
SLIM

SZAFKA KUCHENNA
kolory: dąb sonoma, biały
1.  pod zlewozmywak, wym. 80x50 cm - 109 zł
2.  zlewozmywak: jedwab - 99 zł, len - 129 zł

KAbINA KorA
szkło transparentne 4 mm; profile aluminiowe - chrom; 
rączki jednopunktowe; rolki górne podwójne; rolki dolne 
pojedyncze; wysokość brodzika 15 cm; głębokość brodzi-
ka 5 cm; wym.: 80x80 cm - 419 zł, 90x90 cm - 469 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

ZEStAw ZEN grAFIt
grafit połysk 
- szafka z umywalką, wym. 60 cm - 449 zł/kpl.*
- słupek, wym. 30 cm - 249 zł/szt. 
*cena nie zawiera armatury

natryskowa 
jednouchwytowa

wannowa 
jednouchwytowa

umywalkowa sztorcowa 
jednouchwytowa

zlewozmywakowa 
ścienna jednouchwytowa

umywalkowa ścienna 
jednouchwytowa

zlewozmywakowa 
sztorcowa 
jednouchwytowa

1.

1.

2.

2.

Głowica 35 mm SErIA bAtErII PSb VIVo

ZEStAw SILVES 
/PAPAJA/MAro*
szafka z umywalką + lustro z szafką i oświetleniem; 
kolor biały; wym.: 65 cm - 399 zł, 75 cm - 419 zł, 
85 cm - 459 zł
*cena nie zawiera armatury

dESKA rIVA

dESKA PSb ForMIC 
SUPEr SLIM NEw
wolnoopadająca, duroplast

ZLEw PSb grANItowy brAVo
1.  1-komorowy, długi lub krótki ociekacz,  
kolor szary, grafit, piaskowy - 279 zł, 
2.  bateria bravo stojąca - 109 zł

wC KoMPAKt  
Mito z deską 
spłuczka 3/6L, odpływ 
poziomy. W komplecie  
deska 

od 99 
zł/szt.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

od 419 
zł/szt.

od 249 
zł/szt.

59 
zł/szt.59 

zł/szt.

59 
zł/szt.

59 
zł/szt.45 

zł/szt.

33 
zł/szt.

od 399 
zł/zest.

8499
zł/szt.

dESKA 
WoLnoopadająca

dESKA 
WoLnoopadająca

HIt CENowy

2999
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

249 
zł/zest.

do
st

ęp
ne

 k
ol

or
y:

www.mrowka.com.pl

Lipiec 
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Oferta ważna  
od 5.07 do 20.07

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka JędrzeJów
psb Mrówka sędziszów
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ZEStAw MEbLI 
MAdErA
kolor biały połysk,  
1.  szafka wisząca - 89 zł,  
2.  półsłupek - 219 zł,  
3.  zestaw szafka  
      z umywalką - 449 zł,  
4.  słupek - 469 zł

ZEStAw MEbLI ForMIC*
boki Venge Luizjana, front biały,
1.  szafka wisząca - 79 zł, 2.  komoda - 89 zł,
3.  szafka z umywalką, wym. 50 cm - 129 zł, 4.  słupek wysoki - 149 zł
*cena nie zawiera armatury

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

KAbINA  
z hydroMasażeM Luna

hydromasaż 3 dysze; deszczownica z rurką; 
słuchawka prysznicowa; przełącznik funk-

cyjny; wysokość brodzika 15 cm; głębokość 
brodzika 5 cm; kabina bez syfonu; 

wym.: 80x80 cm - 799 zł, 90x90 cm - 899 zł

poJeMnościowy  
ogrZEwACZ  
wody ELProM
30 l - 279 zł, 50 l - 279 zł,  
80 l - 349 zł, 100 l - 425 zł

1. 3. 5. 7.2. 4. 6.

