
Jałowiec płożący
wys. 20 cm

doniczka: 0,5 L
odmiana: Juniperus 

horizontalis Andorra 
Compact

399
zł/szt

Thuja Smaragd
wys. 20 cm

doniczka: 0,5 L

399
zł/szt

Thuja Golden Globe
wys. 20 cm

doniczka: 0,5 L
odmiana: Thuja occidentalis 

Golden Globe

399
zł/szt

• ul. Wyzwolenia 19 • Oświęcim 32-600  

Trzmielina
wys. 30 cm

doniczka: 1 L
odmiana:  Gray beauty

1399
zł/szt

Borówka
wys. 50 cm

doniczka: 2,5 L
odmiany: Chandler, 

Aurora, Bluegold,
 Bluejay, Brigitta, 

Bluecrop, Duke, 
Elizabeth

1699
zł/szt

Truskawka
gruntowa

doniczka: 0,25 L

249
zł/szt

Bukszpan
wys. 20 cm

doniczka: 0,5 L
odmiana: Buxus 

sempervirens

499
zł/szt

Azalia japońska
wys. do 30 cm

doniczka: 1 L
odmiany: Certoryje, Kacina,

Kromeriz, Mała Skała, 
Snezka  

1599
zł/szt

Rośliny balkonowe 
i rabatowe

Surfnia, Pelargonia, Bidens, 
Komarzyca, Petunia

doniczka: 0,5 L

480
zł/szt

Fuksja
wys. 30 cm

doniczka: 1 L

1799
zł/szt

Bluszcz
mix odmian,

doniczka: 1 L

1399
zł/szt

RozkwitamyRozkwitamy
Oferta ważna  

20.04-31.05.22r. 
 lub do wyczerpania zapasów

DLA WAS!DLA WAS!

ceny od

ceny od

ceny od ceny od



Bądź ECO

Pojemnik na deszczówkę 
MAZE 240L

wys. 111 cm, kolor: szary, antracyt

269,-

korzystaj z deszczówki! Kompostownik 
EVOGREEN 850L

90 x 91 x 134 cm
kolor: czarny, zielony

269,-

ceny od

Doniczka MAZE 
Ø 37,5 cm, wys. 41,9 cm

32 L, kolor: antracyt 
• Ø 47,5 cm - 69,00 zł

4900
zł/szt

Doniczka rynienka
metalowa

dł. 32,5 cm, szer. 16,5 cm,
 wys. 14cm , mix kolor

2299
zł/szt

Doniczka metalowa
 Ø  14 cm, mix kolor 

1199
zł/szt

Doniczka metalowa
 Ø  13,5 cm, mix kolor 

699
zł/szt

OGRODNIK Nawóz 
uniwersalny 2,5 kg

nawóz granulowany, idealny 
do warzyw, trawników, krzewów, 

a także drzew zarówno iglastych jak
 i ozdobnych czy owocowych

799
zł/szt

Ziemia uniwersalna BIO 50 L
100% naturalnych składników, zawiera 

organiczny nawóz, do uprawy ekologicznej, 
gotowa do użycia

1690
zł/szt

Ziemia do pelargonii 
i roślin balkonowych 50 L

podłoże wieloskładnikowe, gotowa do użycia

1490
zł/szt

BIO nawóz granulowany 
100% naturalnych składników, polecany 

jest do stosowania na glebach 
o małej zawartości próchnicy

• do borówek i innych roślin 
kwaśnolubnych • do truskawek, malin 
i jeżyn • do warzyw i ziół • do winorośli, 

porzeczek i agrestu

990
zł/szt

Ziemia do pomidorów, 
warzyw i ziół 22 L
bogate w składniki odżywcze 

podłoże, gotowe do użycia

1190
zł/szt

COMPLETE 2w1 500 ml
spray na szkodniki i choroby grzybowe

1590
zł/szt

Nawóz przyspieszający
kompostowanie 1 kg

przyspiesza rozkład biomasy, niweluje przykry 
zapach, wzbogaca kompost w azot i magnez

1399
zł/szt

Nawóz do tui 
(żywotników) 5 kg

szybki wzrost, intensywne wybarwienie, gęsty 
pokrój roślin, wystarcza na około 125 roślin

