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CZERWIEC 2018

za zakup powyżej 
50 zł bon do  

grill baru w dniu urodzin

za największy  

Zakup  

bon na 3000 zł

do wykorzystania

w naszym sklepie

dla pierwszych  

300 klientów  

wiadro psb  

w prezencie

dmuchany zamek dla dzieci,  
wata cukrowa,  

malowanie twarzy, animatorki,  
liczne konkursy z nagrodami  

dla dzieci i dorosłych

zapraszamy

9 CZERWIEC

od godziny 800

7urodziny
mrówki

na7urodziny

7

co godzinę za najwyższy zakup nagroda:  
telewizor 32’’, kuchenka mikrofalowa, 

ekspres do kawy, frytkownica,  
sokowirówka,  blender

Oferta ważna od 9.06 do 23.06
lub do wyczerpania zapasów

3000 złBON



huśtawka  
ogrodowa megi
z funkcją rozkładania, wym. 230x120x164 cm,  
kolor cappuccino, materiał daszku: 160G, poliester, 
szary; materiał siedziska: 2x2 textilene,
maksymalna waga użytkownika: 260 kg

cellfast wąż  
ogrodowy 
wąż 3-warstwowy,  
poliestrowy, oplot  

krzyżowy, odporny  
na promienie UV  

- ½”, dł. 15 m.b. - 9,99 zł  
- ¾”, dł. 20 m.b. - 27,90 zł
Zestaw wąż  ½” 20 m.b.  

+ końcówki - 19,90 zł

nadmuchiwany  
basen-plac zabaw 
„piracki statek”
wym. 187x136x114 cm, poj. 150 l 

fotel  
ogrodowy  

wiszący
wym. 145x100x182 cm

piłki fifa 
world 
cup 2018
ø 23 cm

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

basen rozporowy 
wym.: 240x63 cm - 84,90 zł 
          300x76 cm - 119 zł
          360x76 cm z pompą - 249 zł

basen stelażowy 
wym.: 300x76 cm - 319 zł 

grill gazowy midas
emaliowana pokrywa i komora paleniskowa 
odporna na wysokie temperatury; moc 8,7 kw: 
tubowe palniki główne ze stali szlachetnej 
(3x2,9 kw); dwuczęściowy emaliowany ruszt 
grillowy; chromowany ruszt do podgrzewania 
zawieszony w pokrywie; wskaźnik temperatu-
ry w pokrywie; dołączony wąż i reduktor ciśnie-
niowy; powierzchnia grillowania 61x36 cm

+50

999
zł/szt.

7990
zł/szt.

od 999
zł/szt.

319 
zł/szt.

699 
zł/szt.

599 
zł/szt.

od 8490
zł/szt. 

699 
zł/szt. 
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powitaj lato
Hit sez

onu teg
o lata!

Polska będzi
e  

Mistrzem
 Świata!!!



namiot 
plażowy  

pop up
wym. 200x120x90 cm

kółka do pływania
śr. 50 cm, kolorowe wzory

leżak  
grawitacyjny delux 
kolory: beż, czarny

leżaki i krzesła plażowe 
1. leżak składany w torbę - 29,90 zł
2. krzesło plażowe, wym.: szer. 50 x gł. 52 x wys. 55 cm,  

różne kolory - 34,90 zł
3. krzesło plażowe składane, maks. obciążenie 100 kg - 44,90 zł

nadmuchiwana 
foczka
wym. 117x80 cm 

materac  
do pływania
różne rodzaje

baseny  
nadmuchiwane
różne rodzaje

torby  
izotermiczne

lodówka 
elektryczna 12/230 V,
wymiary: 40x24x42 cm, poj. 20 l

zestaw  
do koszykówki 3,2 m

- 489 zł
tarcza i obręcz  
do koszykówki 

- 219 zł
parasol  
ogrodowy czapla 
rozkładany o średnicy  
3 m na wysięgniku

parasol  
aluminiowy z korbą
śr. 300 cm, 6 stalowych ramion  
materiał Pe 160 g/m2, otwierany 
na korbę

meble ogrodowe eden
fotel: wym. 60x572x92 cm - 179 zł/szt.  

stół: wym. 145x75x73 cm - 369 zł/szt.  

