WRZESIEŃ 2018
Oferta ważna od 7.09 do 22.09
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl

wrzesień złotych promocji
m jak
mrówk a

porady i pomysły
dla Twojego domu
- 2,49 zł

hit

cenowy

17
zł/żeberko

5 latji

99

gwaranc

na szczelność

1099
zł/szt.

Ogrzewacz z płaszczem
wodnym PSB ISKIERKA 7,5 kW
korpus wewnętrzny ogrzewacza
z blachy 5 mm, płaszcz wodny
3,5 mm; sprawność cieplna 81,1%

GRZEJNIK ALUMINIOWY POWER 70
wys. 575 mm, gr. 70 mm, szer. 70 mm, maks. moc
cieplna 145 W, maks. ciśnienie robocze 16 barów

8999
zł/szt.

299

zł/szt.

399

płyta
grzewcza

zł/szt.

płaszcz
wodny

Nic tak n
ie grzeje
Gdy ch łód
nastanie
Jak ogień
w piecu
I... przytu
lanie?

+100
+200

hit

cenowy

ODKURZACZ
DO POPIOŁU I INNYCH
ZANIECZYSZCZEŃ

moc 1000 W, pojemnik 18 l, filtr
HEPA, wąż ssący, aluminiowa
przedłużka, stal nierdzewna

ODJAZDOWA LOTERIA
Kupuj z kartą PAYBACK i wygrywaj!

Piec stalowy adam
piec stalowy
LUIZA 7 kW
wym. 33x36x93 cm

Codziennie
do wygrania:

20-22 kW, płaszcz wodny
22 litry o mocy 15-17 kW,
wym. 49x46x105 cm

Piec stalowy
Ewa 7 kW
wym. 33x46x90 cm

10x 150 zł

5x 300 zł

na zakupy w Kauﬂandzie

na paliwo BP

Zgłoś swój udział
na PAYBACK.PL/loteria
Rób zakupy z kartą PAYBACK.
Wygrywaj codziennie!

Czas trwania loterii: 05.09-16.10.2018.

1249
zł/szt.

Zakupy za 60 zł
+U4NK0TÓ0W
P

Szczegóły warunków zakupowych w regulaminie.
Regulamin loterii na PAYBACK.pl/loteria/regulamin

psb Mrówka Lubliniec

1850

539

499

549

zł/szt.

zł/szt.

od

zł/szt.

799

od

zł/szt.

2999
zł/szt.

+200

Piec stalowy
barbara 9 kW

wym. 46,5x39x 80 cm

Piec stalowy Bartek

Piec stalowy
Beata 9 kW

9

Piec stalowy
eliza 7 kW

wym. 46,5x39x97 cm

kolor beżowy,
wym. 40x46x90 cm

99

1590

zł/opak.

od

zł/opak.

zł/opak.

NOCNY STRAŻNIK

brykiet nocny z kory, służący do podtrzymania żaru, czas żarzenia ok. 8 godz.,
opakowanie 1,6 kg w ekolgicznym kartonie - jako jednorazowa, optymalna porcja
dla podtrzymania żaru (3,06 zł/kg)

podpałka ekologiczna z wełny drzewnej nasączonej parafiną, pakowana
po 50 szt. w kartonie, czas palenia
1 szt. ok. 10-15 minut (0,32 zł/szt.)

549

599

4

Podpałka ekologiczna
ECO STARTER

kompaktowo spakowane lamelki
dębowe, opakowanie z folii
termokurczliwej

dymowe żaroodporne, śr. 120 mm;
rura: 0,5 m - 29,99 zł,
1 m - 44,99 zł;
kolano 90° - 29,99 zł

89

zł/opak.

ECO Rozpałka

rury i kolanka

1. B2 E, wym. 46,5x46x91 cm,
12-14 kW, płaszcz wodny
15 litrów o mocy 8-10 kW - 799 zł
2. B22 E, wym. 51x50x91 cm,
17-19 kW, płaszcz wodny
19 litrów o mocy 13-15 kW - 999 zł

Brykiet drzewny ECOMAX
brykiet drzewny z trocin mieszanych,
w zgrzewkach 6 kg, kształt walca
o średnicy ok. 8 cm, długość ok. 24 cm
(1 zł/kg)

zł/szt.

od

119

R

od

zł/szt.

