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poradnik – domy, mieszkania, ogrody

jesień

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   remont na zdrowie – materiały 
służące dobremu samopoczuciu

•  dom, który nie da się 
zaskoczyć pogodzie

•   życie wśród roślin 
– aranżacje dla miłośników przyrody

grzejnik  
kwarcowy
dwie opcje grzania, zabezpie-
czenie przed przegrzaniem 
i przewróceniem, duża  
wydajność, oszczędność  
energetyczna

grzejnik 
olejowy
trzy opcje grzania; 
regulowany termostat; 
uchwyt do przechowy-
wania przewodu

piecyk 
gazowy
moc 4,2 kW

grzejnik 
Halogenowy
trzy opcje grzania, żarniki halo-
genowe specjalnie przetworzone, 
uchwyt do przenoszenia

TermowenTylaTor 
FH-04
ochrona przed przegrzaniem; 
automatyczna kontrola termosta-
tu; wbudowany termostat  
pokojowy; trzy opcje do  
wyboru: zimny, ciepły, gorący 

ODKURZACZ DO POPIOŁU 
I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ
moc 1000 W, pojemnik 18 l, filtr HEPA, 
wąż ssący, aluminiowa przedłużka, 
stal nierdzewna; filtr do odkurzacza 
- 19,99 zł/szt.

piec  
szamoT
 - niski - 149 zł
 - wysoki - 179 zł

piec sTalowy 
lUiza 8,6 kw
wym. 33x36x93 cm

piec sTalowy  
BerTa 10 kw
wym. 46,5x39x97 cm

m jak  
mrówka 
porady i pomysły 
dla Twojego domu
- 2,49 zł/szt. 

PŁYtA 
grzewcza

piec sTalowy  
ewa max 8,6 kw
wym. 40x36x87 cm

piec sTalowy  
BarBara 10,7 kw
wym. 46,5x39x80 cm

piec sTalowy  
eliza 8,6 kw 
kolor beżowy, wym. 40x46x90 cm

piec sTalowy  
BeaTa 10,7 kw
wym. 46,5x39x97 cm

piec sTalowy masTer 
magda 10,5 kw
wym. 47,5x41x90 cm

grzejnik 
konwekTorowy 

Basic
trzy opcje grzania; regulowany 

termostat; zabezpieczenie przed 
przegrzaniem; wolnostojący; 

moc: 750 W, 1250 W, 2000 W 

grzejnik 
ceramiczny
moc: 750 W/1500 W; ochrona 
przed przegrzaniem automatycz-
na kontrola termostatu; wbudo-
wany termostat pokojowy 

psb Mrówka JędrzeJów
psb Mrówka sędziszów

2499
zł/szt.

99 
zł/szt.

209 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

5999
zł/szt.

2999
zł/szt.

od 149 
zł/szt.

319 
zł/szt.

849 
zł/szt.

8,6 
kW

4,2 
kW

2000 
W

10 
kW

1000 
W

549 
zł/szt.

449 
zł/szt.

599 
zł/szt.

599 
zł/szt.

949 
zł/szt.

8,6 
kW

10,7 
kW

8,6 
kW

10,7 
kW

10,5 
kW

55 
zł/szt.

7499
zł/szt.

www.mrowka.com.pl

Wrzesień  
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Oferta ważna  
od 04.09 do 19.09

lub do wyczerpania zapasów.

Zyskaj 10% zwrotu
wydanych punktów

Wymień swoje punkty
na dowolne zakupy
w PSB-Mrówka,
a 10% wydanych punktów
wróci na Twoją kartę PAYBACK.

3786
Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK. Oferta ważna w dniach 
04-19.09.2020 r. Zaokrąglone do całości 10% wydanych punktów zostanie
zwrócone na Twoje konto PAYBACK do dnia 30.09.2020 r.
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z nami

CIEPŁO



1.

