
1 listopada
pamięć i zaduma

marker olejowy
do renowacji napisów 
na nagrobkach; kolory:
złoty, srebrny, czarny, biały

Sztuczna trawa

minoS paSta do nagrobków
1. 240 g - 5,99 zł/szt. (24,96 zł/kg) 
2. 270 ml - 5,99 zł/szt. (22,19 zł/l)

zapalniczka 
piEzo pSb
mrówka 

zapalarki
różne rodzaje 
i kolory 

grYS ozdobnY
1. grys szary, 8-16 mm, opakowanie 20 kg - 14,90 zł/szt. (0,74 zł/kg) 
2. grys śnieżnobiały, 12-18 mm, opakowanie 20 kg - 19,90 zł/szt. (0,99 zł/kg)

SzEroki wYbór SztucznYch kwiatów 
i wiązanEk nagrobnYch

zniczE
różne rodzaje

3. spray myjący nagrobki, 
400 ml  
- 6,90 zł/szt. (17,25 zł/l) 

1199
zł/szt.

1.

2.

od 1490
zł/szt.

119
zł/szt.

od 249
zł/szt.od 599

zł/szt.

1.

2.

3.

1390
zł/m2.

od 390
zł/szt.

Październik  
2021

Oferta ważna  
od 8.10 do 23.10

lub do wyczerpania zapasów.

Psb Mrówka JędrzeJów
Psb Mrówka sędziszów

+50



daSzEk modułowY arco pro 
wym. 108x80 cm, konstrukcja - profile aluminiowe malowane 
proszkowo, kolory: antracytowy, brązowy - 169 zł
daSzEk nad drzwi arco
wym. 150x90x25 cm, konstrukcja - profile aluminiowe  
malowane proszkowo, wypełnienie - płyta 
z poliwęglanu, kolory: antracytowy, brązowy,
biały - 319 zł

odkurzacz 
kominkowY
do popiołu, z silnikiem, 800 W

piEc 
stalowy 
bErta
wym. 46,5x39x97 cm

piEc 
stalowy 

bEata
wym. 46,5x39x97 cm

piEc StalowY 
ewa max
wym. 33x46x90 cm, 
górna płyta grzewcza 
z fajerką, przeszklenie 
w drzwiczkach

płYta 
grzEwcza

Eliza
wym. 40x46x90 cm, 
kolor beżowy

podpałka
pSb 32 
kostki
- 1,99 zł/opak.
(0,06 zł/szt.)

grzEJnik 
kwarcowY
dwie opcje grzania

tErmowEntYlator 
Fh-04

grzEJnik konwEktorowY
2000 W, bez nawiewu

grzEJnik 
cEramicznY 
ptc-a11

drzwi 
zEwnętrznE Folk
wymiar: 80, 90 cm, kolory: złoty dąb, 
złoty orzech, antracyt; wyposażenie: 
skrzydło, ościeżnica, zamki, klamka, 
wkładki, próg, powłoka odporna na UV 
oraz zarysowania, blacha ocynkowana, 
system Frame Click, ościeżnica symetryczna

PRODUKT
POLSKI

drzwi zEwnętrznE dEnVEr
wymiar 90 cm, L/P, kolory: 
złoty dąb, orzech, antracyt; wyposażenie: 
skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, 
dwie wkładki, próg; wypełnienie 
spieniony polistyren; wykończenie: 
Nano Advance, szyba hartowana, 
ramka kolor czarny, blacha ocynkowana; 
zalety: ciepłe, wygłuszające, bezpieczne, 
składana ościeżnica łatwa w montażu, 
ościeżnica symetryczna, akcesoria 
w opakowaniu z ościeżnicą, możliwość 
skracania, uszczelka na całym obwodzie, 
zastosowanie - domy jednorodzinne 

PRODUKT
POLSKI

grzEJnik  
olejowy
trzy opcje grzania, 
regulowany termostat, 
uchwyt do przechowywania 
przewodu;
 - 7 żeberek, 1500 W - 139 zł
 - 9 żeberek, 2000 W - 159 zł
 - 11 żeberek, 2500 W - 179 zł

kurtYna powiEtrzna
moc 1000/2000 W, wyświetlacz LCD z pilotem, 
trzy tryby do wyboru: zimny, ciepły, gorący 

129 
zł/szt.

