
6 sierpnia 2021 r.

Liczne atrakcje dla wszystkich Klientów
pokazy dla wykonawców

ponad 20 firm
grill · przekąski
specjalne atrakcje dla dzieci

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

Sierpień  
2021

Oferta ważna  
od 06.08 do 21.08

lub do wyczerpania zapasów.



7 mm

8 mm

8 mm

8 mm

szer. x wys. moc cena
50x70 cm 195 W 215 zł
50x90 cm 236 W 249 zł
50x120 cm 324 W 299 zł

grzejnik łazienkowy 
ChROMOWANY KRONOS

R

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

GRES SZKliWiONY AShVillE
wym. 29,7x59,8 cm, kolory: beige, brown, light grey, grey; gat. 1

Płytki gresowe italian wood
wym. 18,5x59,8 cm, kolory: beżowy, brązowy, szary; gat. 1

drzwi zewnętrzne detroit* 
szer.: 80, 90 cm; L/P, kolor: orzech, antracyt, złoty dąb;  

wypełnienie: spieniony polistyren 
*komplet akcesoriów w cenie

PRODUKT

POlSKi

drzwi zewnętrzne alFa*
wym.: 90 cm, kolor: złoty dąb, orzech, antracyt;  
wypełnienie: spieniony polistyren  
*komplet akcesoriów w cenie

Dąb Parkietowy/Zorba, 
AC4, 7 mm - 23,99 zł

1.

Dąb Colorado,  
AC4, 8 mm - 26,99 zł

2.

Dąb Benito,  
AC4, 8 mm, V-fuga - 32,99 zł

3.

Dąb Tobago,  
AC5, 8 mm, V-fuga - 39,99 zł

4.

Panele Podłogowe 

DESKA   
TARASOWA NOBlE
dwustronna,  
wym. 25x140x2400 mm, 
 - nieszczotkowana (NS),  
kolor: brąz, grafit
 - szczotkowana (L),  
kolor: brąz, grafit, orzech

MATA BAlKONOWA PCV 
DWUSTRONNA Z FilTREM UV
wym. 0,9x5 m

od 215 
zł/szt. 

od 149 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

2999
zł/m2

999 
zł/kpl.

1699 
zł/kpl.

od 2399
zł/m2

3690
zł/szt.

7999
zł/szt.

zł/m2
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2.

1.
2. 4. 5. 6.

7.

8. 9.

10.
1.

3.

PORCElANA 
REGULAR: kubek 400 ml - 8,90 zł,  
filiżanka ze spodkiem 200 ml - 15,90 zł,  
talerz deserowy - 11,90 zł, mlecznik 280 ml 
- 10,90 zł, cukiernica 300 ml - 16,90 zł

OLYMPIA/ORO: kubek 340 ml - 8,99 zł,  
miseczka 500 ml - 9,99 zł, filiżanka ze 
spodkiem 250 ml - 15,90 zł,  
talerz deserowy - 10,90 zł

POjEMNiK 
hUBERT&hilDA
z wkładem, różne wielkości

OKlEiNA MEBlOWA
rozm.: 45x200 cm - 12,90 zł,  
67,5x200 cm - 19,90 zł,  
90x200 cm - 27,90 zł;  
dostępne różne wzory/motywy

komPlet Pościeli demi
z satyny bawełnianej, 100% BAWEłNA
 - wym. 140x200 cm, wym. 70x80 cm 1 szt. - 69,90 zł 
 - wym. 160x200 cm, wym. 70x80 cm 2 szt. - 79,90 zł 
 - wym. 200x220 cm, wym. 70x80 cm 2 szt. - 99,90 zł

różne wzory

Pościel aloe Vera
poduszka: 50x60 cm - 22,90 zł, 
70x80 cm - 34,90 zł;  
kołdra: 160x200 cm - 49,90 zł, 
220x200 cm - 64,90 zł

