
NAMIOT OGRODOWY  
300x300 cm, biały

NAROŻNIK OGRODOWY KRETA  
z technorattanu

FOTELE OGRODOWE  
firma Dajar, wybrane rodzaje

LINA WSPINACZKOWA  
dlugość: 200 cm

BUJAK OGRODOWY BAVARO  
czarny rattan firmy Planta

ZESTAW DO GRY  
piłka nożna

od 149 
zł/szt.

659 
zł/szt.

1499 
zł/szt.

128 
zł/szt. 32 

zł/szt. 

89 
zł/szt. 

HUŚTAWKA  
BOCIANIE
GNIAZDO
średnica: 100 cm

HUŚTAWKA  
ELASTYCZNA
dla starszych dzieci

OBRĘCZE
PP 2 szt., 21x6 cm, z linką

11990
zł/szt.

4199
zł/szt.

1899
zł/zest.

Kwiecień  
2021

Oferta ważna  
od 9.04 do 25.04

lub do wyczerpania zapasów.

Oszczędzaj z PAYBACK
na wiosennych zakupach!

Planujesz wiosenną metamorfozę domu lub ogrodu? 
Pokaż przy kasie swoją kartę PAYBACK i obniż punktami 
wysokość rachunku za zakupy w Mrówce.

PUNKTUJ Z APLIKACJĄ!
Aktywuj kupon w aplikacji PAYBACK i wymień 

punkty na zakupy, a dodatkowo zyskasz 
+500 punktów, czyli 5 zł w punktach!

Oszczędzaj z PAYBACK
na wiosennych zakupach!

Planujesz wiosenną metamorfozę domu lub ogrodu? 
Pokaż przy kasie swoją kartę PAYBACK i obniż punktami 
wysokość rachunku za zakupy w Mrówce.

PUNKTUJ Z APLIKACJĄ!
Aktywuj kupon w aplikacji PAYBACK i wymień 

punkty na zakupy, a dodatkowo zyskasz 
+500 punktów, czyli 5 zł w punktach!

na wymarzony relaks
meble



21.

ZESTAW BASIC WĄŻ 1/2” 20 m.b. 
akcesoria Basic + wieszak na wąż

STALCO ZŁĄCZKI 
wybrane rodzaje

SZYBKOZŁĄCZKI BRADAS 
wybrane rodzaje

STALCO ZRASZACZ 
obrotowy, pulsacyjny

ZRASZACZ 
oscylacyjno - wahadłowy, 16 dysz

STALCO WĄŻ OGRODOWY 
- 1” x 25 m.b. - 89,99 zł
- 1/2” x 20 m.b. - 28,99 zł

STALCO ZRASZACZ 
wahadłowy regulowany

PISTOLET EXCLUSIVE 

STALCO ZEGAR PRZEPŁYWU WODY 
garden

1. SZYBKOZŁĄCZE - STOP
(ABS/PC) IDEAL 1/2”-5/8” - 4,49 zł/szt.
2. PRZYŁĄCZE Z GWINTEM 
WEWNĘTRZNYM
IDEAL 3/4”-1” - 4,99 zł/szt.

WIESZAK 
NA WĄŻ 
Z PRZYŁĄCZEM

ZRASZACZ 
PISTOLETOWY 
SHOWER 2 

ZESTAW COMPACT 
WĄŻ 1/2” 20 m

końcówki IDEAL

NOWOŚĆ

od 2899
zł/szt.

od 199
zł/szt.

od 159
zł/szt.

4490
zł/zest.

159 
zł/zest.

1490
zł/szt.

2999
zł/szt.

3699
zł/szt.

1699
zł/szt.

3299
zł/szt.

1299
zł/szt.

799
zł/szt.

