
ton: piasek

ton: szary

ton: grafit

2.

1.

3.

4.

hit cenowy

39 
zł/szt.

zlewozmywak 
granitowy hugo
1-komorowy krótki,  
ociekacz, wym. 62x44x19,5 cm,  
w zestawie: bateria „U”, deska drewniana,  
dostępne tony: grafit, szary, piasek

zeStaw ronDa*
kolor: biały/buk truflowy; słupek, podwieszany - 249 zł; 
szafka z umywalką 60 cm, podwieszana - 399 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

wannowa - 99 zł 

natryskowa - 79 zł

zlewozmywakowa
ścienna - 89 zł

umywalkowa
stojąca - 69 zł

umywalkowa  
stojąca z ruchomą 
wylewką - 69 zł

zlewozmywakowa 
z wyciąganą  

wylewką - 109 zł 

zlewozmywakowa 
stojąca - 69 zł

umywalkowa
ścienna - 85 zł

zlewozmywakowa  
z wylewką C  

- 89 zł

głowica 40 mm  Seria baterii elba

toaletka koSmetyczna kaSia 
lustro z oświetleniem 12xLED, wym. 140x94x43 cm

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

zeStaw mebli mea*
1. szafka z umywalką, nóżki, biały połysk, wym.: 
50, 55, 60, 75 cm - od 229 zł; 2. szafka stojąca, 
nóżki, biały połysk, wym.: 30, 50 cm - od 169 zł;  
3. szafka wisząca, biały połysk, wym.: 30, 50 cm  
- od 119 zł; 4. słupek, wym. 170 cm - 279 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

koSz  
na bieliznę 
50 l, różne kolory 

biologiczne 
tabletki 
do szamb i przewodów 
kanalizacyjnych
 - 6 szt., 3 miesiące  
- 39 zł (6,50 zł/szt.)
 - 12 szt., 6 miesięcy  
- 59 zł (4,92 zł/szt.)

SÓl  
tabletkowa PSb

do uzdatniania wody, 
worek 25 kg (0,99 zł/kg)

czajnik 
bezPrzewoDowy

349 
zł/zest.

od 249 
zł/szt.

od 69 
zł/szt.

799 
zł/szt.

od 119 
zł/szt. 55 

zł/szt.

od 39 
zł/opak. 

2490
zł/opak.

hit cenowy

529 
zł/szt.

Lipiec  
2021

Oferta ważna  
od 2.07 do 17.07

lub do wyczerpania zapasów.

zajmiemy się Twoją

łazienką

z aplikacją PAYBACK!

(=20 zł)

ODBIERZ 

Remontujesz? Planujesz duże zakupy? Aktywuj kupon
w aplikacji i sprawdź swój cel zakupowy na lipiec. 

Zsumujemy wszystkie
Twoje zakupy w lipcu
z kartą PAYBACK.

CEL OSIĄGNIĘTY?
+2 000 PUNKTÓW
JEST TWOJE!

Nie masz aplikacji PAYBACK?
Pobierz z PAYBACK.pl/aplikacja

+500

+50



 * 10 lat gwarancji Po rejeStracji na Stronie: www.Polbram.eu

7 mm 4.

8 mm 3.

8 mm 2.

8 mm 1.

PłyTka MOnSanTO, opak. 0,42 m2

płytki cegłopodobne Monsanto z gotową fugą doskonale sprawdzają się na elewacji, jak i w salonie, pokoju dziennym  
czy w przedpokoju (88,07 zł/m2)

greS 
 - gres White Marble polished, wym. 60x60 cm, rektyfikowany - 59,99 zł
 - gres Carrara polished, wym. 60x60 cm, rektyfikowany - 58,99 zł

PłyTka MarOkO
płytka dekoracyjna, wykonana z gipsu, do wewnątrz

Panele POdłOgOwe

SyStem ogroDzeniowy kaja*
przęsło, szer. 2 m, wys. 0,90-1,20 m + 50 pkt. PaybaCk; 
stal, ocynk+RAL 9005

SyStem ogroDzeniowy bona*
przęsło, szer. 2 m, wys. 1,20 m + 50 pkt. PaybaCk; 
ocynk+RAL 7016 struktura

4. Jesion Kalimera, 
AC4, 7 mm 
- 22,99 zł

3. Dąb Kreta, 
AC4, 8 mm 
- 26,99 zł

2. Dąb Veracruz, 
AC4, 8 mm,  
V-fuga - 29,99 zł

1. Dąb Artemida, 
AC4, 8 mm,  
V-fuga - 32,99 zł

3699
zł/opak.

od 5899
zł/m2

zł/opak.

