
SZAFKA KUCHENNA
kolor: dąb sonoma, biały
1. wisząca - 105 zł
2. pod zLEwOzMYwaK - 99 zł
3. Deante zlewozmywak nakładany 

80x50 cm -od 109 zł

Kabina z Hydromasażem vera
szyby przednie - bezbarwne, tylne - ciemny grafit  
(gr. 4 mm), wąski panel środkowy z 3 dyszami, profile 
satynowe, rolki: górne podwójne, dolne pojedyncze,
kabina bez syfonu, wys. brodzika 42 cm,
wym.: 80x80 cm - 649 zł; 90x90 cm - 749 zł

KUCHENKA GAZOWA mAStEr
2-palnikowa

OGrZEWACZ LOrD
moc: 3000 w; zasilanie: 230 V; temperatura: 30-60°c; 
zalety: oszczędność czasu, energii i wody, natychmia-
stowe działanie, możliwość regulacji temperatury wody, 
łatwy w montażu

CErSANit   
ZEStAW  

CErSANiA 50
    zestaw tim-mint 50

CErSANit  
KOmpAKt 
Merida - od 249 zł
arteco 010 clean on - 389 zł

ZEStAW  
PodTynKoWy Parva
miska Parva clean On bezkołnierzowa, 
deska duroplast wolnoopadająca

psb Mrówka brODNICa

od 649 
zł/szt.od 99 

zł/szt.

1

2

+100

Hit 
CENOWy

89 
zł/szt.

159 
zł/szt. 

sTojący
ścienny

229 
zł/zest.

od 249 
zł/zest.

ZEStAW ZLEW GrANitOWy riO 
1-komorowy z ociekaczem, bateria plus dozownik, 3 kolory - 389 zł
ZLEWOZmyWAK GrANitOWy LEmON
- 369 zł
bAtEriE  GrANitOWE  Z ZXC
- od 109 zł

od 109 
zł/zest.

ZEStAW  
pODtyNKOWy  
Hit

539 
zł/zest.

659 
zł/zest.

www.mrowka.com.pl

liPiec gorącycH Promocji

Lipiec 2018
Oferta ważna od 6.07 do 21.07

lub do wyczerpania zapasów



arTyKuły eleKTryczne, domofony DrZWi

SEriA bAtErii jOKO

iNStALACjA GrZEWCZA

GrZEjNiK  
łazienKoWy 
pSb „SUN”
różne rozmiary

GNiAZDA  
bEZprZEWODOWE
1. sterowane wiFi - 79,90 zł
2. sterownik wiFi z wbudowanym  

licznikiem energii - 74,99 zł

DOmOFON EUrA
1. iNViTO wHiTE - 119,99 zł
2. GUaRDiaNO - 124,99 zł

DZWONEK 
bEZprZEWODOWy
1. aRia - bateryjny - 26,99 zł
2. sONG - sieciowy, maks. zasięg 

150 m w terenie otwartym - 69,90 zł

miNi ALArm  
OSObiSty EUrA  
mA-30b8

CZUjNiKi
1. zmierzchowy - 19,99 zł
2. ruchu miniaturowy - 28,99 zł
3. ruchu ścienny z wył. - 34,99 zł
4. ruchu sufitowy - 42,99 zł
5. sygnalizator wejść foto-optyczny - 44,99 zł

DrZWi GAjA
zeWnęTrzne/ 
WeWnęTrzne 

80 cm, 90 cm, orzech

drzWi zeWnęTrzne 
LimA
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, 
dwa zamki, klamka, dwie wkładki, 
próg; wypełnienie: spieniony 
polistyren; wykończenie drzwi: 
powłoka nano advenece; akceso-
ria w opakowaniu  
z ościeżnicą, możliwość skracania, 
uszczelka na całym obwodzie

