Maj 2018
www.mrowka.com.pl

Oferta ważna od 27.04 do 13.05
lub do wyczerpania zapasów

PIKNIK
Z MRÓWKĄ
899

899

zł/szt.

zestaw mebl ogrodowych majorka II
Stól + 6 foteli

zł/szt.

Zestaw mebli casablanka
stół + ława + 2 fotele

8490

399

zł/szt.

zł/szt.

Grill betonowy MALAGA
wys. 173 cm

powierzchnia grillowania 40x30 cm,
odpowiedni dla około 6 osób,
waga 183 kg

Krzesło GHOST

59x69x81 cm, maks. obciążenie 110 kg, siedzisko polipropylen,
nóżki metalowe, kolor szary, malinowy, limonkowy, kość słoniowa,
stół ogrodowy, śr. 80 cm - 109 zł

psb Mrówka Lubliniec

Zaproś przyjaciół
do ogrodu
499
zł/szt.

379
zł/szt.

1699
zł/szt.

KOMPLET mebli venice antracyt

okrągły stół + 4 składane krzesła + parasol, stelaż stalowy malowany
proszkowo, kolor antracyt, blat szkło hartowane
5 mm, rury śr. 24x1 mm, krzesło 3-poz., rury śr. 24x1 mm,
siedzisko i oparcie tekstylina 1x1, parasol,
czasza poliester 180 g,
korbka do otwierania/zamykania,
z funkcją przechylania na boki,
kolor tkaniny czarny

Grill okrągły (śr. 32,5 cm)
wysokość 43 cm,  nóżki z trójkątem
wzmacniającym stabilność grilla

od

599

Grill
prostokątnyz pokrywą

misa i pokrywa stalowa, podwójnie emaliowana (52 cm x 60 cm),
ruszt i podgrzewacz - stal chromowana,
regulacja wysokości rusztu, ruszt węglowy, wys. 95 cm

zł/szt.

169
zł/szt.

ława Bistro

poduszki
ogrodowe

mix wzorów i kolorów

2
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1499

zł/kpl.
szklanki
z dekorem
3 szt.

podstawa
pod ognisko
średnica 57 cm

8499
zł/szt.

1939

od

zł/szt.

129

1950
zł/szt.

zł/szt.

parasol
havana

śr. czaszy 300 cm,
mix kolor

Lampion solarny szklany

Lampion solarny
wiszący wododporny

różne kolory
wysokość 18 cm - 19,50 zł,
wysokość 26 cm - 25,99 zł-

1

od
1

2

29

90

zł/szt.

od

2190
zł/szt.

3

2

kosze

1. izotermiczny z funkcją
na rower, poj. 22 l
- 37,90 zł
2. piknikowy - 38,90 zł
3. na zakupy - 21,90 zł

3

lodówki turystyczne

1. piknikowa 10 l - 29,90 zł
2. turystyczna 25 l - 42,90 zł
3. lodówka elektryczna 10 l - 119 zł

od

4790
zł/szt.

Hamak bawełniany z belką

200x80 cm, maks. waga użytkownika: 120 kg - 47,90 zł
200x150 cm, maks. waga użytkownika: 150 kg - 89 zł

huśtawka luna

999

zł/szt.

trampolinY*

od

329

śr. 253 cm - 329 zł, bez drabinki
zł/szt.
śr. 305 cm, w zestawie drabinka typu L - 429 zł
+ 50 pkt. Payback
śr. 366 cm, w zestawie drabinka - 559 zł
*zgodność z normami PN-EN 71-14:2015, certyfikat Intertek GS

Bujak ogrodowy

wymiary siedziska: 124x120x75 cm,
wym. podstawy: 118x121x195 cm,
stal malowana proszkowo,
technorattan, w zest. poduszki,
max. obciążenie: 130 kg
Maj 2018

349
zł/szt.

Ozdoby metalowe
ogrodowe na piku

od

739
zł/szt.

wysokość ok 80 cm

3

167

walizka

w komplecie

167

zł/kpl.

zł/kpl.

zł/szt.

