
Oferta ważna od 14 do 25 sierpnia  
lub do wyczerpania asortymentu.

PRAWDZIWE 
RATY 0%

3 x 0%
Promocja ważna od 14 do 25 sieprnia

1599
m2

Wełna skalna Rockwool 
Rockroll Plus
 gr. 15 cm
 niepalne ocieplenie
do izolacji stropów drewnianych, 
stropodachów wentylowanych, 
poddaszy i sufitów podwieszanych
 op. 3 m², cena za op. 47,97 zł

Skrzydło drzwiowe Roco
 kolor: sonoma
 z płyty HDF
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz pełne, szer. 80 cm 
 pokojowe, szer. 80 cm 
 łazienkowe z wentylacją, szer. 70 cm

pamiętaj 
o ościeżnicy

168/szt.

szyba dekoracyjna mat



1499
szt.

Kantówka
 wym. 180 x 7 x 7 cm 

Płot deskowy Holender
 wym. 180 x 180 cm
 deska, wym. 0,42 x 10 cm
 rygiel, wym. 1,4 x 3,5 cm

5499
szt.

Ostrokrzew   
 różne odmiany
 wys. 15-25 cm
 doniczka: 2 L

1499
szt.

Peleryna 
przeciwdeszczowa 
Lahti
 kolor: żółty
 materiał: PVC

1199
szt.

Płaszcz 
przeciwdeszczowy Lahti
 rozmiary: S - 3XL
 kolor: zielony
 materiał: PVC 
 wodoszczelne szwy, otwory 
wentylacyjne pod pachami 
i na plecach, wodoodporny kaptur 
z regulacją, chowany w kołnierzu, 
2 kieszenie

2999
szt.

Kalosze damskie 
Elegance
 różne kolory
 rozmiary: 38-41

2499
para

Kalosze
 damskie, różne kolory,  
rozmiary: 37-41
 męskie, kolory: czarny, 
zielony, rozmiary: 41-46

2999
para

Kosz wiklinowy
 różne kształty 
i wymiary

od 2999
szt.

Rollborder 
strugany bez faz 
 wym. 15 x 100 x 4,6 cm

399
szt.

Trawa
papmasowa
wys. 80-100 cmProso

rózgowate
wys. 80-100 cm

Kostrzewa
sina

wys. 15-20 cmRozplenica
wys. 20-100 cm

Turzyca
wys. 20-60 cm

Miskant
wys. 80-100 cm11,99/SZT.

- doniczka: 2 L
- różne odmiany

Berberys
 różne odmiany
 wys. 20-40 cm
 doniczka: 2 L

899
szt.

Hibiskus  
 różne odmiany
 wys. 30-40 cm
 doniczka: 2 L

1499
szt.
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Farba Magnat Ceramic 2,5 L
 różne kolory
 odporna na szorowanie na mokro, 
środki dezynfekujące
 plamoodporna
 wydajność: 16 m²/L
 cena za 1 L=27,96 zł

6990
szt.Impregnat do drewna 

Sadolin Garden 5 L
 różne kolory, zabezpiecza 
przed czynnikami atmosferycznymi 
i grzybami, wnika w strukturę 
drewna, do stosowania na zewnątrz 
 wydajność: 6 m²/L
 cena za 1 L=12,00 zł 

5999
szt.

Lakierobejca 
Sadolin Extra 750 ml
 różne kolory, zabezpiecza 
przed czynnikami atmosferycznymi 
i grzybami, do stosowania na zewnątrz
 wydajność: 15 m²/L
 cena za 1 L=65,32 zł

4899
szt.

Płyta budowlana Ultrament 
 wym. 60 x 120 cm, gr. 2 cm
 zastosowanie: jako gotowe 
podłoże pod płytki, tynki i szpachle
 lekka, odporna na wilgoć, grzyby i pleśń

4999
szt.

Farba Śnieżka Eko 10 L
 biała emulsja akrylowa, 
matowa, hipoalergiczna, 
do stosowania wewnątrz 
 wydajność: 13 m²/L
 cena za 1 L=4,80 zł

4799
szt.

Podmurówka 
betonowa 
profilowana
 wym. 249 x 20 cm

3299
szt.

Panel 
ogrodzeniowy 3D 
ocynkowany 
malowany
 wym. 2,50 x 1,52 m
 oczko: 75 x 200 mm
 kolory: zielony, antracyt

4298
szt.