PłyTKa monsanTo,  
opak. 0,42 m2

płytka betonowa, cegłopodobna z go-
tową szarą fugą to ukłon w stronę au-
tentyczności i prostoty wizualnej cegły 

rozbiórkowej; monochromatyczny efekt 
fugi i płytki ustępuje nowatorskiej tech-

nologii, której efektem jest - cegła z sza-
rą fugą; Monsanto to nie tylko gwaran-
cja szybkiego i prostego montażu, ale 

przede wszystkim elegancki element 
wykończenia ściany lub elewacji, któ-

ry w najdrobniejszym szczególe oddaje 
klimat londyńskich loftów; motyw cegły 
przechodzącej z fasady do wnętrza to 

aktualny trend wnętrzarski; w ofercie 
znajdują się dwa formaty płytki oraz 

dedykowane narożniki (prawy i lewy) 
(78,55 zł/m2)

rUrA pEX 
16x2,0 PE-XB iDMaR

wannowa natryskowa
zlew

ścienna 
umywalka

stojąca
umywalka stojąca  

z ruchomą wylewką
zlew

stojąca
umywalka 
ścienna 

głoWica 40 mm

od 8999
zł/szt.

od 7499
zł/szt.

od 2699
zł/szt.

849
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 11999
zł/zest.

1

2

1

3

2

1

1

4

5

2

2

529 
zł/szt.

1199 
zł/szt.

3299
zł/opak.

+50

GrZEjNiK  
ALUmiNiOWy  

CALypSO
LUStrO 3D 

mOONLiGHt

269 
zł/szt.339 

zł/szt.
159
zł/m.b.

OGrZEWACZ WODy  
StANDArD pLUS 
50 l

339 
zł/szt.

99 
zł/szt.

79 
zł/szt.

99 
zł/szt. 89 

zł/szt.

99 
zł/szt. 79 

zł/szt.

79 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.
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AKCESOriA KUCHENNEWysTrój WnęTrz

miNi rOLEtA FrUtti
dostępne w mix kolor

PłyTa deKoracyjna KamieŃ
dekoracja ścienna ze styropianu
o wyglądzie kamienia naturalnego,
wykonana z EPs, montaż na klej,
można malować, wym.: 50x20 cm,
5 płyt/opak.

KASEtONy
dekoracja sufitowa ze styropianu, 
montaż na klej, można malować,  

różne wzory, 8 płytek w opak.,  
wym. płytki: 50x50 cm

FirANA GOtOWA
z taśmą marszczącą, wym.: 
- 60x200 cm - 28,90 zł
- 160x300 cm - od 37,90 zł
- 250x200 cm - od 39,90 zł

DyWAN tUNDrA
- 67x120 cm - 36,90 zł
- 133x190 cm - 115 zł
- 160x235 cm - 175 zł
dostępny we wzorach:
fala, kwadraty, kwiatek

NACZyNiA rOyAL
1. garnek z pokrywą, poj. 1,7-5,5 l - od 49,99 zł
2. patelnia, 18-30 cm, dostępne różne rodzaje - od 32,90 zł

NOrDiC
2. puszka - 11,90 zł
3. słoik - od 12,90 zł

pOSZEWKA 
DEKOrACyjNA

wym. 40x40 cm, 
dostępne 

różne wzory 

KOLEKCjA LENA
1. porcelana, tekstylia
2. garnki emaliowane

CHLEbAK

1. pUSZKA rELiEF
 - od 8,99 zł

1. pOjEmNiK LUiS
poj. 20-64 l - od 24,90 zł, 

w sprzedaży pokrywa w cenie od 8,90 zł
2. Kosz sKładany lea

z miękkimi uchwytami, poj. 32 l - 24,90 zł
+ 50 pKt. pAybACK

miSKA
poj.: 13,5 l, 22 l - od 14,90 zł
WiADrO
z podziałką, poj. 10 l - 5,49 zł

1. BRYza EKsPERT proszek do prania 6,375 kg, kolor/white, 
85 prań - 27,99 zł (0,33 zł/pranie)

2. siLaN płyn do płukania, różne rodzaje, 1,85 l - 9,99 zł (5,40 zł/l)
3. FaiRY ORYGiNaL aLL iN ONE kapsułki do zmywarek, 

84 kaps. - 47,99 zł (0,57 zł/kaps.)
4. saVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
5. RENOVa PROFEssiONaL BiG ROLL ręcznik papierowy, a’1 - 15,99 zł
6. REGiNa rumiankowy papier toaletowy, a’12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)

od 1999
zł/szt.

