
Oferta ważna od 30.11 do 16.12  
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

GRUDZIEŃ 2018

m jak mrówka
porady i pomysły  
dla Twojego domu  
2,49 zł

PUNKTUJ SZYBCIEJ Z APLIKACJĄ PAYBACK

Pobierz aplikację PAYBACK z Google Play lub App Store. Aktywuj
eKupon dostępny w aplikacji, zrób zakupy w PSB-Mrówka

i zapłać punktami za część lub całość rachunku, a otrzymasz
+700 punktów PAYBACK!

Dzięki aplikacji PAYBACK:
• zbierasz więcej punktów
PAYBACK dzięki eKuponom

• korzystasz z karty PAYBACK
dostępnej w aplikacji

• sprawdzasz liczbę zebranych
punktów i historię transakcji

!Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia

i szczęśliwego Nowego

Roku życzy Mrówka

myjka do okien
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, luster i płytek; szerokość robo-
cza (ssawki) 280 mm, zasilanie bateryjne, wyposażenie dodatkowe: środek do 
czyszczenia okien (koncentrat) 1x20 ml; spryskiwacz z padem z mikrofibry

LamPki CHoinkowe Led
- sieciowe, wewnętrzne, zewnętrzne, różne rodzaje - od 14,90 zł

- na baterie, różne rodzaje - od 8,90 zł

i miejSCe

ii miejSCe

iii miejSCe

Hit 
Cenowy

199 
zł/szt.

od 890
zł/szt.

idealne 

na prezent

Święta, święta, święta...

psb Mrówka ŁUków



ZaBawki

termowentyLator
ochrona przed przegrzaniem, automatyczna kon-
trola termostatu, wbudowany termostat pokojowy, 
moc: 1000/2000 W

grZejnik  
konwektorowy BaSiC

moc: 750/1250/2000 W,
trzy opcje grzania, termostat 

grZejnik oLejowy
trzy opcje grzania, termostat, 

- 7 żeberek, 1500 W - 109 zł
- 9 żeberek, 2000 W - 119 zł

- 11 żeberek, 2500 W - 145 zł

grZejnik  
kwarCowy 800 w

2 opcje grzania, zabezpiecze-
nie przed przegrzaniem i prze-

wróceniem, duża wydajność 
- oszczędność energetyczna

PieCyk gaZowy
typ gazu propan-butan; miejsce na butlę 11 kg 
(cała butla mieści się w obudowie); wyłącznik antyprze-
chyłowy; zabezp. termoelektryczne; czujnik wypływu 
gazu; 3-stopniowa regulacja 
redUktor i wąż
do butli gazowej propan-butan, 1 m - 24,99 zł

rakiety 
aQUariUs/orkaN

9 rakiet w dwóch rozmiarach, 
każda z innym efektem

ZeStaw rodZinny 
Star enForCer

7 rakiet, 2 konfetti, fontanna,  
petardy, zimne ognie

Fajerwerki
1. BACKYARD FUN, 16 strzałów, dolot ładunków do 12 m, czas ok. 18 sek. - 19,90 zł
2. DARK AGE, 16 strzałów, dolot ładunków do 30 m, czas ok. 20 sek. - 24,90 zł
3. DIABLO, 19 strzałów, dolot ładunków do 16-18 m, czas ok. 17-20 sek. - 26,90 zł
4. GOLDEN WATERFFAL, 16 strzałów, dolot ładunków do 18 m, czas ok. 22 sek. - 34,90 zł
5. DOTYK PRZYGODY, 36 strzałów, dolot ładunków do 25 m, czas ok. 35 sek. - 49,90 zł

6. VISERION, 60 strzałów, dolot ładunków do 35 m, czas ok. 40 sek. - 79,90 zł
7. BORN OF FIRE, 60 strzałów, dolot ładunków do 35 m, czas ok. 40 sek. - 84,90 zł
8. SENTRY, 25 strzałów, dolot ładunków do 30 m, czas ok. 35 sek. - 85,90 zł
9. FONTANNA COLOR DREAM, dolot do 2,5 m, czas ok. 65 sek. - 10,90 zł

od 1990
zł/szt.

Hit 
Cenowy

2599
zł/szt.

55 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

2499
zł/szt.

199 
zł/szt.

1 2 3 4 6 7 8 95

3890
zł/zest.

