
jodła  
kaukaska premium

w donicy,  
wys.: od 160 cm do 180 cm

6990
zł/szt.

179 -61%

Grudzień 
2021

Oferta ważna  
od 3.12 do 19.12

lub do wyczerpania zapasów.

TARNÓW – PODRZECZE – ZAKLICZYN



BomBka dekoracyjna
śr. 150 mm, ręcznie malowana, szklana

ozdoBa  
świąteczna 
skrzat

BomBki szklane
6 szt., ręcznie malowane,  
różne wzory i kolory, śr. 110 mm

świerk  
sreBrny, cięty 

wys. 120-200 cm

dekoracje 
świąteczne

lampki choinkowe led* 
różne rodzaje
*dostępne w wybranych sklepach projektory led

stojak  
choinkowy 
różne rodzaje

3599
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

3999
zł/zest.

3990 -60%

1599
zł/szt.

od 1999
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

od 2190
zł/opak.

od 8990
zł/opak.
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BomBka złota 
14 cm, miks wzorów

ozdoBa  
świąteczna 
skrzat

jodła 
kaukaska 

premium 
cięta, wys. 160-180 cm

Gałązki 
dekoracyjne

czuBek  
Gwiazda na choinkę
złoty, srebrny, 19 cm

Girlanda świerkowa 
dł. 3 m.b.

zawieszki  
drewniane  
różne wzory

dzwonek świerkowy 
mały, 30x31 cm - 32,99 zł
duży, 40x48 cm - 39,99 zł
kula świerkowa 
mała, 35x38 cm - 29,90 zł
duża, 41x43 cm - 39,90 zł

poinsecja  
wielopędowa
4-7 pędów

od 12999
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

od 499
zł/szt.899

zł/szt.

5499
zł/szt.

1299
zł/szt.

1499
zł/szt.

11999 -67%

3999
zł/szt.

od 499
zł/szt.
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Bateria sztos 
100 strzałów

zobacz film

wyrzutnia  
star trek
36 strzałów

Bateria enduro
25 strzałów

Bateria niGht show
37 strzałów

zestaw 
rakiet 
Gemini
5 szt. Bateria monster

60 strzałów

Bateria Bryk 
36 strzałów

rakiety 
BiG whale
6 szt.

Bateria Fire Beat 
25 strzałów

139 
zł/opak.

109 
zł/opak.

169 
zł/opak.

6599
zł/opak. 5999

zł/opak. 4599
zł/opak.

2799
zł/opak. 109 

zł/opak.

399 -25%

299 
zł/opak.
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śnieGowce zamszowe oXFord 
wierzch: skóra zamszowa/tkanina typu Oxford, 
wysokiej jakości metalowe szlufki, podszewka: 
dzianina futerkowa, podeszwa: dwuelementowa, 
wysokiej jakości TPR

kurtka zimowa 
roBocza neo
wiatroszczelna i wo-
doszczelna, nie krępuje 
ruchów, bardzo ciepła, 
wyposażona w odpina-
ny, regulowany kaptur

Bluza termoaktywna
dzianina termoaktywna, skład: 63% poliadmidu 
32% poliestru, 5% elastanu; bezszwowa, 

kalesony termoaktywne
dzianina termoaktywna, skład: 63% poliadmidu 
32% poliestru, 5% elastanu, bezszwowa, 

czapka z latarką 
zapewnia światło podczas pracy pozostawiając 
wolne ręce, wyposażona w mocne światło LED’owe 
daje możliwość regulacji natężenia mocy światła 
na trzech różnych poziomach  
(100%, 75%, 50%), ładowanie przez USB umożli-
wia szybkie i łatwe naładowanie baterii

skarpety roBocze coolmaX 
rozm. 39-42, 43-46

Bluza ocieplana z kapturem
lekka, ciepła i oddychalna, wzmocnienia z ma-
teriału softshell na barkach, rękawach i bokach 
zapewniają wyższą odporność na uszkodzenia 
mechaniczne, dostępna w rozmiarach M–3XL

Bęzrekawnik  
ocieplany czarny-khaki
powłoka: 100% poliester, 70 g/m2 oraz tkanina 
typu soft-shell, 3 kieszenie zamykane na suwak  
(2 zewnętrzne i 1 wewnętrzna)

chusta wieloFunkcyjna z polarem 
100% poliester mikrofibra/polar, oddychający 128 g/
m2 (mikrofibra), 220 g/m2 (polar), pasy odblaskowe 
zwiększające bezpieczeństwo podczas użytkowania, 
bezszwowa konstrukcja części wykonanej z mikrofibry

4999
zł/szt.

