
Zestaw mebli Z akacji
komplet 2+1, stolik składany, 
wym. 60x60x74 cm,
krzesło składane, 
wym. 38x51x82 cm

Grill GaZowy miDas

moc 8,7 kW: 3 niezależne tubowe palniki główne ze stali szlachetnej 

(3 x 2,9 kW); dwuczęściowy ruszt grillowy; chromowany, ruchomy 

ruszt do podgrzewania zawieszony w pokrywie; zintegrowany w pokrętle piezo-

zapalacz - osobny dla każdego palnika; dołączony wąż i reduktor ciśnieniowy; 

powierzchnia grillowania 61 x 36 cm

kosiarka spalinowa 
HANDY z NApĘDem BS750
silnik DOV 161 cm3, szerokość koszenia 51 cm,
8-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia 
30-80 mm, kosz 60 l, napęd na tylne koła,
mielenie, boczny wyrzut, regulowana 
wysokość uchwytu, panel na napoje

HuśtAwkA ogroDowA 
rozkłADANA megi 
materiał daszku: 180 G poliester,
poduszki 160 G poliester, 8 cm, maksymalna 
waga użytkowników: 300 kg, 3-osobowa, 
wym. 230x120x164 cm, kolor: cappucino, czekolada

mYjkA ciśNieNiowA, 145 BArów
moc 1900 W, przepływ wody 420 l/h, aluminiowa 
pompa, funkcja Auto Stop, pistolet, lanca, lanca turbo, 
szczotka płaska, pianownica, wąż 5 mb.

kabina DelUX  
90x90 cm

hydromasaż 3 dysze, słuchaw-
ka prysznicowa 3-funkcyjna, 

elektroniczny panel sterowania, 
radio, oświetlenie górne,  

wentylator, deszczownica,  
wys. brodzika 42 cm, szyba 

kolor grafit

new formic
deska sedesowa wolno opadająca 
Formic PSB polipropylen NEW

nowość
Deska o działaniu

antybakteryjnym  

i antygrzybicznym!

Nie ma majówki

bez grilla  

od mrówki!

1399 
zł/szt.

699 
zł/szt.

hit
cenowy

319 
zł/kpl.

599 
zł/szt.

379 
zł/szt. 

999 
zł/szt.3499

zł/szt.

proDUkt
polski

+50

Oferta ważna 
od 28 kwietnia do 14 maja 

lub do wyczerpania zapasów
www.mrowka.com.pl

Kwiecień/Maj 2017

+500
PUNKTÓW

Zakupy za 100 zł

4861

pSB mrówkA BroDNicA
87-300 BroDNicA, ul. SzABDA 104, tel. 56-491-18-41

goDziNY otwArciA: pN. - pt.: 7-20,  SoB.: 7-20, ND.: 10-18
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Relaks  
w ogrodzie

meble metalowe
krzesło ARKADIA, wym.: 56 x 68 x 93 cm,  
textilene, mix kolorów - 84,90 zł/szt.
stół JUPITER, wym.: 90 x 90 cm,  
wys. 72 cm, blat szkło  
hartowane 5 mm - 119 zł/szt.

bUjak oGroDowy 
alUminiowy
wym. podstawy: 102 x 102 x 196 cm, 
malowany proszkowo, materiał siedzi-
ska: technorattan, w zestawie poduszki 
na siedzisko, maks. obciążenie 130 kg

Zestaw mebli  
Z technorattanU

5-częściowy zestaw,  
4 x krzesło 53 x 57 x 83 cm,  

stolik 90x76 cm

krzeSełko 
tUrystycZne 
wym.: 53 x 54 
x 77 cm, kolor mix

leżAk  
Grawitacyjny  
DelUX
z poduszką, wym.: 66 x 177 x 113 cm,  
textilene, kolor beżowy lub czarny

leżAk SkłADANY NA kółkAcH
wym.: 104 x 53 x 49/78 cm, 
kolor limonkowy lub czarny

parasol bocZny 
oGroDowy
- poliester, 270 cm - 209 zł/szt.
- aluminiowy, 300 cm - 299 zł/szt.
kolory: zielony, beżowy