2.

grzejnik alUminiowy calypso
wys. 580 mm, szer. 80 mm, gr. 90 mm, moc 150 W

kaBina kora
szkło transparentne 4 mm; profile 
aluminiowe - chrom; rączki jednopunk-
towe; rolki górne podwójne; rolki dolne 
pojedyncze; wysokość brodzika 15 cm; 
głębokość brodzika 5 cm;  
wym.: 80x80 cm - 399 zł,  
90x90 cm - 499 zł

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

deska sedesowa
new formic duroplast

prodUkT
polski

zesTaw  
podTynkowy arTeco
przycisk chrom błysk, deska  
polipropylenowa wolnoopadająca

zlewozmywak leda graFiTowy graniT 1k z/o
wym. 670x440x152 mm, 3,5” + osprzęt, dostępne kolory: grafitowy, piaskowy

kompakT wc 
arTeco clean on
3/5 litra, odpływ poziomy, 
deska duroplast wolnoopa-
dająca

kUrTyna powieTrzna
dwie moce grzania; ochrona przed przegrza-
niem; trzy opcje do wyboru: zimny, ciepły, 
gorący; wyświetlacz LCD z pilotem

grzejnik 
alUminiowy power 70

wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, moc 769 W

grzejnik 
ŁAZIENKOwY PSB SUN

kolor biały

R

wym. (mm) moc cena
480x550 315 W 89,99 zł
680x550 460 W 149 zł
930x550 610 W 189 zł
1180x550 760 W 219 zł
1380x550 920 W 249 zł

zesTaw pinia*
1. szafka podwieszana z umywalką, szer.: 50 cm - 309 zł, 

60 cm - 349 zł, 80 cm - 399 zł,
2. słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 199 zł
*cena nie zawiera armatury, akcesoriów

ToaleTka  
kosmeTyczna  

diana plUs
z lustrem i taboretem, 

kolor biały

meBle spek
słupek  - 499 zł, półsłupek - 399 zł,  
szafka pod umywalkę - 319 zł, umywalka 60 cm - 249 zł

od 399 
zł/szt.

5999
zł/szt.

deska 
WoLnooPaDająCa

399 
zł/zest.

645 
zł/zest.

139 
zł/szt.

2890
zł/żeberko.

od 8999
zł/szt.

HiT cenowy

1899
zł/żeberko

od 199 
zł/szt.

299 
zł/kpl.

329 
zł/kpl.

89 
zł/szt.

g
w

arancja
 * g

w

arancja
 *

 15
lat

od 249 
zł/szt.
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edycja

limiTowana 3. 5.

4.

6.

1.

2.

8.
9. 10.7.

cHemia gospodarcza
1. WaSCH proszek do prania kolor/universal, 7,5 kg - 29,99 zł (4 zł/kg)

2. SILan płyn do płukania, różne rodzaje, 1,2 l - 11,99 zł (9,99 zł/l)
3. LUDWIK uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1 l - 5,49 zł

4. BREF PoWER aCTIV kostka do WC, różne rodzaje, 2x50 g - 6,49 zł (64,90 zł/kg)
5. ajaX spray, różne powierzchnie, 750 ml - 9,99 zł (13,32 zł/l)

6. CaSHMIR RUMIanKoWY papier toaletowy biały, a'12 - 11,99 zł (1 zł/rolka)
7. środek do dezynfekcji powierzchni DRaSEPTan  

atomizer, 500 ml - 22,99 zł (45,98 zł/l)
8.  żel do dezynfekcji rąk DRaSEPTan, 500 ml - 22,99 zł (45,98 zł/l)

9.  płyn antybakteryjny DESIToLa atomizer, 100 ml - 7,99 zł (79,90 zł/l)
10.  płyn antybakteryjny DESIToLa dziubek, 100 ml - 7,99 zł (79,90 zł/l)

Formica
 - PojEMnIK Do PRzECHoWYWanIa; kolory: różowy, zielony, niebieski - 34,90 zł
 - SUSzaRKa BaLKonoWa; powierzchnia suszenia 18 m.b. - 44,90 zł

kompleT 
POśCIElI NEw 
wym. 1x160x200 cm, 
2x70x80 cm; 100% 
bawełna

PRZEśCIERADŁO fROttE Z gUmKą
wym.: 90x200x30 cm - 34,90 zł, 160x200x30 cm 
- 49,90 zł,  
200x220x30 cm - 59,90 zł