8999
zł/szt.

Grzejnik
łazienkowy
PSB SUN

+100

szer. / wys.
1. 480 x 550 mm
2. 680 x 550 mm
3. 930 x 550 mm
4. 1180 x 550 mm
5. 1380 x 550 mm

grzałka łazienkowa
moc: 300 W - 119 zł,
600 W - 125 zł, 900 W - 129 zł

POJEMNOŚCIOWY OGRZEWACZ
WODY Z WĘŻOWNICĄ ELPROM
poj.: 80 litrów - 549 zł, 100 litrów - 649 zł,
120 litrów - 699 zł, 150 litrów - 799 zł

od

moc
315 W
460 W
610 W
760 W
920 W

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

109
zł/szt.

grzejnik olejowy

Rura PEX 16

od

149

trzy opcje grzania, termostat:
- 7 żeberek, 1500 W - 109 zł
- 9 żeberek, 2000 W - 119 zł
- 11 żeberek, 2500 W - 145 zł

zł/m.b.

KURTYNA POWIETRZNA
moc 1000/2000 W, trzy opcje
do wyboru: zimny, ciepły, gorący,
wyświetlacz LCD z pilotem

stosowana w instalacjach c.o., c.w.u. oraz instalacji ogrzewania podłogowego - 1,49 zł/m.b.
rura PEX 20 - 2,49 zł/m.b.

139

zł/szt.

hit

cenowy

99
25
zł/szt.

99
zł/zest.

+100
Zgrzewarka
do rur 800 W

zgrzewarka do rur i złączek z tworzyw
sztucznych PE, PP, PB, moc maksymalna
800 W, śr. pracy 16-40 mm, temperatura pracy 260 stopni; metalowa walizka, akcesoria

2
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55
zł/szt.

grzejnik
konwektorowy basic
moc: 750/1250/2000 W,
trzy opcje grzania, termostat

5999

zł/szt.
GRZEJNIK HALOGENOWY

trzy opcje grzania: 400 W, 800 W,
1200 W, oscylacja 70 stopni, żarniki
halogenowe specjalnie przetworzone,
uchwyt do przenoszenia

Termowentylator

regulowany termostat, ochrona
przed przegrzaniem, lampka kontrolna, trzy opcje pracy termowentylatora do wyboru: zimny, ciepły,
gorący, uchwyt do przenoszenia

hit

cenowy

849
zł/kpl.

od

1

hit

cenowy

249
zł/szt.

+100

3
4
2

meble MAT*

Wyposażenie łazienek

kolumna
natryskowa

kabina z hydromasażem Delux
hydromasaż 3 dysze, słuchawka prysznicowa
3-funkcyjna, elektroniczny panel sterowania,
radio, oświetlenie górne, wentylator,
półka szklana, deszczownica,
wym. 80x80 cm- 849 zł, 90x90 cm - 899 zł

z baterią
termostatyczną

od

1. szafka wisząca, szer. 30 cm - 109 zł
2. komoda, szer. 30 cm - 139 zł
3. słupek, wys. 170 cm - 269 zł
4. szafka z umywalką - 50 cm- 239 zł,
55 cm- 259 zł, 65 cm - 299 zł,
* zestaw nie zawiera armatury

39999
zł/zest.

ZESTAW
PODTYNKOWY
STRONG Master

1

od

10 lat
gwarancji

zł/szt.

229
zł/szt.

WANNA ATENA

miska, deska PP,
przycisk chrom

stelaż w komplecie,
wym.: 140x70 cm - 229 zł,
150x70 cm - 259 zł,
160x70 cm - 289 zł,
170x70 cm - 299 zł

3

3499

produkt
polski

zł/szt.

Deska sedesowa
Formic PSB
polipropylenowa
uniwersalna, twarda

249

2

109

zł/szt.

kolor: dąb sonoma, biały
1. wisząca - 105 zł
2. pod ZLEWOZMYWAK - 99 zł
3. zlewozmywak: jedwab - 109 zł,
len - 139 zł

a da
op

jąc a

w

99

+100

o

des k a

od

SZAFKA KUCHENNA

PRODUKT
polski

n

o

l

zł/kpl.

new formic
ZLEW PSB GRANITOWY BRAVO
kolory: grafitowy, piaskowy, szary, 1-kom.,
z długim ociekaczem, wym. 76x44x17 cm,
syfon w komplecie

deska sedesowa duroplast

Deska o działaniu
antybakteryjnym
i antygrzybicznym

5999
zł/szt.