HuśtAwkA AlA (komplet)
w zestawie: siedzisko z obejmami 1 
szt., zjeżdżalnia; zestaw montażowy, 
certyfikaty: TUV, FSC, impregnacja 
ciśnieniowa WOLMANIT CX10
dostawca Sobex 

meble ceZar
ławka: z podłokietnikiem, 

bez podłokietnika, 
 krzesło: z podłokietnikiem, 

bez podłokietnika,  
stół: mały, duży; olcha

HuśtAwkA vip
3-osobowa, 
wym.: 170x110x153 cm, 
różne kolory i wzory

HuśtAwkA ogroDowA iNeS
z moskitierą, rozkładana, wym. 215x130x170 cm, 
siedziska: sprężyny, poduszki 8 cm, 
maksymalne obiążenie 300 kg

wózek NA wąż 
DiScover 1/2”, 60 m 
reg. długość rączki, składana korb-
ka i stopka, uchwyt do wygodnego 
przechowywania szybkozłączy i zra-
szaczy, aluminiowe rurki odporne na 
korozję, wzmocniona konstrukcja kół

wąż ogroDowY 
SmArt AtS 3/4”, 25 mb.
wąż 3-warstwowy, odporny na 
skręcanie się i powstawanie supłów 
blokujących strumień wody, wytrzy-
mały i elastyczny

wąż ogroDowY  
1/2”, 15 m

1.  Wąż  
OGRODOWy 3/4”,  
20 m - 27,90 zł/szt.

2.  ZESTAW wąż 1/2”, 20 mb.  
+ końcówki - 19,90 zł/zest.

799 
zł/szt. 

2590
zł/szt. 

999 
zł/kpl. 

149 
zł/szt. 

od 8490
zł/szt. 

od 209 
zł/szt. 

109 
zł/szt. 

399 
zł/zest. 

od 219 
zł/szt. 

195 
zł/szt. 

899 
zł/szt. 

109 
zł/szt.

7990
zł/szt.

od 1990
zł/zest.hit

cenowy

999
zł/szt.

1

2

2
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Grillujemy :)

altana  
Grillowa

wym. 288 x 288 x 210 cm

899 
zł/szt. 

meble caterinGowe
KRZESŁO składane,  
wym.: 45 x 64 x 80 cm - 74,90 zł/szt.
STÓŁ składany,  
wym.: 244 x 76 x 72 cm - 219 zł/szt.

HuśtAwkA 
oGroDowa  
kasia
wym.: 108 x 78 
x 110 cm

pawilon oGroDowy  
mAłY DYzio
wym.: 150 x 150 x 170 cm

ślizg
różne kolory, 

długość: 
2,2 m - 169 zł, 

3 m - 269 zł

trampolina
śr. 2,53 m - 339 zł
śr. 3,05 z drabinką - 449 zł
śr. 3,66 z drabinką - 599 zł

1. wĘgiel DrzewNY 
2,0 kg - 5,99 zł (3 zł/kg)
2. BrYkiet wĘglA 
DrZewneGo 
2,0 kg - 6,49 zł (3,25 zł/kg)

grill wĘglowY z pokrYwą
2-częściowy, emaliowany, dodatkowy ruszt
- podgrzewacz - stal chromowana, regulacja 
wysokości rusztu, termometr, wym.: 
115x56x107 cm, waga 29 kg 

1. grill SkłADANY portAgo
grill rozkładany bez użycia jakichkolwiek narzędzi; powierzchnia 
grillowania 33 x 26 cm, kolory: zielony, czerwony, czarny - 49,90 zł 
2. grill okrągłY wózek 
z blachy stalowej; emaliowana miska paleniskowa; chromowany, 
regulacja wysokości rusztu; rożen obrotowy; pow. grilla 
fi 41 cm - 129 zł

pAwiloN ogro- 
Dowy eXpress

wym.: 300 x 300 
x 250 cm, zielony

żAgiel przeciw-
SłoNeczNY
wym. 3 x 3 x 3 m, beżowy

Donica  
z krAtką

(kratka  
z ornamentem PIA), 

30x60x130, brąz

zlew kompozYtowY, 
komora GospoDarcZa
kompletny z syfonem, wymiary 550x210x340,
idealny do: ogrodu, garażu, na działkę

Zestaw 
oGroDowy
1. JĘDRUŚ, wym.: 
36 x 35 x 52 cm; 
śr.: 40 cm - 89 zł/zest.
2. MAMUT, śr. stołu 70 cm, stołki: 4 szt. - 219 zł/kpl.

płot tArASowY keN r65 
180x90, 90x90, w kolorach: PIASEK, PALISAN-
DER, impregnowany

od 7490
zł/szt. 

od 89 
zł/zest. 79 

zł/szt. 

od 339 
zł/szt. 

od 169 
zł/szt. od 7990

zł/szt. 