Płaszcz 
przeciwdeszczowy Lahti
 rozmiary: S - 3XL
 kolor: zielony
 materiał: PVC 
 wodoszczelne szwy, otwory 
wentylacyjne pod pachami 
i na plecach, wodoodporny kaptur 
z regulacją, chowany w kołnierzu, 
2 kieszenie

Fuga elastyczna 
Knauf 1,5 kg 
 kolory: biała, szara
 cena za 1 kg=6,66 zł
*dostępne inne kolory
- 10,99/op., 
cena za 1 kg=7,33 zł

999
op.

Emalia olejno-ftalowa 
Śnieżka Supermal 800 ml
 różne kolory, do drewna i metali, 
do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz
 wydajność: 16 m²/L
 cena za 1 L=20,61 zł

1649
szt.

Emalia antykorozyjna 
Hammerite 700 ml
 różne kolory
 przeznaczona do antykorozyjnego 
i dekoracyjnego malowania metali 
 wydajność: 7 m²/L
 cena za 1 L=49,27 zł

3449
szt.

Folia w płynie 3 kg
 zabezpiecza powierzchnie 
przed wnikaniem wilgoci, 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 cena za 1 kg=19,00 zł

5699
szt.

888
op.

Zaprawa murarska 
Zaprawa tynkarska 
Górażdże 25 kg 
 cena za 1 kg=0,36 zł

Taśma uszczelniająca 
Ultrament
 szer. 12 cm, dł. 10 m
 do wykonywania wodoszczelnych 
połączeń wewnątrz pomieszczeń, 
a także na zewnątrz budynków 
przy wykonywaniu izolacji i połączeń 
dylatacyjnych na tarasach i balkonach

4999
szt.

Przy zakupie 2 sztuk. - cena 99 zł
 cena za 1 L = 9,90 zł

2
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1

1

5 lat
gwarancji

przy zakupie 2,5 L
+ 1 L Ultra Matt za 1 zł



1999
kpl.

Zestaw 2 skrzynek 
narzędziowych 
Herobox Basic 
1. Skrzynka 13”, wym. 33 x 20 x 16 cm
2. Skrzynka 16’’, wym. 39,5 x 23 x 22 cm

1

1

2

możliwość rozłożenia
na 2 osobne części

2

Szlifierka do powierzchni 
gipsowych Kaltmann
 moc: 750 W
 śr. tarczy: 225 mm
 regulacja prędkości 
obrotowej 800-1700/min
 samozasysająca 
z systemem odpylania
 podświetlenie LED

459/szt.

Wiertarko-wkrętarka 
Nutool z latarką 
 napięcie: 18 V, akumulator 1,3 Ah Li-ion
 0-700 obr./min
 moment obrotowy: 19 Nm
 ustawienia momentu obrotowego: 18+1

159/kpl.

Pilarka tarczowa Nutool
 moc: 1400 W
 śr. tarczy: 185 mm
 5400 obr./min
 gł. cięcia przy 90°/45°: 
max 63,5/46 mm
 tarcza w zestawie

169/kpl.

Kompresor olejowy Black + Decker 
 moc: 1,5 KM
 poj. 24 L
 ciśnienie: max 8 bar
 wydajność: max 160 L/min

369/szt.

Skrzynka Hammer Mastercart 
na kółkach z organizerem
 wym. 42 x 29 x 62,5 cm
 uchwyty na kłódkę
 kółka gumowane
 3 organizery

109/szt.

Szpachla trapezowa 
Coteka 
 dł. 45 cm

749
szt.

Paca do siatki ściernej
Coteka
 wym. 21 x 10,5 cm  

689
szt.

Organizer
1. wym. 23,1 x 18,3 x 7,1 cm - 5,99/szt.
2. wym. 26,4 x 26,7 x 7,1 cm - 9,99/szt.
*cena nie obejmuje wyposażenia  

od 599
szt.

Zestaw kluczy 
płaskooczkowych 
CRV 12 szt.
 polerowane

2799
szt.

Paca nierdzewna 
Coteka
 wym. 27 x 13 cm
*z zębem 10 x 10 mm 
 - 19,99/szt.

1699
szt.

+
tarcza 
w zestawie

4



659/kpl.

Agregat prądotwórczy 
Kaltmann
 moc: 2000 W
 poj. zbiornika paliwa: 12 L, 
spalanie: 1,6 L/h
 regulator napięcia: AVR electronic
 system easy start linkowy
 2 gniazda: 230 V/50 Hz

IP65

Naświetlacz LED 
 10 W, 700 lumenów
 barwa światła: zimna
*z czujnikiem ruchu - 
39,99/szt.

1399
szt.