209 
zł/przęsło

419 
zł/przęsło

od 2299
zł/m2 

Lipiec 20212

ProDukt
PolSki

*Nie wymaga malowania; dostępna brama i furtka

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

SZYBCIEJ



DuluX eaSy care
farba plamoodporna, 
różne kolory, 2,5 l (24 zł/l)

nobileS Pory roku
farba lateksowa,  
2,5 l - 29,99 zł (12 zł/l)
5 l - 56,99 zł (11,40 zł/l)

SaDolin claSSic 
imPregnat hybryDowy
powłokotwórczy, przeznaczony do 
ochronno-dekoracyjnego malowania 
drewna na zewnątrz, 2,5 l (24 zł/l)

Drewnochron 
imPregnat eXtra
powłokotwórczy, różne  
kolory, 4,5 l + 11% (17,40 zł/l)

jeDynka  
Drewno i metal
emalia alkidowa do po-
wierzchni drewnianych i meta-
lowych, 0,9 l (od  18,88 zł/l)

magnat ceramic
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej 
generacji, wyprodukowana przy wykorzy-
staniu innowacyjnej technologii CERAMIC 
SYSTEM bazującej na ceramicznych 
komponentach oraz najwyższej jakości 
żywicach i pigmentach, 2,5 l (28 zł/l)

akzo  
SuPer akryl 
biała, 10 l (8 zł/l)

grunt PSb 
uniwerSalny 
5 l (1,80 zł/l)

grunt 
POdkładOwy dUlUX
zwiększa przyczepność 
i krycie farb oraz zapewnia 
oddychanie ścian, 8 l (6,87 zł/l)

magnat  
creative white
10 l (11,40 zł/l)

Dekoral akrylit w
farba lateksowa,  
odporna na szorowanie,  
10 l + 10% GRATIS (6,82 zł/l)

drabina alUMiniOwa,  
Domowa DwuStronna

liczba stopni: 11, nośność maksymalna  
150 kg, stopnie i stopki antypoślizgowe

rafil farba 
Do bram 
i OgrOdzeń 
0,9 l (39,99 zł/l)

drzwi zewnęTrzne PaSadena 
szerokość: 90 cm, L/P, kolor: orzech, złoty dąb, antracyt, 
wypełnienie: spieniony polistyren; wykończenie: blacha  
ocynkowana, Nano advance, komplet akcesoriów w cenie

SkrzydłO  
raMOwe wewnęTrzne ibiza*
szerokość od 60 do 90 cm, szyba hartowana,  
kolor Dąb Montana - folia 3D
*ceny bez klamki i ościeżnicy

5999
zł/szt.

od 2999
zł/szt.

5999
zł/szt.

2,5
litra

2,5
litra

2,5
litra

8699
zł/szt.

od 1699
zł/szt.

0,9
litra

2,5
litra

5
litrów

5
litrów

0,9
litra

10
litrów

899
zł/szt. 3599

zł/szt.

399 
zł/szt.

8
litrów

5499
zł/szt.

114 
zł/szt.

10
litrów

11
litrów

7999
zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.
1399 

zł/kpl.

od 329 
zł/szt.

Lipiec 2021 3  OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
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1. 2.

1.

2.

2.

1.