ławka: wym. 157x60x92 cm - 379 zł/szt.

bocianie  
gniazdo
siedzisko śr. 100 cm,  
maks. obciążenie 100 kg

hamak  
ogrodowy na stelażu
wym. 195 x 100 cm, kolor grafitowy

ręczniki  
plażowe

6490
zł/szt. 

od 299
zł/szt.

139 
zł/szt.

1790
zł/szt.

od 1990
zł/szt.

od 999
zł/szt.

od 999
zł/szt. 

179 
zł/szt. 

od 2990
zł/szt. 

3

2

1

od 219 
zł/szt.

259 
zł/szt. 249 

zł/szt.

175 
zł/szt.

149 
zł/szt.

od 179 
zł/szt. 

1990
zł/szt.
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huśtawka ines
wym. 215x130x170 cm,  z funkcją  
rozkładania, maksymalna waga użytkownika 300 kg,
w zestawie: moskitiera, 2 półki, 2 dodatkowe poduszki

huśtawka alaska 
wykonana z technorattanu w kolorze czarnym; jest 

to tworzywo sztuczne, które stanowi imitację rattanu 
naturalnego; wykazuje wysoką odporność na działa-
nie czynników atmosferycznych takich jak promienie 

UV i deszcz; jest to trwały materiał, łatwy w pielę-
gnacji i zapewniający długie użytkowanie

pawilon ogrodowy gavi 
śr. 300 cm, wys. 290 cm, kolor cappuccino, 
materiał daszku: 180G, poliester z warstwą 
Pa, materiał ścian: 160G poliester

podpałki  
do grilla 

grillowanie

grill  
wózek  

komfort
emaliowany ruszt grillowy,  
powierzchnia grillowania  

56x42 cm, odpowiedni  
dla około 10 osób

zestaw compact
- zestaw zawiera: wąż ogrodowy 1/2”, 20 m,  
  zraszacz prosty IDeaL,  
  szybkozłącze - stop 1/2”,  
  szybkozłącze - przelot 1/2” - 139 zł;
- wąż OGrODOwy sMart  
  atsV 1/2”, 25 m - 44,90 zł

grill  
prostokątny  

z boczną 
półką

konstrukcja stalowa,  
wym. 53x27 cm,  

wys. 83 cm

grill  
wahadłowy  

na trójnogu
powierzchnia grillowania  

śr. 43 cm, odpowiedni  
dla około 6 osób

narzędzia ogrodowe

grill  
betonowy  
malaga 
wys. 173 cm
powierzchnia gril-
lowania 40x30 cm, 
odpowiedni dla  
około 6 osób,  
waga 183 kg

zestaw 
siekiera 
x21 
+ capina

kosiarka spalinowa  
z napędem 3w1 faworyt, silnik: loncin
pojemność 196 cm3, 6,5 KM; szerokość robocza 51 cm;  
regulacja wysokości koszenia: centralna 6-stopniowa,  
25-65 mm; kosz: 65 l; funkcja mielenia, boczny wyrzut,  
wskaźnik wypełnienia kosza, funkcja mycia obudowy

nożyce  
elektryczne 

do żywopłotu
moc 600 w,  

dł. ostrza 51 cm

kosa  
spalinowa nac
moc 2 KM, pojemność 51,7 cm3,  
głowica i tarcza w komplecie

nawozy:
- pułapka na osy i muchy z plynem - 17,99 zł
- spirale na komary 10 szt. - 5,99 zł (0,60 zł/szt.) 
- Bros- eletro+płyn na komary sensitive 60 nocy - 19,99 zł
- proszek na mrówki 250 g - 14,99 zł (59,96 zł/kg)
- agricolle sprawy na mszyce i przędziorki, 750 ml - 15,90 zł (21,20 zł/l)
- karate spray, na gąsienice, mszyce i czerwce,  

poj. 750 ml - 23,90 zł (31,87 zł/l)
- Florowit Pro Natura BIO nawóz 800 g,  

różne rodzaje - 9,99 zł/szt. (12,49 zł/kg)

699 
zł/szt.

899 
zł/zest.

od 099
zł/szt.

2399 
zł/szt.

389 
zł/szt.

139 
zł/zest.

+100

89 
zł/szt.

8490
zł/szt.

409 
zł/szt.

249 
zł/zest.