Wiertarko-wkrętarka
18 V z latarką

Wiertarko-wkrętarka
14,4 V Ni-Zn

2 akumulatory Ni-Zn, 14,4 V, poj. 1,5 Ah, zakres
obr. 0-550 obr./min, 20-stopniowa regulacja
momentu obr., maks. moment obr. 15 Nm, podświetlenie miejsca pracy diodą LED, w komplecie:
6 wierteł, 6 bitów, uchwyt do bitów, drugi akumulator, walizka

bateria Li-ion 18 V, 1,3 Ah, uchwyt samozaciskowy
10 mm, maks. moment obrotowy 19 Nm,
prędkość obr. w zakresie 0-700 obr./min,
liczba ustawień momentu obr. 18+1, latarka o mocy
LED 3 W, czas świecenia latarki przy w pełni
naładowanej baterii - 6 godzin

+100

89

49

90

90

Młot udarowo-obrotowy

moc nominalna 550 W, prędkość obr.
bez obciążenia 0-2.300 min-1, liczba udarów
0-5.800 min-1, energia udaru 1,7 J

109
zł/szt.

zł/zest.

zł/szt.

299

199
zł/zest.

Rozpalarka
do grilla 2000 W

połączenie opalarki i specjalistycznej
dyszy pozwala na rozpalenie grilla
węglowego w 60 sekund, eliminuje
konieczność użycia chemicznych rozpałek
płynnych lub stałych, poza sezonem
grillowym urządzenie może służyć jako
standardowa opalarka

FISKARS Zestaw Siekiera
rozłupująca X21
+ HW Nóż uniwersalny

Polerka
samochodowa 120 W

Zestaw osprzętowy
SDS-Plus w walizce

moc 120 W, stopa 240 mm, obroty
3200 min-1

dłuto 20x250 mm, dłuto szpicak
250 mm, wiertła sds-plus
fi 5/6/7/8x110 mm,
wiertła sds-plus
fi 6/7/8/10/12x160 mm

359
zł/szt.

249
zł/szt.

Odkurzacz
uniwersalny

moc 1000 W, przystosowany do
pracy na mokro i sucho, funkcja
wydmuchu, zbiornik 17 litrów,
wyposażenie standardowe: wąż
ssący długości 2 m o średnicy
35 mm, ssawka podłogowa na
mokro/sucho, ssawka szczelinowa, filtr kartridżowy,
papierowa torebka filtracyjna
1 szt.

PRZYCINARKA
ŻYŁKOWA
ELEKTRyczna

silnik: 500 W; napięcie:
230 V~50 Hz; szerokość robocza:
29 cm; głowica: automatyczna;
regulowany uchwyt

109
zł/szt.

Myjka ciśnieniowa 135 barów

moc 1900 W, ciśnienie 135 barów
przepływ wody 420 l/h, aluminiowa pompa, wyposażenie:
pistolet, lanca, lanca turbo, pianownica, szczotka obrotowa i płaska, wąż 5 m.b.

359
zł/szt.

1339

zł/szt.

Kosa
spalinowa 54 CC,
moc maks. 3 KM

999

zł/szt.

kosiarka spalinowa
z napędem

silnik dwusuw 54 CC, szer.
robocza tarcza 42 mm/żyłka
255 mm, wał dzielony, pasek
na ramię i głowica żyłkowa,
tarcza w komplecie

o pojemności 140 cm3, o szerokości koszenia
46 cm oraz wysokości koszenia
regulowanej 7-stopniowo w zakresie
25-75 mm, pojemnik 50 l

4
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KOSIARKA SPALinowa, NAPĘD 3w1 HANDY   
silnik: Briggs&Stratton seria DOV750; pojemność: 161 cm3;
szerokość robocza: 51 cm; regulacja wysokości koszenia:
centralna 6-stopniowa 25-75 mm; kosz: 60 l; koła łożyskowane:
20/30 cm; funkcja mielenia; boczny wyrzut; regulowana wysokość uchwytu; wskaźnik napełnienia kosza; ready start

od

3499

12

1499

99

zł/szt.

zł/szt.

