
www.facebook.com/MrowkaZablocie

dMuchany ZaMek

HUŚTAWKA CYPR PLUS
4-osobowa z moskitierą i dwoma 

jaśkami; rozkładana  
do pozycji leżącej; siedzisko, 

wym. 170x50x55 cm

TRAmPoLinA ogRodoWA
śr.:  244 cm - 399 zł, 305 cm - 589 zł, 

366 cm - 739 zł, 427 cm - 899 zł

WieLKie 
oTWARCie

dom · WnęTRze · ogRód

11 czerwca 2021
godz. 8.00

· PRomoCje · RAbATY ·  gRiLL bAR ·
ATRAKCje dLA dzieCi

zAbŁoCie, ul. bieLSKA 54

KRzeSŁo KemPingoWe
składane, maks. obciążenie 120 kg, 
kolor grafitowo/pomarańczowy

wytrzymałość 

300 kg

1299 
zł/szt.

od 399 
zł/szt.

5990
zł/szt.

Czerwiec  
2021

Oferta ważna  
od 11.06 do 26.06

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka ZabŁOCIE

m jAK 
mRóWKA
porady i pomysły  
dla Twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

Bielska

Długa
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Tu jesteśmy



dostępne 
wzory:

KomPLeT mebLi  
ogRodoWYCH 
LUPUS SzARY 
PATio, 
6 krzeseł i stół

LeŻAK ogRodoWY LoRd
aluminiowy z regulacją kąta oparcia; 

materiał textilene

FoTeL neAPoL PLUS
FoTeL gALAxY PLUS z PodnóŻKiem
28-stopniowa regulacja oparcia; stelaż z oparciem owalnym, 
wykonany z rur stalowych owalnych 36x18 mm - 179 zł

FoTeL gALAxY
28-stopniowa regulacja oparcia; stelaż z oparciem owalnym, 
wykonany z rur stalowych owalnych 36x18 mm - 159 zł

PAWiLon 
PoLY

wym. 3x3 m, 
kolor: bordo, 

zieleń, granat

zeSTAW dzieCięCYCH mebLi ogRodoWYCH KWiATeK, biedRonKA 
dostępne również inne wzory

FoTeL WiSząCY 
FAbien
kolor biały, dostępne 
również inne modele 
i kolory

FoTeL 
WiSząCY 
edUARd 
z beżowymi 
poduszkami

PARASoL boCznY 
3 m, dostępne kolory:  
zielony i antracyt

259 
zł/zest.

399 
zł/szt.

1149 
zł/szt.

699 
zł/szt.

689 
zł/szt.

139 
zł/szt.

od 159 
zł/szt.

139 
zł/szt.

129 
zł/szt.

Czerwiec 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty
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bASen RozPoRoWY FAST SeT 
dostępne rozmiary 
- 305x76 cm - 169 zł
- 366x76 cm - 229 zł

2

1.

FiLTRACjA, PŁYWAKi,  
CHemiA bASenoWA
różne rodzaje - od 6,99 zł/szt.

PARASoLe
różne rozmiary i wzory - 39,90 zł/szt.

PodSTAWA KAPSeL
- 69 zł/szt.

HAmAK doUbLe
wym. 200x140 cm; 

maks. obciążenie 120 kg 
- 79 zł/szt.

STeLAŻ nA HAmAK
wym. 300x72x110 cm; do pojedynczych hamaków, maks. 
obciążenie 100 kg - 149 zł/szt.

bASen beSTWAY STeeL PRo mAx
dostępne rozmiary:
305x76 cm - 329 zł; 366x76 cm - 509 zł
427x84 cm - 839 zł; 457x122 cm - 1419 zł

zeSTAW bASiC 
WąŻ 1/2” 20 m.b.
akcesoria Basic + wieszak 
na wążnoWoŚĆ

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

bRodziK  
dLA dzieCi ze zjeŻdŻALnią LAWA

mATeRAC dmUCHAnY 
wym.183x69 cm, różne kolory

dmUCHAne KoŁA 

od 329 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

1490
zł/szt.

4890
zł/zest.

169 
zł/zest.

1490
zł/szt.

1399
zł/szt.

319 
zł/szt.

od 399
zł/szt.
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 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



1.

3.

4.

2.
8.