5490
zł/zest.

od 1090
zł/szt.
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Projektory Led
różne rodzaje, z pilotem lub bez

eLektroniCZny 
termometr
temp. wew. i zew., zegar 
z kalendarzem i datą

eLektroniCZna 
StaCja Pogody

temp. wew. i zew., 
zegar z datą i alarmem, drzemka

rozgaŁęźNik

CHoinki
żywe, cięte i w donicach;  
jodła, świerk - różne wysokości

choiNki sztUczNe
różne wzory i wysokości

oZdoBy  
CHoinkowe

różne wzory, duży wybór

osŁoNki, Misy
mix kolorów

BomBki 
CHoinkowe  
SZkLane
różne kolory i wzory 

LamPki Led
ciepłe światło

Latarnie
różne rodzaje

Stojaki  
CHoinkowe
metalowe i plastikowe

Programatory 
emoS
różne rodzaje

LamPiony
wys. 19-24 cm, różne wielkości

od 7990
zł/szt.

2490
zł/szt.

2090
zł/szt.

od 559
zł/szt.

od 3390
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 290
zł/szt.

od 990
zł/szt.

od 1490
zł/szt.

od 590
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 2390
zł/szt.

od 1399
zł/szt.

od 2790
zł/szt.
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kieLiSZki Porto
do szampana, wina; komplet 6 szt. (5,98 zł/szt.)naCZynia do  

PodgrZewania Potraw
dostępne różne rodzaje

ZeStaw 
oBiadowy Parma
18 elementów, dla 6 osób

taLerZe oSLo
1. głęboki 23 cm - 19,99 zł/szt.
2. płytki 25 cm - 18,99 zł/szt.
3. deserowy 20 cm - 11,99 zł/szt.

CHLeBak HeLmet
różne kolory

kUbek Magia 
póŁNocy
350 ml

komPLet 
garnków Primo
6-częsciowy

garnki royaL
różne rozmiary

SaLaterka
różne rodzaje

Patera 
LagUNa

garnek  
wySoki

poj. 9-21 l

dZBanek
poj. 1,23 l

od 3590
zł/kpl.

od 57 
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

1

2

3

999
zł/szt.

9999
zł/zest.

7490
zł/szt.

699
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 899
zł/szt.149 

zł/kpl.

6790
zł/szt.

od 1199
zł/szt.
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doBra 

Cena

idealne 
na prezent

kosz skŁadaNy  
z MiękkiMi UchwytaMi Lea 
poj. 32 l

sUszarka baLkoNowa

Mikser z Misą MMr-16z
misa 3,4 l, funkcja turbo, mieszadła trze-

pakowe, hakowe, moc 750 W

ViLeda sUszarka  
do BieLiZny inFinity
powierzchnia suszenia 27 m

koMpLet Noży 
FUNctioNaL ForM 
3 szt. (29,67 zł/szt.)

zestaw do pieczeNia Mięs
zestaw zawiera: szynkowar 3 kg, termometr, worki do 
szynkowaru, zioła; dodatkowo do zestawu dostępne są:
- nakłuwacz do mięsa - 14,90 zł
- termometr do pieczenia mięs 0-120°C - 14,90 zł
- nastrzykiwarka + 2 igły - 15,90 zł

kamionka 
- garNek rzyMski
dostępny kolor brąz;
1. 3 l - 45,90 zł
2. okrągły 4 l - 55,90 zł

jonaS koSZyk  
z FUNkcją aNtypoŚLizgową  
kolory: różowy, seledynowy, szarobrązowy

ZeStawy Browin
1. serowarski - mały serowar - 25,90 zł
2. młodego wędliniarza - szynka piwna - 29,90 zł
3. domowa piekarenka - 95,90 zł

ZeStaw 
do gotowania 
na ParZe
4 elementy

naCZynie 
żaroodporNe 
owaL
pojemność, 9,1 l

7790
zł/zest.

109 
zł/szt.

+100169 
zł/szt.

89 
zł/kpl.

8990
zł/zest.

od 4590
zł/szt.

1

2

249
zł/szt.

2790
zł/szt.

od 2590
zł/zest.

1
2

3

8390
zł/szt.

