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od

Oferta ważna
od 06.03 do 21.03
lub do wyczerpania zapasów.

399
zł/szt.

Agrowłóknina
różne wymiary

cebule i kwiaty wiosenne
- od 3,59 zł/szt.

od

499
zł/szt.

Krzewy i drzewa owocowe lub ozdobne
różne rodzaje

kwartalnik | nr 1/2020 | cena 2,49 zł (w tym 8% VAT) ISSN 2299-940X

WIOSNA

poradnik – domy, mieszkania, ogrody

• bądźmy eko, czyli co to jest
decluttering i ZERO waste

+300 punktów PAYBACK
za zakupy za min. 90 zł

• brakuje wykonawców
– zostań fachowcem w swoim domu

• ogród na topie
– modne rabaty i klimatyczne altany

od

089
zł/szt.

m jak mrówka
porady i pomysły
dla Twojego domu
- 2,49 zł/szt.

Nasiona kwiatów i warzyw

psb Mrówka Lubliniec

9246
Okaż przy kasie ten kupon oraz swoją kartę PAYBACK.
Oferta ważna w dniach 06-21.03.2020 r.

od

259

od

zł/szt.

1399

79

zł/szt.

+500°P
+50°P

Trawa
Victoria

Siewnik
uniwersalny

renowacyjna, sportowa
lub na tereny nasłonecznione
- 0,8 kg - 13,99 zł (17,50 zł/kg)
- 4 kg - 57,99 zł (14,50 zł/kg)

od

zł/szt.

12 l, szerokość
wysiewu 45 cm

799
zł/szt.

SZKLARNIA OGRODOWA

hunter
karbid

- 200x300x200 cm - 259 zł + 100°P PAYBACK
- 250x400x200 cm - 379 zł
- 300x450x200 cm - 499 zł

od

4

79

- 0,5 kg - 7,99 zł/szt. (15,98 zł/kg)
- 0,9 kg - 13,90 zł/szt. (15,44 zł/kg)

5.
2.

zł/szt.

3.

od

119

zł/m.b.

4.
1.

Architektura ogrodowa
1.
2.
3.
4.
5.

kantówka gładka - od 8,99 zł
kratka KINGA L12 prosta - od 15,90 zł
rolborder - od 4,79 zł
doniczka balkonowa STOKROTKA - od 17,90 zł
Płot pełny MULTI 193 z łukiem, wym. 180x180/160 cm - 75 zł

legary drewniane
różne rozmiary, dł. ok. 2,5 m

od

od

8990

199
zł/m.b.

zł/szt.

Pompa
zanurzeniowa
do wody brudnej

moc 400 W, wydajność
7500 l/h - 89,90 zł
moc 1100 W, wydajność
14 000 l/h - 149 zł

Wąż tłoczony
1” i 2”

249
zł/szt.

Pompa aluminiowa
zatapialna
MAGNUM 2900
do pompowania ścieków,
moc 550 W, maks. wydajność
tłoczenia - 18000 l/h, maks.
wys. tłoczenia - 10 m,
wyłącznik pływakowy, żeliwny
wirnik, przyłącze 2”

2
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339
zł/szt.

Pompa aluminiowa
zatapialna
MAGNUM 4500
Do pompowania
ścieków

moc 1500 W, maks. wydajność
tłoczenia - 30000 l/h, maks.
wys. tłoczenia - 20 m,
wyłącznik pływakowy, żeliwny
wirnik, przyłącze 2”

220
W

79

zł/szt.
Ostrzałka
elektryczna Lider

zł/szt.

zł/szt.

Pilarka
elektryczna

Pilarka
spalinowa NAC

moc 1800 W, łańcuch
i prowadnica NAC 35 cm,
szybkość cięcia 13 m/s

silnik 220 W

189
2000
W

329

169

1800
W

moc 2,4 KM, silnik dwusuwowy 45 cm3,
łańcuch i prowadnica NAC 40 cm

1139

zł/szt.

zł/szt.

+500°P
+100°P

Pilarka
elektryczna HANDY

silnik czterosuwowy 158 cm3,
moment obrotowy 8 Nm,
szerokość robocza 50 cm,
głębokość robocza 36 cm

111
zł/szt.

silnik: 2000 W; prowadnica: 40 cm

Opryskiwacz
Hobby 7

+500°P
+50°P

339

Glebogryzarka
spalinowa NAC

opryskiwacz
ciśnieniowy 7 l

od

zł/szt.

1990
zł/szt.

