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Oferta ważna od 06.04 do 22.04
lub do wyczerpania zapasów

Powitajmy
wspólnie wiosnę
hit

297

cenowy

zł/zest.

od

85
zł/szt.

Myjka ciśnieniowa K2 compact car

ciśnienie maks. 110 barów, robocze 80 barów, maks. wydatek
wody 360 l/h, wyd. powierzchniowa 20 m²/h, moc przyłącza
1,4 kW, maks. temp. doprowadzenia wody 40°C, wyposażenie:
pistolet wysokociśnieniowy Quick Connect, wąż wysokociś.
4 m, lanca: spryskująca 1-stopniowa, z dyszą rotacyjną, pianowa,
miękka szczotka myjąca, filtr wody, adapter do podłączenia
węża ogrodowego 3/4”, szampon samochodowy 0,5 l

599
zł/zest.

+200

Meble ogrodowe Roma

krzesło do samodzielnego montażu i demontażu - 85 zł/szt.,
stół - wym. 80x80 cm, regulacja wysokości - 63 lub 73 cm - 169 zł,
kolor: szary, khaki

629

zł/szt.
Kosiarka
spalinowa z napędem 3 KM

silnik o mocy 3 KM OHV, poj. 99 cm3, szer. robocza
42 cm, centralna pięciostopniowa reg. wysokości
koszenia, kosz 40 l, system mycia obudowy, 3w1
(wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie)

179

Myjka ciśnieniowa 165 barów

moc silnika 2500 W, ciśnienie 165 barów, przepływ wody 510 l/h,
zintegrowany pojemnik na detergenty, aluminiowa pompa,
pistolet, lanca, dysza regulowana, dysza turbo, szczotki: płaska,
rotacyjna, tarasowa, przewód do udrażniania rur, wąż 8 m.b.

zł/szt.

299
Zamiatarka ręczna

zł/szt.

szczotka główna napędzana za pomocą dwóch kół,
szczotka boczna zwiększająca szer. roboczą urządzenia
i umożliwiająca docieranie do krawędzi,
wydajność powierzchniowa do 1600 m², szer. robocza
ze szczotką boczną 550 mm, uszczelniony zbiornik o poj. 16 l

psb Mrówka Lubliniec

KOSIARKA
ELEKTRYCZNA
1200 W

szer. koszenia 32 cm,
poj. kosza 30 l,
osiowa trzystopniowa
regulacja wys.
koszenia

hit

599

cenowy

7
zł/szt.
99

Nawóz FLOREO
produkt

wyhodowana w donicy,
wys. 65-75 cm

od

zł/szt.

BIOPON trawa
sportowa
opak. 1 kg

zł/szt.

2

99

459
zł/opak.

zł/szt.

- uniwersalna, 20 l, 50 l, 80 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
- kwiatowa, 20 l, 50 l - od 3,99 zł (od 0,20 zł/l)
- do iglaków, 50 l - 9,99 zł (0,20 zł/l)
- do pelargonii, 20 l, 50 l - od 5,99 zł (od 0,30 zł/l)
- torf ogrodniczy, 80 l - 12,90 zł (0,16 zł/l)
- ziemia do roślin domowych, 10 l - 2,99 zł (0,30 zł/l)

zł/szt.

1990

od

Ziemia PSB

499

- do roślin zielonych, 1 l - 6,99 zł
- pałeczki nawozowe do roślin
kwitnących - 2,99 zł

1190

polski

zł/szt.

nawozy biopon

mix rodzajów, opak. 250 g
(23,96 zł/kg)

Thuja
Smaragd

299

od

zł/szt.

kora 80 l

Nawozy Agrecol

NOWOŚĆ w o
fercie

frakcja 20-50 mm
(0,15 zł/l)

od

3799
zł/szt.

opryskiwacz

KRATKA
OGRODOWA
ZIELONA

- Marolex Master Ergo, poj. 1 l - 37,99 zł
- Hobby, poj. 5 l - 92,99 zł

na 1 m2 wchodzi 10 kratek

od

4990
zł/kpl.

79

2

4

od

5

8990
zł/szt.

+100

zł/szt.

Stelaż
do segregacji
odpadów

1
3
Pojemnik
na odpady

narzędzia ogrodnicze fiskars

1. siekiera rozłupująca M-X17 + ostrzałka
do siekier i noży Xsharp™ - 179 zł/kpl.
2. siekiera ciesielska XS-X7 + ostrzałka
do siekier i noży Xsharp™ - 129 zł/kpl.
3. szpadel prosty lub ostry Solid™ + rękawice - 49,90 zł/kpl.
4. nożyce do żywopłotu HS22 SingleStep™ - 89,90 zł
5. siekiera ciesielska L - 199 zł

2

120 l - 89,90 zł
240 l - 149 zł

1490
zł/szt.