Kwiecień 20212
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ZIEMIA PSB 
 - uniwersalna, 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł (od  0,20 zł/l)
 - kwiatowa, 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od  0,20 zł/l)
 - do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
 - do pelargonii, 20 l, 50 l - od 5,49 zł (od  0,27 zł/l)

 - torf ogrodniczy kwaśny, pH 3,5-4,5; 80 l - 12,99 zł (0,16 zł/l)
 - ziemia do borówek, 50 l - 10,99 zł (0,22 zł/l)
 - ziemia do roślin kwaśnolubnych, 20 l - 4,99 zł (0,25 zł/l)

PREPARATY NA SZKODNIKI I CHWASTY
 - MIEDZIAN EXTRA 350 S.C., preparat grzybobójczy, zwalcza 
kędzierzawość liści brzoskwini, 30 ml - 12,90 zł (40 zł/100 ml)
 - EMULPAR 940 EC, zwalczanie szkodników, tuje i iglaki,  
250 ml - 25,90 zł (103,60 zł/l)
 - MĄCZKA BAZALTOWA, 3 kg - 9,99 zł (3,33 zł/kg)
 - REISS AUS ŻEL, odstrasza krety, 500 ml - 24,90 zł (49,80 zł/l)
 - EFFECT24H 680EC, odchwaszczanie ogrodów, bez glifosatu, 
500 ml - 64,90 zł (129,80 zł/l)
 - POKRZYWA, stymulator wzrostu, koncentrat, 1 l - 18,90 zł

NASIONA TRAW
 - MIESZANKA UNIWERSALNA,  
 różne rodzaje - od 3,99 zł
 - MIESZANKA SPORTOWA - od 16,90 zł
 - MURAWA SPORTOWA - od 19,90 zł
 - NAWÓZ START - od 19,90 zł

MIESZANKI TRAW FLOROVIT, 
KARTON 0,5 kg
 - MIESZANKA UNIWERSALNA, - 11,99 zł
 - MIESZANKA SPORTOWA - 11,99 zł
 - MIESZANKA NA TERENY ZACIENION - 12,99 zł

STALCO WĄŻ OGRODOWY 
- 1” x 25 m.b. - 89,99 zł
- 1/2” x 20 m.b. - 28,99 zł

MISA ROMA 
różne kolory  
- kolor bawełniany  
+ 50 pkt. PAYBACK

OSŁONKA MAGNOLIA 
różne kolory i rozmiary

DONICZKA GAJA 
różne kolory i rozmiary

DONICZKA
AGA 
różne kolory 
i rozmiary

DONICA
TERAKOTA 

DONICZKA AZALIA 
różne kolory i rozmiary

DONICZKA 
LAVA
różne rozmiary 
i kolory

MISA OKRĄGŁA
mrozoodporna, kolor 
antracyt, piaskowy;
śr. 52 cm, wys. 20 cm

DONICZKA AMFORA
mrozoodporna, kolory: antracyt, piaskowy; 
śr. 40 cm, wys. 60 cm

od 399
zł/opak.

od 999
zł/szt.

od 1199
zł/szt.

od 399
zł/szt.

od 259
zł/szt.

2999
zł/szt.

od od 49499090
zł/szt.zł/szt.

59599090
zł/szt.zł/szt.

44449090
zł/szt.zł/szt.

od od 115959
zł/szt.zł/szt.

od 1799
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 259
zł/szt.
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+ +

ZESTAW SIEKIERA  
ROZŁUPUJĄCA X10  
+ HW NÓŻ  
UNIWERSALNY

SZPADEL 
PROSTY 
SOLID™  

+ RĘKAWICE 
MĘSKIE, 

ROZMIAR 10

SZPADEL 
OSTRY 
SOLID™  
+ RĘKAWICE 
MĘSKIE, 
ROZMIAR 10

KOSIARKA  
ELEKTRYCZNA  

ARM 3200 
moc 1200 W, szerokość 
robocza koszenia 32 cm

KOSIARKA  
SPALINOWA Z NAPĘDEM
silnik B&S 300, series 125 cc, sze-
rokość robocza koszenia 42 cm, 
6-stopniowa regulacja wysokości 
koszenia centralna, kosz 45 l

KOSIARKA  
SPALINOWA  
Z NAPĘDEM HANDY 4w1
pojemności skokowej 150 cm3  
i mocy 2,7 kW, szerokości roboczej (46 cm) 
centralnej 7-stopniowej regulacji wysokości 
koszenia na poziomie od 25 do 75 mm, 
55-litrowy kosz, boczny wyrzut skoszonej 
trawy, funkcja mielenia