699 
zł/szt.

poj.

18 l

999 
zł/szt.

10 
kW

10,7 
kW

699 
zł/szt.

8,6 
kW

499 
zł/szt.

8,6 
kW

3299
zł/szt.

ochrona przEd 

przEgrzaniEm

7999
zł/szt.

9499
zł/szt.

hit cEnowY

3499
zł/szt.

899 
zł/zest.

dostępne kolory:

od 139 
zł/szt.

139 
zł/kpl.

Październik 20212  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
i zbieraj punkty

SZYBCIEJ
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NIEOGRANICZONA

Farba akrYlowa 
pSb mrówka 
wewnętrzna, biała, 10 l 
(3,20 zł/l)

bEckErS dESignEr whitE
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała 
farba lateksowa do malowania ścian i su-
fitów, pomalowana powierzchnia zyskuje 
matowe wykończenie, 10 l (11,90 zł/l)

śniEżka 
barwY naturY
matowa farba lateksowa, 
2,5 l (14 zł/l)

acrYl putz FiniSz
gładź szpachlowa wykończeniowa, 
17 kg (2 zł/kg)

śniEżka Eko
biała emulsja akrylowa  
do ścian i sufitów, 10 l (5 zł/l)

płYtki parma 1
biała cegła, idealnie sprawdza się zarówno w tradycyj-
nych, jak i nowoczesnych aranżacjach; płytka z gotową 
fugą gwarantuje szybki i łatwy montaż, opak. 0,5 m2 
(57,98 zł/m2) 

panElE podłogowE

Dąb Orlean,  
AC4, 8 mm 
- 26,99 zł

2.

Jesion Kalimera, 
AC4, 7 mm 
- 23,99 zł

1.

Dąb Apolonia, 
AC4, 8 mm, V-fuga 
- 34,99 zł

3.
Dąb Barokowy, 
AC5, 8 mm 
- 36,99 zł

4.

maStEr drabina 
domowa aluminiowa
maks. obciążenie 125 kg;
 - 4-stopniowa - 69,99 zł
 - 5-stopniowa - 89,99 zł

nowmEt taczka  
ogrodowa 
misa ocynkowana, 100 l 

magnat crEatiVE
farba lateksowa, o głębokim stopniu matowości 
i antyrefleksyjna, szczególnie  polecana do
malowania dużych powierzchni, 2,5 l 
- 54,99 zł (22 zł/l), 5 l - 99,99 zł (20 zł/l)

bEckErS dESignEr primEr 
Farba gruntuJąca
10 l (6 zł/l) 

wałEk 
malarSki-micromix 
śr. 10 i 16 mm

pędzEl płaSki proFi

V33 EaSY kitchEn
doskonała do odnowienia mebli kuchennych z drewna pokrytego farbą lub lakierem, 
z laminatów, sklejki, a także ściennych płytek kuchennych i sprzętów AGD; po 
pomalowaniu blatów konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie powierzchni lakierem do 
blatów kuchennych V33, 0,75 l - 69,99 zł/szt. (93,32 zł/l), 2 l - 139,99 zł/szt. (70,00 zł/l)

polinak pluS 
antyrefleksyjna farba akrylowa do 
malowania ścian i sufitów, wizualnie 
maskuje niedoskonałości podłoża, nie 
chlapie przy malowaniu, 10 l (6 zł/l)

śniEżka bEton 
poSadzka
farba do dekoracyjno- 
ochronnego malowania 
podłoży betonowych; 
szczególnie polecana jest 
do ogrodzeń i konstrukcji 
betonowych, fasad, chodników 
ogrodowych, garaży przydo-
mowych, tarasów i balkonów 
oraz posadzek nie narażonych 
na intensywny ruch pojazdów, 
1 l - 32,90 zł, 
3 l - 89,99 zł (30 zł/l)

3199
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

119 
zł/szt.