POśCIEl 4 PORY ROKU
poduszka: wym.: 40x40 cm - 10,90 zł, 50x60 cm - 15,90 zł, 
70x80 cm - 23,90 zł
kołdra: wym.: 155x200 cm - 46,90 zł, 220x200 cm - 59,90 zł

koszyki
dostępne różne rodzaje - od 17,90 zł

kUFry
dostępne różne wielkości - od 34,90 zł

skrzynki, pojemniki
dostępne różne rodzaje - od 15,90 zł

lUsTro
magnUm garnki, paTelnie

 - garnek, poj. 2,4-7,1 l - od 69,99 zł 
 - patelnia, śr. 24-28 cm - od 49,99 zł 

 - brytfanna, poj. 8 l - 139,99 zł

PóŁKA  
śCIENNA IKONA
wym. 60x15x12 cm, MDF

sUszarka  
do grzyBów i owoców
średnica sita 28 cm, 5 sit z możliwością regulacji 
wysokości, moc 250 W

kieliszki do wina
komplet 6 szt., poj. 290 ml

akcesoria do 
kiszenia
 - beczka od 24,99 zł
 - akcesoria od 2,99 zł zesTaw oBiadowy TiTan 6/18

akcesoria  
do wyroBU win
 - balon do wina, 20 l - 54,99 zł  
+50 pkt. payBack
 - dostępne akcesoria:  
pożywki, wężyki,  
rurki fermentacyjne,  
lejki - od 2,49 zł
 - butelki, poj. 250, 500 ml  
- od 5,49 zł

od 3490
zł/szt.

5990
zł/kpl.

od 1090
zł/szt.

od 1590
zł/szt.

od 3490
zł/szt.

od 549
zł/szt.

od 6990
zł/szt.

od 4999
zł/szt.

5990
zł/zest.

4490
zł/szt.

1190
zł/kpl.

89 
zł/szt.

od 249
zł/szt.
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1.

2.

daszek nad drzwi coppoline
wym. 120x80 cm, kolory: brąz, biały, czarny

daszek nad drzwi arco
dymny, wym. 150x90x25 cm

draBina alUminiowa
- 4-stopniowa do 120 kg - 62,99 zł
- 5-stopniowa do 120 kg - 79,99 zł

gres  
TecHniczny 
1. HX200, 2. KX300,  
wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny,  
antypoślizgowy, idealny na garaż,  
taras, balkon, gat. I

gres szkliwiony 
asHVille
wym. 29,7x59,8 cm, kolory: 
beige, brown, light grey, grey; 
gat. I

Dąb pastelowy,  
aC4, 8 mm, V-fuga 
- 29,99 zł

4.
Dąb Sapporo,  
aC4, 8 mm 
- 25,99 zł

3.

Dąb Cobe,  
aC4, 7 mm  
- 22,99 zł

2.

PANElE PODŁOgOwE

Dąb Podlaski,  
aC3, 7 mm  
- 17,99 zł

1.

mUFle
 - zestaw instalacyjny do 4aLL 100/70  
(2 ścianki czołowe + odpływ dolny) - 14,90 zł
 - odwodnienie liniowe garażowe Garage PaCK 
4all - komplet 3 m.b. - 79 zł
 - odwodnienie liniowe 4all - 1 m.b.  
(ruszt ocynk + kanał) - 29 zł

 Brama UcHylna Hormann 
kolor brazowy, rozmiar z ościeżnicą 2605x2195 mm - 799 zł 

kolor grafit, rozmiar z ościeżnicą 2605x2195 mm - 899 zł

319 
zł/szt.

2999
zł/m2

189 
zł/szt.

od 6299
zł/szt. 