POjEMNiK 
FORMiCA

ChEMiA GOSPODARCZA
1. LENOR PROFESSIONAL koncentrat do płukania, różne rodzaje, 4,75 l/5 l - od 35,99 zł (od 7,20 zł/l)
2. PUR SEKRETY KUCHARZA płyn do naczyń, różne rodzaje, 750 ml - 4,99 zł (6,65 zł/l)
3. KH-7 preparat do usuwania kamienia, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
4. KH-7 preparat do odtłuszczania, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
5. KRET żel do udrożniania rur, 1 kg - 11,99 zł
6. KRET granulki do udrożniania rur, 800 g - 11,99 zł (14,99 zł/kg)
7. BRAIT MAGIC FLOWER odświeżacz powietrza, różne rodzaje, 75 ml - 11,99 zł (15,99 zł/100 ml)
8. KATRIN PLUS XL czyściwo białe, 822 listki/1,9 kg - 19,99 zł 
9. Płyn antybakteryjny do mycia rąk, 5 l - 55,99 zł (11,20 zł/l)

10. Żel antybakteryjny do rąk, 400 ml - 9,99 zł (24,98 zł/l)

SUSZARKA 
BAlKONOWA 

FORMiCA
powierzchnia suszenia 

18 m.b. moP oBrotowy Płaski turBo 360

PUROx
1. perfumowany proszek do prania, 

9,2 kg/120 prań COLOR/UNIVERSAL 
- 27,99 zł (3,04 zł/kg / 0,23 zł/pranie) 

2. żel do prania, 5,3 l + kapsułki dr. Prakti, 
24 szt., różne rodzaje - 19,99 zł 

BROWiN
 - maszynka do przecierania pomidorów  
+50 pkt. PayBack - 44,99 zł
 - garnek kamionka, z pokrywką i uszczelką wodną,  
5 l +50 pkt. PayBack - 139 zł
 - słoje, beczki oraz akcesoria do kiszenia - od 5,99 zł

od 890
zł/szt.

od 1790
zł/szt. od 1290

zł/szt.

od 6990
zł/kpl.

od 2290
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 499
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

4490
zł/szt.

129 
zł/szt.

od 599
zł/szt.
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szliFierka kątowa 1200 w
moc 1200 W, tarcza śr. 125 mm; płynna regulacja 
obrotów od 3000 do 11000 obr./min

WYRZYNARKA 650 W
moc 650 W, maksymalna grubość cięcia: drewno 65 mm, metal 
8 mm; regulacja obrotów od 0 do 3100 suwów na minutę; alu-
miniowa stopa z regulacją kąta nachylenia od 0° do 45° w pra-
wo i lewo; 3-stopniowa regulacja wielkości ruchu wahadłowego; 
system zdmuchiwania i odprowadzania wiórów; w zestawie: 
brzeszczot - 2 szt., prowadnica równoległa, walizka

młot udarowo-oBrotowy 
Z UChWYTEM SDS PlUS
moc 790 W; energia udaru 2,7 J; waga 2,8 kg; 
maks. średnica wiercenia: w murze 68 mm, 
w metalu 13 mm, w drewnie 30 mm;  
walizka w zestawie

SPAWARKA iNWERTOROWA 110 A
prąd spawania 20-110 A; śr. elektrod 1,6-2,5 mm, 
wyposażenie: szczotka z młotkiem, tarcza ochronna, 
klema masy, uchwyt elektrody, przewody spawalnicze

szliFierka kątowa 18 V
śr. tarczy 115 mm,  maks. prędkość 
8500 obr./min,  łagodny start   

zakrętarka udarowa 18 V  
moment obrotowy 140 Nm,  
 maks. prędkość 2300 obr./min ,  
uchwyt sześciokątny: 1/4”        

ZESTAW STARTOWY 18 V  
akumulator 2,5 Ah ,  
szybka ładowarka 3 A,  
 czas ładowania 50 min

MUlTiSZliFiERKA 18 V 
maks. prędkość 2400 min-1,   
mocowanie papieru na rzepy,  
 rozm. stopy (delta) 150x150x100 mm
         

nożyce do żywoPłotu 
18 V
 długość miecza 520 mm,  zęby 
ostrzone laserowo i diamentowo, 
 rozstaw zębów 15 mm         