2,5
litra

3499
zł/szt.

10
litrów

4999
zł/szt.

3399
zł/szt.

2899
zł/opak.

od 2399
zł/m2

8 mm 8 mm 8 mm7 mm

199 
zł/szt.

od 6999
zł/szt.

17
kg

od 5499
zł/szt.

5999
zł/szt.

od 590
zł/szt.

od 690
zł/szt.

5999
zł/szt.

10
litrów

10
litrów

od 2,5
litra

od 0,75
litra

1
litr

od 6999
zł/szt.

od 3290
zł/szt.
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zEStaw mEbli Formic*
boki Venge Luizjana, front biały,
1. szafka wisząca - 89 zł, 2. komoda - 99 zł, 3. szafka z umywalką 50 cm - 139 zł, 
4. słupek wysoki - 159 zł
*cena nie zawiera armatury

kabina 
tina black*

szkło grafitowe 5 mm, 
profile chrom aluminiowy, 

rolki górne podwójne, 
rolki dolne pojedyncze, 

POLSKI BRODZIK 
o wys. 16 cm i gł. 5 cm; 

wym.: 80x80 cm, 
90x90 cm

*kabina jest bez syfonu

zEStaw nicE*
szafka z umywalką, 
szer. 50 cm, lakierowany 
front, boki płyta MDF - 159 zł

zEStaw krEdo*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolor biały 
- 169 zł

zEStaw Small*
szafka z umywalką, 
szer. 40 cm, kolory: wenge 
luizjana, biały połysk - 189 zł

*z
es

ta
w

y 
be

z 
ar

m
at

ur
y

zEStaw 
natrYSkowY 
a-30 dEx
w zestawie: drążek 
śr. 22 mm, uchwyt do moco-
wania słuchawki, słuchawka 
prysznicowa, deszczownica, 
mydelniczka, wąż PVC 
dł. 1,5 m, mosiężna głowica 
funkcyjna, kolory: czarny 
- 179 zł, złoty - 199 zł

deska sedesowa 
nEw Formic

wolnoopadająca, duroplast

PRODUKT
POLSKI

kompakt mito
odpływ poziomy, możliwość 

regulacji spłukiwania eko 2/4 litra 
lub 3/6 litra, deska polipropylenowa

zEStaw libra*
szafka z umywalką 80 cm, 
dostępna w zestawie wstawka, 
kolory: dąb lub czarny grafit
*cena nie zawiera 
armatury i akcesoriów

grzEJnik łaziEnkowY 
raro białY

R

szer. x wys. moc cena
50x59,5 cm 263 W 149 zł
50x91 cm 363 W 209 zł

50x122,5 cm 475 W 239 zł

grzEJnik łaziEnkowY 
raro czarnY mat

R

szer. x wys. moc cena
50x59,5 cm 263 W 169 zł
50x91 cm 363 W 239 zł

50x122,5 cm 475 W 269 zł

szer. x wys. moc cena
55x48 cm 315 W 119 zł
55x68 cm 460 W 189 zł
55x93 cm 610 W 239 zł
55x118 cm 760 W 279 zł
55x138 cm 920 W 299 zł

grzEJnik 
łaziEnkowY 
pSb Sun
kolor biały

R

1.

2.

3.

4.

od 89 
zł/szt.

649 
zł/zest.

od 159 
zł/zest.

od 179 
zł/zest.

75 
zł/szt.249 

zł/zest.

377 
zł/zest.

od 149 
zł/szt.

od 169 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

Październik 20214  AKTYWUJ EKUPONY NA PAYBACK.PL LUB W APLIKACJI MOBILNEJ PAYBACK
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hit cEnowY

99 
zł/szt.