1.  caSHMIR papier toaletowy, a’24 - 19,99 zł (0,83 zł/rolka) + 50 pkt. payback
2.  ajaX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 4,99 zł
3.  doMESToS płyn do toalet, cITRUS/pInE, 750 ml - 6,49 zł (8,65 zł/l)
4.  F 400 profesjonalny środek do czyszczenia po remoncie, 1 l - 21,99 zł
5.  FIREnET środek do czyszczenia kominków, grillów, piekarników, 750 ml - 21,99 zł (29,32 zł/l)
6.  SaVo preparat przeciw pleśni, 500 ml - 11,99 zł (23,98 zł/l)
7.  onE SHoT neutralizator/odświeżacz zapachów, różne rodzaje, 600 ml - 22,99 zł (38,32 zł/l)

PoJEMNIKI
1.  kubek do zupy/makaronu do mikrofali, 0,9 l - 8,99 zł
2.  pojemnik z pokrywą i uchwytem, 1 l - 9,99 zł
3.  kubek do zupy do mikrofali, 0,65 l - 7,99 zł
4.  kubek do jogurtu z łyżeczką, 9,5x16,5 cm - 7,99 zł

*c
en

a 
re

gu
la

rn
a

MAEStro
1.  garnek, 18 cm, 2,5 l - 119,80 zł* - 59,90 zł,  

garnek, 20 cm, 3,4 l - 129,80 zł* - 64,90 zł,  
garnek, 24 cm, 5,8 l - 159,80 zł* - 79,90 zł

2.  ostrzałka do noży - 55,80 zł* - 27,90 zł 
3.  nóż szefa, 20 cm - 57,80 zł* - 28,90 zł 
4.  nóż, 20 cm - 55,80 zł* - 27,90 zł
5.  nóż, 13 cm - 35,80 zł* - 17,90 zł
6.  nóż, 9 cm - 29,80 zł* - 14,90 zł
7.  zestaw sztućców, 24 szt. - 159,80 zł* - 79,90 zł
8.  wyciskacz do czosnku - 55,80 zł* - 27,90 zł
9.  korkociąg - 55,80 zł* - 27,90 zł
10. czajnik - 99,80 zł* - 49,90 zł
11. patelnia, 24 cm - 115,80 zł* - 57,90 zł, 

patelnia, 26 cm - 135,80 zł* - 67,90 zł

1.

2.

3.

4. 5. 6.

7.
9.

8.
10.

11.

ZEStAw obIAdowy  
dEKorACyJNy
18 elementów

od 8999
zł/szt.

od 89 
zł/szt.

od 79 
zł/szt.

1.

2.

3. 4.

od 799 
zł/kpl. 

od 279 
zł/szt. 

od 499
zł/szt.

od 799
zł/szt.

3. 

3. 

1. 

1. 

4. 

4. 

2. 

2. 

9490
zł/kpl.
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piLarka ręczna
moc 1500W, prędkość obrotowa 
5500 obr/min, średnica piły tarczo-
wej 185mm, maks, grubość ciętego 
materiału 65mm

PrZECINArKA  
stołowa do 
drEwNA 1800 w
napięcie 220-240 V;  
maks. moc 2000 W;  
ostrze piły śr. 250x30 mm; 
liczba zębów piły 24;  
maks. wys. cięcia:  
pod kątem 45° - 65 mm, 
pod kątem 90° - 85 mm; 
regulacja wys. 0-85 mm; 
stół roboczy 640x487 mm; 
rozmiar poszerzenia stołu: 
lewa/prawa str. 640x200 mm; 
osłona tarczy z przyłączem 
do odsysania pyłu

wiertarko-wkrętarka 18 V Li-ion
2 akumulatory: 18 V, 1,3 ah, LI-Ion; prędkość obr.: na 
I biegu 0-350, na II biegu 0-1,500 obr./min; maks. moment 
obr. 47 nm; czas ładowania 40 min; miękka torba

wIErtArKA UdArowA
moc 550 W; obroty 0-3000 min-1; udar 4800 min-1; 
uchwyt 1,5-13 mm; wiercenie w: drewnie 25 mm, 
metalu 8 mm, betonie 10 mm

szLifierka kątowa 1100 w
moc 1100 W, liczba obrotów biegu jało-
wego 12000 min-1, śr. tarcz 125 mm, gwint 
wrzeciona M14

