CZERWIEC 2018
Oferta ważna od 1.06 do 16.06
lub do wyczerpania zapasów

www.mrowka.com.pl
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porady i pomysły
dla Twojego domu - 2,4
9 zł

hit

cenowy

699
zł/szt.

Piłki FIFA
WORLD
CUP 2018

999
zł/szt.

ø 23 cm

+50

Huśtawka
ogrodowa megi

z funkcją rozkładania, wym.
230x120x164 cm, kolor cappuccino,
materiał daszku: 160G, poliester,
szary; materiał siedziska: 2x2 textilene
maksymalna waga użytkownika: 260 kg

hit

PRODUKT
polski

HUŚTAWKA CELEBES PLUS

959

z kompletem poduszek i daszkiem,
szerokość 134 cm, długość 220 cm,
wys. 157 cm, 4-osobowa, moskitiera,
składane oparcie, posiada siedzisko
mocowane na sprężynach o nośności do
300 kg

zł/szt.

BASENY
rozporowy

wym.: 240x63 cm - 84,90 zł
300x76 cm - 119 zł
360x76 cm z pompą - 249 zł

stelażowy

wym.: 300x76 cm - 319 zł
360x76 cm - 379 zł, z pompą

cenowy

od

84
zł/szt.

psb Mrówka Lubliniec

90

od

1099
zł/szt.

3599

TorbY
izotermiczne

zł/szt.

od

Torba plażowa

14

90

zł/szt.

899

Huśtawka ines
mata plażowa

2

- z poduszką składaną wym. 180x85 cm - 14,90 zł
- samopompujący materac wym. 183x55x2,5 cm - 59,90 zł

zł/zest.

wym. 215x130x170 cm, z funkcją
rozkładania, maksymalna waga użytkownika 300 kg,
w zestawie: moskitiera, 2 półki, 2 dodatkowe poduszki

3

od

2990
zł/szt.

Leżaki i krzesła plażowE

2490

mata piknikowa

1
4

zł/szt.

wym. 150x120 cm

139

1. leżak składany w torbę - 29,90 zł
2. krzesło plażowe, wym.:
szer. 50 x gł. 52 x wys. 55 cm,
różne kolory - 34,90 zł
3. krzesło plażowe składane,
maks. obciążenie 100 kg - 44,90 zł
4. krzesło plażowe, maks.
obciążenie 100 kg, 55 cm - 99 zł

zł/szt.

179
zł/szt.

LODÓWKA

elektryczna 12/230 V
wymiary: 40x24x42 cm, poj. 20 l

Leżak grawitacyjny Delux
kolory: beż, czarny

Baseny
nadmuchiwane

od

od

2490

Materace do pływania

maks. obciążenie 80 kg, różne wzory

zł/szt.

od

zł/szt.
Materac
do pływania
różne rodzaje

2
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999

3190

od

różne rodzaje

1990
zł/szt.

zł/szt.

Parasol
nylonowy
Namiot
plażowy POP UP

- muszla - 31,90 zł
- namiot, wym. 200x120x90 cm
- 64,90 zł

- średnica 150 cm,
mix kolor
- od 19,90 zł
- średnica 180 cm,
mix kolor
- od 24,90 zł

od

1990
zł/szt.

119
zł/szt.

+50

329

Nożyce
elektryczne
do żywopłotu

zł/kpl.

Kosa
spalinowa NAC

moc 600 W, dł. ostrza 51 cm

moc 2 KM, pojemność
51,7 cm3, głowica
i tarcza w komplecie

249
zł/zest.

Zestaw
siekiera X21
+ Capina

Kosiarka spalinowa
z napędem 4w1 HANDY

139

899

zł/zest.

+100

zł/szt.

silnik: Zongshen XP; pojemność: 196 cm3; szerokość
robocza: 51 cm; regulacja wysokości koszenia:
centralna 8-stopniowa, 25-80 mm; kosz: 60 l;
funkcja mielenia, boczny wyrzut

od

3

4

2
1

599
zł/szt.

zestaw COMPACT

akcesoria
do podlewania

- zestaw zawiera: wąż ogrodowy 1/2” 20 m,
zraszacz prosty IDEAL, wózek
szybkozłącze - stop 1/2”,
szybkozłącze - przelot 1/2” - 139 zł;
- Wąż ogrodowy SMART
ATSV 1/2”, 25 m - 44,90 zł

1. zraszacz pistoletowy - 12,99 zł
2. zraszacz SHOWER - 14,99 zł
3. zraszacz wulkan - 8,00 zł
4. zraszacz prosty - 5,99 zł
5. zraszacz obrotowy klif - 13,99 zł

5

389
zł/szt.