2.
1.

oprawa 
oświEtlEniowa 
alemria
1. 2 pł. - 99,90 zł, 
2. 3 pł. - 149,90 zł

oprawa 
oświEtlEniowa 
VaSto
1. 2 pł. - 99,90 zł, 
2. 3 pł. - 139,90 zł

żarówki lEd
gwinty: E14 i E27, różne rodzaje

lampa 
podłogowa 
VEnuS

lampa 
podłogowa 
tania

naświEtlaczE lEd
- 10 W (czarny, 800 lm, barwa światła neutralna lub zimnobiała) - 12,90 zł
- 20 W (czarny, 1600 lm, barwa światła neutralna lub zimnobiała) - 19,90 zł
- 30 W (czarny, 2400 lm, barwa światła neutralna lub zimnobiała) - 27,90 zł
- przenośny 30 W (czarny, 2400 lm, barwa światła zimnobiała) - 89,90 zł
- przenośny 50 W (czarny, 2400 lm, barwa światła zimnobiała) - 109,90 zł

przEdłużacz 
bębnowY 
w izolacJi 
gumowEJ
- 4 gniazda IP 44, 
  obciążenie 3000 W, 
  przewód 3x1,5 mm2;   
  20 mb. - 169,90 zł,  
  30 mb. - 239,90 zł
- 4 gniazda IP44, 
  obciążenie 3600 W, 
  przewód 3x1,2 mm2; 
  30 mb. - 389,90 zł

przEdłużacz poJEdYnczY 
w izolacJi gumowEJ
IP44, przewód 3x1,5mm2 10 mb. - 69,90 zł, 
20 mb. - 129,90 zł, 30 mb. - 184,90 zł

czuJniki dYmu
różne rodzaje

batErYJnY czuJnik 
tlEnku węgla (czadu)
prostokątny, 3x1,5 V

czuJnik gazu 
ziEmnEgo

czuJnik gazu SiEciowY
1. LPG
2. ziemny

latarki akumulatorowE lEd
1. 1,5 W z ładowaniem solarnym - 34,90 zł
2. 1,6 W - 39,90 zł
3. 1,4 W - 26,90 zł

batErYJnY czuJnik 
tlEnku węgla 
(czadu)
3xAA, TEST/DC-1-TEST

batErYJnY 
czuJnik tlEnku 
węgla (czadu)
z przyciskiem TEST, 
żywotność 10 lat

1.

2.

1.

2.

od 16990
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

hit cEnowY

od 349
zł/szt.

169 
zł/szt.

od 1290
zł/szt.

od 2590
zł/szt.

od 9990
zł/szt.

od 9990
zł/szt.

od 2690
zł/szt.

8590
zł/szt.

7690
zł/szt.

7390
zł/szt.

6990
zł/szt.6190

zł/szt.

1.

2.

3.
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oświetlenie
w dobrej 

cenie

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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+100



175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

175 
kg

maks.

laSEr krzYżowY
dystans wyświetlania do 15 m, zielona wiązka światła, mecha-
nizm samopoziomujący, gwint do statywu 1/4", sygnalizacja 
błędnego nastawienia, w komplecie uchwyt mocujący i etui

dalmiErz laSErowY
do pomiaru: odległości, pola powierzchni, objętości; 
maks. zasięg 20 m, dokładność pomiaru ± 2 mm

SzliFiErka kątowa*
moc 750 W, śr. tarczy 115 mm, pręd. obr. 11000 min-1, 
łagodny start, gł. cięcia pod kątem 90° 28 mm
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producen-
ta w ciągu 30 dni od zakupu, cena nie obejmuje tarczy

rEgał mEtalowY
wym. 180x90x45 cm; 5 półek, 
udźwig do 175 kg na każdą półkę; ocynkowany; 
półki z płyty MDF gr. 5 mm; montaż wciskany

piła ukośna*
moc 1600 W, wylot na pył, śr. tarczy 210 mm, maks. kąt 
cięcia 45°, maks. przekrój cięcia: dla 90x90° 120x55 mm, 
90x45° 80x55 mm, 45x90° 120x32 mm, 45x45° 80x32 mm
*3 lata gwarancji po zarejestrowaniu urządzenia na stronie producenta 
w ciągu 30 dni od zakupu