6.

7.

5.

ALTAnA gRiLLoWA 
288x288x210cm. W zestawie dach bawełniany impregno-
wany. Konstrukcja impregnowana ciśnieniowo. 

HUŚTAWKA LUnA 
w komplecie pełny zestaw montażowy, konstrukcja impregnowana ciśnieniowo. 

PiASKoWniCA z ŁAWeCzKą 
i PRzYKRYCiem Tom
wym. 140x140 cm

ARCHiTeKTURA dReWniAnA 
1. płot JOLA R30, wym. 180x180 cm prosty - 84 zł 
2. płot JOLA R30, wym. 180x180/160 cm z łukiem - 95 zł 
3. płot JOLA R30, wym 90x180 cm, prosty - 59 zł
4. płot JOLA R30, wym. 90x180/160 cm z łukiem - 69 zł 
5. doniczka balkonowa STOKROTKA 20xL60xH17 cm,  

brąz, pasuje osłonka plastikowa 40, 60 cm - od 17,90 zł 

6. kantówka wym.: 60x60, 70x70 mm, różne długości, gładka - od 8,99 zł
7. kratka KINGA różne rozmiary - od 12,90 zł 
8. rolborder, różne rozmiary - od 4,90 zł 

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)
 - 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)

zRębKi
 - zrębki brązowe, żółte, pomarańczowe, 
czerwone, 50 l - 19,90 zł (0,40 zł/l)
 - zrębki, wzniesiona grządka, 50 l 
- 17,90 zł (0,30 zł/l) 

nAWozY PSb
różne rodzaje i przeznaczenie

1090 
zł/zest. 439 

zł/kpl.

199 
zł/szt.

od 490
zł/szt.

od 399
zł/opak.

od 1790
zł/opak.

od 599
zł/szt.
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noŻYCe  
handy 

do ŻYWoPŁoTU
silnik 710 W; 

~50 Hz; dł. rob. 52,5 cm  
- 179 zł

noŻYCe 
AKUmULAToRoWe  
gRizzLLY
do trawy i żywopłotu, akumulator 
3,6 V, 1,5 Ah; dł. rob.: trawa 8 cm, 
żywopłot 12 cm; maks. śr. gałęzi 
8 mm - 89 zł

KoSA  
SPALinoWA 

handy
2-suwowy silnik  

o poj. 42,7 cm3; szer. 
robocza tarczy 25,5 cm; 

w kpl.: szelki, klucz  
do świecy, pojemnik 

do mieszanki, głowica 
żyłkowa, tarcza tnąca

- 369 zł/kpl.
+ 50 pkt. PAYbACK

KoSiARKA 
eLeKTRYCznA HAndY

1700 W, 230 V, szer. robocza 
38 cm, kosz o poj. 50 l - 339 zł

KoSiARKA  
SPALinoWA  
z nAPędem HAndY
silnik Loncin (żeliwna tuleja); poj. 196 cm3; moc 3,5 kW; szer. robocza 51 cm; 
regulacja wys. koszenia centralna 8-stop. 20-80 mm; kosz 62 l ze wskaźni-
kiem napełnienia; koła łożyskowane 20/27,5 cm; regulowana wys. uchwytu 
3 poziomy; funkcja mielenia; boczny wyrzut; funkcja mycia obudowy

ibo nemo  
PomPA 
zAnURzenioWA
moc 250 W, przeznaczona 
do podlewania - 109 zł/szt.

ibo WąŻ PCV 2" 
50 m niebieSKi
maks. ciśnienie 2 bary 
- 2,99 zł/m.b.

ibo PomPA 
zATAPiALnA

do ścieków
 - MAGNUM 4500, 

o mocy 
1500 W - 319 zł/szt.

