
Fotel bujany  
ogrodowy traMPolIna

śr. 3,05 m z drabinką - 429 zł
śr. 3,66 m z drabinką - 559 zł
śr. 4,27 m z drabinka - 769 zł

bujak ogrodowy
wymiary siedziska: 124x120x75 cm,  
wym. podstawy: 118x121x195 cm, stal malowana proszkowo, 
technorattan, w zest. poduszki, maks. obciążenie: 130 kg 

psb Mrówka LubLiniec

749 
zł/szt. 

od 429 
zł/szt. 

999 
zł/zest.

www.mrowka.com.pl

Lipiec 2018
Oferta ważna od 6.07 do 21.07

lub do wyczerpania zapasów

lipiec gorących promocji



Instalacja grzewcza

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

zlew Psb  
granItowy bravo

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

baterIa bravo
zlew stojąca, kolory: grafit, piasek, szary - 109 zł

rura PeX 16
stosowana w instalacjach 
c.o., c.w.u. oraz instalacji 
ogrzewania podłogowego
- Pex 20 - 2,49 zł/m.b.

zestaw terMostatyczny 
coMFort Plus
zawór termostatyczny, głowica, 
zawór powrotny kątowy lub prosty

pojemnościowy 
ogrzewacz wody 
elProM
poj.: 30 l - 279 zł, 
50 l - 279 zł,
80 l - 349 zł, 
100 l - 425 zł

grzejnIk aluMInIowy keller

wysokość 571 mm, gr. 90 mm, szer. 80 mm,  

maks. ciśnienie robocze 16 barów nazwa wym. moc cena
1 500x700 mm 195 W 199,99 zł
2 500x900 mm 236 W 239 zł
3 500x1200 mm 324 W 299 zł

grzejnIk kronos 
chromowany

wc koMPakt  
strong Master
3/6 litra, deska PP 
- odpływ poziomy - 179 zł
- odpływ pionowy - 199 zł

zlew
ścienna 

zlew
sztorcowa

umywalka
sztorcowa

wannowa

wanna asyMetryczna joanna 
- 140x90 cm, lewa/prawa - 349 zł/szt.
- 150x95 cm, lewa/prawa - 399 zł/szt.

zestaw  
Podtynkowy  
70 hiT
miska Delfi, deska  
wolnoopadająca PP, 
przycisk chrom mat

3499
zł/zest.

349 
zł/szt.

od 279 
zł/szt.

od 149
zł/m.b.

od 119 
zł/szt.

+100

2899
zł/żeberko

hIt 
cenowy

od 19999
zł/szt.

od 179 
zł/szt.+50

od 46 
zł/szt.

46 
zł/szt.

46 
zł/szt.

66 
zł/szt.6999

zł/szt.

serIa baterII daIsy

od 349 
zł/szt.

499 
zł/zest.
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arTykuły elekTryczne, domofony

laMPka nocna eura 
do gnIazdka
z czujnikiem zmierzchowym gnIazda bezPrzewodowe

1. sterowane pilotem - 29,90 zł
2. sterowane WiFi - 79,90 zł

doMoFon eura
1. FLUMINO - 1-rodzinny - 125,90 zł
2. DIFESA - 1-rodzinny, 2 słuchawki (unifony) - 155,90 zł

obudowa bezPIecznI-
kowa doMowa
kolor biały, klapka dymna
- 2-polowa - 4,90 zł
- 4-polowa - 5,70 zł
- 6-polowa - 9,90 zł

wyłącznik
- nadprądowy - od 5,99 zł
- różnicowo-prądowy - od 69 zł

gniazda i włączniki
różne rodzaje, kolor biały

rozdzIelnIca
12 modułów, metalowe drzwi

dzwonek 
bezPrzewodowy
1. ARIA - bateryjny - 25,90 zł
2. SONG - sieciowy, maks. zasięg 

150 m w terenie otwartym - 69,90 zł

czujnIkI
1. SyGNALIzAtOR wejścia i mini 

alarm z czujnikiem ruchu, 
sterowany pilotem - 59,90 zł

2. MINI ALARM SOS - przycisk SOS, 
syrena alarmowa - 55,90 zł

3. CzUJNIK parkowania 
- naścienny - 59,90 zł

4. PLAFON LED z mikrofalowym 
czujnikiem ruchu, wym. 24 cm, 
moc 12 W - 59,90 zł

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

laMPa 
podłogowa 
led suMatra

kolor: satyna, chrom, 
moc 18 W + 7 W, 

wys. 180 cm

PrzewÓd ydyP
- 3x1,5, 750 V – krążek 100 m.b. 
  - 179 zł (1,79 zł/m.b.)
- 3x2,5, 750 V – krążek 100 m.b. 
   - 279 zł (2,79 zł/m.b.)