1990
zł/opak.

od 3690
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 2890
zł/szt.

2
3

1

od 5490
zł/szt.

od 1390
zł/szt.

od 1890
zł/opak.

od 3290
zł/szt.

od 369
zł/szt.

+50

1

1

2

2

+50

od 2490
zł/szt. 

1
2

2

1

od 549
zł/szt. 

+50 od 999
zł/szt. 

1

2

3

4

6

5
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SEriA SpOtóW FrANK 
kolor chrom, gwint E14
1. kinkiet - 39,90 zł; 2. listwa - 79,90 zł;  
3. listwa - 125,90 zł

ZWiS impEriA  
1x60 W E27

- mała 450x330 cm - 89,99 zł
- duża 520x420 cm - 104,99 zł

oPraWa ośWieTlenioWa Pavia
kolor: chrom, patyna; gwint E14
1. kinkiet - 52,90 zł
2. sufitowa 3xE14 - 139 zł
3. sufitowa 5xE14 - 219 złoPraWa ośWieTlenioWa oriana

kolor: satyna, patyna; gwint E14
1. kinkiet - 42,90 zł; 2. sufitowa 3xE14- 99 zł;
3. sufitowa 5xE14 - 159 zł

SpOty KrOtON G9 pAtyNA
kinkiet 1x40 w - 18,99 zł,  
listwa 3x40 w - 28,49 zł,  
listwa 4x40 w - 42,99 zł

SpOty StArLEt G9
chrom/transparent
kinkiet 1x40 w - 24,99 zł, 
kinkiet 2x40 w - 42,99 zł,  
listwa 3x40 w - 82,99 zł, 
listwa 6x40 w - 144,99 zł,  
plafon 3x40 w - 84,99 zł

WENtyLAtOry
1. stołowe - od 36,90 zł
2. podłogowe - od 49,90 zł

pLAFONy
1. Etna, 3xE14 + LED, z pilotem - 199 zł

2. Genua 3xE14 - 219 zł
3. candara LED 15 w - 289 zł

LAmpA 
PodłogoWa 
LED SUmAtrA
kolor: satyna, chrom, 
moc 18 w + 7 w, 
wys. 180 cm

prZEWóD yDyp
- 3x1,5, 750 V – krążek 100 m.b. 
  - 205,99 zł (2,06 zł/m.b.)
- 3x2,5, 750 V – krążek 100 m.b. 
   - 325,99 zł (3,26 zł/m.b.)

ZEStAW 3 OCZEK LED 5W 
ruchome, różne rodzaje

od 5290
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

1

2

1

3

1

2 3

2
3

Hit 
CENOWy

od 4290
zł/szt.

od 1899
zł/szt. od 2499

zł/szt. 

od 206
zł/m.b.

+50

+50

1

2

od 3690
zł/szt.

+50

od 199 
zł/szt. 

1

2

3

249 
zł/szt. 

4999
zł/zest.
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noWośĆ

noWośĆ

jEDyNKA DECO & prOtECt
odporna na zmywanie, farba lateksowa do ma-
lowania ścian i sufitów, 2,5 l - 37,99 zł (15,19 zł/l), 
5 l - 69,99 zł (14 zł/l)

DEKOrAL rEmONty 
farba akrylowa do wnętrz, 
10 l (5 zł/l)

ppG GrUNt 
LAtEKSOWy 10 l
(5,50 zł/l)

LAKmA SiLiKON 
do lusTer 0,3 l
neutralny, bezbarwny, 
elastyczny, bezskurczowy, 
również do szkła 
lakierowanego, (53,30 zł/l)

DEKOrAL AKryLit W
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l - 38,99 zł (15,60 zł/l), 
5 l - 72,99 zł (14,60 zł/l)

ceKol biała gładŹ  
SZpACHLOWA C-45 
20 kg (2,05 zł/kg)

CLEAN&WHitE 10 l

HammeriTe PołysK 
jednoskładnikowa farba do  
antykorozyjnego, dekoracyj-
nego malowania metali, 
0,7 l (49,99 zł/l)

vidaron renoWacyjny 
impregnat do drewna
0,75 l (15,99 zł/l)

vidaron imPregnaT
ochronno-dekoracyjny do drewna
4,5 l (18,89 zł/l)

ppG LAKiErObEjCA 
0,75 l
(39,99 zł/l)