3290
zł/szt

AFTERCUT 3,5 kg
nawóz do trawników, szybki sposób 

na poprawienie wyglądu trawnika 

2290
zł/szt

Nawóz HORTIFOSKA do róż 1 kg 
nawóz do zasilania róż ogrodowych: piennych, 

rabatowych, okrywowych, parkowych

999
zł/szt

Nawóz uniwersalny 1 L płynny
wieloskładnikowy nawóz 

ogrodniczy, dolistny
 i doglebowy

890
zł/szt

PRZYGOTUJ 
OGRÓDna wiosnę

Odporna na mróz i 
warunki atmosferyczne

100% 
naturalnych
składników

do wszystkich
roślin w domu
i w ogrodzie



Zestaw mebli NOVARA
sofa, 2 fotele, stolik kawowy
kolor: grafit 

999,-

Zestaw ogrodowy
składane krzesła

329,-

Zestaw ogrodowy BISTRO
metal, kolor: czarny, zielony

479,-

Huśtawka MILANO
4-osobowa z poduszką i daszkiem,

rozkładana, długość 175 cm,
szerokość 54 cm, różne wzory

999,-

Leżak SIESTA 
z zagłówkiem, kolor: szary,
składany, 158 x 59 x 97 cm 

149,-
Grill węglowy COMFORT

pow. grillowania 56 x 42 cm, 
odpowiedni dla około 10 osób  

499,-

ceny od

Usiądźwygodnie
łatwe 
przechowywanie

IMPREGNAT 
GARDENSadolin GARDEN 5L

różne kolory

5890
zł/szt

CHRONI
drewno przed wpływem warunków 
atmosferycznych

ŁATWA APLIKACJA
niekapiąca formuła

SZYBKOSCHNĄCY
odporny na przelotne opady już po 1h

5 LAT
ochrony
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prawdziwych 
mistrzów grilla

deski
kompozytowe

poj. 170 L

Dywan tarasowy
odporny na warunki atmosferyczne

• wym. 120 x 180 cm - 49,90 zł

3690
zł/szt

Grill węglowy
szer. 36 cm, wys. 45 cm

7900
zł/szt

Płytka tarasowa
30 x 30 cm, 6 szt,
kolor: brąz, grafit

9900
zł/opak

Skrzynia ogrodowa
poj. 170 L, kolor: antracyt,
75 x 44 x 53 cm

9200
zł/szt



Skontaktuj się z nami

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
(33) 844 71 50, (33) 844 71 11

DZIAŁ PANELI, DEKORACJI I ELEKTRYKI
662 201 186

DZIAŁ FARB I NARZĘDZI
(33) 844 71 53, 662 201 162

DZIAŁ ŁAZIENEK
(33) 844 71 51, 662 201 177

DZIAŁ DRZWI
662 201 187

pn. - pt.
sobota
niedziela handlowa

7:00 - 21:00
7:00 - 20:00

10:00 - 18:00

Czekamy na Ciebie 
w godzinach

facebook.com/DOBROMIRPL instagram.com/dobromir_sklep

Opryskiwacz 
akumulatorowy 18 L

VERKE GARDEN

249,-

Szpadel ERGONOMIC
1250 mm, ostry lub prosty

FISKARS

9800
zł/szt

Kosiarka elektryczna 
FAWORYT 1400 W

34 cm, silnik indukcyjny

479,-

ceny od

Robot koszący 
LANDROID WORX

3799,-
EFEKTYWNEkoszenie!

Kosa spalinowa 2 KM
+ 3 tarcze i akcesoria

DEGET

399,-

Kosiarka spalinowa 
z napędem 5 KM 

szer. koszenia 51 cm, kosz 65 L
FAWORYT PRO

1399,-

Podkaszarko - krawędziarka 
żyłkowa 20 V
śr. cięcia 30 cm, 1 akumulator 2 Ah, 
obracana głowica +/-  90 stopni

389,-

WIOSENNE 
PORZĄDKIw ogrodzie

Inteligentny, zrobotyzowany 
system pielęgnacji trawy

Ceny detaliczne brutto. Oferta ważna do 31 maja 2022r. lub do wyczerpania zapasów. Promocje nie łączą się z innymi. Informujemy, że zdjęcia niektórych produktów nie zawsze są dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości.