oPrawa  
oświeTleniowa purple
- sufitowa, 3xE14 - 115,90 zł
- wisząca, 1xE27 - 125,90 zł

oPrawy  
ogrodowe asPa
1. wys. 50 cm - 63,99 zł
2. kinkiet - 49,99 zł

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

oPrawy  
ogrodowe stono
1. 30 cm - 129 zł
2. 40 cm - 179 zł

oPrawy  
ogrodowe rIla
kinkiet, stojąca, wisząca

990
zł/szt.

od 2990
zł/szt.

od 2590
zł/szt.

od 5590
zł/szt.

od 12590
zł/zest.

8990
zł/szt.

od 450
zł/szt.

od 179
zł/m.b.

od 490
zł/szt.

od 599
zł/szt.

1

2

13

2

1

1

4

2

2

+50

1

2

od 3690
zł/szt.

+50

249 
zł/szt. 

od 11590
zł/szt.od 4999

zł/szt.od 6399
zł/szt.

od 129 
zł/szt.

6399
zł/szt.

1

2

1

2

3
1

2
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akcesorIa MalarskIe

elekTronarzĘdzia

zestaw teleskoP
2 m + wałek z okapnikiem

zestaw MalarskI
rolki: 10 cm - runo 7 mm, 18 cm - runo 12 mm, 
czarna kuweta 35x26 cm, taśma 2,5 cm x 33 m, 
folia 4x5 m, gr. folii ok. 5 μm

zestaw MalarskI
kuweta 24/32 cm, wałek 18 mm, 
pędzel angielski 36 mm

Maszyna do glazury
400 mm

zestaw glazurnIczy
wiadro glazurnicze 12 l, rolki, paca z gąbką, 
paca z gumą, szpachelka zębata, 
szpachelka do silikonu laser krzyżowy Quigo iii

dioda lasera 635 nm, klasa lasera 2, zasięg 
pracy 10 m, czas samoczynnej niwelacji 6 s, 
zakres niwelacji ±4°, dokładność ±0,8 mm/m, 
gwint statywu 1/4”

PrzecInarka
do płyTek glazurniczych
moc 450 W, wymiary stołu roboczego 390x395 mm, 
tarcza 180/22,2 mm, maks. gr. cięcia 35 mm, 
pod kątem 45° - 25 mm

Maszynka 
do płyTek ceramicznych
maks. długość płytek 600 mm, nóż o wymia-
rach 22x5x2 mm, pojedyncza prowadnica 
rurowa o śr. 21 mm, łożyska kulkowe, alu-
miniowy blat, miara metryczna oraz kątownik

MIeszarka
elektryczna*
moc 1220 W, obroty:
bieg 1: 180-460/min,
bieg 2: 300-700/min
*cena nie obejmuje mieszadła

PIstolet do MalowanIa
moc nominalna 410 W, maks. wydajność tłocze-
nia 0–100 ml/min, pokrycie farbą 1 m² w 1 min, 
poj. zbiornika 800 ml

199 
zł/szt.

299 
zł/szt.

1690
zł/zest.

1990
zł/zest.

1490
zł/zest.

249 
zł/szt.

4990
zł/szt.

3990
zł/zest.

179 
zł/szt. 229 

zł/szt.

+100

+100

+200
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Naprawa ściany
Czy malowanie?

Wszystko co trzeba

 Mamy na stanie!



odkurzacz z oTrząsaczem
przystosowany do pracy na sucho i mokro, gniazdo 
230 V z funkcją opóźnionego startu odkurzacza do pod-
pięcia elektronarzędzi, otrząsacz, moc silnika 1400 W, 
poj. zbiornika 30 l, maks. wydajność 180 mbar, rura 
metalowa, teleskopowa, dodatkowo w komplecie: worek 
papierowy, dysza podłogowa, dysza szczotkowa, dysza 
do fug, wkład hepa, filtr gąbkowy

wIertarka udarowa
moc 550 W, obroty 0-3000 min-1, udar 4800 min-1, 
uchwyt 1,5-13 mm, wiercenie w drewnie/metalu/
betonie: 25/8/10 mm, walizka;  
*3 LAtA GWARANCJI - po zarejestrowaniu  
produktu na stronie producenta

wierTarko-wkrĘTarka 14,4V li-ion 
poj. akumulatora 1,5 Ah, dwa stopnie prędkości obr., 
ilość nastawu momentu obr. 21+1, moment obr. 18 Nm, 
uchwyt  samozaciskowy 0.8-10 mm, gumowany uchwyt, 
wskaźnik naładowania baterii, latarka LED,
zaczep do paska