Seria logi 
kolory: biały, czarny mat
 - ramki - od 1,59 zł
 - łączniki - od 4,99 zł
 - gniazda - od 5,99 zł

aDaPtery  
POdróżne
różne rodzaje:  
EUROPA/UK/USA

oPrawa 
wiSzĄCa viTa
E27, kolor: 
grafitowy/herbaciany;
zwis, 1 źr. św. - 79,90 zł
listwa, 3 źr. św. - 199,90 zł
talerz, 3 źr. św. - 225,90 zł

oPrawa 
POdłOgOwa 
juna
wys. 176 cm,  
gwint E27

oPrawa Sufitowa tenSa
aluminiowa, kolory: biała, czarna, IP 20, GU10,
1. okrągła, wym. 96x140 mm - 42,90 zł
2. kwadratowa, wym. 90x90 mm - 49,90 zł

oPrawa Sufitowa  
ruchoma bianco leD
moc 8 W, kolory: biała, czarna

rozDzielnice 
8 modułów

Detektory 
1. do wykrywania przewodów - 22,90 zł
2. do wykrywania przewodów,  

drewna, metalu - 79,90 zł
mierniki cyfrowe
różne rodzaje

wyłĄCznik nadPrĄdOwy
 - 1-fazowy B10, B16, B20 - 5,99 zł
 - 3-fazowy B20, B25 - 17,90 zł

kinkiet Solarny Saffo 
 - bez czujnika - 49,90 zł;
 - z czujnikiem ruchu - 52,90 zł

lamPki  
Solarne Sznurkowe
różne rodzaje

girlanDa Solarna  
Party milky 
30 LED

lamPka  
Solarna 
zmieniająca kolory

laTarka CzOłOwa led 
1. - 10,90 zł
2. - 19,90 zł

oPrawa 
POdłOgOwa kaMa
wys. 176 cm, gwint E27, E14

od 159
zł/szt.

od 999
zł/szt.

5990
zł/szt.

od 7990
zł/szt.

od 4290
zł/szt.

9990
zł/szt.

2590
zł/szt.

od 2290
zł/szt.od 1390

zł/szt.

od 599
zł/szt.

899
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

2490
zł/szt.

2490
zł/szt.

od 1090
zł/szt.

6990
zł/szt.

Lipiec 20214

nOwOść

zajmiemy się Twoim

oświetleniem

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

SZYBCIEJ

+50

+50

+50



zajmiemy się Twoim

relaksem

5.3. 4.1. 2.
brOS śrOdki OwadObójCze
1. Muchospray, 400 ml - 9,99 zł (24,97 zł/l)
2. gaśnica na osy i szerszenie automatyczna,  

400 ml - 24,90 zł (62,25 zł/l)
3. preparat do śmietników, 2w1,  

500 ml - 14,90 zł (29,80 zł/l)
4. worek na muchy - 39,90 zł 
5. płyn na komary i kleszcze 50% DEET,  

130 ml - 24,90 zł (191,54 zł/l)

nOżyCe elekTryCzne  
dO żywOPłOTU lider ern 600
moc silnika 600 W, długość robocza 49 cm, 
maks. średnica gałęzi 16 mm

nOżyCe akUMUlaTOrOwe  
dO żywOPłOTU 
w zestawie z akumulatorem i ładowarką, silnik 20 V, 
bateria 2 Ah, szerokość robocza 51 cm, maks. śred-
nica cięcia 14 mm, maks. czas  pracy 50 min

Przycinarka 
Do trawy hanDy
silnik 300 W; napięcie 
230 V~50 Hz; szerokość 
robocza 22 cm;  
głowica półautomat

żagiel  
PrzeCiwSłOneCzny
trójkąt 3x3x3 m; kolor antracyt - 39,90 zł
prostokąt 3x4 m; kolor beż - 89 zł

zeStaw mebli comPleX
6 krzeseł, wym. 74x54x91 cm, siedzisko textilene, stół, wym. 140x85x71 cm, 
blat 5 mm, szkło hartowane, parasol śr. 210 cm, stal, poliester 160 g

leżak  
ogroDowy luXor 
wielostopniowa regulacja 
pozycji oparcia i podnóżka, 
masażer do dłoni w podło-
kietniku, miks kolorów

bezchlorowy 
PreParat 

do dezynfekcji wody  
w basenach, poj. 0,5 l 

- 59 zł (118 zł/l) 
poj. 1 l - 99 zł

baSeny  
ogroDowe rozPorowe*
 - wym. 240x63 cm - 109 zł
 - wym. 300x76 cm - 149 zł
 - wym. 360x76 cm z pompą filtrującą - 299 zł
 - wym. 420x84 cm z pompą filtrującą - 449 zł