4999
zł/szt.

119 
zł/szt.3399

zł/szt.

8499
zł/szt.

1899
zł/szt.

15599
zł/para

1199
zł/para

199 -25%

14999
zł/szt.

Grudzień 2021 5  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

Sprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



poduszka 
Giardino
wym. 40x40 cm  
miks. wzorów

poduszki
welwetowe
- od 21,90 zł

poduszki
welwetowe
- od 25,90 zł

poduszki
welwetowe
- od 25,90 zł

pościel 
z wysokogatun-
kowej bawełny, 
różne rozmiary 
- od 89,90 zł/kpl.

pościel 
z wysokogatun-
kowej bawełny, 
różne rozmiary 
- od 89,90 zł/kpl.

Firany 
i zasłony 
taśma, przelotki, 
różne rozmiary 
- od 42,90 zł

Firany 
i zasłony 
taśma, przelotki, 
różne rozmiary 
- od 42,90 zł

Firany  
i zasłony

taśma, przelotki,  
różne rozmiary
- od 42,90 zł

koc
bardzo miękki 
z efektem 3D

wym. 150x200 mm 
- 49,90 zł

kołdry, poduszki antiBacterial
 - poduszka: 50x60 cm - 24,90 zł,   
70x80 cm - 34,90 zł; 
 - kołdra: 155x200 cm - 59,90 zł,  
220x200 cm - 74,90 zł

* rabat udzielany na materiał  
firany lub zasłony z uslugą szycia

raBat 
na firany  
i zasłony  

-15%

prześcieradło jersey
wym. 160x200 cm, różne kolory, 

od 2190
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

3499
zł/szt.1899 -32%

1299
zł/szt.
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szaFka  
z umywalką  
novelty 50

zestaw 
podtynkowy  
set 895 aQua 
miska Delfi, deska PP,  
przycisk chrom, błyszczący

komoda 
novelty 

słupek 
novelty

toaletka kosmetyczna kasia
lustro z oświetleniem 12 x LED,  
zestaw zawiera 3 elementy, wym. 140x94x43 cm

toaletka 
kosmetyczna 
diana plus
z lustrem i taboretem, 
kolor biały, stół: wys. 
141 cm (z nadstawką), 
szer. 75 cm, gł. 40 cm;
taboret: wys. 45 cm, 
szer. 37 cm, gł. 28 cm

kompakt mito
odpływ poziomy, możliwość 

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

deska polipropylenowa

kaBina 
prysznicowa 
alBa
szkło mleczne 
4 mm, motyw grecki, 
profile aluminiowe 
(chrom), brodzik 
aBS, podwójne rolki, 
wysokość brodzika 
15 cm, głębokość 
brodzika 5 cm, wym. 
80x80, 90x90 cm

wc kompakt 
arteco

odpływ pionowy, 
miska CleanOn

549 
zł/zest.

34990
zł/szt.

26990
zł/szt.

529 
zł/zest.

339 
zł/kpl.

319 -32%

21599
zł/kpl.

249 
zł/zest.489 

zł/zest.