329 
zł/kpl.

119 
zł/szt.

899 
zł/szt.

od 599
zł/szt.
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system ogrodzeniowy kaja
ocynk + ral 9005, nie wymaga malowania
- przęsło, wym. 2x0,90-1,20 m - 145 zł/szt.
- furtka lewa/prawa, wym. 0,90x1,20-1,50 m - 219 zł/szt.
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4x1,20-1,50 m - 659 zł/szt.,  
  brama przesuwna lewa/prawa, wym. 4x1,20-1,50 m 
  - 2259 zł/szt.*

*tow
ar dostępny pod zam

ów
ienie

system ogrodzeniowy nikola ii
ocynk + ral 7016 struktura, nie wymaga malowania
- przęsło, wym. 2x1,20 m - 149 zł/szt. 
- furtka prawa/lewa, wym. 0,90x1,50 m - 209 zł/szt.
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4x1,50 m - 599 zł/szt.,
   brama przesuwna lewa/prawa, wym. 4x1,50 m - 2399 zł/szt.*

system ogrodzeniowy bona
ocynk + ral 7016 struktura, nie wymaga malowania
- furtka lewa/prawa, wym. 0,90x1,50 m - 309 zł/szt.
- przęsło, wym. 2x1,20 m - 319 zł/szt.
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4x1,50 m - 859 zł/szt., 
  brama przesuwna lewa/prawa, wym. 4x1,50 m 
  - 2399 zł/szt.*

produkt
polski

lastryko
Biała Marianna 10-16 - 0,49 zł/kg
kora kamienna
11/31,5 - 0,59 zł/kg

systemy ogrodzeniowe

automaty do bram mhouse
- automat do bram przesuwnych MhOUse 
  z jednym pilotem czterokanałowym - 979 zł
- automat do bram dwuskrzydłowych MhOUse  
  z jednym pilotem czterokanałowym - 1049 zł

panel ogrodzeniowy 
3a max
- wym. 2,50x1,23 m, drut ø 3,2 mm,  
  ocynk - 34,90 zł
- wym. 2,50x1,52 m, drut ø 3,2 mm, 
  ocynk + ral 6005 - 44,90 zł

drzwi  
techniczne uran, mars* 
grubość: 40 mm; kolor: biały, ocynk, brąz, antracyt; 
rozmiar: 70, 80, 90 cm;  
wypełnienie: styropian, 3 zawiasy, ościeżnica,  
*ceny bez klamki i wkładki

betoniarka
altrad B-1510FK 
155/120 l, 1000 w 

blachodachówka modułowa 
bella sara 350 d-mat
kolor brązowy; szer. 1196x710 mm 
(0,805 m2/1 arkusz)

od 145 
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

od 049
zł/kg

od 319 
zł/szt.

+50 +50

od 3490
zł/szt.

od 979 
zł/szt.

od 299 
zł/szt.2399

zł/arkusz

799 
zł/szt. 

Czerwiec 2018 5  



za 1 zł
do magnat  

ceramic, 2,5 l   
  

  
fa

rba, 1 l

dulux absolute white 
śnieżnobiała farba lateksowa  
do wnętrz, 9 l (5,98 zł/l)

nobiles pory roku
farba lateksowa, 2,5 l (13,20 zł/l) 

magnat ceramic 
hydrofobowa i plamoodpor-
na, do ścian i sufitów,  
2,5 l (28 zł/l)

śnieżka satynowa
farba przeznaczona do dekoracyjno-
-ochronnego malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń, 2,5 l (18,00 zł/l), 
dostępne różne kolory

śnieżka super latex
matowa, lateksowa farba  
odporna na wielokrotne  
zmywanie, 10 l (8 zł/l)

pianka 
montażowa
770 ml (23,36 zł/l)