*dostępne również przykrycia basenowe

baSeny  
OgrOdOwe STelażOwe*

 - wym. 300x76 cm z pompą filtrującą - 399 zł;  
wym. 360x76 cm z pompą filtrującą - 499 zł

 - prostokątny, wym. 4x2,07x1,22 m z pompą filtrującą - 1599 zł 
(dostępny w wybranych sklepach)

*dostępne również przykrycia basenowe

SyStem kontroli 
irygacji aPP wi-fi
- 269 zł

zeStaw 
Do nawaDniania
balkonowych koszy wiszących 
i roślin doniczkowych - 99 zł

cyfrowy 
regulator 

czaSowy 
PrzePływU wOdy
możliwość ustawienia cykli 

nawadniania - 85 zł

od 999
zł/szt.

119 
zł/szt.

249 
zł/zest. 59 

zł/szt.

od 3990
zł/szt.

300 
W

600 
W

2,0 
Ah

899 
zł/zest. 

279 
zł/szt. 

od 399 
zł/szt.

od 59 
zł/szt.

od 85 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.
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1. 2.

3.

4.

5.

8.

6. 7.

9.

10.

+200
garnki, rOndle eMaliOwane 
 - garnki poj. 1,5-7 l - od 17,90 zł; 
 - rondle poj. 0,6-3 l - od 17,90 zł

butelki
poj. 0,55-0,73 l

Dzbanek fieSta
poj. 1,5 l, z dodatkowym 
koszykiem na owoce

miSki
 - miska z sitkiem
 - miska do sałaty,  
5 l ze sztućcami

SzkłO UżyTkOwe
 - salaterka KLARA 21,7 cm - 6,99 zł, 
 - pucharek ELSA 12 cm - 4,49 zł, 
 - szklanka SOFIA 590 ml - 2,79 zł

dywan zewnęTrznO- 
-wewnęTrzny MaeSTrO
wym.: 80x200 cm - 95 zł;  67x120 cm - 47 zł, 
120x160 cm - 115 zł, 160x220 cm - 207 zł 
dostępny w różnych wzorach

Panel Dekoracyjny Pvc
wym. 96x48,5 cm, dostępne różne wzory

krzeSłO SaMSOn new
krzesło o kubełkowym kształcie, tapicerowane tkaniną 
AKSAMIT, pikowane, nogi drewniane połączone metalo-
wym stelażem, wymiary: 47x48x70 cm - 139 zł
konSola cobi
konsola/biurko industrialne - stelaż metalowy, lakiero-
wany na kolor czarny, blat z płyty meblowej w kolorze 
dąb, wymiary: 100x50x75 cm - 229 zł

fotel farel
tapicerowany tkaniną AKSAMIT, pikowany, nogi metalowe, 
lakierowane na kolor czarny; wym.: szer. 74 cm, dł. 89 cm, 
wys. 86 cm, dostępny w kolorach: butelkowa zieleń, jasno-
szary, ciemnoszary - 529 zł
zeStaw StolikÓw tora
rama metalowa, lakierowana na kolor czarny, do 
samodzielnego montażu, blat z płyty meblowej, wymiary 
stolików: średni 45x45x45 cm, duży 50x50x50 cm - 179 zł

SuSzarka 
balkonowa
 - nierdzewna, powierzchnia  
suszenia 18 m - 94,90 zł, 
 - aluminiowa, powierzchnia  
suszenia 18 m - 84,90 zł

vileDa moP 
SuPermocio Soft

 - w ofercie wiadro - 29,90 zł/szt.,
 - wkład do mopa - 12,90 zł/szt.

vileda śCierki, 
gĄbki…
dostępne różne rodzaje; 
 - ścierki - od 5,99 zł/kpl., 
 - zmywaki - od 3,49 zł/kpl.

vileda SzCzOTki, 
Szufelka 
 - szczotki od 24,60 zł/szt.,
 - szufelka - 16,90 zł/szt.