129 
zł/szt. 

od 599
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

hit
cenowy

hit
cenowy

449 
zł/szt.

7990
zł/szt.

11

2

2

5990
zł/szt. 

219 
zł/szt. 

hit
cenowy

109 
zł/szt.

1

2

3
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płYN  
letni psb
poj. 5 l  (0,72 zł/l)

359
zł/szt. 

SzlifierkA kątowA
moc 850 W, liczba obr. 11000 min-1, śr. tarczy 125 mm, wyposa-
żenie: tarcza diamentowa, dodatkowa osłona tarczy, walizka
*po zarejestrowaniu produktu na stronie producenta

oDkUrZacZ 
Uniwersalny
moc jako ekwiwalent wydajności  
- 1400 W, przystosowany  
do pracy na mokro i sucho,  
funkcja wydmuchu, zbiornik 17 l, 
wyposażenie: wąż ssący,  
dł. 2 m, ssawka podłogowa  
na mokro/sucho,  
ssawka szczelinowa,  
filtr kartridżowy,  
papierowa torebka  
filtracyjna 1 szt.

wkrĘtAk AkumulAtorowY
1,3 Ah Li-ion, prędkość obr. 0-550 obr./min, uchwyt 
samozaciskowy 10 mm, 22 ustawienia momentu obr., 
maks. moment obr. 15 NM, oświetlenie  
obszaru roboczego diodą LED

3 l
ata gwarancji*walizka 

w komplecie

kosa spalinowa 
moc 1,7 KM, 42,7 cm3,

szer. pracy dla żyłki 42 cm,  
dla tarczy 25,5 cm,  

szelki w zestawie,  
głowica półautomatyczna

kosiarka elektrycZna
- moc 1200 W, szer. koszenia 32 cm, poj.  

kosza na trawę 30 l, 3-stopniowa regulacja  
wys. koszenia 25/43/62 mm - 189 zł

- moc 1800 W, szer. koszenia 40 cm,  
poj. kosza na trawę 40 litrów - 299 zł 

kosiarka spalinowa 
z NApĘDem 

silnik OHV, szerokość robocza 
46 cm, 8-stopniowa centralna 

regulacja 25-75 mm, kosz 
60 l, napęd, mielenie, 

boczny wyrzut, wskaźnik 
napełnienia kosza

NożYce elektrYczNe
silnik 450 W, długość robocza 
41 cm, maks. średnica 
gałęzi 16 mm

1. NOżyCE  
    DO żyWOPŁOTU 
    HS22 SingleStep™ - 89 zł
2. SIEKIERA CIESIELSKA  
    XS - X7 + ostrzałka 
    do siekier i noży  
    Xsharp™ - 129 złgrill BetoNowY SevillA 

z prefabrykowanego, uszlachetnionego betonu o zwiększonej 
odporność na wysoką temperaturę, chromowany ruszt grilla; 
2 poziomy grillowania, pow. grillowania 40x30 cm,  
odpowiedni dla ok. 6 osób, wym. (S/W/G), 70x173x47 cm,  
łatwy, szybki i czysty montaż z zastosowaniem silikonu 
wysokotemperaturowego, waga ok. 183 kg 

Gres  
technicZny
29,7x29,7 cm, op. 1,5 m2

149 
zł/szt. 

99 
zł/szt. 

199 
zł/szt. 

149 
zł/szt. 

249 
zł/szt. 

hit
cenowy

+100

+100

264 
zł/szt. 

339 
zł/szt.

od 189 
zł/szt.

119 
zł/szt.

849 
zł/szt.

od 89 
zł/szt. 1

2

multiNArzĘDzie AkumulAtorowe 
mpfl180
napięcie 18 V, akumulator 1300 mAh Li-ion, czas ła-
dowania akumulatora 3 godziny, prędkość obrotowa 
regulawana w zakresie 5000-16000 obr/min.

wiertArko-wkrĘtArkA  
AkumulAtorowA, 18 v 
nUtool
2 baterie NiCd 1,2 Ah, uchwyt 
samozaciskowy, obroty prawo/
lewo, system auto-stops latarka LED, 
poziomica.

wiertArko-wkrĘtArkA 
AkumulAtorowA, 18 v

2 baterie NiCd 1.2 Ah,  
obroty prawo/lewo,  

2 biegi

389 
zł/szt.