lampa  
wisząca  

taida  
626/z2

e-27, 1x40 w,  
wys. 80 cm,  
szer. 50 cm

sufitowa oprawa  
punktowa ruchoma

plafon led  
nessebar 621/4
wykonanie: metal, szkło,  
e14, 4x 40 w, szer. 40 cm

wentylatory
1. stołowe - od 36,90 zł
2. podłogowe - od 54,99 zł seria lamp  

halogenowych  
toleo i bord

pojedyncza - 64,90 zł
podwójna - 129 zł 

lampa sufitowa teksas 
1 pł., kolory: biały, czarny popiel lampa  

sufitowa salta 
3 pł. - 139 zł, 5 pł. - 219 zł

progres  - oprawa ośw. nel  3xe27

nobiles ftalonal 0,9 l
nawierzchniowa farba alkidowa, 

dająca powłoki charakteryzujące się 
dobrą przyczepnością do podłoża, 

elastycznością oraz dobrą odpor-
nością na czynniki atmosferyczne, 

dostępne różne kolory
(od 17,77 zł/l)

altaxin  
impregnat deko-
racyjny 9 l
(17,78 zł/l)

zestaw do  
malowania 

5299
zł/szt.

15999
zł/szt.3299

zł/szt.

6999
zł/szt.

4499
zł/szt.

7999
zł/szt.

1799
zł/szt.

od 1599
zł/szt.

1899
zł/zest.

149 
zł/szt.

od 6490
zł/szt.

369 
zł/szt.

899
zł/szt.

+50

1

2

od 3690
zł/szt.

+50

69 
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

79 
zł/szt. 
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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

bateria bravo 
zlewozmywakowa stojąca  
z wylewką „U”, kolory:  
grafitowy, piaskowy, szary

zlew psb bravo  
granitowy 
2-komorowy, bez ociekacza,  
wym. 76x44x17 cm, z odpływem 3,5”  
+ osprzęt, kolory: grafitowy, piaskowy, szary

grzejnik psb lupo 
łazienkowy

R

LUPO szer.xwys. moc biały
1 530x415 mm 240 w 159 zł
2 530x715 mm 395 w 209 zł
3 530x850 mm 490 w 249 zł
4 530x1060 mm 570 w 279 zł
5 530x1240 mm 700 w 329 zł

kolumna  
natryskowa

z baterią  
termostatyczną

dino zlew wpuszczany
1 kom., w komplecie z baterią  
i preparatem do czyszczenia zlewu,  
wym. 75x40x15 cm

kabina prysznicowa cubik
narożna, półokrągła, wykończenie: chrom, szkło trans-
parentne gr. 4 mm, zdobione motywem kwadratów, po-
dwójne rolki górne i pojedyncze dolne, akrylowy brodzik 
wys. 12 cm, 80x80 cm - 399 zł, 90x90 cm - 439 zł

zestaw tim 50 cm
szafka z umywalką

zestaw rolo* 
szafka z umywalką 80 cm DsM  
+ lustro z szafką  
i oświetleniem + nóżki
*cena nie zawiera armatury

od 79 
zł/szt.

349 
zł/kpl.

od 159 
zł/szt.

129 
zł/kpl.

109 
zł/szt.

249 
zł/szt.

1

2

3

4od 399 
zł/szt. 

129 
zł/zest.

649 
zł/zest.
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płytka dekoracyjna monsanto z fugą 
płytki cegłopodobne doskonale sprawdzają się na elewacji, jak i w salonie, pokoju 
dziennym czy w przedpokoju, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, 
- produkt bezfugowy
- łatwy montaż
- nowoczesny design
płytka z fugą (0,42 m2/opak.) - 34,99 zł/opak.
narożnik z fugą (0,8 m.b./opak.) - 21,99 zł/opak.

equador
- GLaZUra Grey, whIte  25x40 cm - 25,99 zł/m2

- INsertO strIPes 25x40 cm - 11,99 zł/szt.  
- INsertO eQUaDOr PatChwOrK 25x40 cm - 19,99 zł/szt.

gres szkliwiony
różne wzory i kolory,  
wym. 30x60 cm

gres techniczny 
k-300 
30x30 cm Gat. 1 

terakota floor black shiny 
30x30 cm, Gat. 2

terakota  atlantis beige 
60x60 cm, Gat. 1

terakota
- G417 PatChwOrK twO 42x42 - 34,99 zł/m2 
- G417 LIGht Grey 42x42 cm - 34,99 zł/m2

od 2199
zł/opak.

od 1199
zł/szt.

