
kubki porcelanowe 
royal 
różne kolory

blacHy Do 
piZZy i ciaSTa
powłoka nieprzywie-
rająca, różne rozmiary 
i kształty

karniSZ VicToria

akceSoria SaMocHoDowe
 - skrobaczka mosiądz (90x160 mm)
 - szczotko-skrobaczka 65 cm NT65
 - smar do zamków 150 ml TECH2
 - odmrażacz szyb ATOM 500 ml -40oC CAR 
NANO Technology
 - do usczelek aplikat gąbka CAR
 - do uszczelek silikon spray 300 ml CAR OK
 - niewidzialna wycieraczka 300 ml CAR OK
 - nano antypara 300 ml CAR OK

Ozdoby
świąteczne

DUŻY WYBÓR

NOWOŚĆ

od 2499
zł/szt.

HiT cenowy

2699
zł/szt.

od 7999
zł/szt.

HiT cenowy

od 799
zł/szt.

idealne 
na prezent

idealne 
na prezent

Listopad 
2021

Oferta ważna  
od 5.11 do 20.11

lub do wyczerpania zapasów.

psB MRÓWka CHEŁMŻa
psB MRÓWka GNIEWkOWO



RękaWICE 
niTrylowe 
i laTekSowe
duży wybór, rozmiar M, L;
60 sztuk w opakowaniu

HiT cenowy

od 7999
zł/szt.

HiT cenowy

od 2999
zł/opak.

NOWOŚĆ

Seria baTerii DaiSy 
1. wannowa
2. umywalkowa stojąca
3. natryskowa

4. umywalkowa ścienna
5. zlewozmywakowa stojąca
6. zlewozmywakowa ścienna

baTere DaiSy

1. 2.

3.

4.

5.

6.

Seria baTerii alaniS 

NOWOŚĆ

umywalkowa  
stojaca z korkiem

kolumna  
natryskowa

natryskowa  
ścienna

wannowa  
ścienna

zlewozmywakowa  
stojaca z ruchomą 
wylewką

umywalkowa  
stojaca z ruchomą 
wylewką

baTerie DiMa

pOCHŁaNIaCz 
WIlGOCI
300 g (od 29,67 zł/kg)

od 14999
zł/szt.

od 1299
zł/szt.

Listopad 20212

inspiracjeŁazienkowe



NOWOŚĆ

GaRNkI 
i kubki eMaliowane 
Z olkuSZa

TerMoSy 
DzIECIęCE
różne wzory

TerMoSy
różne rozmiary

od 2999
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

HiT cenowy

od 2999
zł/szt.

idealne 
na prezent

Listopad 2021 3 

Zbierz 5 naklejek i kup dowolny 
produkt ANTRACYT marki AMBITION  

20zł = 1 naklejka!

50% 
TANIEJ

Patelnia 20 cm

4499
8998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Komplet noży  
3 elementy

nóż szefa kuchni - 20 cm
nóż do warzyw i owoców - 11,5 cm

nóż do obierania - 9 cm

7998
cena 

regularna 3999
zł

cena z rabatem

Patelnia 24 cm

5499
10998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Czajnik 2,5 L

5999
11998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Patelnia  
grillowa 28 cm

6499
zł

cena z rabatem
12998

cena 
regularna

Patelnia do  
naleśników  

26 cm

5499
zł

cena z rabatem
10998

cena 
regularna

Patelnia 28 cm

6499
12998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Brytfanna z pokrywą         
z Aroma Knob System  

32×21 cm

12999
25998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Garnek 
wysoki 24 cm

10999
21998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Patelnia głęboka z pokrywą 
z Aroma Knob System 28 cm

12999
25998

cena 
regularna zł

cena z rabatem

Regulamin akcji dostępny w sklepie lub na stronie internetowej sklepu.
Akcja trwa od 04.10.2021r. do 31.12.2021r. lub do wyczerpania zapasów.



taŚMY MONtaŻOWE, HaCzYkI, RzEpY

Idealne do montażu obrazów i przedmiotów dekoracyjnych oraz listew.
Wytrzymuje obciążenie do 7 kg!

Drabina 
aluMiniowa
- 4-stopniowa do 120 kg
- 5-stopniowa do 120 kg

od 10999
zł/szt.

Drabiny  
aluMiniowe  
pRzEMYsŁOWE

199 
zł/szt.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

luSTra Do 
salONU, DO 
prZeDpokoju
duży wybór

obraZy 
Na pŁÓtNIE 
i SZkle

Listopad 20214



proFile  
buDowlane  
STalowe  
i aluMiniowe
szeroki wybór

NaROŻNIkI
szeroki wybór

HiT cenowy

od 499
zł/szt.

