 0,2 mm, wym. 2x50 m

*s
zc

ze
gó

ły
 o

fe
rt

y 
w

 re
gu

la
m

in
ie
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os

tę
pn

ym
 w

 s
kl

ep
ie

;  
 

 il
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ć 
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nó
w

 o
gr

an
ic

zo
na

GRuNT 
PSB 5 l
(2 zł/l)

NOBiLES SuPER AkRYL 
biała, nowoczesna akrylowa farba 
do malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 10 l (8 zł/l)

śNiEżkA EkO PLuS
lateksowa farba do wnętrz, odporna na szorowanie 
zapewnia oddychanie ścian, polecana do dużych 
powierzchni, doskonałe krycie 1-2 warstwy, optymal-
na wydajność do 14 m2/l, 10 l (6,70 zł/l)

SuPER whiTE
wysokiej jakości wodorozcieńczalna 
farba lateksowa, pozwala uzyskać 
efekt eleganckiej, świeżej bieli o głęboko 
matowym wykończeniu, 11 l (9,09 zł/l)

5599
zł/szt.

10
litrów

od 5999
zł/szt.

od 2,5
litra

4999
zł/rolka

6899
zł/rolka

999
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

7999
zł/szt.6699

zł/szt.

11
litrów

9999
zł/szt.

Wrzesień 2021 7 
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 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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U nas narzędzia dla każdego

hiT CENOwY

199 
zł/szt.

wiERTARkA uDAROwA 720 w
moc 720 w, uchwyt kluczykowy 13 mm,  
pręd. 0-3000 obr./min, schowek na wiertła  
ulokowany w dodatkowej rękojeści, walizka

MŁOT uDAROwY 900 w
moc 900 w, obroty 850 obr./min; udar 4000 ud./min, 
energia udaru 3 j, maks. śr. wiercenia w betonie 26 mm; 
uchwyt SDS-Plus; funkcje: wiercenie, wiercenie z udarem, 
kucie; aluminiowy korpus i głowica, walizka

PRZECiNARkA DO DREwNA
moc 800 w; silnik indukcyjny bezszczotkowy; śr. tarczy 
200 mm, 24 zęby; głębokość cięcia pod kątem: 90° 
- 45 mm, 45° - 27 mm

ODkuRZACZ uNiwERSALNY wD3
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, szczelino-
wa), filtr kartridżowy, papierowa torebka filtracyjna 1 szt. 

SZLifiERkA kąTOwA 900 w  
+ ZESTAw TARCZ
moc 900 w, śr. tarczy 125 mm; regulacja obrotów 
w zakresie 3000-12000 obr./min, w komplecie  
10 tarcz tnących do metalu 125x1x22,2 mm

wiERTARkO-wkRĘTARkA ENERGY+ 18 v
dwa akumulatory 2 Ah 18 V; obroty: bieg I 0-350 obr./min,  
bieg II 0-1250 obr./min; uchwyt zdejmowany 0.8-10 mm,  
pod uchwytem gniazdo sześciokątne 1/4”; moment obrotowy  
(miękki/twardy) 28/44 Nm, walizka

MikSER DO ZAPRAw 1300 w
moc 1300 w; 2 biegi: I - 180-430 obr.,  

II - 300-680 obr.; regulacja prędkości

179 
zł/kpl.

259 
zł/kpl.

349 
zł/szt.

179 
zł/kpl.

399 
zł/kpl.

wALiZkA 
w koMPLECIE

wALiZkA 
w koMPLECIE

wALiZkA 
w koMPLECIE

720 
W

900 
W

900 
W

800 
W

18 
V

249 
zł/zest.

1000
W

17 
litrów

1300 
W

Wrzesień 20218  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ

+100

+200



od 1999 
zł/szt.

3490
zł/szt.

1.

2.

3.

ZESTAw TABLiC NARZĘDZiOwYCh
ściankę można konfigurować na różne sposoby, każdy 

element jest mobilny i można go zamontować w dowolnym 
miejscu; wym. 400x165x400 mm - 34,90 zł/zest.

