
CHOINKI ŻYWE
cięte i w donicach

CHOINKI sztuCzNE
różne rodzaje i wysokości;
1. slim-line, wys. 120 cm - 149 zł, wys. 150 cm - 199 zł
2. mała, wys. 60 cm - 24,90 zł, wys. 40 cm - 19,90 zł,  

wys. 80 cm - 34,90 zł
3. świerk alpejski śnieżony, wys. 60 cm - 169 zł
4. świerk alpejski, wys. 60 cm - 119 zł, wys. 120 cm - 179 zł
5. perfekt, pl, wys. 60 cm - 69,90 zł, 120 cm - 119 zł
6. naturalna, pl, wys. 150 cm - 259 zł
7. tania, wys. 120 cm - 95 zł
8. sosna Diamentowa na naturalnym pniu,  

wys. 160 cm - 129 zł, wys. 180 cm - 149 zł, 220 cm - 189 zł

od 3490

zł/szt.

od 3690
zł/szt.

Grudzień 
2021

Oferta ważna  
od 3.12 do 19.12

lub do wyczerpania zapasów.

psb Mrówka JędrzeJów
psb Mrówka sędziszów

kwartalnik | nr 4/2021 | cena 2,49 zł (w tym 8% Vat) ISSN 2299-940X

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

zima
poradnik – domy, mieszkania, ogrody

•   prąd w górę, a rachunki bez zmian

•  korzystne renowacje – sposoby na odmianę wnętrz

•  zadanie na zimę – inwestycja mieszkaniowa

m jak 
mróWKa
porady i pomysły  
dla twojego domu 
- 2,49 zł/szt.

życzy psb mrówka

spokojnych, rodzinnych
Wesołych,

  
wiąt

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



życzy psb mrówka

Trafionych
prezenTów

Tkaniny  
dekoracyjne  

na sTóŁ

stOjaK CHOINKOWY 

sanki 
1. loDowe - 6,90 zł
2. raCe, kolory: czerwony,  
niebieski, zielony - 36,90 zł

1.

3.

4.

5.

3.
2.

4.

1.

5.

1. drewniana toaletka dla dzieci Diana, z materiałami - 249 zł/zest.
2. domek dla lalek Basia - 259 zł/zest.
3. trampolina małpka, z pokrowcem i kapciami - 289 zł/zest.
4. kuchnia dla dzieci Beata - 229 zł/zest.
5. kolejki i parkingi wielopoziomowe - szeroki wybór - od 59,90 zł/zest.

LampKI CHOINKOWE LED 
różne rodzaje

sztuCzNE OgNIE*
1. wyrzutnie - od 29,99 zł
2. rakiety, różne rodzaje - od 27,99 zł
3. zestaw new year, 5 rakiet w 2 rozmiarach, 1 szt. 

rzymski ogień, 1 opak. zimnych ogni, 6 szt. bączków, 
1 op. fontann, 1 opak. petard - 75,99 zł

4. fontanna, fontanna z efektem  
złotych iskier - 26,99 zł

5. zimne oGnie, srebrne iskry,  
w opakowaniu 10 zimnych ogni - 1,19 zł

prOjEKtOrY LED

2.

od 5990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 690
zł/szt.

od 2190
zł/opak.

od 119
zł/szt.

od 8990
zł/opak.

Grudzień 20212

1.

2.

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

SZYBCIEJ

+50



minichoinka

Świeczniki
w ŚwiąTeczny

wzór

Tkaniny  
dekoracyjne  

na sTóŁ

DONICzKa OsłONKa CEramICzNa
wysoka jakość ceramiki

pOINsECja
 - jednopędowa, 10,5 cm, wys. 25-30 cm - 6,99 zł
 - wielopędowa, 13 cm, wys. 35-40 cm - 12,99 zł

od 490
zł/szt.

1190
zł/szt.

1. FutrO DEKOraCYjNE 
wym. 200x35 cm, biało-srebrne 
2. Folia 
wym. 200x35x0,03 cm

brokat 
spraY

sztuCzNY  
śNIEg 

DONICzKa CEramICzNa Na NóŻKaCH
pasuje do każdego typu pomieszczeń

DONICzKa OsłONKa 
CEramICzNa OKrągła

100% ręczne wykonanie 

śWIECzNIK 
1. z gwiazdą 8,3 cm - 4,90 zł
2. szklany, 7 cm- 6,90 zł

1290
zł/szt.

390
zł/szt.

690
zł/szt.

1590
zł/szt.

1190
zł/szt.

hit
cenowy

890
zł/szt.