LAKiErObEjCA 
żyWiczna
0,75 l (43,99 zł/l)

SADOLiN  
KOLOry OGrODU 
0,7 l
(55,70 zł/l)

śnieżKa barWy 
NAtUry
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (14 zł/l)

dulux Kolory śWiaTa
lateksowa farba do ścian i sufitów,
2,5 l - 41,47 zł (16,59 zł/l), 
5 l - 81,99 zł (16,40 zł/l)

DrEWNOCHrON 
imprEGNAt EXtrA 9 l
system aqua stop, ochrona 
przed grzybami, zachowuje 
naturalny rysunek drewna, 
dostępne różne kolory, 
(16,67 zł/l)

EASy rELOOK 
imprEGNAt 
v33
2,5 l (19,20 zł/l)

sadolin exTra 0,75 l 
(53,32 zł/l)

GrUNt pSb 5 l
(1,80 zł/l)

Panele PodłogoWe
1. Dąb Deska sutter, ac3, 6 mm - 17,99 zł/m2

2. Dąb Parkietowy, ac4, 7 mm - 23,99 zł/m2

3. Dąb srebrzysty, ac4, 8 mm - 29,99 zł/m2

SUpErmAL
poj. 0,8 l  
(18,74 zł/l)

2

3

od 3799
zł/szt.

4999
zł/szt.

5499
zł/szt.

1599
zł/szt.

od 3899
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 4147
zł/szt.

4099
zł/szt.

131 
zł/szt.

3499
zł/szt.

4799
zł/szt.3999

zł/szt.

14999
zł/szt.

2999
zł/szt. 3299

zł/szt.

3899
zł/szt.1199

zł/szt.8499
zł/szt.

od 1799
zł/m2

1

Hit 
CENOWy

899
zł/szt.

1499
zł/szt.
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AKCESOriA mALArSKiE

eleKTronarzędzia

Naprawa ścianyCzy malowanie?Wszystko co trzeba
 Mamy na stanie!

ZEStAW tELESKOp
2 m + wałek z okapnikiem

ZEStAW  
mALArSKi
rolki: 10 cm - runo 7 mm, 18 cm - runo 12 mm, 
czarna kuweta 35x26 cm, taśma 2,5 cm x 33 m, 
folia 4x5 m, gr. folii ok. 5 μm

ZEStAW mALArSKi
kuweta 24/32 cm, wałek 18 mm, 
pędzel angielski 36 mm

ODKUrZACZ GrApHitE 1500 W 30 L
Odkurzacz z pojemnym 30 litrowym zbiornikiem ze stali 
nierdzewnej może pracować zarówno na sucho jak i na 
mokro. Odkurzacz posiada również funkcję nadmuchu. 
Ponadto urządzenie zostało wyposażone w pływakowy za-
wór bezpieczeństwa przy pracy na mokro i korek spustowy 
brudnej wody.

prZECiNArKA
do PłyTeK glazurniczycH
moc 450 w, wymiary stołu roboczego 390x395 mm, 
tarcza 180/22,2 mm, maks. gr. cięcia 35 mm, 
pod kątem 45° - 25 mm

miESZArKA  
ELEKtryCZNA*
moc 1220 w, obroty:
bieg 1: 180-460/min,
bieg 2: 300-700/min
*cena nie obejmuje  
 mieszadła

SZLiFiErKA  
KąToWa 700 W
moc urządzenia 700 w,  
śr. tarczy 125 mm,  
prędkość obr. 11000 obr./min

generaTor PrądoTWórczy 
StANLEy 2400 W

moc znamionowa: 2400 w, napięcie: 
230 V/50 Hz ; typ silnika : 4-suwowy OHV o po-

jemności 196ccm; moc: 6,5 KM; pojemność zbior-
nika: 15 l, maksymalny czas pracy  na zbiorniku: 

10,2 h;waga: 37 kg

piStOLEt  
DO mALOWANiA
moc nominalna 410 w, maks. wydajność  
tłoczenia 0–100 ml/min, pokrycie farbą 
1 m² w 1 min, poj. zbiornika 800 ml