SZPADEL OSTRY, PROSTY
oprawny, trzon drewniany z krokiewką

GRABIE 
HARTOWANE

12 zębów, oprawione, 
trzon drewniany, 130 cm

ŁOPATA PIASKOWA 
HARTOWANA
trzon metalowy, pochwyt

KOSIARKA  
ELEKTRYCZNA

silnik elektryczny 1300 W, 
szerokość robocza koszenia 

32 cm, kosz 30 l

KOSIARKA 
SPALINOWA 
Z NAPĘDEM
silnik NAC OHV 146 cc, 
szerokość robocza koszenia 
42 cm, 5 stopniowa regulacja 
wysokości koszenia, kosz 40 l

NOŻYCE  
ELEKTRYCZNE  
DO ŻYWOPŁOTU LIDER ERN 600
moc silnika 600 W, długość robocza 49 cm, 
maks. średnica gałęzi 16 mm

ŻYŁKA TNĄCA
 - STANDARD, okrągła 
1,6 mm x 15 m - 3,49 zł
 - PREMIUM, kwadrat 
2,4 mm x 15 m - 9,99 zł

PODKASZARKA 
ELEKTRYCZNA  
LIDER PLUS
moc silnika: 500 W; 
szerokość robocza 
30 cm, teleskopowa 
rura

PODKASZARKA 
350 W
szerokość koszenia: 
25 cm, automatyczny 
podajnik żyłki

KOSA  
SPALINOWA
silnik dwusuwowy  
51,7 cc 1,7 kW,  
szer. robocza koszenia  
żyłka/tarcza 42/25 cm;
w ofercie: szelki do 
kosy i podkaszarek 
spalinowych, uniwersalne 
- 24,90 zł/szt.

PODKASZARKA 
SPALINOWA
poj. 42,7 cc, moc 
2,5 KM, ostrza 
255 mm, głowica 
tnąca 415 mm

149 
zł/zest. 

54 
zł/zest. 

54 
zł/zest. 

239 
zł/szt.

799 
zł/szt.

999 
zł/szt.399 

zł/szt.
899 

zł/szt.

6499
zł/szt.

1699
zł/szt.

4299
zł/szt.

119 
zł/szt.

od 349
zł/szt.

109 
zł/szt.

104 
zł/szt.

449 
zł/szt.

399 
zł/szt.
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GRILLE
1. okrągły Dr Grill - 139,90 zł
2. prostokątny - 76,99 zł
3. okrągły składany - 184 zł
4. okrągły okrągły
z przednią pólką roboczą - 126,99 zł

BRYKIET DRZEWNY
2,5 kg

ECO PODPAŁKA
1 kg

od 7699
zł/szt.

799
zł/opak.

2299
zł/opak.

1.

3.

2.

4.
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Czas
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SPODNIE BASIC LINE
do pasa, potrójne szwy; mocne, nitowane guziki; 
wzmocnienia na kolanach; liczne, wielofunkcyjne 
kieszenie; kieszeń na telefon; uchwyt na młotek 
i klucze, kieszenie na wkładkę piankowa; elementy 
odblaskowe; możliwość wydłużenia nogawki o 4 cm

SPODNIE INDUSTRY LINE
wykonane z wysokogatunkowej bawełny z spandexem; wysoka 
jakość odszycia; potrójne szwy; wzmocnienia z tkaniny o pod-
wyższonej wytrzymałości OXFORD 300D; mocny nitowany 
guziki; liczne, wielofunkcyjne kieszenie; uchwyt na klucze; kie-
szenie na nakolanniki zamykane na rzep; szerokie, elastyczny 
pas; szerokie, mocne szlufki; dodatkowe rygle zabezpieczające 
miejsca najbardziej podatne na rozprucie

PÓŁBUTY ROBOCZE 
TOMAS
bardzo lekkie, wykonane z prze-
wiewnego materiału, bardzo 
miękka i elastyczna podeszwa, 
nosek wzmocniony stalową wkład-
ką, właściwości: antystatyczne, 
antypoślizgowe oraz olejoodporne, 
obuwie przeznaczone w przemyśle 
lekkim

NAKOLANNIKI ŻELOWE ALEX
wykonane z 600D polyester; elastyczna poduszka dopasowująca 
się swoim kształtem do kształtu kolana; posiadają podwójny 
regulowany zaczep na rzep oraz gruba warstwę ochronna; 
wytrzymała tkanina