 - MAGNUM 2900, 
o mocy 

550 W - 259 zł/szt.

gRiLL 
WęgLoWY 
wym. 53x27x83 cm 
z boczną półką, misa 
i owiewka stalowa, 
emaliowana, ruszt 
– stal chromowana, 
wyposażenie: kółka, 
dolna półka

KoCioŁeK mYŚLiWSKi 8 l
wykonany w żeliwa, pokryty specjalną warstwą zapo-
biegającą przywieraniu potraw

KoCioŁeK emALioWAnY 6 l
lub 10 l

gRiLL gAzoWY 3-PALniKoWY
wym. 125x51x110 cm, moc 10,5 kW, 2 ruszty żeliwne 
o wym. 31x41x2cm, termometr, żeliwne palniki o wydłużonej 
trwałości, 2 boczne półki, półka dolna kółka transportowe

AKCeSoRiA SAmoCHodoWe CAR oK
preparaty do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki oraz kokpitu,  
środki do czyszczenia i konserwacji karoserii

AKCeSoRiA RoWeRoWe biKe oK
różne rodzaje akcesoriów do roweru, preparaty do konserwacji części mechanicznych 

114 
zł/szt.

269 
zł/szt.

79 
zł/szt.

1129 
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

1199 
zł/szt.

3,5
kW

196
cm3

od 1190
zł/szt.

od 699
zł/szt.
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SŁoiK 900 ml 
opak. 8 sztuk

dzbAneK do FiLTRoWAniA WodY 
dAFi START CLASSiC m, 2,4 l

SzYbKoWAR AmbiTion 6 l 
ze składanymi uchwytami ze stali nierdzewnej, do 
wszystkich typów kuchenek, w tym indukcyjnych 

PATeLniA indUKCYjnA  
mAgnAT 18 cm AmbiTion
 dostępne również inne wielkości

 gARneK z PoKRYWKą jASPeR 20 cm 
AmbiTion
dostępne również inne wielkości

KomPLeT obiAdoWY diWALi gRAniT 
18-elementowy LUMINARC: 6 x talerz obiadowy 25 cm, 
6 x talerz głęboki 20 cm, 6 x talerz deserowy 19 cm

SzKLAnKA ALVA 
408 ml

bidon TReK 
350 ml

WKŁAd FiLTRUjąCY dAFi 
CLASSiC STAndARd

bUTeLKA 
FiLTRUjąCA 0,5 l 
w komplecie z filtrem, 
różne kolory  
lub komplet dwóch 
filtrów do butelki

W oFeRCie PoSiAdAmY SzeRoKi WYbóR PRodUKTóW 
do domoWej PRodUKCji WinA, PiWA, SeRA, 

jogURTóW, WędLin, PRzeTWoRóW i PieCzeniA 
CHLebA

bRoWin 
1090

zł/opak.

449
zł/szt.

849
zł/szt.

2299
zł/szt.

219
zł/szt.

199 
zł/szt.

8990
zł/kpl.

od 2990
zł/szt.

4990
zł/szt.

799
zł/szt.
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deSKA 
WOLNOOPADAJąCA

2.
3. 4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.

1.

AKCeSoRiA ŁAzienKoWe oRegon

ViLedA 
SUSzARKA 
do bieLiznY 
King
powierzchnia  
suszenia 20 m

ViLedA moP obRoToWY PŁASKi ULTRAmAx xL box 
komplet wiadro + mop; dodatkowo w ofercie wkład do mopa - 34,90 zł/szt.

ViLedA  
ŚCiągACzKA do SzYb 
WindomATiC PoWeR

natryskowa wannowa umywalkowa stojąca zlewozmywakowa ścienna umywalkowa ścienna zlewozmywakowa stojąca

gŁoWiCA 35 mm   SeRiA bATeRii PSb ViVo

deSKA SedeSoWA 
neW FoRmiC
duroplast

PRODUKT
POLSKI

CHemiA goSPodARCzA
1. BRYZA proszek do prania 4w1 SPRING FRESHNESS COLOR, 60 prań, 4,5 kg 

- 24,99 zł (5,55 zł/kg)
2. BRYZA EXPERT proszek do prania REGULAR, 60 prań, 4,5 kg - 24,99 zł (5,55 zł/kg)
3. PERWOLL płyn do prania, różne rodzaje, 2,7 l - 16,99 zł (6,29 zł/l)
4. CLIN rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,99 zł (11,98 zł/l)
5. MR. PROPER PROFESSIONAL uniwersalny płyn czyszczący LEMON/OCEAN, 5 l 

- 22,99 zł (4,60 zł/l)
6. CIF MAX POWER mleczko do czyszczenia CITRUS/SPRING, 1001 g - 7,99 zł