949 
zł/szt.
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maszynka  
do mielenia mięsa mmm-05
funkcja REVERSE (bieg wsteczny), metalowa komora 
mielenia odłączana przyciskiem, łatwy demontaż, 
nóżki antypoślizgowe; wyposażenie: taca zsypowa do 
podawania produktów, nóż ze stali nierdzewnej, 3 sitka 
z otworami o średnicy: 3, 5, 7 mm, nasadka do wyrobu 
wędlin, nasadka do wyrobu pasztecików, popychacz

mikser  
z misą oBrotową mmr-17 z
obrotowa misa o pojemności 2,4 l; 5-stopniowa regulacja 
prędkości + funkcja TURBO, mieszadła trzepakowe do 
ubijania piany, mieszadła hakowe do wyrabiania ciasta, 
przycisk zwalniający mieszadła, zabezpieczenie przed 
przypadkowym wyjęciem mieszadeł podczas pracy

czajnik Bezprzewodowy  
inoX/mcz-75 m
obudowa ze stali nierdzewnej, wielostopniowy system 
zabezpieczeń, uchylna pokrywa, stabilna obrotowa 
podstawa 360°, zakryta grzałka, lampka kontrolna stanu 
pracy, pojemność min./maks. 0,5/1,2 l

220-240 V
50/60 Hz

220-240 V
50/60 Hz

Moc
1350-1600 W

Moc
300 W

Moc
720 W

220-240 V
50 Hz

amBition zestaw 
Garnków leX
8 elementów

Blacha  
Fakturowana  
platino 
wym.: 40x13x6 cm, 40x25x6 cm

przesiewacz 
stal nierdzewna - 12,99 zł
tarka platino
4-boczna - 4,99 zł

komplet sztućców 
wykonany z wysokiej jakości  
stali nierdzewnej 18/10,  
skład zestawu: 
6 x łyżka stołowa 19,6 cm, 
6 x widelec stołowy 19,2 cm, 
6 x nóż stołowy 21 cm, 
6 x łyżeczka do herbaty 13,7 cm

wykrawaczki  
metalowe

krajacz  
uniwersalny

45 
zł/szt.

107 
zł/zest.

165 
zł/szt.

219 -27%

15999
zł/kpl.

od 599
zł/szt.

od 499
zł/szt.

11999
zł/kpl.

149
zł/szt.

1599
zł/szt.
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Grzejnik 
aluminiowy power 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm,  
szer. 70 mm, moc 769 W

piec  
stalowy luiza
wym. 33x36x93 cm

pompa oBieGowa iBo
+200 pkt. payBack
 - 25-40-180 - 99,99 zł/szt.
 - 25-60-180 - 109,99 zł/szt.

pompa oBieGowa  
iBo Beta ii
+200 pkt. payBack
 - 25-40/180 h=4,5 m
 - 25-60/180 h=6 m

iBo pompa  
cyrkulacyjna cpi 15-15
+100 pkt. payBack

piec stalowy 
Beata
wym. 46,5x39x97 cm

sól droGowa  
z antyzBrylaczem
opak. 25 kg (0,60 zł/kg)

pellet drzewny 
klasa a1, certyfikat DIN PLUS,  
średnica 6 mm, op. 15 kg (1,20 zł/kg)

Brykiet  
z torFu 

jest w 100% ekolo-
gicznym paliwem, 
idealny zamiennik 
węgla i drewna – 

prasowany brykiet 
pod bardzo dużym 

ciśnieniem ma znacz-
nie większą gęstość niż 
drewno i nie kruszy się, 

a kaloryczność jest porów-
nywalna z czarnym węglem, 

opak. 10 kg (0,90 zł/kg)

165 
zł/szt.

259 
zł/szt.

od 9999
zł/szt.

19999
zł/szt.

449 
zł/szt.

799 
zł/szt.

899
zł/opak.

1899 -22%

1499
zł/szt.

1799
zł/opak.
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wiertarko-wkrętarka  
18 v li-ion z zestawem*
w zestawie: wiertarko-wkrętarka - 18 V, reg. momentu 
obr. 1-19 + wiercenie, moment obr. 28/44 Nm, dwa biegi 
I 0-350 min-1 i II 0-1250 min-1; latarka; torba; akumulator 
Energy+ 18 V; ładowarka
*możliwość wykorzystania akumulatorów do wszystkich 
urządzeń z serii GRaPHITE Energy+