1600
W

y
hit cenow

90
3
3
od

Wertykulator
elektryczny HANDY PRIME

zł/panel

silnik: 1600 W, szerokość robocza: 34 cm,
kosz: 40 l

przedłużacze
ogrodowe
różne rodzaje

+500°P
+50°P
PANEL

gr. 3,2 mm, oczko 75x200 cm;
- wys. 1,23 m, ocynk - 33,90 zł
- wys. 1,52 m, ocynk - 42,99 zł

99

zł/szt.

cebula dymka

różne rodzaje - od 4,99 zł/opak.

449

Przęsło ogrodzeniowe*

KORA, wym. 2x1,2 m, ocynk + ral 7016
*nie wymaga malowania

SIATKA

zł/przęsło

leśna/budowlana, wym. 150/10/30 l

SIATKA ZGRZEWANA

ocynk, zielona, 101x76 cm, 10 m
- wys. 100 cm - 49,90 zł
- wys. 150 cm - 94,90 zł

od

4990
zł/szt.

od

259
zł/szt.

od

3

99

zł/szt.

od

3190
zł/szt.

2.

+

1.

1.

+

2.
3.

+

4.
5.

3.
NARZĘDZIA FISKARS
1. Palisada ogrodowa 5 ECO

wym. 8,5 cm x 2,4 m, kolor brązowy - 24,90 zł

2. Obrzeże ogrodowe brązowe
Ziemia PSB,
torf ogrodniczy
oraz kora PSB

różne rodzaje, zastosowania

wym. 20 cm x 9 m - 16,90 zł

3. Obrzeża ogrodowe UNIBORD
+ kotwy montażowe za 0,01 zł/szt.
długość 1000 mm, wysokość 45 mm - 3,99 zł

1. zestaw QF grabie do liści
+ szczotka szeroka + trzonek - 114,90 zł
2. siekiera rozłupująca M X17 + ostrzałka - 189 zł
3. szpadel ostry Solid™+ Rękawice męskie,
rozmiar 10 - 49,90 zł
4. Szpadel prosty Solid™ + Rękawice męskie,
rozmiar 10 - 49,90 zł
5. szpadel ostry Solid™ + szczotka - 119 zł
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1.

od

zł/szt.

+5
00
°P

belki
lustro i me

+100°P

y
hit cenow

dostępne kolory:

399

pojemnościowy
ogrzewacz
wody ELPROM

3.

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

zł/zest.

Zestaw
SILVES/
PAPAJa/
MARO*

szafka z umywalką
+ lustro z szafką
i oświetleniem;
kolor biały; wym.:
65 cm - 399 zł
75 cm - 419 zł
85 cm - 459 zł
*cena nie zawiera
armatury

2.

+5
00
°P

od

279

+100°P

109

SZAFKA KUCHENNA

kolory: dąb sonoma, biały;
zł/szt.
1. wisząca - 109 zł
2. pod zlewozmywak,
wym. 80x50 cm - 109 zł
3. zlewozmywak: jedwab - 99 zł, len - 129 zł

249

od

89

zł/szt.

KUCHENKA GAZOWA master
- 2-palnikowa - 89 zł
+ 100°P PAYBACK
- 4-palnikowa - 149 zł

zł/zest.

649
zł/zest.

Deszczownia
FORMIK z baterią
termostatyczną

zestaw
podtynkowy
Arteco

drążek wys. 980 mm,
głowica natryskowa
220x220 mm,
bateria termostatyczna
z blokadą
temperatury 38°C

przycisk chrom
błysk, deska
polipropylenowa
wolnoopadająca

349
zł/szt.

od

zł/szt.

399

zł/zest.
KOMPAKT wc Arteco
Clean On

3/5 litra, odpływ poziomy,
deska duroplast wolnoopadająca,
- poziomy - 399 zł
- pionowy - 419 zł

Zlew PSB granitowy Bravo
dostępne kolory:

od

1,5-komorowy, z długim ociekaczem, wym.:
86x44x18 cm,
kolory: grafit, piasek, szary - 349 zł

BATERIA BRAVO

zlewozmywakowa stojąca,
kolory: grafit, piasek, szary - 109 zł/szt.

od

y
hit cenow

22

249

Zestaw zen grafit

grafit połysk;
- szafka z umywalką, wym. 60 cm - 449 zł/kpl.*
- słupek, wym. 30 cm - 249 zł/szt.
*cena nie zawiera armatury

10

1.

zł/szt.

od

99

TABLETKI SOLNE
DO SYSTEMÓW UZDATNIANIA WODY

również jako dodatek do zmywarek, 25 kg (0,92 zł/kg)

4

Marzec 2020

249
zł/szt.

zł/opak.

Lustro Led

KOSZYK SIBYL

rozmiary: S - 10 zł, M - 15 zł;
kolory: biały, szary

1. JOWISZ, 83 cm,
z wyłącznikiem
dotykowym - 349 zł
2. LAPIS, 80x66 cm,
dodatkowe lusterko
powiększające 3x,
z podświetleniem - 249 zł

2.