89

od

zł/szt.

409

849

zł/szt.

zł/szt.

Grill
betonowy
MALAGA

wys. 173 cm
powierzchnia grillowania 40x30 cm,
odpowiedni dla
około 6 osób,
waga 183 kg

Grill
wahadłowy
na trójnogu

Grill wózek
KOMFORT

emaliowany ruszt grillowy,
powierzchnia grillowania
56x42 cm, odpowiedni
dla około 10 osób

powierzchnia grillowania
śr. 43 cm, odpowiedni
dla około 6 osób

od

1

2

3

4

Nawozy do trawnika

- nawóz w płynie do trawnika, 1 l - 8,49 zł
- nawóz granulat: do trawnika zachwaszczonego, z mchem,
do trawnika; 1 kg - 9,99 zł , 5 kg - 38,99 zł (7,8 zł/kg)

649
zł/szt.

5

6

7

8

1. lampa owadobójcza - 34,99 zł; 2. lampion na komary - 10,99 zł; 3. spirala na komary - 6,79 zł; 4. odstraszacz na komary elektro + 10 wkładów - 16,99 zł;
5. pułapka z płynem na muszki owocówki - 12,99 zł; 6. płyn na komary dla dzieci, 50 ml - 6,49 zł (129,8 zł/l); 7. pianka na komary, 90 ml - 7,99 zł (88,7 zł/l);
8. anty osa spray, 300 ml - 8,49 zł (28,3 zł/l)
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3

od

279

349

zł/kpl.

zł/szt.

Słoiki

- Z ZAKRĘTKĄ, poj. 212-900 ml
- od 5,99 zł/kpl. (6 szt.)
- SŁOIK, poj. 315-900 ml, kpl. 6
lub 8 szt. - od 4,49 zł
- ZAKRĘTKI DO SŁOIKÓW
4-6 zaczepów
- od 2,79 zł/kpl. (10 szt.)
- ZAKRĘTKI DO SŁOIKÓW
Z NADRUKIEM, 4-6 zaczepów
- od 2,79 zł/kpl. (10 szt.)

Słoik do kiszenia ogórków

99

90

3 l - 8,99 zł, 4,25 l - 9,99 zł

zł/szt.

1390
zł/szt.

699
zł/szt.

SOKOWNIK 5 l

DRYLOWNICA
DO WIŚNI, CZEREŚNI
w ofercie również wymienne
gumki, kpl. 6 szt. - 3,49 zł

średnica 30 cm

949

6

99

349

Ażurowy klosz na żywność

ze stali nierdzewnej, szklana
pokrywa, możliwość użytkowania
na płytach indukcyjnych

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

od

649
zł/szt.

blaszki do ciast

Kubek żagiel

dzbanek fruity
do soków 1,6 l

szklanka
ze słomką

od

- blacha wysoka, 36x25x6 cm - 6,49 zł
- tortownica, 24x6,8 cm - 8,99 zł
- tortownica ,26x6,8 cm - 9,99 zł
- blacha nieprzywieralne Silver, 39,5x23,5x6 cm - 11,99 zł
- blacha nieprzywieralne Silver, 30x11x7 cm - 8,99 zł

2999
zł/szt.

od

3690
zł/szt.

+50

Garnki emaliowane Happy Kitchen
średnica 16 cm - 29,99 zł, średnica 18 cm - 32,99 zł,
średnica 20 cm - 41,99 zł, średnica 22 cm - 48,99 zł

1
Wentylatory

1. stołowe - od 36,90 zł
2. podłogowe - od 49,90 zł

4
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2

32

64

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

NOBILES PORY ROKU

Beckers Designer Colour

52

99

zł/szt.

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

od

7299
zł/szt.

IMPREGNAT EXTRA
drewnochron
4,5 l (od  16,22 zł/l),
dostępne różne kolory

dekoral
POLINAK PLUS

hydrofobowa i plamoodporna, do ścian i sufitów,
2,5 l (28 zł/l)

11999
zł/szt.

lateksowa farba do
sufitów, biała,
10 l (12 zł/l)

śnieżnobiała farba
lateksowa do wnętrz,
9 l (5,89 zł/l)

+50

4999

10999

zł/szt.

zł/szt.