W
 

kOMPLECIE
 

×
 

tO
rBa 

×
W

 kOMPLECIE 

× 
a

K
u

m
ulatOr ×

odkurzacz  
warsztatowy  

1250 w
moc 1250 W, pojemność zbiornika 

20 l, zbiornik ze stali szlachetnej, wyposażenie: wąż 
ssący, duża dysza ssąca, filtr piankowy, dysza szcze-

linowa, rury przedłużające - 3 szt., 1 przejściówka, 
worek na kurz; napięcie znamionowe: 230 V, 50 Hz

zestaw wkrętaków 34 szt.
w skład zestawu wchodzą: wkrętaki: płaskie, krzyżowe, TORX, 
precyzyjne oraz krzyżowe, uchwyt do bitów, bity: płaskie, 
krzyżowe Phillips, krzyżowe POZI, TORX, HEX oraz kasets

34
el.

zestaw  
osprzętu  
Bosch v-line 
68 el.
nóż składany; pręt magnetyczny; wkrętarka 
kątowa; wiertła HSS-R do metalu; wiertła do muru; 
wiertła do drewna; wiertła płaskie; końcówki 
wkręcające; klucze nasadowe; pogłębiacz

zestaw  
wierteł i końcówek  
v-line 91 el. w walizce
w skład zestawu wchodzą: wkrętak z grzechotką, uniwer-
salny uchwyt magnetyczny, pogłębiacz stożkowy, końcówki 
wkrętakowe 25 mm i 50 mm, wiertła spiralne HSS TiN, 
wiertła do muru, wiertła do drewna, klucze nasadowe

W
 kOMPLECIE

 
×

 
w

alizKa 
×

W
 kOMPLECIE

 
×

 
w

alizKa 
×

68
el.

91
el.

zestaw kluczy proline
94 szt., 1/4'', 1/2'' kwadrat, 4-32 mm

skrzynka  
narzędziowa caliBer
wym. 550x267x270 mm,  
udźwig 19 kg

odkurzacz przemysłowy
moc 1000 W, pojemność pojemnika 25 l, do pracy na sucho 
i mokro, ręczne otrząsanie filtra (do stosowania przy szlifowa-
niu gładzi gipsowych), przepływ powietrza 3600 l/min

przecinarka  
stołowa do drewna
moc 1800 W; obroty 5000 min-1; tarcza śr.
250x30 mm; 24 zęby; maks. wys. cięcia: pod kątem 
45° - 65 mm, pod kątem 90° - 85 mm; blat roboczy 
563x583 mm, wys. 85 cm; możliwość poszerzenia 
blatu o 583x165 mm (po dwóch stronach); rura do 
odsysania urobku; przyłącze 36 mm; stabilne nogi 
robocze z zabezpieczeniem zapobiegającym wy-
wróceniu; schowek na zapasową piłę i narzędzia 

6990
zł/zest.

89 
zł/zest.

289 
zł/zest.

249 
zł/zest.

3890 -31%

2699
zł/szt.

639 
zł/szt.1800 

W

599 
zł/szt.

117 
zł/zest.

187 
zł/szt.
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duluX kolory świata
lateksowa farba do ścian 
i sufitów; 2,5 l (18,80 zł/l)

acryl putz Finisz
gładź szpachlowa wykończeniowa, 17 kg (2,06 zł/kg)

Grunt psB 
uniwersalny 
5 l (2,20 zł/l)

myjka do okien
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia 

okien, luster i płytek; szer. robocza (ssawki) 
280 mm; zbiornik na brudną wodę 100 ml; 
zasilanie bateryjne; wydajność powierzch-
niowa na jednym ładowaniu akumulatora 

ok. 60 m2; wyposażenie dodatkowe: środek 
do czyszczenia okien (koncentrat), 20 ml; 

spryskiwacz z padem z mikrofibry

vileda mop oBrotowy 
turBo 3w1
wkład do mopa obrotowego TURBO 
3w1, mikrofibra - 32,90 zł/szt.

leiFheit suszarka  
peGasus 150 solid slim

śnieżka eko plus
lateksowa farba do wnętrz, odporna na szorowanie 
zapewnia oddychanie ścian, polecana do dużych 
powierzchni, doskonałe krycie 1-2 warstwy, optymalna 
wydajność do 14 m2/l, 10 l (7 zł/l)

Gładź Gipsowa śmiG 
gotowa biała zaprawa szpachlowa, 
20 kg (2,25 zł/kg)

dekoral akrylit w
farba lateksowa, odporna  
na szorowanie, 10 l (7,50 zł/l)

4699
zł/szt.