7490
zł/szt.
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koŁdry, podUszki
- kołdra PROBIOTYCZNA: 160x200 cm - 75 zł; 220x200 cm - 109 zł

- poduszka PROBIOTYCZNA: 50x60 cm - 24,90 zł; 70x80 cm - 39,90 zł

wyCieraCZka at Home
wym.: 40x60 cm - 10,90 zł 

50x80 cm - 17,90 zł

1. WASCHKONIG proszek do prania, UNIVERSAL/KOLOR, 7,5 kg - 29,99 zł (3,99 zł/kg)
2. DUNE, odświeżacz powietrza w żelu, różne rodzaje, 150 g,  - 3,19 zł/szt. (2,12 zł/100 g)
3. E - 2 l, koncentrat do płukania, różne rodzaje - 8,99 zł (4,50 zł/l)
4. VANISH proszek do prania firan, 400 g - 9,99 zł (24,97 zł/kg)
5. VANISH OXI ACTION, odplamiacz, różne rodzaje, 1 l - 9,99 zł
6. POCHłANIACZ WILGOCI, 300 g - od 6,90 zł (od  23 zł/kg)
7. DALLI chusteczki do prania, 10/15 szt., różne rodzaje - 6,49 zł (0,65/0,43 zł/szt.)

1. BRAIT kostka do WC, 40 g, różne rodzaje - 3,49 zł (87,25 zł/kg)
2. MELT preparat do udrażniania, 750 ml - 21,99 zł (29,32 zł/l)
3. FAIRY PLATINUM/ALL IN ONE kapsułki do zmywarek, 84/115 kapsułek - 59,99 zł  

(0,71/0,52 zł/kapsułka) +100 pkt. PayBaCk
4. FAIRY PROFESSIONAL płyn do mycia naczyń, 5 l, różne rodzaje - 27,99 zł (5,60 zł/l)
5. FAIRY płyn do naczyń, różne rodzaje, 900 ml - 6,99 zł (7,76 zł/l)
6. NUTKA, EMULSKA DO HIGIENY INTYMNEJ, 222 ml - 11,99 zł/szt. (54 zł/l)
7. MEGLIO spray odtłuszczacz LEMON, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)

8. BRAIT odświeżacz powietrza XXL, 400 ml, różne rodzaje - 4,29 zł/ (10,70 zł/l)
9. PłYN DO SZYB VILLA, 750 ml - 5,99 zł (8 zł/l)
10. PłYN VILLA KOMINEK, 500 ml - 13,99 zł (28 zł/l)
11. BALSAM CZYSZCZĄCY MILL CLEAN, 555 ml - 10,49 zł (20 zł/l)
12. SIDOLUX EXPERT do ochrony i nabłyszczania, 500 ml, różne rodzaje  

- od 8,99 zł (od 17,98 zł/l)
13. DOMESTOS płyn do WC, 750 ml, różne rodzaje - 5,99 zł (7,99 zł/l)

8. VANISH GOLD OXI Action odplamiacz w proszku KOLOR/BIEL,  
 625 g - 22,99 zł (36,78 zł/kg)

9. KRET, granulki 400 g - 6,99 zł (17,47 zł/kg)
10. SERVUS ręcznik papierowy - 2,19 zł/SZT.
11. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 10,99 zł (0,92 zł/rolka)
12. TIXO czyściwo celulozowe - 17,99 zł/szt.
13. KATRIN ręcznik przemysłowy - 19,99 zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

od 319
zł/szt.

od 219
zł/szt.

1

4

5

6
7 8

9

10
11

12
13

2

1 3
4

5

13

8

9

10 12

117

6

2 3

+100
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10% gratiS

ŚNieżka barwy NatUry
matowa farba lateksowa  
- 2,5 l - 34,99 zł (14 zł/l)
- 5 l - 67,99 zł (13,60 zł/l)

paNeLe podŁogowe
1. Dąb Sutter, AC3, 6 mm - 18,90 zł/m2

2. Dąb Flaxen, AC4, 8 mm - 29,90 zł/m2

3. Dąb Srebrzysty, AC4, 8 mm - 31,90 zł/m2

4. Dąb Królewski Promo, AC4, 8 mm - 32,90 zł/m2

5. Dąb Naturalny Ciemny, AC4, 8 mm - 35,90 zł/m2 

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)

pŁytka dekoracyjNa wewNętrzNa sydNey 2
0,4 m2/opak. (44,97 zł/m2)

FarBa akryLowa  
PSB mrówka
wewnętrzna, biała, 10 l 
(2,80 zł/l)

jedynka PerFekCyjna
wydajna biała farba akrylowa  
do dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wew. pomieszczeń, 
10 l + 10% GRATIS (5 zł/l)

dULUx koLory Świata
lateksowa farba do ścian i sufitów 
- 2,5 l - 44,99 zł (18 zł/l)
- 5 l - 89,99 zł (18 zł/l)