Pojemnik ogrodowy
składany, 120 l
Kwiecień 2018
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od

333

4

99

zł/szt.

zł/szt.

huśtawka Mini Plus
podwójna

8
architektura ogrodowa

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

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

NARZĘDZIA OGRODOWE

299

zł/szt.

KOSIARKA ELEKTRYCZNA

259
zł/kpl.

Kosa
spalinowa

silnik dwusuwowy 1 KM,
poj. 25,4 cm3, szer. robocza
żyłka 42 cm/tarcza 25,5 cm,
dzielony wał, głowica
i tarcza w komplecie

5490
zł/szt.

silnik 1500 W, szer. robocza 36 cm,
regulacja wys. koszenia - centralna,
5-stopniowa 25-65 mm,
kosz 40 l

PRZYCINARKA
ŻYŁKOWA
ELEKTRYCZNA

silnik 300 W, szer.
robocza 22 cm,
głowica półautomat

9490
zł/szt.

119
6299
zł/szt.

NOŻYCE
AKUMULATOROWE

silnik 3,6 V, dł. robocza trawa
8 cm, dł. robocza żywopłot
12 cm, maks. średnica gałęzi 8 mm

zł/szt.

PRZYCINARKA
ELEKTRYCZNA
DO ŻYWOPŁOTU HANDY
silnik 600 W, dł. robocza 45 cm,
maks. średnica gałęzi 16 mm

Taczka ogrodowa
poj. 80 l
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3

od
od

6399
zł/szt.

6399

3

od

zł/szt.

129
zł/szt.

1
1
2

1
2

oprawy
ogrodowe Aspa
1. wys. 50 cm - 63,99 zł
2. kinkiet - 49,99 zł

6399
oprawy
ogrodowe stono

2

oprawy
ogrodowe Rila

1. 30 cm - 129 zł
2. 40 cm - 179 zł

oprawy
ogrodowe Imra

zł/szt.

kinkiet, stojąca, wisząca

1. - 86,99 zł; 2. - 75,99 zł
3. - 63,99 zł

grille

229
zł/szt.

Grill węglowy
z pokrywą

119

na kołach,
wym. 107x62x89 cm

zł/szt.

Grill węglowy
okrągły

od

Grill wiszący
średnica 52 cm,
wysokość 152 cm

899

69
zł/szt.

na kołach, wym. 59x52x71,5 cm

zł/szt.

od

akcesoria
do grilla

3690
zł/szt.

różne rodzaje

Szeroki wybór akcesorió

w garażowych
Panel ogrodzeniowy 3A Max

wym.: 2,50x1,23 m, drut fi 3,2 mm, ocynk+ral 6005 - 36,90 zł
wym.: 2,50x1,52 m, drut fi 3,2 mm, ocynk - 44,90 zł

od

od

4

399
zł/szt.
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Panel ogrodzeniowy

3990
zł/szt.

wym.: 1,23x2,50 m, oczko 200x75 mm, drut fi 3,2 mm,
ocynk + 7016 antracyt - 39,90 zł,
wym.: 1,53x2,50 m, oczko 200x75 mm, drut fi 3,2 mm,
ocynk + 7016 antracyt - 49,90 zł

od

1389

+300

1790
zł/szt.

2

zł/szt.

Zagęszczarka
płytowa kaltmann

PRZEDŁUŻACZE

silnik 1-cylindrowy, 4-taktowy silnik
spalinowy OHV, zbiornik paliwowy 3,6 l,
benzyna bezołowiowa, moc 6,5 KM,
wym. płyty 55x42 cm, maks. posuw 15 m/min,
5500 uderzenia na minutę,
gł. zagęszczania 30 cm

1

1. ogrodowe - od 17,90 zł
2. bębnowe - od 119,90 zł

7990
zł/szt.

Pistolet lakierniczy topex
elektryczny, zasilanie 230 V, moc 45 W,
do nanoszenia powłok lakierniczych
oraz rozpylania innych substancji,
poj. zbiornika 1 l

799
zł/szt.

Betoniarka
Altrad 155/120

229

silnik 1000 W,
wieniec żeliwny

259

zł/szt.

zł/szt.

Szlifierka kątowa 850 W

Szlifierka kątowa ferm 2500 W

śr. tarczy 230 mm, wyłącznik bezpieczeństwa, blokada
wrzeciona, łagodny rozruch, 3 pozycje rękojeści,
regulowana osłona, prędkość bez obciążenia 6500/min

154

moc nominalna 850 W, regulacja prędkości
obr. w zakresie (bez obciążenia) 2.800-11.000 min-1,
śr. tarczy 125 mm

209

Piła szablasta
Kaltmann 850 W

liczba skoków 0-2800 min-1, gł. cięcia:
w drewnie 115 mm, w żelazie 5 mm

zł/zest.