wiErtarko-wkrętarka 12 V 
li-ion 2 akumulatorY*
2 akumulatory 2 Ah 12 V Li-Ion, czas ładowania 45 min, 
pręd. obr.: 1 bieg 0-400 min-1, 2 bieg 0-1400 min-1; elektro-
niczna kontrola prędkości, maks. moment obr. 30 Nm
*3 lata gwarancji na urządzenie po zarejestrowaniu urządzenia na stronie 
producenta w ciągu 30 dni od zakupu; nie dotyczy akumulatora

wiErtarko-wkrętarka  
14,4 V rEd
2 akumulatory litowo-jonowe, maks. pręd-
kość obrotowa 400/1450 obr/min, moment 
obrotowy 28 Nm

pilarka tarczowa
moc 1300 W, śr. tarczy 185 mm, 
maksymalna głębokość cięcia 65 mm

piła SzablaSta
moc 1200 W, prędkość obrotowa 2800 obr./min, 
skok ostrza 28 mm, zakres cięcia w drewnie 210 mm, 
w metalu 20 mm

SzliFiErka katowa
śr. tarczy 125 mm, moc 1100 W, 
obroty 3000-12000 obr./min, regulacja prędkosci 

SYStEm poziomowania Sila
1. KLIN + KLIPS / MIX (wiadro),  

100 klinów+300 klipsów - 76,90 zł/opak. 
2. KLIPS + KLIN + SZCZYPCE / MIX (wiadro),  

100 klinów+250 klipsów + szczypce  
- 79,90 zł/opak.

3. KLIN + KLIPS / MIX (worek),  
opakowanie 100 szt. - 19,90 zł/opak.

199 
zł/kpl.

349 
zł/szt.

9990
zł/szt.

259 
zł/szt.

107 
zł/szt.

119 
zł/szt.

2 
Ah

750 
W

115 
mm

210 
mm

1600 
W

14,4 
V

169 
zł/szt.

249 
zł/szt.

279 
zł/szt.

od 1990
zł/opak.

189 
zł/szt.

185 
mm

1300 
W

125 
mm

1100 
W

1200 
W

1.

2.
3.
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garnki, patElniE roYal
 - garnek z pokrywką, poj. 1,7-5,5 l - od 64,90 zł
 - patelnia, śr. 16-30 cm - od 34,90 zł

patElnia FortE
 - 20 cm - 54,90 zł
 - 24 cm - 59,90 zł
 - 28 cm - 64,90 zł

pochłaniacz 
wilgoci
300 g (od 29,67 zł/kg)

Szklanki tErmicznE i zaparzaczE
 - ANDREA szklanki termiczne, poj. 360-420 ml 
- od 25,90 zł
 - zaparzacz do herbaty/kawy, poj. 350-1000 ml 
- od 16,90 zł
 - SENChA dzbanek z zaparzaczem, 
różne pojemności - od 24,90 zł

VilEda SuSzarka 
inFinitY FlEx do biEliznY
powierzchnia suszenia 30 m

VilEda 
dESka ViVa ExprESS 
Smart pluS do 
praSowania 
z gniazdEm  
 

porcElana black lilY
 - kubek, poj. 250-300 ml; filiżanka, poj. 200-350 ml
 - kubek stożek, poj. 350-450 ml

dYwan light nano
wym.: 67x120 cm - 54,90 zł, 
120x160 cm - 125 zł, 160x235 cm - 237 zł;
dostępny w różnych wzorach

od 890
zł/szt.

199 
zł/szt.

