
20 września 2019 r. (piątek)
godz. otwarcia 7.00-18.00

na najwiekszy parogon
Rozpoczęcie konkursu 6 września,  

wielki finał w dniu urodzin!

Wielki konkurs! 

promocje

pyszny 
tort

gRill, gRochówka

atrakcje  

dla dzieci konkursy

1urodziny
Mrówki 

w czarnkowie

www.mrowka.com.pl

Wrzesień 
2019

Oferta ważna  
od 2.09 do 30.09

lub do wyczerpania zapasów.

psb MRówka czaRnków



designer colour 
wysokiej jakości wodorozcieńczalna,
lateksowa farba do ścian i sufitów, tworzy
matowe, zmywalne wykończenie, wydaj.  
do 16 m2/l, 2,5 l - 64,99 zł (26 zł/l),  
5 l - 109,99 zł (22 zł/l)

MalfaRb psb MRówka
farba akrylowa, wewn. biała,  
10 l (3 zł/l)

kreisel tynk sisi 
gotowy do użycia zaraz  
po wymieszaniu, 25 kg (4,80 zł)

kreisel lepstyr 210 
zaprawa klejąca do mocowania 
płyt styropianowych, 25 kg 
(0,52 zł)

kreisel styrlep 220 
zaprawa do ociepleń, 25 kg 
(0,72 zł)

ViDaRon powłokotwóRczy 
impregnat ochronno-dekoracyjny,  
9 l (17,33 zł/l)

den Brawen 
acryl w 
kolor biały

den Brawen 
mamut 
kolor biały

arsanit  
uni grunt
5 l (2 zł/l)

stalco  
spodnie 
roBocze
różne rodzaje

stalco draBina 

aluminiowa 

domowa
4-stopniowa,  

składana

stalco wiertarko- 

-wkRętaRka 12 V stalco graBie 

ogrodowe

den Brawen tiger 
pianka, wężyk - 14,99 zł; 
pistolet - 14,99 zł

blue Dolphin 

1.  raczka do walka  

     roller 330 - od 13,99 zł

2.  wkład do wałka  

     killer 330 - od 10,99 zł

kaem  
plandeka  

Budowlana
gruba, miks rozmiarów

2.

1.

magnat ceramic
odpornA na szorowanie i wielokrotne  
zmywanie, powłoki nie absorbują  
zabrudzeń, op. 2,5 l - 66,99 zł 
(26,79 zł/l), 5 l - 129,99 zł (26 zł)

mapei glazurnik 
zaprawa klejowa,  
op. 25 kg (0,56 zł/kg)

Mapei aDesilex p9 
cementowa, tiksotropowa zaprawa klejąca 
o wys. przyczepności, do płytek ceramicznych 
i gresowych, op. 25 kg (1,52 zł/kg)

mapei wylewka c25 
posadzka szybkoschnąca,  
op. 25 kg (0,46 zł/kg)

799
zł/szt.

2999
zł/szt.

1499
zł/szt.

1399
zł/szt.

3799
zł/szt.

1150
zł/szt.

1299
zł/szt.

1799
zł/szt.

999
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 6499
zł/szt.

15599
zł/szt.

2999
zł/szt.

11999
zł/szt.

 urodzinowy

hit cenowy

od 6699
zł/szt.

 urodzinowy

hit cenowy

5999
zł/szt.

 urodzinowy

hit cenowy

6999
zł/szt.

 urodzinowy

hit cenowy

19999
zł/szt.

 urodzinowy

hit cenowy

999
zł/szt.
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Sprawdź stan swojego  

konta PAYBACK przy kasie.



grzejnik  
łazienkowy  
psB sun
kolor biały, wym. 93x55 cm, 610 W

R

idmar  
przydomowa  
oczyszczalnia ścieków
poj. 2000 l, odpowiednia dla 4-osobowej rodziny

synergio  
ekogroszek sztygar
28-26 MJ/kg, 25 kg (0,92 zł/kg)

pellet economy
śr. 6 mm, 17,4 MJ/kg,  
zawartość popiołu 1-2%, 
15 kg (0,93 zł/kg)

Brykiet  
drzewny ruf
18,7 kJ, 10 kg (0,80 zł/kg)

panel ogrodzeniowy
drut śr. 3,2 mm (1,23), wym. 75x200 cm, ocynk

grzejnik psB stalowy
- typ C22, 60x60 cm

ogrzewacz 
z płaszczeM 
wodnym psB 
iskieRka 7,5 kw
korpus wewnętrzny 
ogrzewacza z blachy 
5 mm, płaszcz wodny  
3,5 mm, sprawność 
cieplna 81,1%

jawar komin
uniwersalny plus
śr. 200 mm, wys. 6 m,  
ceramika izostatyczna,  
pustak perlitowy

lemar papa aspot

- P-V60S30, podlogowa, 10 m2 - 55,99 zł

- W-PYE250 S52, wirzchniego krycia, 

  5 m2 - 58,99 zł

rockwool  
megarock plus
wełna w rolce do izolacji  
poddaszy, gr. 15 cm, 4 m2

produkty kamal 

- obrzeże, 6x20x100 cm, szare - 9,99 zł/szt

- kostka betonowa, szara, k-21,  

  5x10x20 cm - 31,99 zł/m2

stahlbeRg blacha 

tRapezowa tD18/1134

alucynk, gr. 0,5 mm
arsanit styropian
fasadowy, grafitowy EV0035, 1 m3

2299
zł/szt.

6199
zł/rolka

od 999
zł/szt.

2099
zł/m2

14999
zł/szt.

od 5599
zł/rolka

179999
zł/kpl.

119999
zł/szt.149999

zł/szt.

18999
zł/szt.

1399
zł/szt.

799
zł/szt.

3399
zł/szt.

12999
zł/szt.
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czajnik henRy inox
poj. 1,8 l, moc 1800 W

opiekacz grado

pościel noche 

wym. 160x200 cm, różne wzory

adrilux  

laMpa wisząca
czarna, biała

koc  
ottelo

mix kolorów

panel  
poDłogowy lagon
AC4, gr. 7 mm

roleta  
mini zeBra
dzień/noc, 
różne wymiary

karnisze 
różne rodzaje

kaBina dill
wym.: 80x80 i 90x90 cm, szkło hartowane 5 mm, 

profile aluminiowe, brodzik płytki 15 cm,  

szkło: mrożone, transparentne, grafit

drzwi 
zewnętRzne 

Boliwia
szer. 90 cm, l/p, 

kolor orzech szlachetny, 
wyposażenie: skrzydło, 
ościeżnica, dwa zamki, 
klamka, dwie wkładki, 

próg

drzwi  
zewnętRzne  

malta
w kolorze złoty dąb, 
orzech, w kpl. próg 

oraz okucia, dostępne 
szer.: 80 i 90 cm, l/p 

2190
zł/m2

3499
zł/szt.

5499
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 6999
zł/szt.

1259 
zł/zest.

689 
zł/zest.

 urodzinowy

hit cenowy

69999
zł/szt.

 urodzinowy

hit cenowy

3999
zł/szt.

 urodzinowy

hit cenowy

4999
zł/kpl.

 urodzinowy

hit cenowy

2999
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

psb Mrówka czarnków
ul. Gdańska 54, 64-700 czarnków, TEl. 67 255 46 46

Godz. oTwarcia: pn. - pT.: 7.00-18.00,   sob.: 7.00-15.00,   nd. niEczynnE