8. VANISH GOLD OXI Action odplamiacz w proszku KOLOR/BIEL,  
 625 g - 22,99 zł (36,78 zł/kg)

9. KRET, granulki 400 g - 6,99 zł (17,47 zł/kg)
10. SERVUS ręcznik papierowy - 2,19 zł/SZT.
11. REGINA RUMIANKOWY papier toaletowy, a’12 - 10,99 zł (0,92 zł/rolka)
12. TIXO czyściwo celulozowe - 17,99 zł/szt.
13. KATRIN ręcznik przemysłowy - 19,99 zł/szt.

grZejnik  
aLUMiNiowy power 70

wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, 
maks. moc cieplna 145 W, 

maks. ciśnienie robocze 16 barów

grZejnik  
ŁazieNkowy  

psb sUN

R

SUN wym. moc biały
1 480 x 550 mm 315 W 89,99 zł
2 680 x 550 mm 460 W 149 zł
3 930 x 550 mm 610 W 189 zł
4 1180 x 550 mm 760 W 219 zł
5 1380 x 550 mm 920 W 249 zł

koMpakt z deską pp Mito
odpływ poziomy, możliwość regulacji spłuki-
wania eko 2/4 litra lub 3/6 litra

ZeStaw Podtynkowy Hit
miska delfi, deska duroplast, przycisk 
chrom

od 3499
zł/szt.

2799
zł/szt.

5499
zł/szt.

od 1890
zł/m2

od 3899
zł/szt.

od 4499
zł/szt.

1799
zł/opak.

1

2

3

4

5

Hit 
Cenowy

1799
zł/żeberko

od 8999
zł/szt.

229 
zł/zest.

499  
zł/zest.
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idealne na prezent

idealne na prezent

idealne na prezentZeStaw  
Narzędziowy 48 el.
zestaw bitów i nasadek 
48 el. z wkrętakiem regulowanym 
„T” z grzechotką, bity: Pł, PH, PZ, 
Hex, Torx; nasadki 1/4’ 4-12 mm; 
adapter

PiStoLet 
do kLejU 
na gorąco

ZeStaw Bitów 
i naSadek
31 elementów

zestaw wierteŁ i końcówek 
83 szt. w waLiZCe

zestaw 83 szt.: 8 wierteł HSS-TiN do metalu 
śr. 2-6 mm, 10 wierteł do muru śr. 3-10 mm, 
8 wierteł do drewna śr. 3-10 mm, 2 wiertła 

płaskie śr. 16/20 mm, 13 końcówek wkręcają-
cych o długości 50 mm, 32 końcówki wkręca-
jące o długości 25 mm, 6 kluczy nasadowych, 
1 uchwyt magnetyczny uniwersalny, 1 pogłę-

biacz; latarka LED oraz klucz rozsuwany

SZLiFierka  
kątowa 850 w*
średnica tarczy 125 mm;  
obroty 11000 min1;  
mała waga 2,1 kg i ergonomiczny kształt  
(wąska obudowa) oraz dokładne wyważenie zapewnia wysoki  
komfort pracy - nawet jedną ręką
*3 lata gwarancji bazowej oraz dodatkowe 2 lata gwarancji po zarejestro-
waniu urządzenia na stronie graphitepro.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu

zestaw wkrętaków 34 szt.
8 szt. wkrętaków: płaskie, Phillips, Torx; 5 szt. 
wkrętaków precyzyjnych: płaskie, Phillips; 
uchwyt do bitów 1x50 mm; 20 szt. bitów: 
płaskie, Phillips, Pozi, Torx, sześciokątne

odkUrzacz 
warSZtatowy 1400 w
moc 1400 W; zbiornik 30 l (stal INOX); 

metalowa rura teleskopowa; wąż elastyczny 
dł. 2,5 m; odpływ wody; dodatkowe gniazdo 
do elektronarzędzi; filtry: worek papierowy, filtr 
HEPA, filtr gąbkowy, możliwość pracy z pyłem 
gipsowym

wiertarko-wkrętarka  
18 V Li-ioN

2 akumulatory 18 V, 1,3 Ah LI-ION;  
pr. obr. na I biegu 0-350 obr./min, na II biegu 
0-1500 obr./min; maks. moment obr. 47 Nm, 

czas ładowania 40 min; miękka torba
wiertarko-wkrętarka 18 V Li-ioN

2 akumulatory 18 V, LI-ION 1,5 Ah, prędkość obr. regu-
lowana elektronicznie 0-1450 obr./min, 2 biegi, ustawie-

nia momentu obr. 18+1, maks. moment obr. 28 Nm, 
lampka LED, wskaźnik naładowania baterii, walizka