HiT cenowy

2199
zł/szt.

piSToleT klejowy 
moc 78 W; wydajność  
kleju 12-18 g/min 

szlIfIERka kątOWa 900 W
moc 900 W, śr. tarczy 125 mm, 
obroty 12000/min

199 
zł/szt.

REGaŁ MEtalOWY 
ocynkowany
rozmiar 180x90x40 cm; 5 półek; 
nośność 1 półki maks. 175 kg; 
materiał półki - płyta MDF; 
konstrukcja wciskana  
(bez konieczności skręcania)

stOŁEk 
skŁaDaNY  
plaSTikowy
maks. obciążenie 130 kg, 
wysokość 22 cm

12999
zł/szt.

HiT cenowy

3999
zł/szt.

78
W

900
W

knauF MaSZynowy Tynk 
GIpsOWY Mp 75 lEkkI
30 kg

zajmiemy się twoim

remontem

Listopad 2021 5 



piany
różne rodzaje

SkrZynki 
NaRzęDzIOWE 

MŁOt UDaROWY 
GRapHItE  900
z walizką lub bez

NOWOŚĆ

Silikon 
SaniTarny 
iDealna 
ŁazIENka

- KLEJ MONTAŻOWY GT, poj. 290 ml  
- SILIKON UNIWERSALNY, 310 ml  
- AKRYL MALARSKI, 280 ml  

beTon Mocny b20
25 kg

Zaprawa poSaDZkowa 
pSb Zp-cM 20
25 kg

proDukTy cekol 
opak.: 1 kg, 2 kg, 5 kg, 20 kg

DUŻY WYBÓR  

- RÓŻNE RODzaJE 

i roZMiary

HiT cenowy

od 32999

zł/szt.

HiT cenowy

od 1299
zł/szt.

w OfERCIE MaŁE 

opakowania

HiT cenowy

od 599
zł/opak.

Listopad 20216



HiT cenowy

od 499
zł/szt.

ŻaRÓWkI  
leD
różne rodzaje

proDukTy oFo
rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, benzyna, denaturat

kaniSTer  
na paliwo
różne rozmiary

ocZySZcZcZe powieTrZa

NOWOŚĆ

ODCIąGaRka 
Do oleju

koMpreSor 
SaMocHoDowy 12 V 
z OspRzętEM

laMpa 
warSZTaTowa 
60 w

prZewoDy 
awaryjne Do 

akuMulaTora 
400 a

MŁOtEk BlaCHaRskI
rękojeść orzech

TeSTer 
akUMUlatORÓW 
I ŁąDOWNIa 12 V

kŁÓDka
50, 60 mm, 3 klucze

taŚMa DO ŁaDUNkU

pasY DO BaGaŻU
2 sztuki

od 599
zł/szt.

RÓŻNE
roDZaje

aRtYkUŁY DO saMOCHODU

NOWOŚĆ
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laMpki cHoinkowe
- SIECIOWE, WEWNĘTRZNE, 

ZEWNĘTRZNE, różne rodzaje
- NA BATERIE, różne rodzaje

pRzEDŁUŻaCzE DOMOWE
różne rodzaje

poDuSZki ZaZDroSTki
różne rozmiary 

pOŚCIEl
satyna, 100% 
bawełna

Firany
przelotki

zasŁONY
taśma, 
przelotki

narZuTy 
VelVeT
różne rozmiary 

koce
różne rozmiary

koc STar way
wym.: 150x200 cm, dostępny w kolorach: 
różowy, jasnoszary, ciemnoszary, szary

poSZewka STar way
wym.: 40x40 cm, dostępna w kolorach: różowy, 
jasnoszary, ciemnoszary, szary

kOŁDRY 
i poDuSZki
różne rozmiary

roleTy

HiT cenowy

od 2999
zł/szt.

ZASŁONY
VelVeT

HiT cenowy

od 999
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 5699
zł/szt.

od 999
zł/szt.

DUŻY WYBÓR

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

Akceptujemy płatności:

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

PSB MRÓWKA ChełMżA
87-140 Chełmża, ul. Św. Jana 9b, 

tel. 500 115 101
godz. otwarcia: pn. - sb.: 700-2000 

niedz. handlowa 1000-1800

PSB MRÓWKA GnieWKoWo
88-140 Gniewkowo, ul. Inowrocławska 4

tel. 507 156 077
godz. otwarcia: pn. - pt.: 700-1900

sob.: 700-1600