1690
zł/szt.
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1.

1.

2.

2.

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.

od 699
zł/szt.



zaWIEszKI   
Na CHOINKę

KOraLIKI Na CHOINKę 
270 cm, różne kolory

bombki
różne wzory i rodzaje

FIgurKI  
bałWaN

bOmbKI, zaWIEszKI
różne 

FIgurKa LED aNIOł zE śWIECąCą suKNIą

gWIazDY  
Na CHOINKę

od 4990
zł/szt.

690
zł/szt.

od 990
zł/opak.

od 590

zł/szt.

690
zł/szt.

od 690
zł/szt.

Grudzień 20214

od 5490
zł/szt.

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

SZYBCIEJ



lampa solarna  
z CzujNIKIEm zmIErzCHu

8 diod CoB, barwa światła zimnobiała, wymiary 
295x140x40 mm, w komplecie uchwyt ścienny

Szczęśliwego 
Nowego Roku

życzy psb mrówka
LampKa bIurKOWa 
trIttON z FuNKCją 
bEzprzEWODOWEgO 
łaDOWaNIa tELEFONu
6 w, 340 lm, wireless Charging, 
usB, czarna/biała 

na 

prezent

  

idealne

1. Gniazdo wi-fi 
2. kamera wewnętrzna 

+ 100 pkt. paYbaCK
3. kamera zewnętrzna full HD  

+ 100 pkt. paYbaCK

1.
2. 3.

gNIazDa I WłąCzNIKI
różne rodzaje

od 499
zł/szt.

119 
zł/szt.

134 
zł/szt.

59 
zł/szt.

179 
zł/szt.

głOśNIK przENOśNY 
bLuEtOOtH DC-5V

raDIObuDzIK HYuNDaI 
z LampKą NOCNą 
zegar, radio, alarm, lampka nocna 

buDzIK z tErmOmEtrEm LtC
sterowany radiowo, czarny (wbudowany alarm, termometr, 
datownik, minutnik, radiowa synchronizacja czasu) 

2990
zł/szt.

5490
zł/szt.

6990
zł/szt.

OpraWY 
 OśWIEtLENIOWE 
2-pł. czarny chrom - 119 zł
2-pł. czarno-złota - 129 zł
3-pł. czarno-złota - 179 zł
5-pł. czarny chrom - 299 zł
5-pł. czarno-złota - 269 zł

od 119 
zł/szt.

batErIE aLKaLICzNE
aa, r6, opakowanie 4 szt.

1090
zł/opak.
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2990
zł/szt.

 OBNIŻ CENĘ ZAKUPÓW PUNKTAMISprawdź stan swojego  
konta PAYBACK przy kasie.



1.

2.

1. 3.

2.

KabINa prYszNICOWa tINa
szkło grafitowe 5 mm, profile chrom aluminiowy, rolki gór-
ne podwójne, rolki dolne pojedyncze, wysokość brodzika 
16 cm, głębokość brodzika 5 cm, wym.: 80x80, 90x90 cm

Wyposażenie łazienekWyposażenie łazienek

kolumna 
NatrYsKOWa 

stylowa i nowoczesna

zEstaW mILa*
kolor czarny mat;
1. szafka z umywalką, 
szer. 60 cm - 499 zł
2. słupek, szer. 30 cm 
- 349 zł
*cena nie zawiera  
armatury, akcesoriów

kosz nobi
kolory: czarny, biały, 
 - 3 l - 54,99 zł/szt. 
 - 5 l - 74,99 zł/szt.

stojak na 
ręCzNIKI DaVE
kolory: biały, czarny
- 79 zł/szt.

zEstaW  
łazIENKOWY DaVE
kolory: biały, czarny
- 75 zł/zest.

ODKurzaCzE KOmINKOWE
1. do popiołu z silnikiem, 1000 w - 129 zł
2. odkurzacz kominkowy
     do popiołu, z silnikiem, 800 w - 129 zł
3. filtr do odkurzaczy kominkowych do popiołu  
- od 24,99 zł/szt.

pIEC  
staLOWY LuIza
wym. 33x36x93 cm

pIEC  
staLOWY EWa max
wym. 33x46x90 cm, górna 
płyta grzewcza z fajerką, 
przeszklenie w drzwiczkach

płYta 
grzEWCza

pIEC 
staLOWY ELIza

wym. 40x46x90 cm, kolor beżowy

pIEC staLOWY 
bEata

wym. 46,5x39x97 cm

kompakt mito
odpływ poziomy, możliwość 

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

DEsKa sEDEsOWa
NEW FOrmIC
duroplast

649 zł/kpl.

od 349 
zł/szt.