1599
zł/m2

4
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roleta mini
szer. 38-110 cm

od 47 
zł/szt. 

sZklanka oslo
poj. 330 ml - 2,49 zł
pUcharek 
poj. 410 ml - 2,49 zł

pokal
- od 4,29 zł

DZbanek
poj. 1,10   
i 1,30 l - od 6,99 zł

salaterki
- od 3,79 zł

talerZe Deserowe
- od 3,29 zł

NAczYNiA i Sztućce jeDNorAzowe

Drzwi wewNĘtrzNe AlBA*
wymiar: 70, 80 cm, 
kolor: dąb bielony, pełne  - 99 zł, 
pokojowe, łazienkowe - 179 zł
*cena bez klamki i ościeżnicy

żArówki leD 
barwa: ciepła i zimna

lampki 
solarne  
różne rodzaje

zeStAw meBli formic*
1. szafka z umywalką 50 cm - 119 zł (boki: Venge 
Luizjana, fronty: biały); 2. szafka wisząca - 79 zł; 
3. komoda - 89 zł; 4. słupek wysoki - 149 zł

*z
es

ta
w

 n
ie
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st
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 i 

ar
m
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ur

y

panele  
poDłogowe kroNoSpAN
1. Dąb Aspen, 7 mm, AC3 - 17,99 zł/m2,
2. Jesion bielony, 7 mm, AC4 - 22,99 zł/m2

3. Dąb Khaki, V4, 8 mm, AC5 - 27,49 zł/m2

4. Dąb Srebrzysty, V4, 8 mm, AC4 - 28,49 zł/m2

płYtki SYDNeY 2
0,4 m2 op. (49,97 zł/m2)

płYtki SANDi

zeStAw 3 oczek 
rUchomych leD
kwadratowe lub okrągłe,  
w komplecie z żarówką 
ledową, różne kolory 

lampka nocna 
berkane
różne kolory

lampki biUrkowe 
leD, 5 w
kolor: biały, czarny lub czerwony

lampa 
poDłogowA
pojedyncza - 53,99 zł;
podwójna - 62,99 zł

oprawa bUlbs
1 x G9 - 47,99 zł; 2 x G9 - 99,99 zł
3 x G9 - 147,99 zł

od 249
zł/szt. 

od 089
zł/opak.

od 99 
zł/szt.

1999
zł/op.

2839
zł/op.

od 629
zł/szt.

5590
zł/zest.

7999
zł/szt.od 4799

zł/szt.

od 1990
zł/szt. 8399

zł/szt.

od 5399
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

1

2

3

4

od 1799
zł/m2

2
1

3

4

5
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winDomatic
ściągaczka elektryczna  
do szyb

1. LUDWIK, uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, poj. 1 l - 5,99 zł
2. PUR, płyn do naczyń, różne rodzaje, poj. 900 ml - 4,99 zł (5,54 zł/l)
3. DOMESTOS płyn do toalet, różne rodzaje, poj. 1250 ml - 10,49 zł (8,39 zł/l)
4. REGINA BLITZ ręcznik papierowy, 3-warstwowy - 6,49 zł/szt.
5. MOLA MEGAPACK papier toaletowy, op. 16 rolek - 9,99 zł (0,62 zł/rolka)

6. CASHMIR ręcznik kuchenny, op. 2 rolki - 2,19 zł (1,10 zł/rolka)
7. LUKSJA, mydło w płynie, różne rodzaje, poj. 450 ml - 4,99 zł (11,09 zł/l)
8. GOLD WAX spray, preparat do pielęgnacji mebli, poj. 250 ml - 5,49 zł (21,96 zł/l)
9. K2R chusteczki do prania, Colour/White, op. 10 szt. - 9,99 zł (1 zł/szt.)