SERIA BATERII teno

od

82
zł/szt.

149
zł/szt.

94
zł/szt.

89
zł/szt.

natryskowa

umywalka ścienna

zlew ścienna

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

GŁowicE
ceramicznE

82

82

82
zlew stojąca

umywalka stojąca

wannowa
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hit

cenowy

99
zł/szt.

397

zł/szt.

Wózek transportowy

stabilna i solidna konstrukcja, metal
malowany proszkowo, koła pneumatyczne,
pompowane, średnica 250 mm,
do przewożenia ciężkich ładunków:
kartonów, paczek, worków,
maks. obciążenie 200 kg, wymiary
1250x490x410 mm, waga 9 kg

Kompresor
olejowy 50 l

pojemność zbiornika 50 l,
moc 1500 W, ciśnienie maks. 8 barów,
pobór powietrza 206 l/min

hit

159

cenowy

127
zł/zest.

zł/zest.
Zestaw osprzętu Bosch V-Line 48
elementów

Zestaw narzędzi
56 elementów

zestaw nasadek 1/2” i 1/4”
94 elementy

pod
mie

w

ietle n

LED

jsca

1 pręt magnetyczny, 6 wierteł do metalu HSS-TiN ø
2-5 mm, 6 wierteł do kamienia ø 5-8 mm, 5 wierteł
do drewna ø 3-8 mm, 5 końcówek wkręcających L =
50 mm, 18 końcówek wkręcających L = 25 mm, 4 klucze nasadowe ø 6/8/10/13 mm, 1 uchwyt uniwersalny, magnetyczny, 1 pogłębiacz

klucze płasko-oczkowe, wkrętaki, szczypce uniwersalne 160 mm, szczypce do rur 8”, grzechotka
1/2”, nasadki 1/2” - 10 szt., uchwyt pokrętło
do bitów i bitów na nasadkach 1/4”, bity na
nasadkach 1/4” - 7 szt., 14 bitów 1/4”, 4 klucze
sześciokątne, przegub uniwersalny 1/4”, nasadka
do świec 16 mm, przedłużka 1/2”

Opalarka 2000 W

ie

ś

dwie grzechotki 1/2” i 1/4”, nasadki 4-32 mm,
nasadki długie 6-19 mm, przedłużki, przeguby, groty

5990

zł/zest.

go

227

robocze

5490
zł/szt.

zakres temperatur: I 350ºC, II 550ºC,
przepływ powietrza I: 300 l/min, II: 500 l/min,
bimetalowe zabezpieczenie przed przegrzaniem

zł/szt.

Szlifierka kątowa
750 W Professional

750 W, śr. tarczy ø 125 mm, prędkość
obr. bez obciążenia 2.800-11.000 min-1

229

1699

zł/zest.

459
obroty 2800 min-1; śr. tarczy 225 mm;
regulacja kąta szlifowania (pion/
poziom); dł. wysięgnika 140 cm; wąż
odprowadzający pył; wbudowany
odkurzacz

4
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50 cm, udźwig 15 kg

zł/szt.

999

zł/szt.

Szlifierka teleskopowa
do gipsu, 1050 W

Listwa magnetyczna
na narzędzia

zł/szt.

Wiertarko-wkrętarka 18 V
w zestawie z latarką

2 akumulatory Li-ion 18 V 1,3 Ah, czas świecenia latarki
przy w pełni naładowanej baterii - 6 godzin, maks.
moment obr. 22 NM, prędkość obr. regulowana w zakresie
0-700 obr./min, liczba ustawień momentu obr. 18+1
zestaw bitów: 10 szt., torba transportowa

miska magnetyczna

panele podłogowe

11490
zł/kpl.

+100
2

1

149

Suszarka
do bielizny
VIVA DRY MAX++

90

zł/szt.