799 
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

449 
zł/szt. 599 

zł/szt. 799 
zł/szt.

zEstaW  
pODtYNK agIs
przycisk chrom błysk, deska 
wolnoopadająca

249 
zł/zest.

229 
zł/szt.

549 
zł/zest.

zEstaW szaFKa  
z umYWaLKą 
40 cm, kolor dąb sonoma

219 
zł/zest.

75 
zł/szt.

DEsKa 
wolnoopaDająCa

Grudzień 20216

brODzIK

polski

poj
18 l

8,6 
kw

8,6 
kw 10,7 

kw
8,6 
kw

idealne 
na prezent

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

SZYBCIEJ
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FOLIE, ręKaWY  
I papIErY DO pIECzENIa
różne rodzaje

pOrCELaNa WONDErLaND I bELLa
w ofercie: miska - od 9,99 zł; talerz deserowy - 9,99 zł, talerz głęboki - 11,90 zł, talerz 
płytki - 15,90 zł, filiżanka 200-350 ml - od 14,90 zł, kubek - od 8,99 zł, imbryk 900 ml 
- 38,90 zł, cukiernica - 19,90 zł, mlecznik - 11,90 zł; w ofercie również aurora GolD 
filiżanka - od 19,90 zł, aurora GolD kubek - 19,90 zł, aurora GolD - miska i talerz 
- od 24,90 zł; kieliszki kpl. 6 szt. - 42,90 zł/kpl., świecznik - od 24,90 zł, mata stołowa 
- od 2,99 zł, ozdoby bożonarodzeniowe - od 10,90 zł

pOrCELaNa mYstErY I bELLa złOtO
w ofercie: miska - od 13,90 zł, talerz deserowy - 13,90 zł, talerz głęboki - 15,90 zł, 
talerz płytki - 19,90 zł, filiżanka 200-350 ml - od 20,90 zł, kubek - od 11,90 zł, 
imbryk 900 ml - 52,90 zł, cukiernica - 26,90 zł, mlecznik - 20,90 zł; w ofercie 
również: aurora GolD filiżanka - od 19,90 zł, aurora GolD kubek - 19,90 zł, 
aurora GolD - miska i talerz - od 24,90 zł; kubek z dekoracją bożonarodzeniową 
- od 18,90 zł, świecznik - od 12,90 zł, mata stołowa - od 2,99 zł, ozdoby bożona-
rodzeniowe od 11,90 zł, noBle pure GolD sztućce - od 7,99 zł, anDrea szklanki 
i kubki termiczne - od 42,90 zł/kpl., muskat zestaw do whisky (karafka + 4 szkl.) 
- 36,90 zł/zest., podkładka - 11,90 zł

stone garnek poj. 2,4-7,1 l - od 72,90 zł; stone patelnia 
rozm. 20-30 cm - od 39,90 zł; QuaDro talerze, naczynia, 
półmisek - 7,99 zł, salaterka - od 4,99 zł, talerze - od 5,49 zł; 
termiCa naczynia żaroodporne poj. 2,9-7 l - od 36,90 zł; 
szklanki poj. 250-350 ml - od 2,99 zł; salaterki - od 4,49 zł; 
pojemniki spożywcze - od 7,99 zł; młynek do soli/pieprzu 
- 32,90 zł; sCanDi koszyk, podkładka, serwetnik i inne 
- od 12,90 zł; dzbanki, karafki poj. 1-1,2 l - od 14,90 zł

maszYNKa  
DO mIELENIa mIęsa mmm-05
funkcja reVerse (bieg wsteczny), metalowa komora mielenia 
odłączana przyciskiem; łatwy demontaż, nóżki antypoślizgo-
we; 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

KOmpLEt ObIaDOWY CarINE
18 el., hartowane szkło wytrzymałe na wstrząsy  
i uderzenia

KOmpLEt sztućCóW rOma 
24 el., w stylu modern

KOmpLEt garNKóW zE staLI 
NIErDzEWNEj tWIN 6 el.
16-18-20 cm, do wszystkich typów kuchenek

KubKI śWIątECzNE
różne wzory i kolory

od 899
zł/szt.

od 1190
zł/szt.

od 499
zł/szt.od 390

zł/szt. 7990
zł/kpl.

139 
zł/kpl.

8990
zł/kpl.