147 
zł/szt.

od 1690
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

od 5490
zł/szt.

chEmia goSpodarcza
1. WOOLITE PERŁA, płyn do prania COLOR/DARK, poj. 4,5 l - 29,99 zł (6,66 zł/l)
2. SILAN, płyn do płukania, różne rodzaje, poj. 2,77 l - 16,99 zł (6,13 zł/l)
3. LUDWIK, płyn do mycia PANELI/DREWNA, poj. 1 l - 5,49 zł
4. BREF POWER ACTIV, kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (7,33 zł/100g)
5. DIX spray, różne powierzchnie, poj. 0,5 l - 7,99 zł (15,98 zł/l)
6. LUDWIK, płyn do naczyń, różne rodzaje, poj. 900 ml - 5,49 zł (6,10 zł/l)
7. REGINA NAJDŁUŻSZY RęCZNIK, kuchenny, papierowy, a'2 - 5,99 zł (3 zł/rolka)

8. KATRIN, czyściwo przemysłowe niebieskie - 22,99 zł
9. CAShMIR RUMIANKOWY, papier toaletowy, a'12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)

10. MATTES, mydło szare, 175 g - 2,99 zł (17,09 zł/kg)
11. SIDOLUX, płyn do ochrony i nabłyszczania nagrobków, 

poj. 250 ml - 5,99 zł (23,96 zł/l)
12. SIDOLUX, mleczko do czyszczenia nagrobków, 330 g - 5,99 zł (18,15 zł/kg)
13. żel antybakteryjny do rąk, poj. 400 ml - 9,99 zł (24,98 zł/l)

13.

5.

8.

2.
od 299

zł/szt.
1.

4.

3.
6. 7.

9.

10.

11. 12.

od 5490
zł/szt.

od 1190
zł/szt.
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pilarka Spalinowa lidEr
silnik 2-suwowy o poj. 41 cm3, moc 1,9 KM, prowadnica 
35 cm, łańcuch 3/8 1,3 mm 53E, hamulec bezpieczeń-
stwa, automatyczne smarowanie łańcucha, system anty-
wibracyjny, mechanizm szybkiego napinania łańcucha, 
metalowe osadzenie uchwytu rozrusznika

odkurzacz 
ElEktrYcznY do liści
moc 3200 W, regulowana prędkość powietrza  
160-250 km/h, maks. wydajność 10,7 m3/min, 
wbudowany rozdrabniacz liści, mielenie 10:1, 
poj. worka 40 l, 3 funkcje (dmuchawa, 
odkurzacz, mielenie)

pilarka 
Spalinowa nac

silnik 2-suwowy o poj. 49 cm3, 
moc 3 KM, dł. prowadnicy 45 cm

inga
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, RAL 9005,  
dostępna brama i furtka, wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

liwia*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, stal ocynk + RAL 9005, 
dostępna brama i furtka, nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

kora*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 7016 
struktura, dostępna brama i furtka, nie wymaga malowania

PRODUKT
POLSKI

przęSło ida/luiza 
przęsło szer. 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RAL 
7016, struktura

pilarka 
Spalinowa handY
silnik pojemność 46 cm3, moc 2,5 KM, 
prowadnica 40 cm, system antywibracyjny

329 
zł/szt.

149 
zł/szt.

399 
zł/szt.

1,9 
KM

3 
KM

159 
zł/przęsło

269 
zł/przęsło

699 
zł/przęsło

389 
zł/szt.

529 
zł/przęsło

2,5 
KM

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

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.zbieranski.pl        www.domodomo.pl

Akceptujemy płatności:

Mrówka jędrzejów
ul. Okrzei 49C, 28-300 jędrzejów, Tel. 41 386 84 90

gOdziny OTwarCia: pn. - pT.: 8-19,   sOb.: 8-16,   nd.: 10-16

Mrówka sędziszów
ul. kardynała wyszyńskiegO 1, 28-340 sędziszów, Tel. 41 381 10 03

gOdziny OTwarCia: pn. - pT.: 8-17.30,   sOb.: 8-15

skład Tarnawa
Tarnawa 29, 28-340 Tarnawa, Tel. 41 381 25 37

gOdziny OTwarCia: pn. - pT.: 7-18,   sOb.: 7-14

psb Mrówka jędrzejów
psb Mrówka sędziszów

*10 lat gwarancJi po rEJEStracJi na StroniE: www.polbram.Eu

+50

+50



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