RĘKAWICE S-NITRILLE 
FLEX PCV
wykonane z dzianiny nylono-
wej z domieszką spandexu, 
zwiększona chwytność-kropki, 
odporność na smary i oleje, 
ściągacz

SPODNIE MORO X NAVY
tkanina wzmocniona elastycznym spandexem zapewnia 
wysoki komfort użytkowania, liczne wzmocnienia z tkaniny 
o podwyższonej wytrzymałości CORDURA, możliwość 
przekształcenia spodni w bermudy, kieszenie na wkładki 
żelowe zapinane na rzepy, podwójna warstwa materiału 
w kroku, taśma antypoślizgowa wewnątrz pasa

SPODNIE DURA TWILL X
do pasa, innowacyjna tkanina, bawełna od 
ciała, nylon na zewnątrz; zapewnia wyjąt-
kowy komfort użytkowania i wysoki poziom 
odporności na zabrudzenia; nie chłonie wody 
i oleju; kieszenie monterskie dopinane na zamek 
do pasa; wzmocnienia z tkaniny CORDURA; 
możliwość wydłużenia nogawek o 4 cm

SPODNIE BASIC LINE
na szelkach, potrójne szwy; duży komfort ruchu dzięki 
gumie w pasie i szelkach; mocne, nitowane guziki; liczne, 
wielofunkcyjne kieszenie; elementy odblaskowe; kieszenie 
na wkładkę piankowa; uchwyty na młotek i klucze; regula-
cja długości szelek; możliwość wydłużenia nogawki o 4 cm

7199
zł/szt.

8199
zł/szt.

8999
zł/szt.

1199
zł/para

9599
zł/para

3799
zł/para

22999
zł/szt.

19299
zł/szt.

Kwiecień 20216  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ



PŁYTKA PODŁOGOWA DOWNTOWN
wym. 33,3x33,3 cm, taupe, antracit, grey

PŁYTKA G311
wym. 29,8x59,8 cm,beige, grey, light grey

SUPER WHITE 
wysokiej jakości wodorozcieńczalna farba 
lateksowa, pozwala uzyskać efekt eleganckiej, 
śnieżnej bieli o głęboko matowym wykończeniu, 
11 l (9,09 zł/l)

ŚNIEŻKA BARWY NATURY
matowa farba lateksowa,
 - 2,5 l - 35,80 zł (13,60 zł/l) 
 - 5 l - 67,99 zł (12,40 zł/l)

TIKURILA JEDYNKA
emulsyjna biała, 10 l 
(4,70 zł/l)

FARBA FOX DIAMENTO 3D
do dekoracyjnego malowania ścian 
i sufitów pomieszczeń wewnątrz 
budynków

FARBA INITIUM COLOR
służy do wykonywania podkłado-
wej warstwy malarskiej na ścianach 
i sufitach

FOX BROKAT
200 g, dodatek do produktów 
dekoracyjnych

GRUNT MAGNAT
pod farby ceramiczne  
i lateksowe, 10 l (8 zł/l)

AKRYLIT W PLUS
śnieżnobiały, 10 l + 10% 
(7,73 zł/l)

PŁYTKI GRESOWE WYM. 18,5x59,8 cm
kolory: beż, brąz, szare, gat. 1

PŁYTKI ŚCIENNA CUARCITA
soft grey, grey

9999
zł/szt.

od 3580
zł/szt.

10% GRATIS

26269999
zł/mzł/m22

26269999
zł/mzł/m22

2,5
litra

5
litrów

11
litrów

11
litrów

10
litrów

10
litrów

3499
zł/szt.

2499
zł/szt.

8599
zł/szt.

4799
zł/szt.

8499
zł/szt.

9199
zł/szt.