1799
zł/m2

od 1799
zł/m2

7 mm

7 mm

8 mm
8 mm

od 1490
zł/szt.

od 799 
zł/szt.
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1.
2.

4.
3.

1.

2.

5.
6.

7.

pilarki nac
1. elektryczna, moc 1800 W, łańcuch i prowadnica naC 

35 cm - 179 zł
2. spalinowa, silnik dwusuwowy 49,3 cm3, maks. moment 

obrotowy 2,8 nm, łańcuch i prowadnica naC 45 cm, 
waga 6,2 kg, antywibracyjna rękojeść - 389 zł

pilarka elekTryczna
2000 W

pojemnik na  
śmIECI ZIElONY
240 l - 129 zł
120 l - 89 zł

PRZęSŁO KORA
szer. 2 m, wys. 1,20, ocynk + ral 7016 struktura

panel
drut śr. 3,2mm, oczko 75x200 mm,  
wys. 1,52m, ocynk

PRZęSŁO INgA
szer. 2 m, wys. 1-1,20 m, stal + ral 9005

1. kij aluminiowy, 140 cm - 24,90 zł
2. grabie plastikowe: 16 zębów - 4,59 zł, 

460 mm - 6,99 zł, 480 mm - 9,99 zł, 
580 mm - 11,90 zł, 600 mm - 17,90 zł 

3. szczotka hybryda, 30 cm - 10,90 zł, 
40 cm - 13,90 zł, 50 cm - 15,90 zł

4. szczotka zamiatacz naturalny włos, 
33 cm - 39,90 zł

5. widło-grabie - 14,90 zł
6. grabie plastikowe uniwersalne, 12-zębne 

- 7,99 zł
7. szczotka szober duży, 30 cm - 8,99 zł

pilarka spalinowa Handy 
moc 2,5 KM, prowadnica 40 cmpilarka spal nac

moc 2,4 KM, prowadnica 40 cm

sysTem ogrodzeniowy Bona
przęsło 2 m, wys. 1,20 m, stal ocynk + RaL 7016 struktura

PRODUKT
POLSKI

wrzos  
i lawenda
różne rozmiary

nawóz planTa 
- na Trawniki jesienny, 1 kg+100 g - 7,99 zł 
  (7,26 zł/kg)
- Pod Iglaki jesienny, 1 kg+100 g - 7,99 zł   
  (7,26 zł/kg)
- na Trawniki jesienny, 3 kg - 13,99 zł 
  (4,66 zł/kg)
- jesienny Psb Uniwersalny, 0,9 kg - 5,39 zł 
  (5,99 zł/kg)
- jesienny Psb Uniwersalny, 4,5 kg - 14,99 zł
  (3,33 zł/kg)

od 89 
zł/szt.

od 459
zł/szt.

od 539
zł/szt.

od 179 
zł/szt.

199 
zł/szt.

359 
zł/szt.359 

zł/szt.

475 
zł/przęsło

125 
zł/przęsło

prodUkT
polski prodUkT

polski

4490
zł/szt.

2000 
W

2000 
W

1800 
W

379 
zł/przęsło

od 299
zł/szt.
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system klik



HiT cenowy

199 
zł/zest.

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

REgAŁ mEtAlOwY 
ocynkowany
rozmiar 180x90x40 cm; 5 półek; 
nośność 1 półki maks. 175 kg; 
materiał półki - płyta MDF; 
konstrukcja wciskana  
(bez konieczności skręcania)