5499

49

99

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Hammerite połysk 0,7 l
nowoczesna, jednoskładnikowa
farba, przeznaczona do
antykorozyjnego i dekoracyjnego
malowania metali (49,99 zł/l)

Jedynka do Drewna
i Metalu 0,9 l

emalia alkidowa do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni
drewnianych, drewnopochodnych
oraz metalowych, dostępne różne
kolory (od  16,66 zł/l)

Malfarb Akryl Color
farba elewacyjna do dekoracyjno-ochronnego malowania elewacji
budynków, dostępne opakowania:
1, 5, 10 l (1,30 zł/l)

ALTAX Impregnat
do drewna 5 l

DREWNOCHRON
IMPREGNAT EXTRA
POWŁOKOTWÓRCZY

jedna warstwa (11 zł/l)

2,5 l (20 zł/l), dostępne różne
kolory

Nowa kuchnia i łazienka w weekend
przed

po

od

V33 renowacja płytki ceramiczne

bezpośrednio na powierzchnię, bez podkładu, doskonałe
krycie, odporność na działanie wody
i środków czystości, dostępne pojemności:
0,75 l - 89 zł (118,67 zł/l), 2 l - 138 zł (69,00 zł/l)

V33 Renowacja kuchnia&meble

na lakierowane drewno, laminaty i płytki, bezpośrednio
na powierzchnię, odporna na plamy  i uderzenia,
odporna na ciepło, dostępne pojemności:
0,75 l - 69 zł (92,00 zł/l)

od

7

499

69
zł/szt.

V33 renowacja płytki podłogowe
bezpośrednio na powierzchnię, bez podkładu,
doskonałe krycie, odporność na plamy i uderzenia,
dostępne pojemności: 0,75 l - 89 zł (118,67 zł/)l,
2 l - 138 zł (69, zł/l)

4
3

zł/szt.

10

1
2

9
8

5
architektura ogrodowa

1. płot pełny Jola R30, prosty 180x180 cm - 81 zł
2. płot ażurowy Jola R30, prosty, 180x180 cm - 94,99 zł
3. kratka diagonalna, 180x180 cm, impregnowana, kolor brąz - 83,99 zł
4. pergola, 128x210x40 cm, prosta, kolor brąz - 116 zł, kolor brąz z łukiem - 144 zł
5. kratka Kinga L-12, 90x180 cm, prosta - 33,49 zł

6. rollborder, 4,5x15x100 cm - 4,99 zł
7. płotek trawnikowy 20x80 cm - 6,49 zł
8. deska tarasowa, 25x145x2500 cm - 18,99 zł
9. podest, 8 łat, 50x50 cm, ryflowany - 7,99 zł
10. płot pełny Jola z łukiem, 180x180x160 cm - 99 zł

Maj 2018

6

5

hit

cenowy

89
zł/szt.
stojący

177
zł/zest.

ścienny

159

Ogrzewacz LORD

moc: 3000 W; zasilanie: 230 V;
zł/szt.
temperatura: 30-60°C; zalety: oszczędność
czasu, energii i wody, natychmiastowe działanie, możliwość regulacji temperatury wody,
łatwy w montażu

Zestaw Small szafka
z umywalkĄ 40 cm

kolory: biały połysk, wenge Luizjana

KUCHENKA
GAZOWA master
2-palnikowa

149
zł/zest.

piaskowy

grafitowy

szary

29999
zł/kpl.

+100
Zestaw
Kredo szafka
z umywalką 40 cm
Zlew Granitowy riva*
*bateria york w komplecie

od

169

13

99

zł/szt.

LUPO
1
2
3
4
5

szer. x wys.
530 x 415 mm
530 x 715 mm
530 x 850 mm
530 x 1060 mm
560 x 1240 mm

moc
240 W
395 W
490 W
570 W
700 W

grafit
169 zł
219 zł
259 zł
289 zł
—

279
zł/szt.

30 l - 279 zł, 80 l - 349 zł,
50 l - 279 zł, 100 l - 425 zł

zł/szt.

R

Grzejnik
łazienkowy
PSB lupo

od

pojemnościowy
ogrzewacz wody
ELPROM

Deska BASIC

kolor biały, waga 0,5 kg brutto,
deska pasuje do większości
ceramiki dostępnej na rynku

hit

cenowy

549
zł/zest.

229
zł/zest.

KOMPAKT Z DESKĄ
PP MiTo

odpływ poziomy, możliwość
regulacji spłukiwania eko
2/4 litra lub 3/6 litra

6

zestaw
PODTYNKOWY HERO

Maj 2018

przycisk spłukujący, dwudzielny chrom, miska WC z bezkołnierzowym systemem spłukiwania wody PRO CLEAN, deska sedesowa
Duroplast wolnoopadająca

od

299

od

zł/szt.

349

99

od

zł/szt.

zł/szt.