32

2699

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

Śnieżka Barwy Natury

Gładź szpachlowa
Acryl Putz Start

10999

99

BECKERS Designer Colour

matowa farba lateksowa, 2,5 l (13,20 zł/l)

wysokiej jakości wodorozcieńczalna, lateksowa farba
do ścian i sufitów, tworzy piękne matowe, zmywalne
wykończenie, wydajność do 16 m2/l, 5 l (22 zł/l)

20 kg (1,35 zł/kg)

5999

2999

10999

zł/szt.

zł/szt.

zł/szt.

farba akrylowa
PSB MRÓWKA

DULUX BIAŁY MAT

biała farba emulsyjna, wysokiej
jakości, do dekoracyjnego
i ochronnego malowania ścian
i sufitów wewnątrz pomieszczeń, 9 l (6,67 zł/l)

wewnętrzna,
biała, 10 l (3 zł/l)

6599

ALTAX Impregnat
do drewna 5 l

do płotów lamelowych,
pergoli, donic, palisad oraz
płotów betonowych, jedna
warstwa (13,20 zł/l)

zł/szt.

Śmig C-50
Megaron

gotowa masa szpachlowa
do łączenia płyt k/g, 5 kg
(4,60 zł/kg)

2. Jesion Kalimera,
AC4, 7 mm
- 22,99 zł/m2

1799
zł/m2

7 mm

8 mm

dekoral
EMAKOL
STRONG 0,9 l

emalia ftalowa do
ogólnego stosowania,
dostępne
różne kolory
(od 19,99 zł/l)

899

jednoskładnikowa farba do
antykorozyjnego, dekoracyjnego
malowania metali, 0,7 l (52,84 zł/l)
3. Dąb Colorado,
AC4, 8 mm
- 24,99 zł/m2

zł/szt.

2299

Hammerite połysk

1. Dąb Podlaski,
AC3, 7 mm
- 17,99 zł/m2

1799

gotowa zaprawa
szpachlowa stosowana do
wygładzania chropowatych
powierzchni ścian i sufitów,
20 kg (2 zł/kg)

zł/szt.

od

od

zł/szt.
Śmig A-2
Megaron

3699

7 mm

farba gruntująco-malująca,
10 l (5,90 zł/l)

3990

zł/szt.

składana,
trzyelementowa;
- 3x9 szczebli - 299 zł,
- 3x11 szczebli - 499 zł

KNAUF GRUNTiFARBA

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

299

Drabina
aluminiowa
przemysłowa

zł/szt.

beckers designer white

zł/szt.

od

5899

zł/szt.

4. Dąb Apolonia, AC4,
8 mm, V-fuga
- 29,99 zł/m2

8 mm

Betoniarka
B-1510FK

wieniec żeliwny,
155/120, 1000 W

PANELE
PODŁOGOWE
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+5
00
°P

+100°P

729

220
W

zł/zest.

139
zł/zest.

Narzędzie wielofunkcyjne 220 W

moc 220 W; prędkość 11000 – 22000 obr./min; elektroniczna regulacja prędkości;
stopa szlifierska delta 93x93x93 mm; skrobak i nóż do drewna/plastiku w zestawie;
magnetyczny uchwyt pomagający w ulokowaniu akcesorium na miejscu

y
hit cenow
2000
W

249

+500°P
+200°P

zł/zest.

Piła stołowa
ukosowa
z posuwem

moc maks. 2000 W, prędkość
bez obciążenia 4200 min-1,
śr. tarczy 305 mm, pochył
poziomy i pionowy ± 45°,
zakres/głębokość cięcia
90 mm, w zestawie
podstawa pod maszynę
i druga tarcza

140
A
Spawarka
inwertorowa 140 A

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

209
zł/kpl.

1,5
Ah

125

1.

zł/szt.

2
biegi
Wiertarko-wkrętarka 14 V Li-ion

2x akumulator 14,4 V, Li-Ion, poj. 1,5 Ah; czas ładowania
akumulatora 1 h (funkcja wyłączenia ładowarki
- po naładowaniu akumulatora lub przekroczeniu
granicznej temperatury); obroty: I bieg 0-390 min-1,
II bieg 0-1000 min-1; zakres momentu obr. 20+1; maks.
moment obr. 28 Nm (wkręcanie miękkie) / 44 Nm
(twarde); hamulec wrzeciona; walizka w komplecie

y
hit cenow

159

2.
Wiertarko-wkrętarka
18 V Li-ion

akumulator 1300 mAh, 18 V litowo-jonowy;
szybka 1-godzinna ładowarka; 2 biegi; prędkość
bez obciążenia: 0-350 / 0-1350 obr./min;
ustawienia momentu obr. 18+1;
maks. moment obr. 29 Nm

od

249

zł/szt.