Wiertarka udarowa 550 W

akumulator Li-ion 12 V, 1,3 Ah, czas ładowania 1 h,
prędkość bez obciążenia: I bieg 0-350/min, II bieg
0-1300/min, maks. moment obr. 20 Nm, ustawienia
momentu obr. 17+1, zakres uchwytu 1-10 mm,
podświetlnie LED, dwa bity, walizka

zł/szt.

319

zł/szt.

zł/szt.

Wiertarko-wkrętarka
ferm 12 V Li-ion

149

moc nominalna 550 W, prędkość obr. bez obciążenia
2.800 obr./min, zakres mocowania uchwytu wiertarskiego
1,5-13 mm, liczba udarów 0-41600 udary/min,
śr. wierceń: w betonie 13 mm, w drewnie 25 mm,
w stali 10 mm, w murze 13 mm
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Młotowiertarka
SDS+ 900 W

funkcje: wiercenie z udarem/bez udaru,
podkuwanie, bezstopniowa regulacja kąta ustawienia
dłuta do precyzyjnego podkuwania, śr. wierceń:
w betonoie i drewnie 30 mm, w stali 13 mm,
regulacjia prędkości, prędkość obr. 900 obr./min,
liczba udarów 0-5000 udary/min, energia udaru
3.4 J, w zestawie: dodatkowe wiertło, uchwyt
wiertarski, adapter do uchwytu, walizka, termos

5

hit

199

cenowy

89
zł/szt.

zł/kpl.

GWAR

+100

ANCJA

1 5 LAT

109

Komora gospodarcza Eko
w komplecie zestaw mocujący do ściany,
syfon, grubość stali 0,9 mm

D

S ONOM A
ĄB

od

zł/kpl.
Zlew kompozytowy,
komora gospodarcza

99

2-palnikowa

kompletny z syfonem, wym. 550x210x340 mm,
idealny do: ogrodu, garażu, na działkę

zł/szt.

ZECH RUS
OR
T

KUCHENKA
GAZOWA
master

L
KA

I

od

BIAŁA

149
zł/szt.

3

2

Zlewozmywak

tekstura: jedwab, len,
wym.: 80x50 cm - 109 zł, 80x60 cm - 139 zł

szafka pod zlew
wym.: 80x50 cm - 99 zł

Szafka
lustrzana
Reflection

WOLN DESKA
O o p ad
AJĄ

1DOS DSM
E50 - 149 zł
E60 - 169 zł

1

od

CA

439

196
zł/szt.

Zestaw pinia

zł/zest.

ZESTAW
PODTYNKOWY
STRONG MAX
Master

od

1. szafka podwieszana z umywalką, szer. 60 cm - 333 zł*
2. słupek Pinia, podwieszany, szer. 30 cm - 196 zł
3. szafka lustrzana oristano/Sassari, E60,
szer. 60 cm - 399 zł

8999
zł/szt.

r

*cena nie zawiera armatury

Grzejnik
łazienkowy
PSB SUN

miska, deska PP,
przycisk chrom

369
zł/kpl.

ZLEWOZMYWAK
GRANITOWY BINGO

ZLEWOZMYWAK
GRANITOWY BINGO

98

zł/kpl.

szer./wys.
48 x 55 cm
68 x 55 cm
93 x 55 cm
118 x 55 cm
138 x 55 cm

moc
315 W
460 W
610 W
760 W
920 W

SERIA BATERII teno

zł/szt.

GŁowicE
ceramicznE

6

369

1-komorowy z ociekaczem 78x44x17 cm,
kolor beż i czarny, w komplecie z baterią

1-komorowy z półociekaczem 65x44x17 cm,
kolor beż i czarny, w komplecie z baterią

od

1.
2.
3.
4.
5.

179

109

wannowa

zlew ścienna

zł/szt.

zł/szt.
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98
zł/szt.

zlew stojąca

98
zł/szt.

umywalka stojąca

biały
89,99 zł
149 zł
189 zł
219 zł
249 zł

S
GRATI
10%

5299

4999

7999

zł/szt.

zł/szt.

8999

zł/szt.

zł/szt.

+50

Jedynka Perfekcyjna Biała

wydajna farba akrylowa, do dekoracyjnego
malowania ścian i sufitów wew. pomieszczeń,
10 l + 10% gratis (4,54 zł/l)

Dekoral Remonty

ŚNIEŻKA super latex

farba akrylowa do wnętrz,
10 l (5,30 zł/l)

4489

matowa, lateksowa farba odporna
na wielokrotne zmywanie,
10 l (8 zł/l)

od

DULUX ACRYL MATT

biała farba emulsyjna, wys. jakości, do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów
wewnątrz pomieszczeń, 10 l (9 zł/l)

1290
zł/szt.