wierTarko-wkrĘTarka 12 V li-ion
akumulator 12 V/1,3 Ah, dwa biegi, obroty: I bieg 
0-350 min-1, II bieg 0-1300 min-1, moment obr.: 
24 Nm, 20 ustawień momentu obrotu, walizka

narzĘdzie
wIeloFunkcyjne 300 w
moc 300 W, funkcje: cięcie, szlifowanie, 
dłutowanie, polerowanie; prędkość 
0-22000 osc/min, kąt oscylacyjny
2,8°, akcesoria, walizka

zesTaw narzĘdzi
akumulaTorowych 12 V li-ion
w zestawie: akumulator 12 V LI-ION, 1,3 Ah; wyrzynarka - elektroniczna regulacja prędkości, prędkość obr. 
3000 min-1, gł. cięcia w drewnie 60 mm, w metalu 8 mm, w tworzywach stucznych 5 mm; wkrętarka - moment 
obrotowy 24 Nm, elektroniczna regulacja prędkości, prędkość bez obciążenia 0-700 min-1, ustawienia momentu 
obr.: 17+1, światło led; narzędzie wielofunkcyjne - regulacja prędkości, prędkość bez obciążenia: 5000-19000, 
w zestawie torba transportowa

szlifierka kąTowa 700 w
moc urządzenia 700 W, śr. tarczy 
125 mm, prędkość obr. 11000 obr./min

młoT udarowy sds+  
1500 w + Termos
obroty 750 min-1, udar 3200 min-1, energia udaru 4.5 J, 
3-funkcyjny, maksymalna śr. wiercenia w betonie 36 mm, 
mechanizm młota zabezpieczony sprzęgłem przeciążenio-
wym - chroni przed zablokowaniem wiertła, obudowa prze-
kładni wzmocniona stopem magnezu, walizka, termos gratis

generator
prądoTwórczy 1,8 kw
moc znamionowa 1800 W, moc maks. 2000 W,
regulator napięcia AVR, gniazda 1x230 V,
silnik 1-cylindrowy, 4-suwowy, paliwo benzyna
bezołowiowa, zbiornik paliwa 3,2 l

zagĘszczarka 
płyTowa
silnik/napęd 1-cylindrowy, 4-taktowy silnik spalinowy 
OHV, zbiornik paliwowy 3,6 l, benzyna bezołowiowa, 
moc 6,5 KM, wymiary płyty 550x420 mm, maks. 
posuw 15 m/min, uderzenia na minutę 5500,
głębokość zagęszczania 30 cm

walIzka  
w koMPlecIe

319 
zł/kpl. 1379 

zł/szt.

119 
zł/szt. 149 

zł/kpl.

179 
zł/szt.

199 
zł/zest.

149 
zł/kpl.

149 
zł/szt.3 lata

gwarancjI*

hIt 
cenowy

379 
zł/kpl.

hIt 
cenowy

549 
zł/szt.
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za 1 zł
do 5 litrów 

farby kolorowej
duluX kolory 

świaTa  
  

  
Fa

rb
a bIała, 3 lza 1 zł

do 2,5 litra 
farby kolorowej

śnieżka 
barwy natury  

  
  

Fa
rb

a bIała, 1 l

10% gratIs

jedynka perfekcyjna Biała
wydajna farba akrylowa do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wew. pomieszczeń, 
10 l + 10% GRAtIS (5,45 zł/l)

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

dekoral akrylIt w
farba lateksowa do ścian i sufitów, 
2,5 l - 38,99 zł (15,60 zł/l), 
5 l - 72,99 zł (14,60 zł/l)

gładź szpachlowa  
acryl Putz start
20 kg (1,40 zł/kg)

hammeriTe połysk
jednoskładnikowa farba do  
antykorozyjnego, dekoracyj-
nego malowania metali, 
0,7 l (49,99 zł/l)

lakIerobejca 
żywiczna
0,75 l (51,99 zł/l)

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

dulux kolory świaTa
lateksowa farba do ścian i sufitów,
2,5 l - 41,47 zł (16,59 zł/l),
5 l - 81,99 zł (16,40 zł/l)

drewnochron 
IMPregnat eXtra 9 l
System Aqua Stop, ochrona 
przed grzybami, zachowuje 
naturalny rysunek drewna, 
dostępne różne kolory, 
(16,67 zł/l)

wełna ursa 
dF44, λ = 0,044
gr. 15 cm,
opakowanie zawiera 
6 m2

grunt Psb 5 l
(1,80 zł/l)

Farba akrylowa  
Psb MrÓwka 10 l
wewnętrzna, biała (2,7 zł/l)

acryl Putz FInIsz
gładź szpachlowa wykoń-
czeniowa,17 kg (1,76 zł/kg),  
dostępne inne pojemności

płyTa komorowa 
z poliwĘglanu 
grubość: 8 mm, wymiar: 1050x2000 mm,
kolor bezbarwny

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

jedynka do drewna  
I Metalu 0,9 l 
emalia alkidowa do dekoracyjno-ochron-
nego malowania powierzchni drewnianych, 
drewnopochodnych oraz metalowych; 
dostępne różne kolory (od  14,33 zł/l)

5999
zł/szt.