SZLIFIErKA  
tELESKoPowA do gIPSU

moc 750 W; prędkość obr. bez obciążenia 
800-1700 min-1; śr. papieru 225 mm; regula-

cja kąta szlifowania (pion/poziom); długość 
wysięgnika: min. 120 cm, maks. 180 cm; 
samozasysający system odpylania; 

nie wymaga odkurzacza; 
zdejmowany segment 

szczotek umożliwia 
szlifowanie do krawędzi; 

podświetlenie LEd 
miejsca roboczego

narzędzie wieLofunkcyJne 300 w
funkcje: cięcie, szlifowanie, dłutowanie, 
polerowanie; prędkość 0-22000 osc./min; 
kąt oscylacyjny 2,8°; akcesoria; walizka

odKUrZACZ  
wArSZtAtowy 

1250 w
moc 1250 W; pojemność 
zbiornika 20 l; zbiornik 

ze stali szlachetnej; 
wyposażenie: wąż 
ssący, duża dysza 

ssąca, filtr piankowy, 
dysza szczelinowa, rury 

przedłużające 
(3 szt.), 1 przejściówka, 
worek na kurz; napię-

cie znamionowe:  
230 V, 50 Hz

oPALArKA 1000/2000 w
moc grzewcza: I bieg 1000 W,
II bieg 2000 W; temperatura gorącego powietrza: I bieg 
350°c, II bieg 550°c; przepływ powietrza: I bieg 300 l/
min, II bieg 500 l/min

wiertarko-wkrętarka  
dEdrA 18V
napięcie 18V, akumulator 1x1,5ah Li-Ion, 
2 biegi, prędkość obrotowa 400/1350 obr/min, 
moment obrotowy 30nm

piła szabLasta dedra
moc 710W, prędkość skokowa 3000 1/min, długość skoku 
20mm, w komplecie brzeszczot do drewna i metalu

MyJKA 
ciśnieniowa 

PAtroL 28
ciśnienie 180bar, moc 2500W, przepływ 
510l/h, w komplecie dysza regulowana, 
turbo, szczotka płaska, rotacyjna, taraso-
wa, wąż 8mb,

479 
zł/szt.

359 
zł/zest.

119 
zł/szt.

229 
zł/szt.

699 
zł/szt.

229 
zł/szt.

119 
zł/zest.

wALIZKA 
W zESTaWIE

3 Lata 
gwarancji*

*po zarejestrowaniu produktu  
na stronie producenta3 Lata 

gwarancji

459 
zł/szt.

219 
zł/szt.

119 
zł/zest.

164 
zł/zest.

5490
zł/szt.
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Gładź 
SZPACHLowA 
gIPSAr UNI
biała gladź szpachlowa 
wzmocniona polimerami. 
zalecany do realizowa-
nia gładzi gipsowych 
na ścianach i sufitach. 
opakowanie 20kg

AKryL PSb
biały, poj. 300ml
(19,70 zł/l)

HIt CENowy

13999
zł/szt.

HIt CENowy

3699
zł/szt.

MAgNAt CErAMIC
ceramiczna farba do wnętrz, trzeciej ge-
neracji, wyprodukowana przy wykorzy-
staniu innowacyjnej technologii cERa-
MIc SYSTEM bazującej na ceramicznych 
komponentach oraz najwyższej jakości 
żywicach i pigmentach, 5 l (28 zł/l)

dEKorAL AKryLIt w
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l (14,80 zł/l)

śnieżka eko
biała emulsja 
akrylowa do ścian 
i sufitów, 10 l (5 zł/l)

grUNt MAgNAt
pod farby ceramiczne 
i lateksowe, 10 l (7,30 zł/l)