54

zł/szt.

99

3699

zł/szt.

dulux kolory świata
lateksowa farba do ścian
i sufitów, 2,5 l (17,95 zł/l)

1499
zł/szt.

ALTAX impregnat
do drewna ogrodowego
5 l (11 zł/l), dostępne różne kolory

9999

zł/szt.

Jedynka do Drewna
i Metalu 0,9 l

Hammerite połysk 0,7 l

nowoczesna, jednoskładnikowa farba,
przeznaczona do antykorozyjnego
i dekoracyjnego malowania metali
żelaznych (52,84 zł/l)

emalia alkidowa do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni drewnianych,
drewnopochodnych oraz metalowych;
dostępne różne kolory (od 14,33 zł/l)

zł/szt.

8299
zł/szt.

Impregnat
do drewna

akrylowy,
opak. 5 l (2,99 zł/l)

VIDARON lakierobejca

wysokiej jakości, do malowania
powierzchni drewnianych, zawiera Teflon®
Surface Protector, opak. 2,5 l (40 zł/l),
dostępne różne kolory

Impregnat altax
dekoracyjny

zabez. przed czynnikami atmosferycznymi, 6 lat ochrony, wydaność
10 m2/l, opak. 4,5 l (18,44 zł/l)

13999

7999

zł/szt.

zł/szt.

IMPREGNAT EXTRA
drewnochron

Sadolin Classic
Impregnat

4,5 l (17,77 zł/l),
dostępne różne kolory

głęboko penetrujący impregnat
przeznaczony do stosowania na
zewnątrz, dostępne różne kolory,
9 l (15,55 zł/l)

2999

299

zł/szt.

zł/szt.

Acryl Putz
Finisz

DASZEK ARCO
NAD DRZWI

gładź szpachlowa
wykończeniowa,
17 kg (1,76 zł/kg),
dostępne inne
pojemności

wym. 150x90x25 cm, PCB,
profile aluminiowe malowane proszkowo
na kolor brązowy, wypełnienie poliwęglan
komorowy dymny (brąz)

PANELE

od

1799
zł/m2

2

1

4
3

4498
zł/m2

płytka dekoracyjna wewnętrzna SYDNEY 2
0,4 m2/opak. (44,97 zł/m2)
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KRONOPOL panele podłogowe

1. Dąb Aspen, AC3, 7 mm - 17,99 zł/m2
2. Dąb Calgary, AC4, 8 mm - 24,99 zł/m2
3. Dąb Mateo, AC4, 8 mm, V-fuga - 28,99 zł/m2
4. Dąb Barokowy, AC5, 8 mm - 32,99 zł/m2

7

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

od

5490

od

zł/szt.

meble ogrodowe jupiter

- stolik JUPITER, śr. 60 cm, wys. 72 cm, szkło hartowane - 64,90 zł
- krzesło HERKULES, siedzisko technorattan,
kolor: brąz, czarny, szary - 54,90 zł

259

4499

zł/zest.

zł/szt.

meble ogrodowe
- krzesło - 44,99 zł
- stół składany - 49,99 zł

meble ogrodowe

stolik + 2 krzesła składane, stal malowana proszkowo

od

od

2090
zł/szt.

7790
zł/szt.

meble
ogrodowe

MeBLE cateringowE

KRZESŁO składane,
wym. 45x64x80 cm - 77,90 zł/szt.
STÓŁ składany,
wym. 244x76x72 cm - 239 zł/szt.

stół owalny JANTAR,
135x80 cm - 94,90 zł
krzesło CYRKON - 20,90 zł

od

799
zł/szt.

1090
zł/szt.

2790
zł/szt.

Krzesełko turystyczne

niskie - 29,90 zł, wysokie - 39,90 zł,
składane, kolor mix
STOŁEK WĘDKARSKI - 10,90 zł

Krzesełko
turystyczne
reżyserskie
składane

od
Huśtawka ogrodowa
rozkładana Megi

990

MeBLE
dziecięce

materiał daszku: 180 G poliester,
poduszki 160 G poliester, 8 cm, maksymalna
waga użytkowników: 300 kg, 3-osobowa,
wym. 230x120x164 cm, kolor: cappucino

stolik LOLEK - 21,90 zł
fotelik TOLA - 9,90 zł, różne kolory

Hoger MB
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
Akceptujemy karty kredytowe:
zakup
y na

RATY

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