3690
zł/m2

3499
zł/m2

4990
zł/m2

1590
zł/m2

2790
zł/m2
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4

3

2

1

skrzydło ramowe  
wewnętrzne river seria hit a*

dostępne w szerokościach: 60, 70, 80 cm;  
dostępna kolorystyka: dąb triest classic;   

*cena bez klamki i ościeżnicy

drzwi tiga
kolor: dąb sonoma
pełne - 99 zł
pokój, wC - 179 zł

skrzydło  
ramowe letia 
kolor biały;  
dostępne szerokości: 60, 70, 80 cm

panele podłogowe
1. Dąb Piastowski, aC3, 7 mm - 17,99 zł/m2 
2. Dąb Colorado, aC4, 8 mm - 25,99 zł/m2

3. Dąb rimini, aC5, V-FUGa, 8 mm - 48,99 zł/m2

4. Dąb argento palony, aC4, 10 mm - 52,99 zł/m2

drzwi harmonijkowe 
różne rodzaje

drzwi  
zewnętrzne  
boliwia*
wymiar: 90 cm; kolor: 
orzech szlachetny; wypeł-
nienie: spieniony polistyren; 
wykończenie: nano advan-
ce, szyba hartowana, ramka 
kolor czarny; 
*komplet akcesoriów w cenie

drzwi  
zewnętrzne detroit* 
wymiar: 80, 90 cm; kolor: orzech;  
wypełnienie: polistyren 
*komplet akcesoriów w cenie

od 299 
zł/szt.

od 99 
zł/szt.

269 
zł/szt.

od 1799
zł/m2

od 11190
zł/szt.

1299 
zł/szt.

produkt

polski 899 
zł/szt.

produkt

polski
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komplet akcesoriów  
pneumatycznych
komplet 5 sztuk: pistolet lakierniczy 1 l,  
pistolet do ropowania, pistolet do prze-
dmuchiwania, pistolet do pompowania 
kół z manometrem, wąż spiralny 5 m

myjka ciśnieniowa 180 barów
moc 2500 w, ciśnienie 180 barów, przepływ wody 510 l/h, 
zintegrowany pojemnik na detergenty, aluminiowa pompa, 
wyposażenie: pistolet, lanca, dysza regulowana, dysza 
turbo, szczotka płaska, szczotka rotacyjna, wąż 8 m.b.

kompresor olejowy 24 l
poj. zbiornika 24 l, moc silnika 1500 w, 
2 KM, wydajność ok. 200 l/min, 
ciśnienie wylotowe 115 PIs, 0,8 Mpa

szlifierka kątowa 720 w
moc nominalna 720 w; prędkość obr. bez obcią-
żenia 11000 min-1; gwint wrzeciona szlifierki  
M14, średnica tarcz 125 mm

młot udarowo-obrotowy 1200 w
moc: 1200 w, energia udaru: 4 J, prędkość obrotowa: 
850 obr./min, walizka w komplecie

wiertarko-wkrętarka  
18 v li-ion
akumulator 18 V, 1,5 ah LI-ION; dwa biegi; 
prędkość obr. 0-350 min-1/0-1250 min-1;  
moment obr. 38 Nm, uchwyt bezkluczy-
kowy 1-10 mm; 19 ustawień momentu 
obr., latarka LeD w podstawie, wskaźnik 
naładowania akumulatora

opalarka 100/200 w
moc: 2000 w
maks. temperatura: 550 °C
maks. ilość powietrza: 500 l/min
regulacja temperatury: tak

pilarka  
ręczna 1500 w

moc: 1500 w
średnica tarczy: 185 mm

 prędkość obrotowa: 5500 rPM
 maks. głębokość cięcia: 65 mm

 masa: 5 kg 

wiertarka  
udarowa 1010 w + akcesoria
moc 1010 w, liczba obr. 0-3000 min-1,  
liczba udarów 0-51000 min-1, śr. otworów 
(drewno/beton/metal) 32/16/13 mm,  
regulacja liczby obr. z preselekcją, wyposaże-
nie: dodatkowy uchwyt, metalowy ogranicznik 
głębokości, walizka z wbudowanym  
15-częściowym zestawem wierteł

komplet 7 kluczy   
płasko-oczkowych

spawarka inwertorowa 140 a
zasilanie: 230 V, prąd spawania: 20-140 a, średnica obsługiwanej 
elektrody: 2,0-3,2 mm, technologia: IGBt, funkcje: hOt start,  
aNtI stICK, wyposażenie standardowe: przewody na złączach, 
klema masy, uchwyt, tarcza spawalnicza, młotek ze szczotką

plecak monterski 
materiał poliester 600D, 4 zewnętrzne  
i 18 wenętrznych kieszeni na narzędzia, profilo-
wane pasy nośne wraz z pasem piersiowym oraz 
oddychającymi plecami 
1. wytrzymały materiał; 2. dużo zewnętrz-
nych i wewnętrznych kieszeni; 3. miękkie, 
oddychające poduszki na plecach; 4. miękkie 
regulowane pasy nośne; 5. kieszeń na laptop