7. LUDWIK płyn do naczyń, różne rodzaje, 900 g - 5,49 zł (6,10 zł/l)
8. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny spray, różne powierzchnie/łazienka/uniwersalny, 

500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
9. SIDOLUX ANTI-BAC żel do rąk wirusobójczy, 500 ml - 15,99 zł (31,98 zł/l)

10. SIDOLUX ANTI-BAC antybakteryjny płyn do podłóg, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
11. REGINA BLITZ ręcznik papierowy, a’1 - 7,99 zł)
12. Płyn antybakteryjny do mycia rąk, 5 l - 55,99 zł (11,20 zł/l)
13. Żel antybakteryjny do rąk, 400 ml - 9,99 zł (24,98 zł/l)

117 
zł/szt.

9990
zł/kpl.

177 
zł/szt.

69 
zł/szt.

65 
zł/szt.

65 
zł/szt.

65 
zł/szt.

49 
zł/szt.

3499
zł/szt.

75 
zł/szt.

1490
zł/szt.

od 549
zł/szt.
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deKoRAL AKRYLiT W 
odporna na szorowanie śnieżnobiała farba 
lateksowa, wydajność: 14 m2/l, 10 l

deKoRAL CHLoRoKAUCzUK
brąz czekolada, do betonu  
i metalu, 0,9 l (37,67 zł/l)

bondex SmART Home 
farba ceramiczna, plamoodporna, matowa, 
odporna na szorowanie, wydajność:14 m2/l  
różne kolory, 2,5 l (26,76 zł/l)

bondex PRoTeCT Ag+
higieniczna farba lateksowa z ochroną powłoki przed 
rozwojem bakterii i grzybów pleśniowych, zawiera jony 
srebra, biała, 9 l (16,10 zł/l)

KReiSeL WYLeWKA exPReSS 419  
samopoziomująca, 25 kg (1,35 zł/kg)

KReiSeL KLej exPeRT 1 
mrozoodporny klej do płytek  
ceramicznych i terakotowych,  
25 kg (0,74 zł/kg)

KReiSeL KLej exPeRT 2 
profesjonalna klej do przyklejania płytek  
gresowych, wielkoformatowych, ceramicznych,  
terakotowych, klinkierowych, 25 kg (1,20 zł/kg)

CeReSiT CT7 
grunt uniwersalny, 5 l

KoeLneR PiAnA monTAŻoWA 
poliuretanowa, całoroczna, 750 ml 
(22,65 zł/l)

TYTAn mASA SzPACHLoWA FiniSz 
pojemność: szybkoschnąca szpachla akrylowa,  
cienkowarstwowa, 5 kg - 15,99 zł (3,20 zł/kg) 
pojemność: szybkoschnąca szpachla akrylowa,  
cienkowarstwowa, 24 kg,  - 54,99 zł (2,29 zł/kg) 

dReWnoCHRon 
LAKieRobejCA exTRA
różne kolory, 2,5 l (41,16 zł/l)

dReWnoCHRon imPRegnAT exTRA 
różne kolory:
- 0,75 l - 19,90 zł (26,53 zł/l)  
- 4,5 l - 84,90 zł (18,87 zł/l)

7990
zł/szt.

2999
zł/szt.

1849
zł/szt.

od 1599
zł/szt.

1999
zł/szt.

1699
zł/szt.

14490
zł/szt.

3375
zł/szt.

10290
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

3390
zł/szt.

6690
zł/szt.

0,75
litra

0,9
litra

2,5
litra10

litrów
9

litrów

25
kg

25
kg

25
kg

5
litrów

Czerwiec 20218  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ



W domoWYmwarsztacie

AKTYWnA 
PiAnA, 1 l

w zestawie

mYjKA CiŚnienioWA  
K2 ComPACT CAR 
+ AKTYWnA PiAnA 1 l
moc przyłącza 1,4 kW; ciśnienie maks. 110 bar; wydajność tłoczenia maks. 
360 l/h; wydajność pow. 20 m²/h; podawanie środka czyszczącego przez
zasysanie lub dysze pianową; wbudowany filtr wody; wyposażenie: zestaw 
do mycia samochodu - szczotka, dysza pianowa; pistolet wysokociśnieniowy 
G 120 Q; 1-stopniowa lanca spryskująca; dysza rotacyjna; wąż  
wysokociśnieniowy 4 m

mYjKA CiŚnienioWA 2500 W
ciśnienie 160 bar, przepływ wody 510 l/h, 
wąż dł. 8 m, szybkozłącza, dysza regulo-
wana i dysza turbo, wbudowany pojemnik 
na detergent, idealna do czyszczenia 
pojazdów, tarasów czy kostki brukowej