3499
zł/m2

2299
zł/m2
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ZESTAW MEBLI SPEK
1. szafka pod umywalkę, 60 cm - 319 zł,
2. słupek - 489 zł,

3. półsłupek - 379 zł,
4. szafka plustrzana - 229 zł,

KABINA CZTEROŚCIENNA
Nero Black, czarne boczne ścianki, niski brodzik - 15 cm, 
bateria i słuchawka w komplecie, wym.: 90x90 cm

KABINA PRATO
pięciokątna, dzri jednoskrzydlowe, szklo 6 mm hatowane, 
grafit z powłoką kerra protect, brodzik Glasgow - 389 zł

KABINA DILL PÓŁOKRĄGŁA
- czarny profil - 818 zł
 chrom - 699 zł

KAMIEŃ DEKORACYJNY
ASTI GRAFIT - 0,63 zł/m2

KAMIEŃ DEKORACYJNY
GHANO - 0,51 zł/m2

KAMIEŃ DEKORACYJNY
CALABRIA - 0,40 zł/m2

ZLEW GRANITOWY
w komplecie z baterią elastyczną firmy Ferro

BATERIA ELASTYCZNA RUMBA
Armatura Kraków, dostępna w kolorach: szary, beżowy, 
czarny

FILTR AQUAPHOR KRYSZTAŁ H 
filtr przeznaczony do uzdatniania oraz zmiękczania 
wody pitnej w kuchni o podwyższonym stopniu twardości, 
przygotowywania posiłków oraz napojów, usuwa z wody 
chlor, metale ciężkie, pestycydy, produkty ropopochodne 
oraz pozostałe toksyny i alergeny, zachowuje odpowiedni 
mineralny skład wody *producent zapewnia bezpłatny 
montaż najpoźniej do dwóch tygodni od zakupu filtra; nu-
mer pod którym udzielimy informacji nt. terminu montażu: 
22 250 23 33

UWAGA !!!!  BEZPŁATNY MONTAŻ  ZAKUPIONEGO FILTRA*

 399 
zł/szt.

869 
zł/zest.

od od 699 699 
zł/szt.zł/szt.

od od 319 319 
zł/szt.zł/szt.

849 849 
zł/szt.zł/szt.

419 419 
zł/szt.zł/szt.

109 109 
zł/szt.zł/szt.

22229999
zł/opak.zł/opak.

32329999
zł/opak.zł/opak.

18189999
zł/opak.zł/opak.
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HIT CENOWY

649 
zł/szt.

BŁYSKAWICZNA WYLEWKA
„KREISEL”, samopoziomująca, express. 25 kg

BETON MOCNY
„Izolbet”, B20, 25 kg

PŁYTA CZERWONA
Onduline - powierzchnia krycia 1,33 m2

dostępna również w kolorze czarnym i brązowym

DRABINA ALUMINIOWA 
PRZEMYSŁOWA
składana, obciążenie do 150 kg, 
trzyelementowa; 
- 3x7 szczebli - 279,90 zł, 
- 3x9 szczebli - 329,90 zł

IMPREGNAT MOKRA KOSTKA
Onduline Feda, wodny,  5 l

IMPREGNAT 
MOKRA 
KOSTKA
Onduline Feda, 
wodny, 1 l

ZMYWACZ 
DO PLAM 
OLEJOWYCH
Onduline Feda, 1 l

NEGRIS BETONIARKA 
MASTER

CEKOL GS-250
bezpyłowa gładź szpachlowa 

F-16 finisz, 20 kg
(2,3 zł/kg)

CEKOL GS-20
klej gipsowy, opak.: 20 kg

(0,95 zł/kg)

CEKOL DL-50
grunt uniwersalny, 5 kg

(3,4 zł/kg)

 3199
zł/opak.

 1099
zł/opak.

 2799
zł/szt.

od 27990
zł/szt.

10990
zł/opak.

3199
zł/opak.5199

zł/opak.

1699
zł/szt.

1899
zł/opak.

4599
zł/szt.
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WENINGER LINEA, HIKORA 
SORENTO
AC4, gr. 7 mm

WENINGER SMART
Dąb Kataloński, AC4, gr. 8 mm, V-fuga

PANELE PODŁOGOWE
Dąb Cobe, AC 4, gr. 7 mm,

PANELE PODŁOGOWE
Dąb Calgary, AC 4, gr. 8 mm,

PANELE PODŁOGOWE
Dąb Podlaski, AC 3, gr. 7 mm,

PANELE PODŁOGOWE
Dąb Artimeda, AC 4, gr. 8 mm, V-fuga

2499
zł/m2

3399
zł/m2

3499
zł/m2

2499
zł/m2

2499
zł/m2

2199
zł/m2
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ROLETA DZIEŃ I NOC CLASSIC
szer.38-114 cm, dł. 140-215, dostępna w różnych
kolorach, z systemem CLICK - szybki montaż