1799
zł/m2

1

2

3

4
SKRZYDŁO
RAMOWE
WEWNĘTRZNE - IBIZA*

skrzydło drzwiowe
WEWNĘTRZNE ALBA*

dostępne szerokości: 70 cm, 80 cm,
szyba hartowana, dostępna kolorystyka:
dąb Montana folia 3D
pełne, pokojowe - 299 zł,
łazienkowe - 319 zł
*ceny bez klamki i ościeżnicy

899

zł/szt.

wymiar: 70, 80 cm; kolor: dąb bielony;
pełne - 99 zł, pokojowe
lub łazienkowe - 169 zł
*cena bez klamki i ościeżnicy

Drzwi
ocynkowane
HORMANN

KRONOPOL panele podłogowe

wymiar: 80, 90 cm, prawe/lewe,
komplet klamek do drzwi HORMANN,
kolor: czarny

1. Dąb Podlaski, AC3, 7 mm - 17,99 zł
2. Dąb Parkietowy, AC4, 7 mm - 22,99 zł
3. Dąb Artemida V-fuga, AC4, 8 mm - 29,99 zł
4. Dąb Khadi, AC5, 8 mm  - 32,99 zł

549
zł/szt.

hit

cenowy

849
zł/szt.
Brama uchylna
Drzwi
zewnętrzne Jamajka

wymiar: 90 cm; kolor: złoty dąb, orzech;
wykończenie: okleinowanie PVC;
wypełnienie: pianka poliuretanowa;
komplet akcesoriów w cenie

brąz, wym. 2500x2125 cm

DRZWI zewnętrzne
wewnątrzklatkowe
BRYZA

wymiar: 80 i 90 cm; kolor: złoty dąb;
wykończenie: lakierowane; wypełnienie:
wełna mineralna; komplet akcesoriów w cenie

od

2699

zł/szt.
Podbitka PCV

kolory: brąz, grafit - 26,99 zł/m2,
złoty dąb - 32,99 zł/

3214
zł/m2

Boazeria świerkowa

wymiar 14x121x4800 mm,
sprzedaż na pełne opak. 3,48 m2 (111,85 zł/opak.)
Maj 2018

7

ZNAJDŹ
ZNAJDŹ NAS
NAS NA
NA FACEBOOKU
FACEBOOKU -- www.facebook.com/psbhogermb
www.facebook.com/PSBMrowka

549
zł/szt.

549
zł/szt.

Płyta chodnikowa
płukana

35x35x5 cm kolory: szara, grafitowa

Płyta ażurowa Polbruk
szara, 8x60x40 cm

od

12

48

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Baumit zaprawa
klejowa Pro PLUS

do płytek ceramicznych oraz
gresowych, mrozoodporna,
opak. 25 kg (0,80 zł/kg)

zaprawa Klejąca PSB

- do styropianu PSB, 25 kg - 12,48 zł (0,50 zł/kg)
- uniwersalna: PSB do styropianu
  i siatki, 25 kg - 16,48 zł (0,66 zł/kg)

od

98

1990

20

99

1

2

od

Tynk Platinium
Akrylowy BR 1,5 mm
biały, opak. 25 kg (3,92 zł/kg)

5999

2549

zł/rolka

zł/szt.

Dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa
do renowacji i konserwacji pokryć dachowych oraz do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych, Izohan Dysperbit
- 10 kg - 20,99 zł( 2,10 zł/kg),
- 20 kg - 39,99 zł (2,00 zł/kg)

zł/szt.

Papa termozgrzewalna Icopal

w ofercie dostępne:
1. Hydrobit V60S42H SBS, papa nawierzchniowa 59,99 zł/rolka, 7,5 m2 (8,00 zł/m2)
2. Hydrobit V60S30, papa podkładowa
- 64,99 zł/rolka 10 m2 (6,50 zł/m2)

Hoger MB

Euro Mix GX01
gładź gipsowa
elastyczna
śnieżnobiała, 20 kg
(1,27 zł/kg)

solidny partner na budowie
42-700 Lubliniec, ul. Oleska 18

TEL. 34 351 35 32, 34 351 35 45, , e-mail: mrowka@hoger.pl
godziny otwarcia: pn. - pt.:630-2000, sob.: 700-1800

zakup
y na

RATY

Akceptujemy karty kredytowe:
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