WieLoFUnKCYjnY  
odKURzACz  

WARSzTAToWY 4w1 
moc 1000 W (maks. 1200 W), prze-
pływ powietrza 35 l/s, zbiornik 20 l;  

funkcje czyszczenia: sucho/mokro,  
odkurzacz kominkowy, funkcja 

dmuchawy; wyciszony silnik, system 
próżniowy z chłodzeniem silnika 

by-pass, automatyczny oczyszczacz 
filtra, zbiornik metalowy, przewód 

4 m, rura ssawna 1,5 m, stalowa rura 
do czyszczenia kominków 1 m 

STAnLeY SzLiFieRKA 
mimoŚRodoWA 
FME440K-QS 
napięcie: 230 V, moc: 480 W, 
rozmiar papieru: 125 mm, długość 
przewodu: 4 m, działanie mimośro-
dowe: 2,5 mm, kufer w zestawie

STAnLeY WieRTARKA 
FMEH750K-QS
napięcie: 230 V, moc: 750 W, 
częstotliwość udaru 54,400 ud./min, 
prędkość bez obciążenia 0-3200, 
kufer w zestawie

modeCo exPeRT 
mŁoToWieRTARKA 
MN-90-211
SDS-Plus, 4 tryby pracy, napięcie: 230 V,  
moc: 620 W, prędkość obrotów: 0-1200 obr./min, 
moc udaru: 2,15J, częstość udaru 0-5500 obr./
min, długość przewód: 2m, kufer w zestawie

modeCo Home KomPLeT 
nARzędzioWY
 MN-14-512
28 elementów

329 
zł/zest.

1,4 
kW

480 
W

480 
W

230 
W

620 
W

28 
elem.

1000
W

279 
zł/szt.

299 
zł/szt.

265 
zł/szt.

2990
zł/kpl.

STAnLeY SzLiFieRKA KąToWA 
FMEG220-QS, średnica tarczy: 125 mm,  
napięcie: 230 V, moc: 850 W, waga: 1,8 kg,  
niskoprofilowa obudowa przekładni,  
system łagodnego rozruchu, trójpozycyjna  
regulacja uchwytu

modeCo exPeRT 
WKRęTARKA
MN-91-104, 2 akumulatory Li-Ion 
14,4 V, 15 Ah,  maks. moment obroto-
wy: 32Nm, obroty: 400-1500 obr./min,  
kufer w zestawie

modeCo exPeRT oPALARKA 
MN-94-008, 2-biegowa, napięcie: 230 V, 
moc: 2000W, długość przewodu: 1,8 m, 
temperatura: 350-550OC 

modeCo exPeRT 
PRzedŁUŻACz 
MN-99-921 3x1,5 mm, napięcie:  
230 V, długość przewodu: 10 m,  
z uziemieniem, 4 gniazda

modeCo Home 
zeSTAW KLUCzY 

nASAdoWYCH 
MN-57-310 

   94 elementy, rozmiar 
mocowania nasadek: ½” 

619 
zł/zest.

259 
zł/zest.

165 
zł/zest.

2500
W

160 
bar

399 
zł/szt.

69 
zł/szt. 92 

zł/szt.

179 
zł/szt.

WALizKA 
W KOMPLECIE

WALizKA 
W KOMPLECIE

WALizKA 
W KOMPLECIE

WALizKA 
W KOMPLECIE

WALizKA 
W KOMPLECIE
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bRUK PRoSTY 
6 cm, kolor: gothic, 

bRUK PRoSTY 
6 cm, kolor: szary, 

KoSTKA bRUK-beT ViSio
6 cm, kolor: Wapień Muszlowy 

KoSTKA bRUK-beT ViSio
6 cm, kolor: Wapień Dewoński

bRUK-beT noVAToR PŁYTA TARASoWA 
wymiar: 30x60x5 cm, kolor: wapień dewoński 

PŁYTA TARASoWA bRUK-beT RomAnTiCA 
4 cm, wymiar: 60x60 cm, kolor: dolomit szary jasny, 
dolomit kremowy