chemia goSPoDarcza
1. VIZIR PROFESSIONAL, kolor, regular, 7,5 kg/100 prań - 64,99 zł (8,67 zł/kg, 0,65 zł/pranie)
2. E - KONCENTRAT, płyn do płukania, różne rodzaje, 1,65 l, 1,8 l - 7,99 zł (od  4,43 zł/l)
3. VANISH OxI ACTION odplamiacz; różne rodzaje, 1 l - 13,99 zł
4. AJAx uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
5. BREF POWER ACTIV kostka do WC, różne rodzaje, 3x50 g - 10,99 zł (73,27 zł/kg)
6. MEGLIO spray odtłuszczacz lemon, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
7. MEGLIO spray odkamieniacz ANTI-LIMESCALE, 750 ml - 10,99 zł (14,65 zł/l)
8. SAVO preparat przeciw pleśni, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
9. MATTES, mydło szare, 175 g - 2,99 zł (17,09 zł/kg)

10. SEPTISOAP HIGIENIC higieniczny płyn do mycia powierzchni i rąk, 5 l - 55 zł (11 zł/l)

od 1790
zł/szt.

od 279
zł/szt.

od 899
zł/szt.

1990
zł/szt.

1590
zł/szt.

od 47 
zł/szt.

1599
zł/szt.

od 139 
zł/szt.

od 179 
zł/szt.

od 8490
zł/szt.

od 299
zł/szt.

Lipiec 20216

zapraszamy

do kuchni

Proponujemy piękne

dywany

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

SZYBCIEJ

+200

+100



walizka 
W KOMPLECIE 2 akumulatory 

W ZESTAWIE

walizka 
W KOMPLECIE

wiertarka uDarowa 850 w
moc 850 W; uchwyt wiertarski 1,5-13 mm; 
regulacja obrotów; aluminiowy korpus; 
metalowa rękojeść boczna

zeStaw malarSki  
z TaśMĄ MaSkUjĄCĄ
rolka Gepard 18 cm, wys. runa 11 mm;  
rolka Gepard 10 cm, wys. runa 7 mm; kuweta;  
pędzel płaski 40 mm; taśma maskująca 38 mm x 33 m

zeStaw malarSki  
z wkładkaMi dO kUweTy
rolka Gepard 18 cm, wys. runa 11 mm;  
rolka Gepard 10 cm, wys. runa 7 mm; kuweta;  
pędzel płaski 40 mm; 2 wkładki wymienne do kuwety

MłOTOwierTarka SdS-PlUS 800 w
moc 800 W; energia udaru 2,8 J; udar elektropneu-
matyczny; uchwyt SDS-Plus; maks. śr. wiercenia: 
beton 26 mm, drewno 30 mm; tryby pracy: wierce-
nie, wiercenie z udarem, podkuwanie, obrót dłuta; 
funkcja odblokowania położenia dłuta

Szlifierka kĄTOwa 850 w
moc 850 W; śr. tarczy 125 mm; obroty 12000 min-1, 
metalowa przekładnia, regulacja osłony bez klucza

oDkurzacz warSztatowy 1250 w
moc: 1250 W, pojemność zbiornika: 20 l, zbiornik ze stali szlachet-
nej, wyposażenie: wąż ssący, duża dysza ssąca, filtr piankowy, 
dysza szczelinowa, rury przedłużające (3 szt.), 1 przejściówka, 
worek na kurz, napięcie znamionowe: 230 V, ~50 Hz

wierTarkO-wkręTarka 18 v li-iOn
2 akumulatory 18 V Li-Ion 1,5 Ah; prędkość obr. regulo-
wana elektronicznie 0-1450 obr./min, 2 biegi; ustawienia 
momentu obr. 18+1, maks. moment obr. 28 Nm; lampka 
LED, wskaźnik naładowania baterii, walizka

zeStaw malarSki
wałek malarski microfibra 25 cm z rączką;  
pędzel angielski 36; folia malarska 4x5 m;  
kuweta malarska 31/35 cm; taśma Blue 25x25 m

zeStaw glazurniczy
wiadro glazurnicze 24 l; kratka; rolki  
perforowane; paca 12x26 cm guma;  
paca 12x76 cm gąbka HYDRO; gąbka kostka

zeSTaw dO Tynków/gładzi
szpachla do sztablatury; paca 10,5x23 cm z zaciskiem  
metalowym do papieru lub siatki ściernej; siatka ścierna  
grad. 180 kpl. 5 szt.; szpachelka 120; pędzel chlapak, kuweta

rolka + kij
skład: kij 1,2 m,  
rolka Gepard 18 cm,  
śr. 22/19 mm

Szlifierka kĄTOwa 720 w
moc nominalna 720 W; prędkość obr.  
bez obciążenia 11000 min-1; gwint wrzeciona 
szlifierki M14; średnica tarcz 125 mm

139 
zł/szt.