4999
zł/szt.

od 3899
zł/szt.

3499
zł/szt.

od 4147
zł/szt.

2799
zł/szt.

3499
zł/szt.

14999
zł/szt. 3899

zł/szt.

779
zł/m2

hIt 
cenowy

899
zł/szt.

2699
zł/szt.

2999
zł/szt.

7499
zł/szt.

od 119
zł/m.b.

od 1290
zł/szt.

Lipiec 20186



systeMy ogrodzenIowe

nowośĆ

drzwI

kolekcja 
ItalIan woood
18,5x59,8 cm
1. G1800 BEIGE
2. G1800 BROWN
3. G1800 GREy

panele podłogowe
1. Dąb Deska Sutter, AC3, 6 mm - 17,99 zł/opak.
2. Dąb Kalabryjski, AC4, 8 mm - 24,99 zł/m2

3. Dąb Srebrzysty, AC4, 8 mm - 29,99 zł/m2

4. Dąb Barokowy, AC5, 8 mm - 32,99 zł/m2

płyTka dekoracyjna  
wewnĘTrzna sydney 2
0,4 m2/opak. (44,97 zł/m2)

Panel ogrodzenIowy 3a MaX*
nie wymaga malowania
- panel ogrodzeniowy, ocynk, wym.: 2,5x1,23 m - 34,90 zł, 
 2,5x1,52 m - 43,90 zł
*dostępne furtki i bramy

systeM 
ogrodzenIowy bona*
ocynk + RAL 9005 struktura, nie wymaga malowania 
- przęsło, wym. 2x1,20 m - 339 zł, 
*dostępne furtki i bramy

drzwi zewnĘTrzne dallas
kolor: orzech szlachetny, złoty dąb szlachetny, 
antracyt; wym. 90 cm, L/P, szyba hartowana, 
komplet akcesoriów w cenie

skrzydło murano  
Białe ramowe*
dostępne rozmiary 70 i 80 cm
*nie zawiera klamki

rolety  
MInI zebra 
różne kolory, 
różne rozmiary

3999
zł/m2

1

2

3

od 1799

4

4498
zł/m2

od 3490
zł/szt.

Produkt
PolskI 339 

zł/szt.

1299 
zł/szt.

od 359 
zł/szt.

3

2

1

od 4990
zł/szt. 
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wyrÓb wIna

Maszyny ogrodowe

balon do wIna
w koszu plastikowym,
z wąską szyjką, różne pojemności

akcesorIa do wyrobu wIna
1. korek do balonu, różne rozmiary - od 1,99 zł
2. drożdże i pożywki do win - od 1,99 zł
3. winomierz (cukromierz) - 10,90 zł
4. rurka fermentacyjna, szklana, 2 szt. - 4,99 zł (2,50 zł/szt.)

kosIarka 
spalinowa z napĘdem
silnik o mocy 4,75 KM OHV z tuleją żeliwną, poj. 139 cm3, 
szer. robocza 46 cm, regulacja wys. koszenia, system mycia 
obudowy, 3w1 (wyrzut do kosza, tylny, mielenie)

nożyce  
akuMulatorowe 

do żywopłoTu
18 V, akumulator 2.0 Ah i ładowarka w zestawie, 
czas pracy ok. 40 min, dł. ostrzy tnących 45 cm, 
maks. śr. cięcia gałęzi 18 mm, obrotowa rączka

wystrÓj ogrodu
1. pochodnia bambusowa, 

różne wymiary - od 5,99 zł
2. olej do lamp i pochodni, 

poj. 1 l - od 10,90 zł
3. latarnia metalowa - 12,90 zł
4. lampa olejowa, wys. 25 cm, 

mix kolorów - 14,90 zł
5. LED-laternie, świeczka LED - 14,90 zł
6. szklana butelka dekoracyjna LED - 19,90 zł

psb Mrówka LubLiniec

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

od 1890
zł/szt.

od 199
zł/szt.

1

3
4

2

799 
zł/szt. 239 

zł/zest.

od 599
zł/szt.

3

5

6

4

1

2

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

Akceptujemy karty kredytowe:

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

zakupy na raty