165 
zł/szt.107 

zł/szt.45 
zł/szt.
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od 790
zł/szt.



na 
prezent

  

Idealne WKrętaK  
aKumuLatOrOWY 3,6 V
akumulator 3.6 V, li-ion, 1.5 ah; czas 
ładowania akumulatora 180 min; podświe-
tlenie leD; prędkość obr. 200 min-1; typ 
uchwytu HeX 1/4"; moment obr. 3 nm

WIErtarKa uDarOWa 710 W
moc 710 w, liczba obrotów 0-2700/min, liczba udarów 43200 min-1,  
śr. wiercenia w: betonie 13 mm, stali 10 mm, drewnie 25 mm, zakres uchwytu 
wiertarskiego 13 mm, bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej 

zEstaW  
sIEKIEra x25  
+ pIła sW73

ODKurzaCz  
WarsztatOWY 

moc 1250 w, pojemność zbiornika 
20 l, zbiornik ze stali szlachetnej, 

wyposażenie: wąż ssący, duża dysza 
ssąca, filtr piankowy, dysza szczeli-

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

zEstaW  
Osprzętu  
bOsCH V-LINE 68 el.
nóż składany; pręt magnetycz-
ny; 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.

WIErtarKO-WKrętarKa  
18 V LI-ION z zEstaWEm*
w zestawie: wiertarko-wkrętarka - 18 V, reg. momentu obr. 1-19 + wier-
cenie, 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

 

kompleC
ie 

×
 

W
iErtła 

×

7490
zł/szt.

hit
cenowy

129 zł/zest.

259 
zł/zest.

187 
zł/szt.

89 
zł/zest.

117 zł/zest.

319 
zł/szt.

KLuCz uDarOWY 12 V
moc 80 w, maks. moment obrotowy 300 nm, 
prędkość obrotowa 3400 obr./min, 
zasilanie z gniazda zapalniczki, 
w komplecie nasadki 17, 19, 21, 23

WIErtarKO-WKrętarKa  
18 V z LatarKą I tOrbą
napięcie zasilania 18 V, 2 akumu-
latory li-jon 1,3 ah, maks. moment 
obrotowy 19 nm, obroty lewo/pra-
wo, latarka z regulowaną głowicą

4990
zł/kpl.

289 
zł/zest.
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1.

2.

3.

4.

aCrYL putz FINIsz
gładź szpachlowa  
wykończeniowa,  
17 kg (2,06 zł/kg)

gruNt psb 
uNIWErsaLNY 
5 l (2 zł/l)

paNELE pODłOgOWE 
1. dąb parkietowy/zorba, 7 mm, aC4 - 24,99 zł
2. dąb aldabra, 8 mm, aC4 - 28,99 zł
3. dąb Veracruz, 8 mm, aC4, V-fuga - 34,99 zł
4. dąb tobago, 8 mm, aC5, V-fuga - 39,99 zł

płYta gKbI 
WODOODpOrNa 
wym. 12,5x600x1200 mm 

Farba ODpOrNa  
Na szOrOWaNIE
śnieżnobiała, lateksowa,  
10 l + 10% (6,82 zł/l)

płYta gKb  
zWYKła 
wym.12,5x600x1200 mm

zEstaW  
sIEKIEra x25  
+ pIła sW73

pODKłaD 
VILO  
IzOpaNEL 
xps3 
3 mm, ażur a 

magNat CrEatIVE
farba lateksowa, o głębokim stopniu 
matowości i antyrefleksyjna, szczególnie 
polecana do malowania dużych 
pomieszczeń, poj. 2,5 l (22 zł/l)

magNat CEramIC
ceramiczna farba do wnętrz bazująca 
na komponentach ceramicznych oraz 
najwyższej jakości żywicach i pigmen-
tach, poj. 5 l (27,80 zł/l)

magNat gruNt
emulsja podkładowa, zabezpiecza,  
wyrównuje, zapewnia paroprzepuszczal-
ność, poprawia krycie i zwiększa wydaj-
ność wierzchniej farby, poj. 10 l (8,50 zł/l)

magNat uLtra matt
odporna na zmywanie i szorowanie, trwała 
biel, odporna na działanie uV, optymalny czas 
schnięcia, matowe wykończenie,
poj. 10 l (9,50 zł/l)

3499
zł/szt.

od 2499
zł/m2

999
zł/szt.

5499
zł/szt.

139 
zł/szt.

8499
zł/szt. 9499

zł/szt.

1079
zł/szt.

17
kg

5
litrów

719
zł/szt.

7499
zł/szt.