SZlIfIERKA KątOwA 900 w  
+ RęKAwICE ROBOCZE
moc 900 W; regulacja obrotów w zakresie 
3000 - 12000/min.; śr. tarczy 125 mm; dwupozycyjne 
mocowanie rękojeści bocznej; blokada wrzeciona; 
w komplecie rękawice robocze zapinane na rzep

wyrzynarka 
800 w z laserem
moc 800 W; pręd. obr. bez 
obciążenia 800-3000 obr./min; 
posuw brzeszczotu 20 mm; gł. 
cięcia 100 mm (drewno) , 10 mm 
(metal); możliwość cięcia pod ką-
tem 45 stopni; mechanizm szybkiej 
wymiany brzeszczotu; laser plus 
z oświetleniem obszaru roboczego

kompleT 
akcesoriów 
pneUmaTycznycH
pistolet lakierniczy 1 l, 
pistolet do ropowania, pi-
stolet do przedmuchiwania, 
pistolet do pompowania 
kół z manometrem, wąż 
spiralny 5 m

wIERtARKO-wKRętARKA 18 V lI-ION
2 x akumulator 18 V Li-Ion 1,5 ah; szybkie ładowanie 1 h; 
prędkość obr.: I bieg 0-400 / II bieg 0-1350 obr./min; 
maks. moment obrotowy 30 nm; walizka

StOŁEK 
SKŁADANY  
plasTikowy
maks. obciążenie 130 kg, 
wysokość 22 cm

myjka do okien  
urządzenie z odsysaniem do czyszczenia okien, 
luster i płytek; szerokość robocza (ssawki) 280 mm; 
zbiornik na brudną wodę 100 ml; zasilanie bateryjne; 
wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu 
akumulatora ok 60 m2; wyposażenie dodatkowe: 
środek do czyszczenia okien (koncentrat), 1x20 ml; 
spryskiwacz z padem z mikrofibry

wierTarka 
Udarowa einHell

moc 710 W, obroty 
0-2700 obr./min, uchwyt 

wiertarski 13 mm, przełącz-
nik obrotów prawo/lewo 

dmUcHawa 
odkUrzacz 

akUmUlaTorowy
prędkość powietrza 

234 km/h, funkcja nadmu-
chu, funkcja zasysania, bez 

akumulatora w komplecie 

RęKAwICE  
ze skóry koziej
skład: skóra kozia, baweł-
na; elastyczny ściągacz 
z zaczepem na rzep; rękawice 
w I kategorii środków ochrony 
indywidualnej; spełniają normę 
En 420, posiadają certyfikat 
CE

BlUza 
polarowa
materiał 290 g/m2, nie 
mechacący się, 3 kiesze-
nie zamykane na suwak, 
regulacja szerokości 
u dołu

PŁASZCZ 
przeciwdeszczowy, 
pVc/poliesTer
materiał PVC, poliester; wodosz-
czelne szwy; otwory wentylacyjne 
pod pachami i na plecach; kaptur 
chowany w kołnierzu; mankiety za-
kończone elastycznym ściągaczem; 
2 kieszenie zewnętrzne

Trzewiki 
skórzane,  
sB Fo src
materiał: wierzch - skóra, 
podszewka - dzianina siat-
kowa, podeszwa - poliuretan 
o właściwościach antypośli-
zgowych odporny na olej; 
stalowy podnosek

spodnie  
jeansowe 

sTreTcH
12 kieszeni (2 zapinane 
na napy); kieszeń na tel. 

komórkowy zabezpie-
czona tkaniną odbija-
jącą promieniowanie 
elektromagnetyczne; 

oczko na klucze; szlufka 
na młotek; wzmocnienie 

kieszeni oraz kieszeni 
na ochraniacze kolan 
materiałem odpornym 

na przetarcia; podwójne 
szwy, dodatkowe 

wzmocnienie szwów 
w kroku

79 
zł/szt.

124 
zł/szt.

199 
zł/kpl.

129 
zł/szt.

159 
zł/kpl.

299 
zł/zest.

2990
zł/szt.

walizka 
W zESTaWIE

 
laTa 

GWaRanCjI*

7990
zł/kpl.

HiT cenowy

289 
zł/zest.

1299
zł/para

5990
zł/szt.

2499
zł/szt.

5990
zł/para

149 
zł/szt.
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Do każDej oprawy Doliczone jest punktów payback
+500°P+50°P

plafon 4dostępne  
warianty: kinkiet listwa 2 listwa 3 listwa 4

1.
1.

2.