PODKASZARKA 18 V
 szerokość robocza 24 cm,  
 ostrza dwustronne 20 sztuk ,  
regulowany uchwyt  
         

narzędzie 
WiElOFUNKCYjNE 18 V
 maks. prędkość: 20000 obr./min ,  
kąt oscylacji 3,2° , stopa szlifierska  
delta 93x93x93 mm

młot udarowy 18 V
 siła udaru 1,2 J,  uchwyt SDS-Plus  
funkcje: wiercenie, wkręcanie,   
wiercenie + udar      

wiertarko-wkrętarka 18 V 
2-biegowa: I: 0-350 min-1, II: 0-1250 min-1,
moment obrotowy 44 Nm,  
 regulacja momentu obrotowego: 20+1    

do każdego urządzenia 
AKUMUlATOR 2,5 Ah i ładowarka  

ZA 1zł*

1zł*

*oferta ważna do wyczerpania zapasów zestawów startowych za 1 zł; zestaw startowy za 1 zł przysługuje tylko w przypadku zakupu jednego z urządzeń EINHELL z ulotki promocyjnej

200+
URZĄDZEŃ

wiertarko-wkrętarka udarowa  
18 V li-iON
zasilanie 2 akumulatory 18 V Li-Ion, 1,5 Ah; dwa biegi; maks. pręd. 
obr. 0-360/0-1400 obr./min; udar 21 000 ud./min; maks. moment 
obr. 45 Nm; maks. śr. wiercenia: drewno 25 mm, metal 10 mm, 
beton 10 mm; w zestawie: torba, wiertła do drewna, metalu i betonu

regał  
PlASTiKOWY
wym. 740x400x1800 mm,  
5 półek, nośność 50 kg na półkę

259 
zł/zest.

110 
A

1200 
W

790 
W

650 
W

169 
zł/szt.

499 
zł/zest.

169 
zł/zest.

WAliZKA 
W KOMPLECIE WAliZKA 

W KOMPLECIE

199 
zł/szt.

239 
zł/szt.

149 
zł/szt.

279 
zł/szt.

229 
zł/szt.

209 
zł/szt.

299 
zł/szt.

159 
zł/szt.

18 
V

379 
zł/zest. 99 

zł/szt.
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KOLORY
ŚWIATATaniej!30 zł
odbierz

na konto

FARBA DEKORAl 

REMONTY 5 l

za 1 zł
do 5 litrów farby kolorowej

DEKORAl  

MOC KOlORU

kup 2x2,5 l lub 1x5 l  

FarBy duluX kolory świata  

(zachowaj dowód zakupu)

zarejestruj zakup na 

WWW.KOlORYSWiATATANiEj.Pl

i odbierz 30 zł na konto!

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 (26 zł/l)

MAGNAT CREATiVE
farba lateksowa, o głębokim stopniu 
matowości i antyrefleksyjna, szczegól-
nie polecana do malowania dużych 
powierzchni, 2,5 l (22 zł/l)

SADOliN GARDEN 
nowoczesny, wydajny impregnat 
do drewna, służy do dekoracyjne-
go i ochronnego malowania wszel-
kich drewnianych powierzchni  
na zewnątrz, 5 l (10,40 zł/l)

hAMMERiTE
jednoskładnikowa farba do an-
tykorozyjnego, dekoracyjnego 
malowania metali, połysk lub 
półmat 0,7 l (48,56 zł/l)

ViDARON lAKiEROBEjCA 
ochronno-dekoracyjna do drewna, 
różne kolory, 4,5 l (28,44 zł/l)

DEKORAl MOC KOlORU
farba lateksowa do ścian i sufitów; 
2,5 l (16 zł/l)

jedynka śnieżnoBiała
farba do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 
10 l + 10% GRATIS (4,27 zł/l)

11
litrów

BECKERS DESiGNER 
PRiMER 
farba gruntująca, 10 l (6 zł/l)