1099
zł/szt.

2,5
litra

17
kg

5
litrów

10
litrów

7499
zł/szt.

10
litrów

21999 -19%

17899
zł/szt.

129 
zł/zest.

109 
zł/szt.

6999

4499
zł/szt.

3499
zł/szt.
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Fotel winston
typu uszak zaprojektowany w stylu skandynawskim; 
tapicerowany tkaniną aksamitną, pikowany, nogi z drewna 
bukowego, wym.: szer. 62x108 cm, gł. 51,5 cm, dostępny 
w kolorach: beż, granat, szary, zieleń butelkowa

uniwersalny reGał  
do przechowywania 
pasujący do łazienki, pokoju, kuchni, wykonany z drewna 
bambusowego oraz MDF,  
wym.:  34x33x78 cm - 119 zł, 

34x33x110 cm - 159 zł; 
w ofercie również ławka/szafka na buty  
z siedziskiem SVEN wym. 70x27,5x45 cm - 139 zł/szt.

reGał veris
styl LOFT, idealny do pokoju, 
salonu, na książki, elementy 
dekoracyjne; nada wnętrzu 
nowoczesnego, industrialnego 
charakteru; stelaż metalowy, 
lakierowany na kolor czarny 
lub biały, półki z MDF pokryte 
melaminą o strukturze drewna,  
wym.:  60x27,6x93 cm - 155 zł,  

60x27,6x126 cm - 199 zł, 
60x27,6x160 cm - 229 zł

krzesło tapicerowane diana
stylowe krzesło do salonu i jadalni, miękkie 
siedzisko tapicerowane aksamitną tkaniną, wym.: 
wys. 88 cm, szer. 46 cm, gł. 46 cm; nogi metalowe, 
lakierowane na kolor czarny; dostępne w kolorach: 
szary, ciemny granat, butelkowa zieleń

dywan karvaG  
wym. 160x230 cm,  

różne kolory
pojemniki  
lina, kaja
różne wielkości

wycieraczka lima
wym. 45x75 cm

ociekacz na Buty
wym. 38x75 cm

stolik kawowy  
skandynawski vincent
blat trójkątny z płyty MDF, 3 drewniane nogi  
o średnicy 3,5 cm, wym. 48x48x42 cm

599 
zł/szt.

od 119 
zł/szt.

od 155 
zł/szt.

165 
zł/szt.

19999 -37%

12599
zł/szt.

od 1790
zł/szt.

3290
zł/szt.

1890
zł/szt.

89 
zł/szt.
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drzwi stalowe pełne rio 
kolory: antracyt, złoty dąb; rozmiar 90 cm;
w komplecie: klamka, szyld, wkładki

piana  
montażowa całoroczna 
 - wężykowa, 660 ml - 15,99 zł (24,23 zł/l)
 - pistoletowa, 750 ml - 18,99 zł (25,32 zł/l)

tynk architektoniczny
możliwość uzyskania efektu betonu 
architektonicznego, do stosowania  
na zewnątrz i wewnątrz, wydajność 
do 6m2, 22 kg (2,27 zł/kg)

płytka Gresowa
grafit, podłogowa, grubość 8,5 mm;  
wym. 30x60 cm, gat. I

kamień asti
kolory: biały i grafit, do wnętrz,  
opak. 0,5 m2 (41,98 zł/m2)

płytka Gipsowa 
parma

atlas atut 
uniwersalny klej do 
płytek ceramicz-
nych, cementowych, 
kamiennych, do 
wewnątrz  
i na zewnątrz,  
25 kg (0,64 zł/kg)

zaprawa 
wyrównująca 
zw-04 
grubość warstwy 3 do 
50 mm, na powierzchnie 
typowe i podgrzewane, 
duża wytrzymałość, 
mrozo- i wodoodporna 
22 kg (0,91 zł/kg)

Gładź 
szpachlowa 
acryl putz 
start
20 kg (1,45 zł/kg)

1349 -26%

999 
zł/kpl.

od 1599
zł/szt.