PŁYTKA CHodniKoWA 
wymiar: 50x50x7 cm, kolor: szary

PŁYTA AŻURoWA 
wymiar: 40x60x10 cm, kolor: szary

gAzon bRUK PATiFLoR mini 
kolor: szary, wymiar: 30x20 cm - 11,90 zł/szt.
 kolor: czerwony, wymiar: 30x20 cm - 12,90 zł/szt.

gAzon bRUK 
AgAFLoR 

kolor: szary, wymiar: 
40x60x25 - 26,90 zł/szt.

kolor: czerwony, 
grafitowy, wymiar: 

40x60x25 - 29,90 zł/szt.

obRzeŻe 
PALiSAdoWe 
bRUK 
kolor: grafit, brąz, 
szary, wymiar: 
6x30x50 cm

4490
zł/m2

6490
zł/m2

990
zł/szt.

899
zł/szt.

3490
zł/m2

9990
zł/m2

od 1190
zł/szt.

4790
zł/m2

4790
zł/m2

1190
zł/szt.

od 2690
zł/szt.
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SYSTem ogRodzenioWY KAjA*
wym. 2x0,90-1,20 m, ocynk + RAL 9005; dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania; *10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRzęSŁo ogRodzenioWe KoRA*
wym. 2x1,2 m, ocynk + RAL 7016, struktura; dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania; *10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRzęSŁo AmeLiA
szer. 2 m, wys. 1,10-1,28 m, ocynk + ral 9005

PRzęSŁo ogRodzenioWe bonA*
wym. 2x1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 struktura, dostępna również brama i furtka
*nie wymaga malowania *10 lat gwarancji po dokonaniu rejestracji produktu

PRODUKT
POLSKI

WiŚnioWSKi PAneL ogRodzenioWY 
VegA b LigHT 
wymiar: 1,23x2,50 m, RAL 7016, średnica druta: 4 mm

PoLbRAm bRAmA dWUSKRzYdŁoWA 
panelowa 3D, wymiar: 4,00 x 1,50 m, RAL7016 lub RAL 
6005, pełny komplet

PoLbRAm FURTKA PAneLoWA 3d
wymiar: 1,00 x 1,50, RAL 7016, komplet

AUTomATYKA SomFY eLixo 500
do bram przesuwnych, napięcie 230V, RTS comfort pack, termin 
realizacji 2-3 dni robocze

AUToAmTYKA SomFY ixengo L 
do bram dwuskrzydłowych, RTS standard pack, termin realizacji 2-3 dni 
robocze

7990
zł/szt.

1399 
zł/szt.

1799 
zł/szt.

979 
zł/kpl.

459 
zł/kpl.

PRodUKT
PoLSKi

PRodUKT
PoLSKi

PRodUKT
PoLSKi

179 
zł/przęsło

339 
zł/przęsło

479 
zł/przęsło

295 
zł/przęsło
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PeLLeT VARmo 
20 kg, wartość opałowa: 27 000, - 30 000 kJ/kg, wilgotność: 2-6% 
(0,95 zł/kg)

eKo-gRoSzeK 
mAdex 
25 kg, wartość 
opałowa: 27-25, 
wilgotność: 8-14% 
(0,88 zł/kg)

eKo oRzeCH 
mAdex 
25 kg, wartość 
opałowa: 22-26, 
wilgotoność: 8-14% 
(0,88 zł/kg)

2190
zł/szt.

2190
zł/szt.

19 
zł/szt.

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

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. Ze względu na powierzchnię handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. 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

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

Akceptujemy płatności:

PSB CYROŃ
ul. PSzCzYŃSka 63, 43-267 SuSzeC, tel. 32 44 88 190

PSB CYROŃ
ul. MłYŃSka 4, 43-502 CzeChOwiCe-DzieDziCe, tel. 32 215 34 73

PSB CYROŃ 
ul. GóRniCza 55, 43-502 CzeChOwiCe-DzieDziCe, tel. 32 215 11 07

MRówka zaBłOCie
ul. BielSka 54, 43-246 zaBłOCie, tel. 33 857 01 84