7999
zł/szt.

zł/szt.

Sadolin Extra

lakierobejca
dekoracyjno-ochronna,
różne kolory, 2,5 l (45,20 zł/l)

od

MAgnat ceramic

magnat
ultra matt

Dulux Absolute
White

farba akrylowa, antyrefleksyjna przeznaczona do
dekoracyjnego malowania
ścian i sufitów wewnątrz
pomieszczeń, 10 l (6 zł/l)

11299

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Acryl Putz Finisz

1zł

za

6999

do MAGNAT
CERAMIC, 2,5 l

farba przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów
wewnątrz pomieszczeń, 2,5 l (18,00 zł/l),
dostępne różne kolory

5999

2999

A, 1 l

Śnieżka Satynowa

farba lateksowa, 2,5 l (13,20 zł/l)

wysokiej jakości wodorozcieńczalna,
lateksowa farba do ścian i sufitów, tworzy
matowe, zmywalne wykończenie,
wydajność do 16 m2/l, 2,5 l (26 zł/l)

FA

4499

99

99

RB

359
zł/szt.

beckers designer white

dekoral remonty

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

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

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

1

+50

2
3

17

99

zł/szt.

PIANKA
MONTAŻOWA
770 ml (23,36 zł/l)

panele podłogowe

4

od

1. Dąb Piastowski, AC3, 7 mm - 17,99 zł/m2
2. Dąb Orlean, AC4, 8 mm - 25,99 zł/m2
3. Dąb Malay, AC4, V-fuga, 8 mm - 29,99 zł/m2
4. Dąb Colorado, AC4, 8 mm - 25,99 zł/m2

1799
zł/m2

PłytkA Salvador,
opak. 0,41 m2

Skrzydło Murano
Białe ramowe*

dostępne rozmiary 70 i 80 cm
*nie zawiera klamki

płytka gipsowa z fugą, dekoracyjna;
dzięki jasnej barwie urozmaiconej lekkimi
przebarwieniami i ciekawej strukturze
jest doskonałym odzwierciedleniem naturalnego kamienia; w aranżacji wnętrza
każdy nawet najdrobniejszy szczegół
ma znaczenie; płytka ta doskonale
sprawdzi się w połączeniu z klasycznymi, eleganckimi dodatkami, stylowymi
meblami i drewnianą podłogą; to gratka
dla estetów i zwolenników miejskiego
stylu, którzy cenią sobie ciepłe i przytulne
wnętrza (46,32 zł/m2)

1899
zł/opak.
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599

od

zł/zest.

3490
zł/szt.

+50

od

Panel ogrodzeniowy 3A Max

- wym. 2,50x1,23 m, drut ø 3,2 mm, ocynk - 34,90 zł
- wym. 2,50x1,52 m, drut ø 3,2 mm,
ocynk + ral 6005 - 44,90 zł

system ogrodzeniowy Bona

zł/szt.

ocynk + ral 7016 struktura, nie wymaga malowania
- furtka lewa/prawa, wym. 0,90x1,50 m - 309 zł/szt.
- przęsło, wym. 2x1,20 m - 319 zł/szt.,
- brama dwuskrzydłowa, wym. 4x1,50 m - 859 zł/szt.,
brama przesuwna lewa/prawa, wym. 4x1,50 m
- 2399 zł/szt.

Myjka ciśnieniowa 180 barów

moc 2500 W, ciśnienie 180 barów, przepływ wody 510 l/h,
zintegrowany pojemnik na detergenty, aluminiowa pompa,
wyposażenie: pistolet, lanca, dysza regulowana, dysza
turbo, szczotka płaska, szczotka rotacyjna, wąż 8 m.b.

299

319

7490

zł/szt.

zł/kpl.

hit

cenowy

Komplet akcesoriów
pneumatycznych

Kompresor olejowy 24 l

Spawarka inwertorowa 140 A

zasilanie: 230 V, prąd spawania: 20-140 A, średnica obsługiwanej
elektrody: 2,0-3,2 mm, technologia: IGBT, funkcje: HOT START,
ANTI STICK, wyposażenie standardowe: przewody na złączach,
klema masy, uchwyt, tarcza spawalnicza, młotek ze szczotką

komplet 5 sztuk: pistolet lakierniczy 1 l,
pistolet do ropowania, pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania
kół z manometrem, wąż spiralny 5 m

poj. zbiornika 24 l, moc silnika 1500 W,
2 KM, wydajność ok. 200 l/min,
ciśnienie wylotowe 115 PIS, 0,8 Mpa

299
zł/zest.