ZASŁONA CASUAL
wym. 140x270 cm dostępne 
w kolorze zieleń, szary i róż 
zasłona na przelotkach 
z mięsistego velvetu tłoczo-
nego z taśmą w komplecie

NARZUTA LUIZ
wym.170x210 cm w różnych kolorach, 
200x220 cm - 54,99 zł

AKCESORIA GRILLOWE
lalerze, tacki, zestaw sztućcy, folia aluminiowa

POŚCIEL
satynowa, 
wym.160x200 cm 
+ 2 poszewki 
70x80, różne 
wzory, dostępna 
w wymiarze: 
220x200 cm 
- 89,90 zł

PODUSZKA 
CASUAL
wym. 45x45 cm do-
stępne w kolorze zieleń, 
szary i róż

GARNEK STRONG
wykonene ze stali nierdzewnej,
dostępne w wymiarach:
- 16 cm/1,8 l - 24,90 zł
- 18 cm/2,5 l - 32,90 zł
- 20 cm/3,4 l - 41,90 zł
- 22 cm/4,5 l - 49,90 zł
- 24 cm/5,8 l - 57,90 zł

RĘCZNIK MARI
dostępny w różnych ko-
lorach i w wymiarach:
- 30x50 - 5,90 zł
- 50x90 - 12,90 zł
- 70x140 - 29,90 zł

TEKSTYLIA KUCHENNE PRIMAL
fartuch - 17,90 zł; rękawica - 15,90 zł

POJEMNIK EURO-BOX
poj. 16-54 l

POJEMNIK 
TRANSPORTOWY
poj. 16-54 l

 MOP PŁASKI 
Z WYCISKACZEM 

JAZZ

od od 44449090
zł/szt.zł/szt.

od od 54549999
zł/kpl.zł/kpl. od od 559090

zł/szt.zł/szt.

od od 889999
zł/szt.zł/szt.

 69 699090
zł/szt.zł/szt.

 29 299090
zł/szt.zł/szt.

od 1590
zł/szt.

od 899
zł/szt.

od 390
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

6990
zł/szt.
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1.
2.

3.

HIT CENOWY

 890
zł/szt.

NOWOCZESNA  
LAMPA WISZĄCA
czarna

OPRAWA WISZĄCA VITA
gwint E27, kolor: grafitowa/herba-
ciana; 
 - 1 zwis - 89,90 zł
 - 3 listwa - 199,90 zł
 - 3 talerz - 225,90 zł

PLAFON RING
1. 40 cm, kwadrat/okrągły, 24 W - 79,90 zł
2. 40 cm, kwadrat z pilotem, 24 W - 155,90 zł 
3. 50 cm, kwadrat z pilotem, 40 W - 225,90 zł

OPRAWA BOSTON
czarna, klosz biały lub herbaciany 3xE27 - 199 zł, 
4xE27 - 249 zł

LAMPA SOLARNA KULA
średnica 10 cm, plastikowa, biało-srebrna
dostępne inne rozmiary

ŻYRANDOL TIRANO
metal/szkło, kolor srebrny 3xE27 - 119 zł, 
5xE27 - 199 zł

OGRODOWY NAŚWIETLACZ LED
2 W, 720 lm, neutralna barwa światła, IP 65, 
kolor:czarna i szara, wbijany w ziemię

GNIAZDO OGRODOWE
1. wbijane - 45,90 zł
2. słupek - 135,90 zł
3. kamień - 135,90 zł

OPRAWA 
OGRODOWA VAGRA
1. kinkiet - 64,90 zł
2. kinkiet z czujnikiem - 99,90 zł
3. stojąca 50 cm - 94,90 zł
4. stojąca 80 cm - 114,90 zł

1.

1.

3.

3.

4.

2.

2.

ŻARÓWKA LED
27, A60, 7 W, barwa ciepła, neutralna, zimna; 
filament szklane

6990
zł/szt.

od 8990
zł/szt.

od 199 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 7990
zł/szt.

od 6490
zł/szt.

od 4590
zł/szt.

750
zł/szt.

 64 649090
zł/szt.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

             Akceptujemy karty kredytowe:zakupy na RATY

+50
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https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
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