2.

oprawa 
OśwIEtlENIOwA AKIRA
gwint: E27, moc: 60 W  
1. - 139 zł, 2. - 199 zł

oprawa 
OśwIEtlENIOwA EStERO*
gwint: E27, moc: 60 W;  
1. - 109 zł, 2. - 149 zł

plaFon led kalle
1x24 W, szerokość: 37,5 cm, zmiana barwy światła 

z wyłącznika ściennego, pamięć ustawień

oprawa 
OśwIEtlENIOwA 

annika* 
gwint: E27, moc: 25 W

*cena bez żarówek

PlAfON ZEwNętRZNY  
led agaT

10 W, kolor czarny i biały

lAmPA wISZąCA SEgREttO
długość 110 cm, szerokość 40 cm 
gwint 1xE27

lAmPA wISZąCA 
corsica wHiTe 
wysokość 90 cm,  
szerokość 58 cm,  
gwint 2xE27 

PlAfON lED 6w ZEwNętRZNY
okrągły i kwadratowy, barwa światła ciepła lub zimna

oprawa led rico 
- kinkiet 1x6 W - 59 zł
- listwa 2x6 W - 139 zł
- listwa 3x6 W - 189 zł
- plafon 3x6 W - 199 zł

oczka  
Halogenowe simen
różne kolory

żARówKI xlED0 
7 W - 8,90 zł; 8 W - 11,90 zł; 
10 W - 13,90 zł

od 139 
zł/szt.

od 109 
zł/szt.

5490
zł/szt.

od 890
zł/szt.od 59 

zł/szt.

od 2490
zł/szt.

239 
zł/szt.

HiT cenowy

99 
zł/szt.

HiT cenowy

1490
zł/szt.

HiT cenowy

99 
zł/szt.

8990
zł/szt.
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DRZwI ZEwNętRZNE DEtROIt* 
wymiar: 80, 90 cm; kolor: orzech, antracyt,  
złoty dąb; wypełnienie: polistyren 
*komplet akcesoriów w cenie

prodUkT

polski

grUnT magnaT
pod farby ceramiczne  
i lateksowe, 10 l (8 zł/l)

akryliT w plUs
śnieżnobiały, 10 l + 10% 
(7,73 zł/l)

jedynka drewno i meTal 
emalia alkidowa do dekoracyjno-ochronnego 
malowania powierzchni drewnianych, drewnopo-
chodnych oraz metalowych, 0,9 l (od 16,66 zł/l)

magnaT  
creaTiVe wHiTe
10 l (11,90 zł/l)

Vidaron lakieroBejca 2,5 l
lakierobejca z dodatkiem Teflon® surface 

Protector, tworzy zwarte, trwałe i elastyczne 
powłoki; dostępne różne kolory (40 zł/l)

Beckers designer coloUr
wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba do 
ścian i sufitów, tworzy piękne matowe, zmywalne wykoń-
czenie, wydajność do 16 m2/l, 2,5 l - 59,99 zł (24 zł/l),  
5 l - 109 zł (21,80 zł/l)

drewnocHron 
impregnaT exTra

powłokotwórczy,różne  
kolory, 4,5 l (17,78 zł/l)

drzwi 
ZEwNętRZNE 
aTlanTa
kolor: antracyt, złoty 
dąb, szerokość 90 cm,  
wypełnienie polistyren, 
grubość 55 mm

psb Mrówka JędrzeJów
psb Mrówka sędziszów

999 
zł/kpl.

119 
zł/szt.

7999
zł/szt.

od 1499
zł/szt.

od 5999
zł/szt. 

1449 
zł/szt. 

8499
zł/szt.

9999
zł/szt.

10
litrów

2,5
litra

5
litrów

10
litrów

0,9
litra

2,5 
litra

11
litrów

7999
zł/szt.

4,5
litra

ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - wwww.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.  

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:

www.zbieranski.pl

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

godziny oTwarcia: pn. - pT.: 8-17.30,   sob.: 8-15

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

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

godziny oTwarcia: pn. - pT.: 7-18,   sob.: 7-14


