
remonttimyynti
UUdistamme myymälää!

mikrokUlma 
Loviisantie 8,  06150 Porvoo
Lovisavägen 8, 06150 Borgå

avoinna  ark. 8-19 
Lauantaisin 9-17 
sunnuntaisin 11- 16

Tarjoukset voimassa 8.1.2020 alkaen. Pidätämme oikeuden toimitusten viivästymiseen ja tuote-erien loppumiseen. 

keskus 020 7598 020 sähkö / työkalut / auto / vene 020 759 8031 kodinelektroni ikka 020 759 8033 talous / tekst i i l i t  /  sisustus 
020 759 8034 valais imet 020 759 8032 kesäpiha 020 759 8036 tomtoy 040 759 0552 varaosat 020 759 8037 toimisto 020 759 8035

paristokäyttöinen 
kynsiviila

airWiC pure 
ilmanraikastin 
spray 250 ml 
(norm. 23,80/l – nyt 15,80/l) Ei sisällä vettä!

395
(norm. 5,95)

395
(norm. 9,95)

airam JuHla-
termospullo 0,7 l

tUhansia tUotteita 

alennettUUn hintaan!

norm. 19,67/kg 
nyt 16,67/kg 5€
Frozen Ja l.o.l 
keksit+yllätyksiä pussi

2 pussia

(norm. 2,95/pss)

590kekkilä Hiekoitus-
sepeli 20 kg 
Raekoko 3-8 mm (0,30/kg)690

-20%remington 
partakoneet 
Ja kotiparturit

esim. 
Remington mB4130 
13 pituutta (1,5-18 mm). 
Ladattava/verkkokäyttöinen. 
Vesipestävä teräosa.

3195
(norm. 39,95)

tarmo Jään-
sulatusaine 5 kg 
(1,38/kg) 

995
(norm. 18,95)

meikki-
laukkusetti 495

(norm. 9,95)



tUhansia 
tUotteita 
alennettUUn hintaan!

remontti-
myynti alkaa
UUdistamme myymälää!

ledlenser mH8 + 
poWerbank Combo
Powerbank: 5000 mAh.
Valoteho 220/120/20 lm 
(Boost 600 lm). IP54.
Voi käyttää 2 kpl  AA-paristoja. (norm. 89,95)

6995

tee ekologinen päätös 
Ja osta käytetty puHelin, 

tai laatu kannettava 

edulliseen 
Hintaan meiltä!

49€
(norm. 85€)

samsung J5 2016
-5,2” Super AMOLED -näyttö
-13 Mpix (F/1.9) kamera
-5 Mpix (F/1.9) etukamera
-16 Gt tallennustila
-Ram-muisti 2Gt
-3100 mAh akku
-MicroSD, tuki 256 Gt asti

79€
(norm. 175€)

samsung a5 2017
-5,2"Super AMOLED-näyttö
-16 Mpix  kamera
-16 Mpix etukamera
-32 Gt tallennustila
-Ram-muisti 3Gt
-3000 mAh akku
-MicroSD, tuki 256 Gt asti

valokuvakeHys

315
20 x 25 cm

265
15 x 20 cm

195
13 x 18 cm

liukusteet kenkiin
Kaiken mallisiin kenkiin soveltuva. 
Säädettävä.

295
(norm. 3,50)

led valo-
valJaat
Värit pinkki tai oranssi. (norm. 9,90)

695

liukuesteet 
kenkiin
- koot 38-40, 41-43 ja 44-46 495

led lenser 
mH5 musta
Kompakti ladattava tehopakkaus, 
jolle paino ei ole rasite. 
400/20 lumenia.
Paino 92 g (  sis.  akun ).  IP54. (norm. 49,95)

3995

1995
(norm. 24,95)

marttiini taitto-
veitsi musta
Kätevä taittoveitsi tyylikkäällä, 
mustakromatulla rosteriterällä. 
Terän pituus 8cm. Puukon koko-
naispituus 18 cm.

lenovo tHinkpad t460s
+ nedis laukku Ja Hiiri  
- Näyttökoko: 14”
- Kiintolevy: 240Gb SSD
- Keskusmuisti:  8Gb
- Käyttöjärjestelmä:Windows 10 Pro 64-bit
- Prosessori:  Intel® Core™ i5-6200U/6300U
- Liitännät: miniDisplayPort, VGA,Wi-Fi,  RJ-45  
(lähiverkkoyhteys),  3,5 mm.

399€
(norm. 499€)



tintti puinen lintulauta

speCto kotiloistevalaisin
1x18 W T8/G13. Sisäkäyttöön.

axel liiketunnistin-
valaisin
2 x 40 W/E14, IP20. 
Koko 350 x 60 mm.

airam data kirJoitus-
taulu Ja kynä
Paristolla ja ajastimella toimiva 
(paristot mukana). Sisäkäyttöön. 395

(norm. 8,95)

(norm. 24,95)

995

495
(norm. 9,95)

parkkitalo 
Mukana 4 kpl autoja. 1495

(norm. 19,95)

barbie CHelsa Junior
nukke + koira tarvikkeineen  

sparkle girlz 
HaltiJa+ 
tarvikkeet

(norm. 20,95)

995

495
(norm. 12,95)

erä
miximals, 

Wizies, smasHers, 
party pop teenies Ja 
palJon muita leluJa 

poistohintaan!

1495
11 l

2490
20,5 l

tuHkaämpäri

799
iso kauralyHde
Lyhteet tulevat paikalliselta lähituottajalta.

(norm. 12,95)

1095

2395
40 x 33 x 29 cm

1295
29 x 25 x 15,5 cm

tintti kuorittu 
auringonkukansiemen 
5 kg  (norm. 2,59/kg – nyt 2,19/kg)



ko ko  p e r h e e n  tava r ata l o  -  h e l a  fa m i l j e n s  va r U h U s
sähkö / työkalut / auto / vene / varaosat / kodinelektroni ikka / talous / tekst i i l i t  /  sisustus / valais imet / kesäpiha / tomtoy lelut ja lastentarvikkeet

mikrokUlma 
Loviisantie 8,  06150 Porvoo
Lovisavägen 8, 06150 Borgå
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erä! Helly Hansen 
WorkWear työvaatteita!

-80%
tasaraHalla!
alennus Jopa 

lumilapio 
snoWxpert

lUmityökalUja!
2690 lumentyönnin 

snoWxpert

3790

lumikola 72 Cm 
snoWxpert  

4790

(norm. 169€)

13520

-20%

meganex pulveri-
maaliruisku säHkö/
paineilma
- jännite 230 V
- käyttöpaine 0,7 - 1 bar
- ilmaliitin 1/4”
- säiliön kapasiteetti 500 g

Helly Hansen CHelsea 
evo soFt toe turvaJalkine
Vedenpitävät, kevyet, tukevat ja mukavat jalassa.
Nitriilikuminen ulkopohja kestää öljyä, polttoainetta 
ja muita kemikaaleja. EN ISO 20347 O1, SR.

(norm. 91€)

30€Castor ulko-
vuorausnaulain 
- 25 - 64 mm

149€
(norm. 306€)

mutterinväännin 1/2" 
max 1150 nm
- max. pulttikoko M16
- max. ilmankulutus 792 l/min 
- työskentelypaine 6,2 bar
- 4-asentoinen momentin säätö

(norm. 137€)

59€