3.

zł/kpl.

Modularny
system skrzynek
narzędziowych

zł/szt.

900
W

850
W

Szlifierka kątowa 850 W

średnica tarczy 125 mm; łagodny rozruch;
1200 obr./min

6

Marzec 2020

Młot udarowy 900 W

69*

walizka

w komplecie

moc 900 W; obroty 850 min-1; udar 4000 min-1;
energia udaru 3 J; maks. śr. wiercenia w betonie
26 mm; uchwyt SDS-Plus; funkcje: wiercenie,
wiercenie z udarem, kucie; aluminiowy korpus
i głowica; walizka w komplecie

do budowy indywidualnych
zestawów transportowych
1. ORGANIZER
Z 9 KUBEŁKAMI
wym. zew.: dł. 530 mm,
szer. 310 mm,
wys. 130 mm - 79 zł
2. SKRZYNKA NARZĘDZIOWA
poj. 26 l; 2 regulowane
przegrody; wymiary zew.:
dł. 530 mm, szer. 313 mm,
wys. 223 mm - 69 zł
3. SKRZYNKA NA KÓŁKACH
poj. 38 l; wym. zew.:
dł. 530 mm, szer. 385 mm,
wys. 690 mm - 159 zł
*możliwość zakupu na sztuki
lub w komplecie

4799

1899

zł/szt.

od

zł/szt.

1399

1299

zł/szt.

zł/szt.

Taca

śr. 42 cm

Kosz

KoszYK

dekoracyjny
w kolorze złotym,
wym. 30x22x14 cm

śr. 25 cm

KoszYK

śr. 25 cm - 12,99 zł, śr 30 cm - 24,99 zł

od

4990

1699

1290

zł/szt.

od

zł/szt.

zł/szt.
Mop
rotacyjny
SAMBA

549

Ściereczki zł/szt.
z mikrofibry

różne rozmiary

Pojemniki do
przechowywania
Solid Store
poj.: 6 l - 16,99 zł;
12,5 l - 19,99 zł;
18 l - 25,99 zł;
32 l - 28,99 zł

1.

od

Rękawice
ochronne

poj. 24 l

od

zł/szt.

229
zł/opak.

Pojemnik EMIL&EMILIA
z pokrywą

6490

2.

od

różne rodzaje i rozmiary

2990

1.

zł/szt.

3.
2.

BLACK LINE
deskI do prasowania

1. TERMO, wym. 30x85 cm - 64,90 zł
2. NEXT, wym. 32x112 cm - 89,90 zł
3. EXCLUSIVE, wym. 38x120 cm - 99,90 zł;
w ofercie dostępne również pokrowce - od 12,90 zł/szt.

15990

BLACK LINE
Suszarki
do bielizny

zł/szt.

suszarka
do bielizny
INFINITY vileda

powierzchnia suszenia 27 m, stalowa konstrukcja,
szerokość suszarki dostosowuje się do rozmiaru
prania, wyposażona w kółka, dodatkowy wieszak
na drobną bieliznę

1. SUSSI, pow. suszenia 18 m2 - 49,90 zł
2. COMPACT, pow. suszenia
5,5 m2 - 29,90 zł

od

89

3499
zł/szt.

zł/szt.

6990
zł/szt.

Stojak
do segregacji
odpadów
3 cz. mix

POJEMNIKI

zielony, poj.: 120 l - 89 zł,
240 l - 129 zł

Pojemnik do segregacji
odpadów 2x25 l
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ZNAJDŹ NAS NA FACEBOOKU - www.facebook.com/PSBMrowka

699

1299

zł/szt.

zł/kpl.

skrzydło
zewnętrzne
Majorka

szer. 90 cm, L/P, wyposażenie: skrzydło,
ościeżnica, klamka,
kpl. zamków i wkładek, próg stalowy nierdzewny; wypełnienie:
pianka poliuretanowa;
wykończenie:
okleinowane PVC,
okleina drewnopodobna, bolce antywyważeniowe, kolory:
orzech, złoty dąb
produkt
polski

Drzwi zewnętrzne Boliwia*

wymiar: 90 cm; kolor: orzech szlachetny i złoty dąb; wypełnienie: spieniony
polistyren; wykończenie: Nano Advance, szyba hartowana, ramka kolor czarny
*komplet akcesoriów w cenie

GRES TECHNICZNY

wym. 29,7x29,7 cm, mrozoodporny, antypoślizgowy,
idealny na garaż, taras, balkon, opak. 1,5 m2, gat. I

1699
zł/m

2

GRES SZKLIWIONY ASHVILLE
wym.

29,7x59,8

cm, kolory: beige, brown, light grey, grey; gat. I

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

2599
zł/m2