RĘkAwiCE CZARNE 
wARSZTATOwE
wierzchnia część z elastycznego  
materiału, część wewnętrzna  
o chropowatej strukturze  
zapewnia pewny i doskonały  
chwyt; dostępne rozm.:  
8-11 - 24,99 zł/para

PóŁBuTY SkóRA/OXfORD
wierzch ze skóry/tkaniny typu oxford, 
podeszwa gumowana o właściwościach  
antypoślizgowych, półbuty z noskiem stalo-
wym, kategoria bezpieczeństwa: SB, SRA; 
dostępne rozmiary: 40-45 - 129 zł/para

SPODNiE BOjówki  
MORO SZARE  
ZE wZMOCNiENiAMi
wytrzymała tkanina typu rip-stop, podwój-
ne szwy, 12 kieszeni, elementy odblasko-
we, regulacja szerokości w pasie; dostępne 
rozmiary: M, L, XL, 2XL - 139 zł/szt.

BLuZA POLAROwA
gramatura 290 g/m2, polar 100%,  
poliester krótko strzyżony, dwustronnie  
szczotkowany, niemechacący się; 
3 kieszenie, wiatroszczelne suwaki;  
dostępne rozm.: M, L, XL, 2XL - 59,90 zł/szt.

PŁASZCZ  
PRZECiwDESZCZOwY
materiał PCV/poliester;  
wentylacja na plecach  
i pod pachami, rękawy  
z regulowanym ściągaczem;  
dostępne rozmiary:  
M, L, XL, 2XL 

kOMPLET MORO 
PRZECiwDESZCZOwY

materiał: PCV/poliester,  
wodoszczelne szwy, otwory  

wentylacyjne, regulowany kaptur  
chowany w kołnierzu, mankiety kurtki 
zakończone elastycznym ściągaczem, 

regulacja szerokości nogawek;  
dostępne rozm.: M, L, XL, 2XL

BEZRĘkAwNik  
OCiEPLANY 

powłoka 100% poliester  
typu pongee 160 g/m2,  

ocieplina 106 g/m2,  
impregnowana tkanina,  
3 kieszenie, zamykana  

na suwak; dostępne rozm.: 
M, L, XL, 2XL

AkCESORiA SAMOChODOwE
1. kABLE RozRUCHowE, różne rodzaje - 19,99 zł
2. PRoSTowNIk, 6/12 V, 4 A - 59,99 zł
3. AkUMULAToR EMPEX, różne pojemności - od 169 zł

kALOSZE
różne rodzaje

2299
zł/szt.

4490
zł/kpl.

5990
zł/szt.

od 3390
zł/para

Wrzesień 2021 9  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.
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hiT CENOwY

099 
zł/szt.

hiT CENOwY

od 699
zł/szt.

hiT CENOwY

299
zł/szt.

hiT CENOwY

4499
zł/szt.

wRZOSY
miks kolorów

PRZĘSŁO OGRODZENiOwE BONA*
szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016, struktura 
*nie wymaga malowania, dostępne również bramy i furtki

PRODUKT
POLSKI

kRATkA 
TRAwNikOwA

MufLE
odwodnienie liniowe garażowe  
Garage PACk 4All - komplet 3 m.b.

PANEL 
OGRODZENiOwY

wys. 1,53 m, ocynk  
RAL 7016

kAMiENiE OZDOBNE
opak. 25 kg (od 0,52 zł/kg)

kOMPOZYCjE NAGROBNE
sztuczne, różne rodzaje

TujA 
wysokość od 50 cm

ZNiCZE 
różne rodzaje

wkŁADY DO ZNiCZY

ZNICZ 
DP-68 
wys. 11 cm

479 
zł/ przęsło

8990
zł/kpl.

od 699
zł/szt.

od 1299
zł/opak.

od 2999
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 199
zł/szt.