11
litrów

7 mm

8 mm

8 mm

8 mm

LIstWa przYpODłOgOWa  
HI LINE prEstIgE CEzar 

1690
zł/szt.

390
zł/m2
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2.

1.

3.

5.

4.
WIEszaK 
1. na klucze - 24,90 zł
2. Home sweet Home - 39,90 zł
3. welCome- 49,90 zł
4. new york - 54,90 zł
5. BaBa jaGa- 54,90 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

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

od 2490
zł/szt.

od 2490
zł/szt.

od 2190
zł/szt.

DYWaN bELLarOssa
różne kolory; 
rozm.: 53x80 cm - 59,90 zł, 
80 cm koło - 99 cm, 80x150 cm - 169 zł, 
160 cm koło - 349 zł, 120x160 cm - 349 zł, 
160 cm koło - 399 zł, 160x230 cm - 599 zł

DYWaN baraNEK
kolory biały i szary;  
wym.: 60x90 cm - 69,90 zł, 
70x140 cm - 139 zł, 120x160 cm - 299 zł

pOśCIEL baWEłNIaNa  
LILI mIx 
rozm.: 200x140 cm - 64,90 zł, 
200x160 cm - 69,90 zł, 
200x220 cm - 79,90 zł

DYWaNIKI łazIENKOWE  
sHINY CHENILLE
różne kolory

od 69 
zł/szt.

3990
zł/szt.

od 6490
zł/szt.

od 5990
zł/szt.
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1. persil power Caps, kapsułki do prania, 33 prania - 29,99 zł (0,91 zł/pranie)
2. CalGon środek do zmiękczania wody, 500 g - 12,99 zł (25,98 zł/kg)
3. Clin rozpylacz do szyb, różne rodzaje, 500 ml - 5,49 zł (10,98 zł/l)
4. ajaX uniwersalny płyn do mycia, różne rodzaje, 1000 ml - 5,49 zł
5. siDoluX eXpert do ochrony i nabłyszczania drewna, 500 ml - 10,99 zł (21,98 zł/l)
6. siDoluX eXpert do ochrony i nabłyszczania paneli/pCV, linoleum,  

500 ml - 9,99 zł (19,98 zł/l)
7. pleDGe 5w1 spray do mebli surfaCe oriGinal ClassiC,  

250 ml - 7,99 zł (31,96 zł/l)
8. Domestos 650 ml + 100 ml Citrus - 5,99 zł (7,99 zł/l)
9. Bref power aCtiV kostka do wC, różne rodzaje, 3x50 g  

- 10,99 zł (73,27 zł/kg)
10. meGlio spray odtłuszczacz lemon, 750 ml - 11,99 zł (15,99 zł/l)
11. meGlio spray odkamieniacz anti-limesCale, 750 ml - 11,99 zł (15,99 zł/l)
12. Cif maX power mleczko do czyszczenia Citrus/sprinG,  

1001 g - 8,99 zł (8,98 zł/kg)

13. fairy kapsułki do zmywarek all in one, 115 kaps. - 72,99 zł (0,63 zł/kaps.)
14. fairy platinum kapsułki do zmywarek, 84 kaps. - 72,99 zł (0,87 zł/kaps.)
15. reGina rumiankowy papier toaletowy, a’12 - 12,99 zł/opak. (1,08 zł/rol.)
16. reGina Blitz ręcznik papierowy 3-warstwowy - 7,99 zł

17. VanisH 3w1 szampon do dywanów - pranie ręczne, 500 ml - 12,49 zł (24,98 zł/l)
18. melt preparat do udrażniania, 750 ml - 26,99 zł (35,99 zł/l)
19. Humistop pochłaniacz wilgoci, urządzenie, 280 g - 11,99 zł (42,82 zł/kg)

mOp VILEDa  
1-2 spraY 
max bOx VILEDa mOp ObrOtOWY turbO 3w1

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

LEIFHEIt 
suszarka  
pEgasus 150 
sOLID sLIm

WYCIEraCzKa 
lima
wym. 45x75 cm

OCIEKaCz 
Na butY
wym. 38x75 cm

od 599
zł/szt.

od 549
zł/szt.

97 
zł/szt.

129 
zł/zest.

109 
zł/szt.

3290
zł/szt. od 1290

zł/szt.

1890
zł/szt.

zEstaWY KOsmEtYKóW 
C-tHru I DENIm 
różne rodzaje, zestawy damskie i męskie
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/psbmrowkajedrzejow

pSB MrówKA JęDrZEJów
pSB MrówKA SęDZiSZów

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.: 7-17,   sOb.: 7-14