SPawarka inwerterowa 
180 a Z ZeStawem w waLiZCe

śr. elektrody: 2 mm - 4 mm; technologia: 
IGBT; funkcje optymalizacji pracy: HOT 

START, ARC FORCE, ANTI STICK, TIG READY 
(możliwość spawania metodą TIG z wykorzy-

staniem dodatkowego przewodu spawalni-
czego TIG z zaworem w rękojeści); przewody 

spawalnicze MMA na złączach; młotek ze 
szczotką; pakiet elektrod 20 szt.; przyłbica 

automatyczna - samościemniająca 

wiertarko-wkrętarka 
12 V Li-ioN
akumulator litowo-jonowy 1,5 Ah; 
prędkość obr. 0-650 obr./min; maks. 
moment obrotowy 20 Nm; liczba nastaw 
momentu obr. 21+1; oświetlenie LED

4990
zł/zest.

149 
zł/szt.

6990
zł/zest.

319 
zł/szt.

359 
zł/zest.

229 
zł/zest.

449 
zł/zest.

+100

+100

GWARANCJA 

3 LATA

129 
zł/szt.

2390
zł/szt.

4990
zł/zest.

Hit 
Cenowy

8990
zł/zest.
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żyraNdoL eLeM
1. zwis 1 x E27 - 349 zł/szt.

2. plafon 3 x E27 - 319 zł/szt.

LamPa 
podŁogowa 
Led sUMatra

kolor: satyna, chrom, 
moc 18 W + 7 W, 

wys. 180 cm

LaMpa wisząca 
amano
gwint E27

bateryjNy czUjNik 
tLeNkU węgLa

SPoty atarri
1. kinkiet - 54,90 zł
2. litwa 2 - 109 zł
3. listwa 3 - 164,90 zł

LamPka 
biUrkowa 
poLUx Led

PLaFon Led
- DINAR 
- CASSINO 
- SPARTA 
- AVIGNON

PLaFon eLem
5 pł, gwint E14

oPrawy BaLt
1. - 38,99 zł, 2. - 37,99 zł
3. - 84,99 zł, 4. - 83,99 zł
5. - 119 zł, 6. - 119 zł
gwint GU10

SPoty SaBinyo
1. kinkiet - 39,90 zł
2. listwa 2 - 74,90 zł
3. spiralka 3 - 126,90 zł
4. listwa 4 - 159 zł

2

spoty xeNia
1. kinkiet - 56,99 zł
2. listwa 2 - 115 zł
3. listwa 3 - 169 zł
4. listwa 4 - 209 zł

1

2

pLaFoN UFo sNow
18 W, LED

żarówki oNeLUx
1. 10 W - 4,99 zł/szt.
2. 9 W LED Samsung - 6,49 zł/szt.

1

oczka rUchoMe  
PojedynCZe 
różne kolory

+50

od 319 
zł/szt.

249 
zł/szt.

1 2

449 
zł/szt.

129 
zł/szt.

1

od 5490
zł/szt.

2

3

1

2

3

4

od 2990
zł/szt.

SPoty gLoBo 
1. kinkiet - 29,90 zł; 2. listwa - 59,90 zł; 
3. plafon - 99 zł; 4. listwa - 119 zł 

599 
zł/szt.

449 
zł/szt.

99 
zł/szt.

5

6

3

4

21
od 3799

zł/szt.

od 3990
zł/szt.

3

4

od 5699
zł/szt.

3

4

5490
zł/szt.

2

od 499
zł/szt.

od 1490
zł/szt.
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Seria Baterii vivo

seria baterii LUNa

piaskowy

grafitowy

szary

natryskowa wannowa umywalka stojąca zlew ścienna umywalka ścienna zlew stojąca

gŁowica 35 mm

ZeStaw SiLveS 
/papaja/Maro* 

65 cm - 389 zł, 75 cm - 419 zł,  
85 cm - 459 zł; szafka z umywalką  

+ lustro z szafką i oświetleniem + nóżki
*cena nie zawiera armatury

kaBina  
z hydroMasażeM deLUx
elektroniczny panel sterowania z funkcjami: radia, 
oświetlenia górnego i wentylatora, półka szklana, 
zestaw prysznicowy ze słuchawką prysznicową,  
deszczownica, 80x80 cm - 849 zł, 90x90 cm - 899 zł

zlew ścienna zlew stojąca umywalka stojącaumywalka ścienna 

natryskowa
+50 pkt. 
PayBaCk wannowa

dwuuchwytowa

gŁowice  
CeramiCZne

zestaw MebLi ForMic*
boki: Venge Luizjana, front: biały

1. szafka wisząca - 79 zł; 2. komoda - 89 zł;
3. szafka z umywalką, 50 cm - 119 zł; 4. słupek wysoki - 149 zł