239 
zł/kpl.

109 
zł/szt.

169 
zł/szt.

245 
zł/kpl.

2490
zł/zest.

5990
zł/zest.4490

zł/zest.

1790
zł/zest.

2290
zł/zest.

2290
zł/zest.

800 
W

1250 
W

850 
W

850 
W

18 
V

1,5 
Ah

209 
zł/szt.

720
W
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Przecinarka Do glazury
moc 600 W; śr. tarczy 180x25,4 mm; wielkość blatu 
roboczego 330x360 mm; maks. pochylenie blatu 
roboczego 45°; maks. wys. cięcia 22 mm

rękawiCe  
ze SkÓry koziej
rozmiar 8, 9, 10, 11  
- 12,99 zł/para

czaPka  
robocza/
SPortowa
- 16,99 zł/szt.

koSzulka 
czerwona, ciemnoszara 180 g/m2,  
M, L, xL, 2xL - 14,99 zł/szt.

koSzulka 
oStrzegawcza
żółta, M, L, xL, 2xL - 29,90 zł/szt.

SPoDenki krÓtkie
szaro-czarne, 100%  
bawełna, 245 g/m2,  
M, L, xL, 2xL - 59,90 zł/szt.

Sandały
dzianina; kolor khaki-czarno-zielony,  
40, 41, 42, 43, 44, 45 - 89,90 zł/para

239 
zł/szt.

600 
W

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. Ze względu na powierzchnię handlową 100% oferty dostępne w wybranych sklepach. 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

W ofercie biorą udział sklepy PSB Mrówka wymienione w tabeli:
Akceptujemy płatności:

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Augustów | ul. Mazurska 21 7.00-20.00 8.00-16.00

Białogard | ul. Królowej Jadwigi 4 7.00-19.00 7.00-17.00

Błażowa | ul. Armii Krajowej 36 7.00-19.00 7.00-16.00

Gryfice | ul. Niekładzka 5 7.00-19.00 7.00-18.00

Hoczew | Hoczew 143 7.00-18.00 7.00-15.00

Hrubieszów | ul. Kolejowa 16 7.00-20.00 7.00-20.00

Krzyż Wielkopolski | ul. Zachodnia 26 E 8.00-18.00 8.00-16.00

Mława | ul. Płocka 94 7.30-19.00 8.00-17.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Mońki | ul. Magazynowa 6 6.30-17.00 6.30-14.00

Olecko | ul. Rzeźnicka 16 7.00-19.00 8.00-16.00

Poddębice | ul. Łęczycka 25 7.00-20.00 8.00-18.00

Pułtusk | ul. Jana Pawła II 10 8.00-20.00 8.00-17.00

Radzyń Podlaski | ul. Międzyrzecka 92 7.00-18.00 7.00-15.00

Rawicz | ul. Poznańska 15 A 7.00-21.00 7.00-21.00

Sadowne | ul. Łochowska 1 A 7.00-18.00 7.00-15.00

Sława | ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 9 08.00-20.00 08.00-20.00

Adres
Godziny otwarcia

pn.-pt. soboty

Sokołów Podlaski | ul. Sokołowska 1 7.00-19.00 7.00-16.00

Staszów | ul. Krakowska 47 A 7.00-20.00 7.00-18.00

Szprotawa | ul. Kożuchowska 3 7.00-20.00 8.00-20.00

Tomaszów Lubelski | ul. Łaszczowiecka 14 7.00-20.00 7.00-20.00

Warszawa-Falenica | ul. Ochocza 2 7.00-20.00 7.00-20.00

Wągrowiec | ul. Księdza Wróblewskiego 2 8.00-20.00 8.00-19.00

zajmiemy się Twoją

ochroną

169 zł 

149 zł 

189 zł 

129 zł 

117 zł 189 zł 
4990 zł 

+100



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