Wrzesień 202110  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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hiT CENOwY

1299
zł/szt.

hiT CENOwY

4999
zł/szt.

hiT CENOwY

189 
zł/szt.

hiT CENOwY

299 
zł/szt.

hiT CENOwY

229 
zł/szt.

CEBuLE kwiATOwE
do nasadzeń jesiennych: hiacynty, 
tulipany, narcyze, krokusy, szafirki 
- 6,99 zł/opak.

ODkuRZACZ ELEkTRYCZNY 
hANDY DwO 2600 A
silnik 2600 w; napięcie 230 V~50 Hz; worek 
poj. 35 l; rozdrabnianie 10 do 1; prędkość 
powietrza 270 km/h; zasysanie lub dmuchanie 

PiLARkA ELEkTRYCZNA  
hANDY 1800 w PiLARkA  

SPALiNOwA LiDER 
RG4114A4

POjEMNiki NA ODPADY 120 l
różne kolory; 240 l - 149 zł; 120 l - 99 zł

kORA 
SOSNOwA
80 l (0,11 zł/l)

SZPADEL 
fiSkARS OSTRY 
LuB PROSTY

GRABiE  
wAChLARZOwE  
METALOwE  
Z TRZONkiEM

NAwóZ jESiENNY
różne rodzaje

kOSiARkA 
ELEkTRYCZNA NAC
1300 w, 230 V,  
szer. robocza 32 cm,  
kosz o pojemności 30 l

129 
zł/szt.

2600 
W

1800 
W 1,9 

kM

hiT CENOwY

od 99 
zł/szt.

hiT CENOwY

899
zł/opak.

od 599
zł/szt.

1300 
W

Wrzesień 2021 11  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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hiT CENOwY

1399
zł/opak.

hiT CENOwY

799
zł/szt.

hiT CENOwY

1699
zł/opak.

2 6

12 13 19 22

28

34 36

49 52

57 65

84 85 87

89

111

133

148

PELLET SYLvA
średnica 6 mm +/-1 mm; długość 
3.15<l<40 mm; wilgotność <10%; 
zawartość popiołu < 0,7%;
wartość opałowa >19 Mj/
kg (4,9 kwh/kg), worek 15 kg 
(0,93 zł/kg)

BRYkiET 
DREwNiANY Ruf
10 kg (0,79 zł/kg)

EkOGROSZEk 
ECOviP 24 Mj
20 kg (0,85 zł/kg)

hASŁO

111 85 52 87 65 13

Imię i nazwisko nr telefonu

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

w ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy płatności:

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

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 

200
DwIEśCIE
zŁoTYCH

POZiOMO 
 • 12: frontowa ściana budynku
 • 28: kryty balkon
 • 34: ... zagospodarowania przestrzennego
 • 49: gościnny, dzienny lub sypialnia
 • 57: pokój reprezentacyjny
 • 84: wejściowe do domu lub obrotowe
 • 89: ... chmur - wieżowiec
 • 111: M3 w bloku
 • 133: cztery ... - mieszkanie lub dom
 • 148: schodowa w bloku

PiONOwO 
 • 2: duży przedpokój lub główne pomieszczenie w hotelu
 • 6: wystaje z bloku, otoczony balustradą
 • 19: warzywny za domem
 • 22: kryty papą
 • 36: luksusowe mieszkanie lub pokój w hotelu
 • 49: mieszkanie na strychu
 • 65: niewielkie mieszkanie dla jednej osoby
 • 84: kawałek ziemi pod budowę domu
 • 89: jednorodzinny

Rozwiąż krzyżówkę, wpisz prawidłowe hasło na kuponie. Podaj imię i nazwisko oraz 
numer telefonu i wrzuć do urny w naszych marketach, do 27 września 2021 roku.

wyniki ogłosimy na naszym fanpage. Regulamin dostępny w punkcie informacyjnym.

wYGRAj 200 ZŁ
w BoNACH NA zAkUPY w NASzYM SkLEPIE



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