DEKORAl REMONTY
akrylowa farba do ścian i sufitów, 
10 l (6 zł/l)

ElASTYCZNA 
ZAPRAWA 
klejąca cm16
z włóknami, 25 kg 
(1,48 zł/kg)

gładź 
SZPAChlOWA 
ACRYl PUTZ START
20 kg (1,40 zł/kg)

BETONiARKA
wieniec żeliwny

155/120 l, 1000 W

TACZKA  
SPAWANA 
skręcana
gr. 1 mm, 85 l

POjEMNiK KASTRA
 - 45 l - 12,99 zł
 - 65 l - 14,99 zł
 - 90 l - 20,99 zł

iMPREGNAT 
do ogrodzeŃ 
BETONOWYCh 
iNTENSYWNY
wodny impregnat ożywiający 
kolor ogrodzeń betonowych; 
trwale chroni przed wpływem 
warunków atmosferycznych, 
5 l (24 zł/l)

iMPREGNAT 
MOKRA KOSTKA 
ROZPUSZCZAlNiKOWY 
preparat do impregnacji kostki 
brukowej, powierzchni betono-
wych, płotów betonowych; zabez-
piecza przed wnikaniem wilgoci 
w podłoże, 5 l (34 zł/l)

KAlOSZE 
i ChODAKi
kolory: czarny, zielony  
- od 24,90 zł/para

DUlUx  
kolory świata
lateksowa farba do ścian 
i sufitów; 2,5 l - 44,99 zł (18 zł/l),  
5 l - 85,99 zł (17,20 zł/l)

Promocja trwa od 6.08.2021 do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania total  
puli zwrotów, która wynosi 3000 x 30 zł (w zależności od tego, które ze  
zdarzeń nastąpi jako pierwsze). Maksymalna wartośc zwrotu wynosi 90 zł.  
Akcja dostępna jedynie w sklepach PSB Mrówka. Regulamin dostępny na 
stronie organizatora www.smolar.pl oraz www.koloryswiatataniej.pl

2,5
litra

6499
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

5499
zł/szt.

5199
zł/szt.

3399
zł/szt.

5
litrów

5
litrów

5
litrów

4,5
litra

0,7
litra

3999
zł/szt.

4699
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

5999
zł/szt.

5999
zł/szt.

2799
zł/opak.

999 
zł/szt.

169 
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

11999
zł/szt.

16999
zł/szt.

zł/szt.

hiT CENOWY

zł/opak.

zł/szt.

2,5
litra
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hiT CENOWY

od 6490
zł/szt.

hiT CENOWY

6490
zł/szt.

1.

2.

2.

1.

2.

1.

PlAFON 
iTAliA lED 
z czujnikiem ruchu 
360°;
12 W - 64,90 zł, 
16 W- 69,90 zł

OPRAWA  
ElEWACYjNA ESO

kolor czarny, inox, gwint E27

oPrawa oświetleniowa galactico
gwint E27, moc 60 W; zwis, 1 źr. św. - 64,90 zł;  
listwa lub talerz, 3 źr. św. - 199 zł

lAMPKi BiURKOWE 
gwint E14, różne rodzaje

lAMPKA BiURKOWA RiO
gwint E27, różne kolory

żarówki ledowe
różne rodzaje 

lAMPKA  
BiURKOWA lED

moc 9 W, podstawa zmieniająca 
kolory, 3 stopnie ściemniania, 

dostępne kolory: biały, czarny, srebrny

lAMPKA  
BiURKOWA  
lED EDDY
moc 6 W, barwy świece-
nia: ciepła/neutralna/zim-
na biel; 3 zmiany jasności

lAMPKA  
BiURKOWA  
lED jASMiNE 
moc 6 W, uchwyt klips, 
4 zmiany jasności

OPRAWA 
oświetleniowa 
KUTUM
kolor: biały, czarny; 
gwint E27, śr. 27 cm

OPRAWA  
oświetleniowa wisząca
gwint E27, śr. 40 cm
1. CLARKE, kolor czarno-złoty - 129 zł
2. AMY, kolor srebrny - 169 zł

lamPa wisząca dziecięca
1. BUTTERFLY, wisząca, różowa - 64,90 zł
2. JET, wisząca, kolory: biała, złota - 149 zł