189
zł/zest.

Klucze nasadowe 1/2”,
zestaw 58 el. + saszetka

209
zł/szt.

99

58 elementów, stal chromowo-wanadowa,
skład zestawu: grzechotka (72 zęby), nasadki
(10-32 mm), końcówki wkrętakowe (płaskie,
krzyżowe, sześciokątne, Torx), przedłużki,
pokrętło, przegub uniwersalny, adapter
do bitów i nasadki do świec, walizka

zł/szt.

Szlifierka kątowa 900 W
moc 900 W, śr. tarczy 125 mm,
prędkość obr. bez obciążenia
11000 obr./min, tarcza w zestawie

Szlifierka kątowa 720 W

moc nominalna 720 W; prędkość obr. bez obciążenia 11000 min-1; gwint wrzeciona szlifierki
M14, średnica tarcz 125 mm

1. mocna, sztywna konstrukcja; 2. profilowany uchwyt pokryty miękką pianką; 3. wzmocniony teleskopowy uchwyt; 4. wzmocnione, trwałe zamki, podwójny szew zamka;
5. wytrzymały materiał; 6. wytrzymałe, masywne koła; 7. dużo zewnętrznych i wewnętrznych kieszeni; 8. dwie komory główne; 9. mocowanie, klamki, karabinki i zaczepy
na narzędzia; 10. miękkie, oddychające poduszki na plecach; 11. miękkie regulowane pasy nośne; 12. kieszeń na laptop

159

2

199

4

zł/szt. 1

8

5

zł/szt.

7

1

3

11
4
5
7
6

wykonana z trwałego poliestru 600D, sztywny
profilowany uchwyt, 32 kieszenie wewnętrzne,
12 kieszeni zewnętrznych, sztywna konstrukcja,
zaczep na miarkę, dwie komory główne, okienko
na personalizowaną etykietę, wzmocnione zamki

6
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zł/szt.

9

Torba monterska

119

12

10

Torba monterska na kołach

wykonana z trwałego poliestru 600D, usztywniana
kostrukcja, wzmocnione szwy i zamki, teleskopowy
uchwyt z blokadą, koła, uchwyt wzmocniony nitami,
11 kieszeni wewnętrznych i 6 zewnętrznych, duża
komora główna

7

Plecak monterski

materiał poliester 600D, 4 zewnętrzne
i 18 wenętrznych kieszeni na narzędzia,
profilowane pasy nośne wraz z pasem
piersiowym oraz oddychającymi plecami

149

od

zł/m.b.

279
zł/szt.

Rura PEX 16

stosowana w instalacjach c.o.
c.w.u. oraz instalacji ogrzewania podłogowego

hit

cenowy

249
zł/szt.
139

od
Rura PE do wody
SDR 11PN 12,5

zł/szt.

Antena TV ASR IQ Full HD

kolumna
natryskowa

zł/m.b.

- fi 20 mm - 1,59 zł/m.b.
- fi 25 mm - 2,49 zł/m.b.
- fi 32 mm - 3,79 zł/m.b.
- fi 40 mm - 5,39 zł/m.b.

współczynnik szumów 2 dB

od

159
pojemnościowy
ogrzewacz wody
ELPROM

z baterią
termostatyczną

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

699
zł/szt.

649
od

Łączniki
i gniazdka
Simon Akord

599

zł/szt.

zł/szt.

Kontakty i przełączniki
Karlik Deco

Grafit-system z ramkami - od 15,99 zł,
ramki - od 6,99 zł

339

zł/szt.

Pompa
automatyczna
hydrofor
bezzbiornikowy
1200 W

zlew apollo

od

97

stal szlachetna, dekor,
zł/kpl.
2-komomorowy, bez ociekacza, nakładany,
wym.: 60x80 cm, 80x50 cm + osprzęt
60x80 cm - jedwab - 97 zł
50x80 cm - jedwab - 97 zł
50x80 cm - len - 129 zł
60x80 cm - len - 129 zł

109
zł/szt.

bateria
deante

kabina prysznicowa z brodzikiem
80 lub 90 cm, półokrągła lub kwadratowa,
szkło transparentne lub szron

zlewozmywakowa
stojąca, z wylewką „U”
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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