FArbA dEKorAL  
AKryLIt w
farba lateksowa, odporna na 
szorowanie, 10 l (8,50 zł/l)

bECKErS dESIgNEr wHItE
wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała 
farba lateksowa polecana do malowania 
ścian i sufitów, pomalowana powierzchnia 
zyskuje matowe wykończenie, 10 l (12 zł/l)

drEwNoCHroN  
IMPrEgNAt EXtrA  
powłokotwórczy 
dostępne różne kolory, 
2,5 l (21,20 zł/l)

IMPrEgNAt VIdAroN 9 l
dostępne różne kolory (16,67 zł/l)

grUNt psb 5 l
(1,80 zł/l)

ZEStAw 
MALArSKI
kuweta 35x26 cm, 
wałek 23 cm

aGreGat MaLarski hVLp 650 w
do natryskowego nakładania farby; dysza 2,5 mm; 
zbiornik 800 ml; ciśnienie robocze 0,21-0,28 bar; 
wydajność 180 ml/min; przeznaczenie: lakiery na 
bazie wody, bejce, substancje ochronne do drewna, 
substancje gruntujące metal

AL-groUP drAbINA 
doMowA ALUMINIowA

- 4 st., do 120 kg - 64,99 zł
- 5 st., do 120 kg - 79,99 zł

bECKErS dESIgNEr CoLoUr
lateksowa farba do ścian i sufitów, tworzy piekne 
matowe, zmywalne wykończenie, wydajność 
do 16 m2/l, 2,5 l (23,96 zł/l)

Gładź poLiMerowa atLas Gta
Superbiała gładź polimerowa, idealnie gładka, 
łatwa aplikacja wałkiem - bez chlapania, bez pyl-
enia - wygładzanie na mokro. opakowanie 18kg

ALtAX IMPrEgNAt 
żywiczny
impregnat z systemem wysoko-
gatunkowych żywic, odżywia 
drewno i chroni je aż przez 9 lat, 
odporny na pleśnie, glony i czyn-
niki atmosferyczne; pojemność 
4,5 l (19,7 zł/l)

koMpresor 50 l 
kompresor olejowy 8bar, moc 2KM, 
wydajność 180l/min

PIStoLEt do 
MALowANIA
zbiornik stalowy 0,5 l.  
zapotrzebowanie powietrza 
200 ltr/min, średnica dyszy 
1,5 mm

4999
zł/szt. 

7299
zł/szt. 

8499
zł/szt.

11999
zł/szt.

399 
zł/szt.

5299
zł/szt.

3490
zł/szt.

14999
zł/szt.

899
zł/szt.

1390
zł/zest.

590
zł/szt.

169 
zł/szt.

od 6499
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

5990
zł/szt. 

5990
zł/szt.

5490
zł/szt.

2990
zł/szt.

nowość

APLIKACJA
WałKIEM

89 
zł/szt.

tyNKI I FArby AtLAS Z MIESZALNIKA

VIdAroN LAKIErobEJCA
tworzy na drewnie trwałą i elastyczną 
powłokę odporną na ścieranie. Sku-
tecznie zabezpiecza drewno przed 
działaniem słońca (UV),wody, śniegu 
i mrozu. pojemność 0,75L (46 zł/l)

2
KM

180 
l/min

50 
litrów
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skrzydło 
drZwIowE MArS
skrzydło drzwiowe wewnętrzne, 
kolor akacja szara,  szerokości 
70, 80cm, pokojowe 3 szyby

HIt CENowy

1999
zł/m2

ZEStAw 
MALArSKI
kuweta 35x26 cm, 
wałek 23 cm

płytki ścienne
kolor biały, połysk i mat, wym. 25x36 cm

KroNoPoL  
paneLe podłoGowe
1.  dąb piastowski, ac3, 7 mm - 17,99 zł
2.  jesion Kalimera, ac4, 7 mm - 22,99 zł
3.  dąb Savona, ac4, 8 mm - 24,99 zł
4.  dąb Khadi, ac5, 8 mm - 29,99 zł

1. 2.