BEZPRZEWODOWA STACjA POGODOWA
z pomiarem temp. zew. i wewnętrznej, kolor: czarny, biały

Przedłużacze Biurkowe
różne rodzaje

UChWYT TV 
1. 26-55" - 29,90 zł 
2. 23-42" - 42,90 zł

ANTENA DVBT
różne rodzaje

KABEl hDMi
pozłacane wtyki HQ, 1,5 m

PRZEWóD 
KONCENTRYCZNY

10 m - 9,99 zł, 20 m - 17,99 zł

od 6490
zł/szt.

4290
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

1999
zł/szt.

od 399
zł/szt.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

od 6990
zł/szt.

6990
zł/szt.

109 
zł/szt.od 129 

zł/szt.

hiT CENOWY

od 6490
zł/szt.

6990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

4490
zł/szt.

999
zł/szt.

od 999
zł/szt.
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Powrót do

Biurko olek Białe
wykonane z wysokiej jakości płyty laminowanej, 
4 pojemne szuflady, nowoczesna stylistyka (szu-
flady bez uchwytów), wym. 94x75x43 cm

FARBA TABliCOWA
DEKORACYjNA TiKKURilA
- Litu: 0,33 l - 24,99 zł (75,73 zł/l), 1 l - 74,99 zł
- Magnetic, 0,5 l - 63,99 zł (127,98 zł/l)

BUTElKA 
Filtrująca
0,5 l, w zestawie 
butelka + 1 filtr

BUTElKA 
Filtrująca
0,7 l, w zestawie 
butelka + 2 filtry

FilTRY DO BUTElKi
zestaw zawiera 2 filtry i zakrętkę, pa-
sują do wszystkich butelek filtrujących, 
2 filtry = 2 miesiące czystej  
i smacznej wody

BUTElKA  
Filtrująca
0,3 l, w zestawie butelka + 1 filtr

krzesło  
młodzieżowe camPer
oparcie tapicerowane „oddychającą 
siatką”; siedzisko - tkanina 3D mesh; 
podstawa metalowa, chromowana; 
podłokietniki z tworzywa; kółka do 
powierzchni twardych, nierysujące; 
regulacja wysokości siedziska, 
dostępne kolory: czarny, szary

FOTEl  
młodzieżowy luPus
tapicerowany imitacją skóry; regulacja 
wysokości siedziska za pomocą pod-
nośnika pneumatycznego; podstawa 
metalowa, chromowana; z kółkami 
do powierzchni miękkich; dostępne  
kolory: szary, biały, różowy, czarny

krzesło  
młodzieżowe nitro
tapicerowane imitacją skóry; regulacja 
wys. siedziska; podstawa i podłokietniki 
z tworzywa; kółka do powierzchni  
miękkich; dostępne kolory: czerwony, 
biały

FOTEl  
GAMiNGOWY FASTliNE
tapicerowany imitacją skóry oraz 
w środkowej części tkaniną membra-
nową 3D; podłokietniki z tworzywa 
z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami; 
podstawa nylonowa, mechanizm koły-
sania się TILT pozwalający na blokadę 
w pozycji do pisania, regulację siły wy-
chylenia oparcia; kółka do powierzchni 
twardych z oponkami; dostępne kolory: 
czerwony, szary, czarny

FOTEl  
GAMiNGOWY MAxiMA 
tapicerowany ekoskórą; wyposażony 
w mechanizm kołysania się, 2-dźwi-
gniowy, pozwalający na blokadę 
fotela w pozycji do pracy i wychyle-
nie do 130 stopni; kółka z oponką do 
twardych powierzchni, nierysujące 
podłogi; podłokietniki z tapicero-
wanymi nakładkami; podstawa 
racingowa; poduszki zdejmowane, 
podpierające lędźwie oraz odcinek 
szyjny kręgosłupa; dostępne kolory: 
czarny z dodatkami (kol. czerwony, 
szary, biały, niebieski)