3

4

PANELE PODŁOGOWE
1.
2.
3.
4.

powierzchnia suszenia 20 m

od

Dąb Podlaski, AC3, 7 mm - 17,99 zł/m2
Dąb Aldabra, AC4, 8 mm - 24,99 złm2
Dąb Savona, AC4, 8 mm - 25,99 zł/m2
Dąb Królewski, AC4, 8 mm, V-fuga - 29,99 zł/m2

1799
zł/m

2

Worki na
śmieci i gruz
dostępne różne
pojemności

od

270
zł/szt.

mop obrotowy
EASY WRING & CLEAN TURBO
- 114,90 zł
- wkład do mopa EASY WRING &
CLEAN TURBO - 22,90 zł

płytki podłogowe

3999
zł/m2

KOLEKCJA ITALIAN WOOD

- g1800, wym. 18,5x59,8 cm, beżowy, gat. 1
- g1800, wym. 18,5x59,8 cm, brązowy, gat. 1
- g1800, wym. 18,5x59,8 cm, szary, gat. 1

skrzydła drzwiOwe

od

299

SKRZYDŁO RAMOWE
WEWNĘTRZNE - IBIZA*

zł/szt.

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

599
zł/szt.

DRZWI ZEWNĘTRZNE
MAJORKA

kolor: złoty dąb, orzech,
wym.: 80, 90 cm, p/l;
wyposażenie: skrzydło, ościeżnica,
klamka, szyld, komplet zamków
i wkładek, próg stalowy nierdzewny;
wykończenie drzwi: folia PVC;
wypełnienie: pianka poliuretanowa

1299
zł/szt.

DRZWI ZEWNęTRZNE
SACRAMENTO

kolor: złoty dąb, orzech; 90 cm p/l; wyposażenie: skrzydło, ościeżnica, dwa zamki, klamka,
dwie wkładki, szyld, próg; wypełnienie: spieniony
polistyren; wykończenie: powłoka Nano Advance,
szyba hartowana, ramka Inox, blacha ocynkowana,
światło przejścia 2000x900 mm - zgodnie z normą europejską; zalety: ciepłe, wygłuszające,
bezpieczne, ościeżnica z systemem Frame Click
łatwa w montażu, 2 uszczelki; zastosowanie: domy
jednorodzinne
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R
FA

bi ał a

za 1 zł

do 2,5 litra
farby kolorowej

,

4499

l

zł/szt.

BA

1

34

99

od

zł/szt.

ŚNIEŻKA
BARWY NATURY

lateksowa farba do ścian
i sufitów, 2,5 l (17,96 zł/l)

matowa farba lateksowa, 2,5 l (14 zł/l)

59

4899

99

zł/szt.

zł/szt.

5299
zł/szt.

zł/szt.

dekoral EMAKOL
STRONG 0,9 l

dulux kolory świata

Śnieżka Barwy Natury

14

99

emalia ftalowa ogólnego
stosowania, dostępne różne
kolory (od 16,66 zł/l)

7999

DREWNOCHRON
IMPREGNAT
EXTRA
POWŁOKOTWÓRCZY
dostępne różne kolory,
2,5 l (21,20 zł/l)

10999

zł/szt.

zł/szt.

10% GR ATIS
Dekoral Remonty

Jedynka Perfekcyjna

farba akrylowa do wnętrz,
10 l (4,90 zł/l)

wydajna biała farba akrylowa
do dekoracyjnego malowania
ścian i sufitów wew. pomieszczeń,
10 l + 10% gratis (5,45 zł/l)

nobiles super akryl
farba biała akrylowa,
10 l (8 zł/l)

beckers designer white

wysokiej jakości, wodorozcieńczalna,
biała farba lateksowa polecana do
malowania ścian i sufitów, pomalowana powierzchnia zyskuje matowe
wykończenie, 10 l (11 zł/l)

2799
zł/opak.

1799
zł/szt.

od

2290
zł/szt.

Dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa

5 kg (5,60 zł/kg)

2090
zł/opak.

Szybkowiążący
montażowy klej
gipsowy Franspol
30 kg (0,70 zł/kg)

6
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770 ml (23,36 zł/l)

do renowacji i konserwacji pokryć dachowych oraz do wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych, Izohan Dysperbit
- 10 kg - 22,90 zł (2,29 zł/kg)
- 20 kg - 42,90 zł (2,15 zł/kg)

Emulsja gruntująca
Atlas Uni-grunt

2990
zł/opak.