219 
zł/szt. 

279 
zł/kpl. 

59 
zł/szt. 

219 
zł/szt. 

199 
zł/szt. 

179 
zł/zest. 

3999
zł/kpl. 

7490
zł/kpl. 599 

zł/zest. 

299 
zł/szt. 

+100

227 
zł/kpl.

299 
zł/zest. 

119 
zł/szt. 

2

1

3

4

5

Czerwiec 201810



komplet garnków z gadżetami
21 elementów

kubek  
emaliowany belly 
poj. 0,38 i 0,55 l

czajnik  
emaliowany
poj. 2,2 l

kubek 
ze słomką i nakrętką, poj. 0,5 l 

cedzak

drylownica  
do wiśni, czereśni
w ofercie również wymienne 
gumki, kpl. 6 szt. - 3,49 zł

sokownik
poj. 5-8 l, stal nierdzewna, uchwyty nie 
nagrzewają się, szklana pokrywa, możliwość 
użytkowania na płytach indukcyjnych

beczka/garnek
z kamionki, poj. 1-5 l - od 18,90 zł,
w ofercie również szczypce  
drewniane - 1,49 zł

suszarka universal 
do bielizny  
 

blackout mini 
rozm. od 39 cm

dyspenser 
poj. 4 l 

pojemnik  
na śmieci  
do sortowania 
poj. 50 l

mop obrotowy  
easy wring & clean turbo  
- wkład do mopa easy wrING & CLeaN tUrBO  
- 24,90 zł

pucharek do  
lodów fredo 
poj. 425 ml

kosz/pojemnik milo 
mix wzorów

słoiki
- Z ZaKrĘtKą, poj. 212-900 ml 
  - od 5,99 zł/kpl. (6 szt.)
- sŁOIK, poj. 315-900 ml, kpl. 6  
  lub 8 szt. - od 4,49 zł
- ZaKrĘtKI DO sŁOIKÓw 
  4-6 zaczepów  
  - od 2,79 zł/kpl. (10 szt.)
- ZaKrĘtKI DO sŁOIKÓw  
  Z NaDrUKIeM, 4-6 zaczepów  
  - od 2,79 zł/kpl. (10 szt.)

patelnia  
rocca 

57 
zł/szt. 

od 990
zł/szt. 

227 
zł/kpl.

+100

1390
zł/szt. 

od 9990
zł/szt. 

399
zł/szt. 

2890
zł/szt.

od 1799
zł/szt.

399
zł/szt.

od 1890
zł/szt. 

2490
zł/szt. 

117 
zł/kpl.

+100

299
zł/szt.

4490
zł/szt.

7990
zł/szt.

od 279
zł/kpl. 

od 2699
zł/szt.
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krzesła 
1. Coco, mięta - 169 zł
2. trix, szare - 229 zł

3. h-261BIs, alu czarne - 89 zł
4. Q-025, szare - 239 zł

szafa vista 203 biała

system mebli avo
- regał 06 - 349 zł
- witryna 05 - 349 zł
- komoda 14 - 339 zł
- szafka rtV 17 - 249 zł

tapczan  
z nadrukiem

kuchnia picard 
240/180 cm

3 raty 0%

4

1

od 89 
zł/szt. 

999 
zł/szt. 

599 
zł/szt. 

799 
zł/zest. 

2

3

249 
zł/szt.

7

+300
PUNKTÓW

Zakupy za 80 zł

6604

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:

psb MRÓWKA CZŁUCHÓW 
Ul. KWiAtoWA 2, tel. 59 834 41 17

godZiny otWARCiA: pn. - pt.: 800 - 1700,   sob.: 800 - 1400