FOTEl  
BiUROWY EliOS 
tapicerowany tkaniną 3D MESH; 
ergonomicznie profilowane siedzisko 
i oparcie; wyposażony w mechanizm 
2-dźwigniowy, pozwalający na blo-
kadę fotela w pozycji do pracy i wy-
chylenie do 130 stopni; regulowane 
poduszki, podpierające lędźwiowy 
i szyjny odcinek kręgosłupa; miękkie, 
tapicerowane nakładki na podłokiet-
niki; wysuwany podnóżek; metalowa, 
chromowana podstawa; kółka do 
powierzchni twardych; dostępne 
kolory: czarny, szary

TABliCE: KORKOWA, PlANER, 
suchościeralna-magnetyczna
dostępne różne wymiary; w ofercie dostępne również 
markery, kpl./4 kolory - 26,90 zł/kpl.

POjEMNiK lUNCh
poj. 0,9-1,6 l

259 
zł/szt.

od 2499
zł/szt.

2199
zł/zest.

2299
zł/zest.

2799
zł/zest. 1799

zł/zest.

0,7 l

0,5 l

0,3 l

199 
zł/szt.

219 
zł/szt.

279 
zł/szt.

369 
zł/szt. 429 

zł/szt.

429 
zł/szt.

od 1890
zł/szt.

od 1990
zł/szt.
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 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

+50

+200

+200

+200

+200

+200

+200



 * 10 lat gWarancji po rejestracji na stronie: WWW.polbraM.eu

systeM  
ogrodzeniowy kora*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m; stal ocynk  
+ ral 7016, struktura

systeM  
ogrodzenioWy sonia*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m;  
stal ocynk + RAL 7016, struktura 

systeM  
ogrodzeniowy liwia*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m;  
stal ocynk + RAL 9005

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

osłonki
różne rodzaje: z doniczką wewnętrzną, na 

kółkach lub z podstawką 

lustro dreWniane
 - Szwecja, wys. 52 cm, szer. 36 cm - 109,99 zł
 - Dania, wys. 53 cm, szer. 34 cm - 119,99 zł
 - Norwegia, wys. 53 cm, szer. 34,5 cm - 109,99 zł

Lustro zostało 
zaprojektowane 
w bardzo ciekawym 
stylu; z pewnością 
stanie się widocznym 
elementem wystroju; 
doskonale wkompo-
nuje się w zakamarki 
ogrodu czy tarasu, 
optycznie je powięk-
szają; dostępne różne 
kolory.

drewniany  
stojak  
na doniczki
- od 17,99 zł

kosz 
moroccan 
- od 16,99 zł

osłonka/Worek  
na rośliny
- od 11,99 zł

kosMetyki saMochodoWe 
bottari 
różne rodzaje

nożyce  
spalinoWe FaWoryt spn 261

silnik 2-suwowy; moc 0,75 kW; dł. rob. 56 cm; maks. śr. gałęzi 28 mm

ibo poMpa 
poWierzchnioWa 

Multi 1300 inoX
wydajność maks. 80 l/min, maks. 

wysokość podnoszenia 48 m, 
ciśnienie maks. 4,8 bar

kuchenka 
turystyczna 
walizkowa 

599 
zł/przęsło

589 
zł/przęsło

249 
zł/przęsło

139 
zł/przęsło

od 299
zł/szt. od 10999

zł/szt.

od 1199
zł/szt.

499 
zł/szt.od 399

zł/szt.

369 
zł/szt.

95 
zł/szt.

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

Aktywuj PAYBACK GO w aplikacji PAYBACK i otwórz ją
w czasie zakupów w Mrówce. ZłAPP kupony

i aktualne oferty – wszystko w jednym miejscu! 

Dowiedz się więcej o PAYBACK GO na: PAYBACK.pl/GO

WYGODNE ZAKUPY

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz ją i zyskuj więcej!

Z

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

produkt
polski

*nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka

+50+50

+50



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