3. 4.

drZwI  
zewnętrzne MaLta 
kolor orzech; szer. 80 i 90 cm; p/L; wyposaże-
nie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka, 
dwie wkładki w systemie jednego klucza, 
próg; wypełnienie pianką poliuretanową

drZwI  
zewnętrzne kair

kolory: orzech, złoty dąb, 
antracyt; szer. 90 cm; p/L; wy-
posażenie: skrzydło, ościeżni-
ca, dwa zamki, klamka, dwie 
wkładki w systemie jednego 

klucza, próg; wypełnienie 
spienionym polistyrenem

skrzydło Lakierowane  
wewnętrzne - aLba*

dostępne szerokości od 60 do 90 cm; szyba 
satyna; dostępna kolorystyka dąb bielony; 

dostępne szklenia: 4/4, 2/4 i pełne gładkie 
*ceny bez klamki i ościeżnicy; 

do skrzydeł w dekorze dąb bielony należy 
zamawiać ościeżnicę w dekorze dąb 

sonoma

LAMPy 
ogrodowE IdA 
materiał stal nierdzew-
na, klosz poliweglan, 
gwint E27, rózne 
rodzaje

LAMPy 
ogrodowE LUNA
materiał metal, klosz szklany, kolor 
czarny, gwint E27, Różne rodzaje

LAMPKA  
SoLAr KULA 
Z PILotEM
zmieniająca kolory,
śr.: 17 cm - 59,90 zł, 20 cm - 69,90 zł, 
30 cm - 89,90 zł

LAMPA 
SoLArNA 
KULA 
wbijana, 10 cm, 
biała

229 
zł/szt.

od 1799
zł/m2

599 
zł/kpl.

1199 
zł/kpl.

od 99 
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

890
zł/szt.
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KArNISZ toKyo
kolory czarny mat, biały mat i satyna, 
pojedyńczy i podwójny, różne 
rozmiary

krzesło chroM
rama stalowo-chromowa, różne kolory

ZAMoCowANIA 
CoMMANd

system haczyków bez wiercenia

roLeta dzień-noc
rózne kolory i rozmiary; 
rolety click – bezinwazyjny 
montaż, nie trzeba składać 
wszystkich drobnych ele-
mentów niczym puzzli  
– roleta click jest już 
gotowa do zamocowania, 
zadanie to zajmie dosłow-
nie chwilę i poradzi sobie 
z nim naprawdę każdy

FIrANy
szeroki wybór firan i zasłon

PANEL 
dEKorACyJNy

wykonany z pVc,  
dostępny w różnych 

rozmiarach i wzorach, 
opak./0,46-0,48 m2

dostępne różne wzory:

VILEdA VIVA  
EXPrESS 
SMArt PLUS 
deska do prasowania

SUSZArKA bALKoNowA
1.  Smart - 16,90 zł

2.  Formica - 42,90 zł + 100 pkt. payback

VILEdA MoP ULtrAMAX XL 
- wkład do mopa 2in1 - 35,90 zł/szt.

2.

1.

12990
zł/szt.1590

zł/szt.

od 1690
zł/szt.

od 890
zł/szt.

od 3990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

od 4990
zł/szt.

9990
zł/szt.

169 
zł/szt.

9990
zł/szt.

StoLIK drEwNIANy
stolik okazjonalny, kawowy

PUFA
pufa sześcian, różne kolory
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krzesło MetaLowe
kolory szary i zielony

grILL wóZEK  
CoMFort 

bASIC
chromowany ruszt 
do podgrzewania, 
perforowana misa 

paleniskowa z płynną regulacją wy-
sokości za pomocą korby, wskaźnik 

temperatury, powierzchnia grillowania 53x42 cm
grILL wóZEK 
wym. 61x45 cm

PArASoL
śr. 200 cm

krzesełko 
tUryStyCZNE

krzesełko 
reżyserskie

krzesło ViGo
tekstylne - 59,90 zł
stół apoLLo
wym. 80x80x70 cm - 119 zł

huśtawka Vip
3-osobowa, wym. 170x110x153 cm, 
różne kolory

bALoNy/bUtELKI do wINA
- balon do wina w koszu plastikowym, 5 l - 25,79 zł  

+ 50 pkt. payback,10 l - 37,59 zł, 54 l - 99,49 zł
- gąsior dama z zamknięciem mechanicznym, 5 l,  

bez koszyka - 14,49 zł,z koszykiem plastikowym - 13,99 zł
- butelka awangarda, 500 ml, biała, z korkiem syntetycznym,  