ZEStAW  
DO mALOWANiA
2 szt. kuweta BiG - oszczędność na farbie, 2 szt. wałek MaXi 
- lepsze krycie, uchwyt sURE GRiP - dobry chwyt, taśma malarska BLUE 
DOLPHiN 50 m, wskazówki malarskie sEKRETY PROFEsJONaLisTY, 
2 szt. pędzel gąbkowy - idealny do kątów, wałek MiNi z uchwytem

mASZyNA DO GLAZUry
400 mm

ZEStAW GLAZUrNiCZy
wiadro glazurnicze 12 l, rolki, paca z gąbką, 
paca z gumą, szpachelka zębata, 
szpachelka do silikonu

299 
zł/szt.

1690
zł/zest.

1990
zł/zest.

1490
zł/zest.

+100 249 
zł/szt.

179 
zł/szt.

229 
zł/szt.

+100

+200

2999
zł/zest.

999 
zł/szt.

399 
zł/szt.

+50

4990
zł/szt.

3990
zł/zest.
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SyStEmy OGrODZENiOWE

WiErtArKA UDArOWA
moc 550 w, obroty 0-3000 min-1, udar 4800 min-1, 
uchwyt 1,5-13 mm, wiercenie w drewnie/metalu/
betonie: 25/8/10 mm, walizka
*3 LaTa GwaRaNcJi - po zarejestrowaniu  
produktu na stronie producenta

WierTarKo-WKręTarKa 18 v li-ion 
poj. akumulatora 1,5 ah, dwa stopnie prędkości obr., 
ilość nastawu momentu obr. 21+1, moment obr. 18 Nm, 
uchwyt  samozaciskowy 0.8-10 mm, gumowany uchwyt, 
wskaźnik naładowania baterii, latarka LED,
zaczep do paska

WierTarKo WKręTarKa einHell  
12 v 2x1,3 ah
akumulator 12 V/1,3 ah, dwa biegi, obroty: i bieg 
0-350 min-1, ii bieg 0-1300 min-1, moment obr.: 24 
Nm, 20 ustawień momentu obrotu, walizka

narzędzie WielofunKcyjne 300 W
moc 300 w, funkcje: cięcie, szlifowanie, dłutowanie, po-
lerowanie; prędkość 0-22000 osc/min, kąt oscylacyjny 
2,8°, akcesoria, walizka

WALiZKA  
W KOmpLECiE

KOSiArKA 
sPalinoWa z naPędem
silnik o mocy 4,75 KM OHV z tuleją żeliwną, poj. 139 cm3, szer. robocza 46 cm, 
regulacja wys. koszenia, system mycia obudowy, 3w1 (wyrzut do kosza, tylny, 
mielenie) KOSA SpALiNOWA 

LiDEr GKS43
2-suwowy silnik o poj. 43 cm3, 
moc 1,72 KM, szer. robocza: 
tarczy 25,5 cm, żyłki 42 cm, 
dzielona rura

nożyce aKumulaToroWe 
do żyWoPłoTu

18 V, akumulator 2.0 ah i ładowarka w zestawie, 
czas pracy ok. 40 min, dł. ostrzy tnących 45 cm, 

maks. śr. cięcia gałęzi 18 mm,  
obrotowa rączka

WyStrój OGrODU
1. latarnia metalowa - 12,90 zł
2. lampa olejowa, wys. 25 cm, mix kolorów - 14,90 zł
3. LED-laternie, świeczka LED - 14,90 zł
4. szklana butelka dekoracyjna LED - 19,90 zł

bęben z Wężem
10 m węża 5/16”, 1,5 m 
węża doprowadzającego, 2 szybko-
złączki, przyłącze kranowe 3/4” z reduk-
cją na 1/2”, dysza zraszająca z regulacją

piStOLEt 
mEtALOWy 
Z prOStym 
StrUmiENiEm

LANCA 
zraszająca 

9-FUNKCyjNA
głowica o zmiennym 

kącie pracy,  
9 różnorodnych  

kształtów  
strumienia

pANEL OGrODZENiOWy 3A mAX*
nie wymaga malowania
- panel ogrodzeniowy, ocynk, wym.: 2,5x1,23 m - 34,90 zł, 
 2,5x1,52 m - 43,90 zł
*dostępne furtki i bramy