Zestaw poDtynkowy 
stronG master

miska, deska PP,  
przycisk chrom

nerGis  
kompakt wc 
stronG  
master  
3/6 litra, deska PP,  
odpływ poziomy

kosZ twist
miks kolorów

ściereczkA  
kUchenna
wym. 45x65 cm

pojemnik  
na DeterGenty
poj. 6 l

worki na  
śmieci i gruz

różne pojemności 
 - od 3,49 zł/op.

rĘkAwice
aloesowe, nitrylowe,

rozm. S, M, L  
- od 3,99 zł/op.

sUsZarka  
balkonowa 
formica
dł. miejsca na 
suszenie 18 m

wiaDro
poj. 5-10 l - od 3,69 zł
koSz SkłADANY

poj. 32 l - 8,99 zł/szt.
+ 50 pkt pAYBAck

krzeSło peDro
składane, kolory: biały,  
niebieski, czarny, czerwony

1. SUSZARKA MOLLy - od 11,90 zł
2. MISKA MOLLy, różne poj. - od 1,69 zł
3. TACA MOLLy - 13,90 zł

oGrZewacZ lorD
moc: 3000 W, zasilanie: 230 V,  
temp.: 30-60°C, zalety: oszczędność 
czasu, energii i wody, natychmiastowe 
działanie, regulacja temperatury wody, 
łatwy w montażu

ścieNNY
StojącY

Umywalka  
ceramicZna

1. 35 cm, prawa - 55 zł
2. 50 cm - 59 zł

zlew
ścienna zlew

stojąca 
umywalka 
stojąca

umywalka 
ścienna 

natryskowa wannowa 

seria baterii norm
głowice cerAmiczNe

5

4
3

21

9

8

7

6od 219
zł/opak. 

hit
cenowy

399 
zł/zest.

179 
zł/szt.

Dobracena

139 
zł/szt. 

od 349
zł/opak. 

899
zł/szt. 

3790
zł/szt. 3990

zł/szt. 

od 369
zł/szt. 

od 169
zł/szt. 

499
zł/szt. 

3790
zł/szt. 

+50

1

2

3

+100

od 55 
zł/szt.hit

cenowy

159 
zł/szt.

1

2

hit

cenowy

od 69 
zł/szt. +50

107 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

6
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1. PERSIL proszek do prania COLOR/REGULAR, 50 prań, op. 3,5 kg - 29,99 zł (0,60 zł/pranie)
2. QUANTO koncentrat do płukania, różne rodzaje, poj. 2 l - 8,99 zł (4,50 zł/l)
3. WASCHKONIG, proszek, różne rodzaje, op. 7,5 kg/92 prania - 29,99 zł (0,33 zł/pranie)
4. WASCHKONIG, żel do prania, różne rodzaje, op. 3,375 l - 14,99 zł (4,44 zł/l)
5. AJAX spray do mycia szyb, różne rodzaje, poj. 500 ml - 6,49 zł (12,98 zł/l)

6. SOMAT Gold, tabletki do zmywarki, op. 40 tabl. - 26,99 zł (0,67 zł/tabl.)
7. SOMAT All in One, tabl. do zmywarki, różne rodzaje, op. 52 tabl. - 26,99 zł (0,52 zł/tabl.)*
8. WC MEISTER, zawieszka do WC, różne rodzaje, op. 45 g - 2,99 zł (6,64 zł/100 g)
9. WC MEISTER, kostka barwiąca do spłuczki, różne rodzaje, op. 2x50 g - 4,99 zł (49,90 zł/kg)

Dekoral
farba lateksowa do ścian i sufitów
2,5 l (15,56 zł/l)

HAmmerite połYSk, 0,7 l
nowoczesna, jednoskładnikowa farba,
przeznaczona do antykorozyjnego
i dekoracyjnego malowania
metali żelaznych (52,84 zł/l)

farba lateksowa
wewNĘtrzNA
barwy natUry
2,5 l (11,96 zł/l)

jeDynka impreGnat
Do Drewna Z woskiem
na zewnątrz pomieszczeń, kompleksowa 
ochrona drewna dzięki systemowi 3 aktyw-
nych żywic, chroni przed promieniami UV, 
skutecznie zabezpiecza przed wilgocią,  
różne kolory i poj. (od  16,65 zł/l)

farba Dekoral akrylit w
odporna na szorowanie farba lateksowa
10 l (7,99 zł/l)