6 szt. - 27,49 zł (4,58 zł/szt.), butelka Kredensowa, 200 ml, 
biała, 6 szt. - 12,59 zł (2,09 zł/szt.)

- butelka Bosmańska, 250 ml, biała, 6 szt. - 12,99 zł (2,17 zł/szt.)

grILL owALNy
stal emaliowana, chromowany 
ruszt, wymiary 60x42cm

grILL  
okrąGły 13 cm
emaliowana stal, ruszt chrom, 
3 wysokości umieszczenia rusztu, 
średnica 32,5cm

ZEStAw  
MEbLI Lord

2 fotele 60x62x82 cm, stolik: śr. 50 cm,  
wys. 45 cm, plecionka rattanowa

trAMPoLINA
z siatką zabezpieczającą; śr.: 244 cm - 349 zł; 
305 cm - 469 zł, 366 cm - 649 zł, 

bAZA 
z drabinką,  

śLizGieM  
i piaskownicą
wym. 115x115x H285,  

ślizg 235cm, drabinka,  
impregnacja ciśnieniowa

Leżak 
rIPoSo 
kolory niebieski, 
zielony, 
czerwony, fiolet

359 
zł/szt.

239 
zł/szt.

4990
zł/szt.

2290
zł/szt.

2990
zł/szt.

2990
zł/szt.

od 5990
zł/szt.

219 
zł/szt. 

od 1259
zł/szt.

129 
zł/szt. 

499 
zł/zest.

od 349 
zł/szt.

799 
zł/szt.

109 
zł/szt.

109 
zł/szt.
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ZAbAwKI dLA 
zwierząt
różne rodzaje

MISKA dLA PSA
1.  podwójna, rozmiar 42x23cm - 13,90 zł 
2.  podwójna, rozmiar 27x22, 5x6, 5 cm - 6,90 zł 

Leżanka 
dLA PSA LUb KotA

rożne rodzaje

KoSA SPALINowA
moc 2,2KM, pojemność 

42,7cm3, szerokość robocza 
żyłka 42cm/tarcza 

25,5cm

KoSIArKA 
ELEKtryCZNA

moc 1700W, szerokość 
koszenia 38cm, kosz 
50L, centralna re-

gulacja wysokości 
koszenia

KoSIArKA  
spaLinowa z napędeM
moc 6,5KM, szer. robocza 51cm, 6 stopniowa 
centralna regulacja wysokości koszenia, 
funkcja mielenia, boczny wyrzut

www.zbieranski.pl

nożyce do  
żywopłotu Lider en 710

silnik 710 W, długość robocza 51 cm, maks. śr. gałęzi 
24 mm, przestawialny uchwyt, waga netto 3 kg

SyStEMy ogrodZENIowE PoLbrAM

przęsło Liwia 
szer. 2,00 m,  

wys. 1,00-1,20 m,  
stal ocynk + ral 9005

przęsło nikoLa ii 
szer. 2,00 m, wys. 1,20 m,  

stal ocynk + ral 7016 struktura

przęsło kora 
szer. 2,00 m, wys. 1,20 m, stal ocynk 
+ ral 7016 struktura

1.
2.

169 
zł/szt.

189 
zł/przęsło

159 
zł/przęsło

299 
zł/szt.

299 
zł/szt.

999 
zł/szt.

419 
zł/przęsłoProdUKt

PoLSKI

od 190
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

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

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

znaJdź nas na facebooku - wwww.facebook.com/psbmrowkajedrzejow/

+500°P+50°P
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