*cena nie zawiera armatury

ZLew PSB 
granitowy Bravo
1,5-komorowy, z długim ociekaczem, 86x44x18 cm - 349 zł
Bateria Bravo
zlew stojąca - 109 zł

dywaNik ŁazieNkowy
50x80 cm, różne kolory

okaP  
kUcheNNy cUba 
kominowy, czarny, wariant pracy: 
wyciąg lub pochłaniacz, filtr aluminiowy, 
oświetlenie halogenowe, szer: 50 cm, 60 cm

szaFka kUcheNNa
kolor: dąb sonoma, biały
1. WISZĄCA - 105 zł
2. POD ZLEWOZMYWAK - 99 zł
3. ZLEWOZMYWAK: jedwab - 109 zł, len - 139 zł

rUra pex 16
stosowana w instalacjach c.o., 
c.w.u. i instalacji  
ogrzewania podłogowego

1

2

3

4

Hit 
Cenowy

od 849 
zł/szt.

od 33 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.

45 
zł/szt.

33 
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

107 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

69 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

299 
zł/szt.

od 389 
zł/zest.

+100

+50

od 3390
zł/szt.

349 
zł/szt.

2

1

3

od 99 
zł/szt.

299
zł/m.b.
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(czytelny podpis klienta)

numer telefonu

imię i Nazwisko

(Numer faktury/paragonu)                            (suma) (Numer faktury/paragonu)                            (suma)

(Numer faktury/paragonu)                            (suma) (Numer faktury/paragonu)                            (suma)

(Numer faktury/paragonu)                            (suma) (Numer faktury/paragonu)                            (suma)

(Numer faktury/paragonu)                            (suma) (Numer faktury/paragonu)                            (suma)

(Numer faktury/paragonu)                            (suma) (Numer faktury/paragonu)                            (suma)

(Numer faktury/paragonu)                            (suma) (Numer faktury/paragonu)                            (suma)

(Numer faktury/paragonu)                            (suma) (Numer faktury/paragonu)                            (suma)

(Numer faktury/paragonu)                            (suma) (Numer faktury/paragonu)                            (suma)

(Numer faktury/paragonu)                            (suma) (Numer faktury/paragonu)                            (suma)

(Numer faktury/paragonu)                            (suma) (Numer faktury/paragonu)                            (suma)

suma całkowita wszystkich zakupów

akceptuję regulamin konkursu dostępny w Markecie Mrówka Łuków

skrócone zasady konkursu:

1. Konkurs trwa od 1 grudnia do 8 grudnia 2018 roku do godziny 15:00.
2. Konkurs skierowany jest do klientów Marketu Mrówka łuków, którzy w tych dniach 
 zrobią zakupy i wpiszą numer faktury/paragonu oraz kwotę w wyznaczone miejsca.
3. Nagrody otrzymają klienci, którzy dokonają zakupu o najwyższej wartości 
 zsumowanej.
4. Wręczenie nagród odbędzie się 8 grudnia 2018 roku o godzinie 16:00.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest okazanie oryginalnych dowodów 
 zakupu (faktury/paragonu).
6. Regulamin konkursu dostępny jest w Markecie Mrówka łuków.
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

idealne na prezent

Sanki
1. drewniane, dł. 88 cm, 3,3 kg - 69 zł
2. metalowe, wym. 82x40 cm - 79 zł, wym. 125x40 cm - 119 zł

szUFLe do 
odŚNieżaNia
różne rodzaje

SkroBaCZki  
do SZyB
różne rodzaje i kolory

SóL drogowa PSB  
Z antyZBryLaCZem
25 kg (0,60 zł/kg)

i miejSCe

ii miejSCe

iii miejSCe

od 69 
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

1

2

1490
zł/szt.

od 139
zł/szt.

Święta, święta, święta...

psb Mrówka Miasto

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 ŁUków
UL. 11 Listopada 21, teL. 25 798 01 85

godziNy otwarcia: pN. - pt.: 700-1900, sob.: 700-1800,   Nd.: 1000-1600

  www.emrowka.skleppsb.pl   zapraszaMy do Naszego skLepU iNterNetowego