4999
zł/opak.

2699
zł/opak.1999

zł/opak.

1599
zł/opak.

3399
zł/opak.

1999
zł/opak.

3 lata
Gwarancji

2899
zł/opak.
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1.

2.

3x 
E27

4x 
E27

4x 
E27

4x 
E27

oprawa  
oświetleniowa 
towny*
*bez żarówek

oprawa  
oświetleniowa 
various*
*bez żarówek

oprawa  
oświetleniowa  
pietro*
*bez żarówek

oprawa  
oświetleniowa 
trabo carlos*
*bez żarówek

przewód ydyp 
3x1,5 mm; opak. 50 m

alkomat  
Bacscan F-45

*dostępne w wybranych sklepach

alkomat Bac-F30*
*dostępne w wybranych sklepach

czujnik czadu  cd-23a2
bateryjny, 7 lat gwarancji 

proGramatory
1. dobowy z wyłącznikiem - 15,90 zł
2. cyfrowy, 10-funkcyjny; idealny do 

lampek choinkowych - 34,90 zł

199 
zł/szt.

329 
zł/szt.

359 
zł/szt.

399 
zł/szt.

199 -27%

14599
zł/opak.

269 
zł/szt.

259 
zł/szt.

6999
zł/szt.

od 1590
zł/szt.
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panel podłoGowy  
dąB parkietowy zorBa

klasa ścieralności grubość [mm] v-fuga
aC4 7 nie

panel podłoGowy dąB aldaBra
klasa ścieralności grubość [mm] v-fuga

aC4 8 nie

panel podłoGowy dąB veracruz
klasa ścieralności grubość [mm] v-fuga

aC4 8 tak

panel podłoGowy dąB toBaGo
klasa ścieralności grubość [mm] v-fuga

aC5 8 tak

panel podłoGowy dąB aspen
klasa ścieralności grubość [mm] v-fuga

aC3 7 tak

pianka  
podłoGowa pod panele
gr. 3 mm

podkład pod panele  
secura eXtra aQuastop  
gr. 3 mm, szer. 1,18, dł. 5,1 m, opakowanie 
6 m2, podkład 3w1 zintegrowny z folią paro-
izolacyjną, zakładką i taśmą samoprzylepną

Gilotyna do paneli lc100
do cięcia paneli laminowanych grubości do 8 mm i sze-
rokości 210 mm, specjalna geometria ostrza do łatwego 
cięcia pod kątem 90°

kit do parkietu i paneli  
jednoskładnikowa masa do uszczelniania o sporej 
elastyczności, po utwardzeniu możliwość malowania 
i szlifowania, op. 310 ml (61,26 zł/l)

2499
zł/m2

3499
zł/m2

3999
zł/m2 199 

zł/szt.

1899
zł/szt.

2999 -14%

2599
zł/m2

2199
zł/m2

179
zł/m23990

zł/opak.
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łopata  
do śnieGu  
alpin eco  

szer. 49 cm, dł. 145 cm
psB płyn 
zimowy do 
spryskiwaczy 
-20°C, 4 l (2,73 zł/l)

zestaw  
siekiera X25  
+ piła sw73

sanki metalowe  
z oparciem

pilarka elektryczna nac
moc 1800 W, prowadnica 35 cm, 
automatyczne smarowanie

4999 -20%

3999
zł/szt.

1090
zł/szt.

259 
zł/zest.

10999
zł/szt.

249 
zł/szt.

1800 
W

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.sufigs.pl

MRÓWKA Adres Telefon
Godziny otwarcia:

pn.-pt. sobota

33-100 TARnÓW ul. Czysta 5 14 684 86 15 8:00-20:00 8:00-18:00

32-840 zAKliCzyn ul.Krakowska 2 14 666 40 50 8:00-19:00 8:00-17:00

33-386 PodeGRodzie Podrzecze 196 18 541 64 20 8:00-20:00 8:00-18:00

akceptujemy płatności:

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

+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