SyStEm  
OGrODZENiOWy iNGA

brama dwuskrzydłowa:  
4x1,3-1,5 m - 659,99 zł,  

przęsło: 2x1-1,20 - 119,99 zł

SyStEm OGrODZENiOWy KAjA
ocynk + ral 9005, nie wymaga malowania
- przęsło, wym. 2x0,90-1,20 m - 145 zł/szt.
- furtka lewa/prawa, wym. 0,90x1,20-1,50 m - 219 zł/szt.
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4x1,20-1,50 m - 659 zł/szt.,  
  brama przesuwna lewa/prawa, wym. 4x1,20-1,50 m - 2259 zł/szt.

prODUKt
pOLSKi

1

119 
zł/szt. 249 

zł/kpl.

149 
zł/kpl.

199 
zł/szt.3 LAtA*

GWArANCji

799 
zł/szt.

319 
zł/szt.

239 
zł/zest.

od 1290
zł/szt.

3

4

2

79 
zł/zest.

3190
zł/szt.

3990
zł/szt.

+50

od 3490
zł/szt.

prODUKt
pOLSKi

od 11999
zł/szt.

od 145 
zł/szt.
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DO OGrODU

cerrad KamieŃ  
KALLiO DUSt 

wym. 450x150x9 mm, gat. 2

ALpOL NANOZAprAWA  
DO KLiNKiErU
grafitowa, 25 kg (0,72 zł/kg)

pArASOL
śr. 240 cm, poliester, 

kolory: zielony, granatowy

1. bALON DO WiNA
 w koszu plastikowym, z wąską szyjką,  
 różne pojemności - od 18,90 zł
2. akcesoria do wyrobu wina - od 1,99 zł

KrzesełKo  
tUryStyCZNE
poliester, mix kolorów

HuśTaWKa viP
3-osobowa, wym. 170x110x153 cm, 
różne kolory i wzory

GriLL 
ProsToKąTny 
z PoKryWą
pow. grillowania 
38,5x43 cm

GriLL  
ProToKąTny  
z PoKryWą

mAty
1. bambusowa, wym.: 100x300 cm  

- 24,90 zł, 150x200 cm - 25,90 zł
2. z aluminiową powłoką,  

wym. 180x50x1 cm - 24,90 zł
3. plażowa, tekstylna, wym. 173x52x1,5 cm, 

składana, wodoodporny spód - 35,90 zł

1. KArimAtA
   wym. 180x50x0,8 cm, gładka - 15,90 zł
2. SZtUCZNA trAWA
   wym. 100x200 cm, wys. źdźbła:  
   7 mm - 29,90 zł, 10 mm - 44,90 zł

StONES 
stara cegła z fugą, 
ViNTaGE 3  
opak. 0,49 m2

PłyTKa deKoracyjna  
WeWnęTrzna sydney 2

0,4 m2/opak. (44,97 zł/m2)

KLiNKiEr  
ELAStyCZNy 
71x240 cm  
pALErmO

SpECjALNy 
Klej/fuga  
DO KLiNKiErU  
ELASt. 15 kg
(10,47 zł/kg)

tACZKA  
OGrODOWA
poj. 80 l 

UrSA AmbEr 33
gr. 150 mm - 89,99 zł,  

gr. 100 - 96,79 zł,
gr. 50 mm - 90,89 zł  

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

reakcji na ogień - a1 
(euroklasa) wg EN 13501-1

• 1 rol = 3,625 m2

PłyTKa salvador,  
opak. 0,41 m2

(46,32 zł/m2)

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

4990
zł/szt.

od 199
zł/szt.

2

1

 3590
zł/szt.

209 
zł/szt.

119 
zł/szt.

399 
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

3

1

1

2

2

3990
zł/opak. 1799

zł/opak.

7839
zł/szt.

157 
zł/szt. 8499

zł/szt.

od 8999
zł/rol.

2569
zł/m2

1789
zł/szt.

1899
zł/opak.

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

akceptujemy karty kredytowe:

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

zakupy na rAty