Gładź gipsowa
GS2 Franspol
20 kg (1,5 zł/kg)

PIANKA
MONTAŻOWA

2899
zł/opak.

Klej Kerakoll Bioflex

elastyczny klej do gresu, ceramiki,
i kamienia naturalnego, mrozoodporny
C2TE,szary, opak. 25 kg (1,16 zł/kg))

2799
zł/szt.

Gładź
szpachlowa
Acryl Putz Start
20 kg (1,40 zł/kg)

hit

cenowy

39zł/szt.
90

9490

od

Panel ogrodzeniowy 3A Max

od

wym.: 2,50x1,52 m, drut ø 3,2 mm, ocynk,
ocynk+ral 6005 zielony, ocynk+ral 7016 struktura

system ogrodzeniowy Bona

zł/szt.
Pojemnik
na odpady

319

zielony
- 120 l - 94,90 zł
- 240 l - 149 zł

zł/szt.

ocynk + ral 7016 struktura, nie wymaga malowania
- furtka lewa/prawa, wym. 0,90x1,50 m - 339 zł/szt.
- przęsło, wym. 2x1,20 m - 319 zł/szt. +50 pkt PAYBACK
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4x1,50 m - 899 zł/szt.,
brama przesuwna lewa/prawa, wym. 4x1,50 m
- 2399 zł/szt.

579
zł/szt.

PIŁA
SPALINOWA
STANLEY

399

moc: 2,85 km, długość
prowadnicy 45 cm

zł/szt.

odkurzacz
Spalinowy

349

silnik 2-suwowy 26 cm , moc
1 KM, maks. prędkość silnika bez
obciążenia 7000 obr./min, 3 funkcje
(dmuchawa, odkurzacz, mielenie)

zł/szt.

Pilarka
spalinowa NAC

zł/szt.

od

Pilarka
elektryczna NAC

229
zł/szt.

moc 1800 W, łańcuch i prowadnica
NAC 35 cm

279

Pilarka
spalinowa HANDY

zł/szt.

moc 3200 W, regulowana
prędkość powietrza 160-250 km/h,
maks. wydajność 10,7 m3/min,
mielenie 10:1, pojemność worka
40 l, 3 funkcje (dmuchawa,
odkurzacz, mielenie), waga 2,5 kg

155

silnik dwusuwowy 49,3 cm3, moc 3 KM,
łańcuch i prowadnica NAC 45 cm, waga 6,2 kg,
antywibracyjna rękojeść

99

Elektryczny
odkurzacz
do liści

3

zł/szt.

pojemność: 41 cm3; moc: 2 KM;
długość prowadnicy: 35 cm

Pilarka
elektryczna HANDY

+50

silnik: 2000 W;
długość prowadnicy: 40 cm

od

549

od

zł/szt.

749
zł/szt.

189

Ekomax – oleje

- EKOPIL - olej przeznaczony
do smarowania i konserwacji
łańcuchów pił mechanicznych
- SUPERMAX - olej do silników
dwusuwowych

zł/szt.

529
zł/szt.

preparaty BIOPON

- nawóz jesienno-zimowy
do roślin doniczkowych, płyn 0,5 l
- 5,49 zł (10,98 zł/l)
- przyspieszający kompostowanie
1 kg + rękawiczki gratis - 8,99 zł

od

nawozy ziemovit

- jesienny do iglaków, 1 kg, worek - 7,99 zł
- jesienny do trawników, 1 kg, worek - 7,49 zł
- jesienny uniwersalny, 1 kg, worek - 7,99 zł
- jesienno-zimowy, 1 l - 11,49 zł

bros

ziarno na myszy
i szczury, 300 g
(17,63 zł/kg)

219

+

+

4990

4990

zł/zest.

zł/szt.

1690

zł/zest.

Szpadel
prosty
Solid™

Szpadel
ostry
Solid™

zł/szt.

wrzos

miks kolorów:
- w doniczce 9 cm - 2,19 zł
- w doniczce 11 cm - 3,49 zł
Twin - 3,99 zł, duży - 9,99 zł

lawenda

w doniczce 10,5 cm

3

99

zł/szt.

Borówka
amerykańska
w doniczce 5,7 l,
miks odmian

199
zł/szt.

Siekiera
rozłupująca
L - X21
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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:
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