BeckerS DeSigNer wHite, 10 l
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna,
biała farba lateksowa polecana do
malowania ścian i sufitów, pomalowana
powierzchnia zyskuje piękne, głęboko
matowe wykończenie (10,99 zł/l)

altaX
nowoczesny impregnat do drewna 
zapewniający 7 lat ochrony, odporny na 
deszcz już po godzinie, poj. 5 l (13 zł/l)

emUlsja akrylowa
Do ściAN i Sufitów
eko BiAłA, 10 l
(4,99 zł/l)

DUlUX farba easycare
hydrofobowa i plamoodporna farba do ścian
i sufitów; odpycha wodę oraz wszelkie płynne
zabrudzenia nie pozwalając im przeniknąć
w głąb powierzchni, 2,5 l (21,96 zł/l)

viDAroN lAkieroBejcA
wysokiej jakości ochronno-dekoracyjny
lakier do malowania powierzchni drewnia-
nych, zawiera Teflon® Surface Protector
750 ml (49,32 zł/l), dostępne różne kolory

emakol stronG
emalia ftalowa ogólnego
stosowania, dostępne różne
kolory, poj. 0,9 l (od  17,77 zł/l)

2 lataochrony

seria baterii ZXc

natryskowa wannowa 

umywalka 
stojąca zlew

ścienna 
umywalka 
ścienna 

zlew
stojąca

głowicA 35 mm

Drewnochron 
impreGnat eXtra  
powłokotwórczY 
4,5 l (17,78 zł/l), dostępne 
różne kolory

4

321

8
9

7

6

5 od 299
zł/szt. 

3890
zł/szt.

5490
zł/szt. 10990

zł/szt.

3699
zł/szt.

od 1499
zł/szt. 6499

zł/szt.

3699
zł/szt.

od 1599
zł/szt. 7990

zł/szt.

4990
zł/szt.

2990
zł/szt.

od 33 
zł/szt.

+50

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt. 45 

zł/szt.

33 
zł/szt.

7999
zł/szt.

7



przĘSło jolA
metalowe, ocynk + ral 7016, wys.: 1,20 m, 
szer.: 2,00 m

przĘSło iNgA
szerokość 2 m, wysokość 1,25 m, stal + ral9005, 2 lata gwarancji, 
wymaga malowania farbą nawierzchniową - 109 zł,
Dostępne furtki i bramy.

panel  
oGroDZeniowy

gr. 3,2 mm, wysokość 1,23 m, 
oczko 75x200 mm, ocynk

1. DONICZKI RATTAN, balkonowe, różne wymiary i kolory - od 6,99 zł
2. DONICZKI BALKONOWE, różne wymiary i kolory - od 3,99 zł
3. SKRZyNKA FALA na balustradę, 30 cm, różne kolory - 11,90 zł
4. AKCESORIA do doniczek, różne rodzaje i kolory - od 2,49 zł

kwiaty 
balkonowe 
i rabatowe
różne rodzaje

1. PŁOTEK trawnikowy,  
    lamelowy - od 3,99 zł
2. DONICZKA balkonowa Surfinia, 
     różne wym. - od 14,90 zł/szt.

krZewy oZDobne 
w doniczce, różne rodzaje, m.in. 
berberys, tawuła, śnieguliczka, róża 
dzika, dereń biały, kalina koralowa

opryskiwacZ orion
przedłużenie lancy 0,6 m, poj. 6 l

przĘSło ewA lux
wys.: 0,90x1,20 m, szer.: 1,80 m

urSA AmBer 33
gr. 150 mm, 

•  = 0,033 W/mK;
• materiał niepalny, klasa 

reakcji na ogień - A1 
(euroklasa) wg EN 13501-1

• 1 rol = 3,625 m2

Dobrze
 izoluj

esz, 

zyskuj
esz !!!

altraD 
betoniarka  
mix-130/ż 
130/100 l, 550 W,  
wieniec żeliwny

betoniarka
Altrad B-1510FK
155/120 l, 1000 W
- wieniec żeliwny

2990
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

od 249
zł/szt. 

hit
cenowy

1

1

3

2

4
2

od 399
zł/szt. 

119 
zł/szt. 

229 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

599 
zł/szt.

799 
zł/szt.

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

www.mrowka.com.pl

POBIERZ:

APLIKACJA PSB

Akceptujemy karty kredytowe:zakupy na raty

od 499
zł/szt. 

od 199
zł/szt. 

8999
zł/rol.