Tuba LED 
 T8, dł. 120 cm, 
18 W, 1440 lumenów 

1399
szt.

Rura kanalizacyjna PP
 śr. 110 mm, dł. 2 m

1490
szt.

Żarówka 
samochodowa
 H7, 12 V, 55 W 

499
szt.

Płyn do chłodnic 5 L
 do temp. -35°C
 cena za 1 L=4,60 zł

2299
szt.

Dywaniki samochodowe 
gumowe 4 szt.  
 wym. przednich: 76 x 47 cm
 wym. tylnych: 34 x 46,5 cm

3399
kpl.

Pióro wycieraczki 
Aero Slim  
 dł. od 35 cm

od 699
szt.

Żel do czyszczenia felg 
aluminiowych 750 ml 
 cena za 1 L=15,99 zł

1199
szt.

Piec stalowy Luiza
 wym. 33 x36 x 87 cm
 nominalna moc cieplna: 6,5 kW
 bezpośrednia moc cieplna: 6,9 kW
 współczynnik efektywności 
energetycznej: 92,5 %
 ruszt żeliwny, półka na drewno
 kl. energetyczna: A

299/szt.

Oprawa naścienna Tuba LED
 2 x T8, dł. 120 cm
 kolor: biały

3999
szt.

Piec stalowy Amalfi Ecodesign
 wym. 69,5 x 64 x 39,3 cm
 nominalna moc cieplna: 5,9 kW 
 bezpośrednia moc cieplna: 7,66 kW 
 współczynnik efektywności energetycznej: 101,65 % 
 wyłożony wermikulitem 
 kl. energetyczna: A+
*dostępny w wybranych sklepach

2699/szt.

olej gratis

system czysta szyba 



Szafka Lara 
z umywalką Como
 wym. 49,5 x 46 x 39,7 cm
 umywalka, szer. 50 cm 
 kolor: biały 
 bez baterii

Kompakt WC King 
z deską 
 system spłukiwania 3/6 L
 odpływ poziomy

228/kpl.

Kabina prysznicowa Margo  
 wym. 90 x 90 x 200 cm 
lub 80 x 80 x 200 cm, 
brodzik, wys. 15 cm
 profil metalowy, kolor: chrom, 
drzwi i ścianki: szkło mrożone z dekorem, 
gr. 5 mm, podwójne wypinane rolki

689/kpl.

Zlewozmywak 
2-komorowy Lemon 
 wym. 80 x 46 cm
 kolory: beżowy, grafit
 bateria U i syfon w komplecie

499/kpl.

Słupek Lara 
 kolor: biały
 wym. 30 x 150 x 25 cm
 

259/szt.

Szafka podwieszana 
z umywalką
 kolor: biały
 wym. 68 x 40 x 22,5 cm
 szer. umywalki: 40 cm 
 bez baterii

179/szt.

Gres Sewilla 
 kolor: beżowy
 wym. 15,5 x 62 cm, gr. 10 mm
 op. 1 ,15m², cena za op.: 45,99 zł
*dostępność w wybranych sklepach

3999
m2

Seria baterii 
Lapis

głowica: 35 mm
kolor: chrom

Seria baterii 
Omikron

głowica: 45 mm
kolor: chrom

Umywalkowa
-  29,98/szt. 

Umywalkowa
-  45,99/szt. 

Natryskowa
-  49,99/szt. 

Natryskowa
-  64,99/szt. 

Wannowa
-  61,99/szt. 

Wannowa
-  69,99/szt. 

Zlewozmywakowa
-  67,99/szt. 

Zlewozmywakowa
-  58,99/szt. 

Płytka ścienna Modena  
1. Modena Ivory - 29,99/m² 
 wym. 20 x 50 cm, kolor: kremowy
 op. 1,1 m², cena za op.: 32,99 zł 
2. Płytka dekor Modena Wave - 34,99/m²
 wym. 20 x 50 cm, kolor: kremowy
 op. 1,1 m², cena za op.: 38,49 zł
3. Płytka dekor Modena Muretto - 19,99/szt.
 wym. 20 x 50 cm 
 kolor: szaro-beżowy 

od 2999
m2

kl. ścieralności: III

polski brodzik 

1

2

3

Gres G419 
 kolory: odcienie szarości
 wym. 42 x 42 cm, gr. 8,5 mm
 op. 1,41 m², 
cena za op.: 40,88 zł

2899
m2

fronty laminowane 
i lakierowane

cichy domyk

6

379/kpl.



1997
m2

Panel podłogowy 
Wiąz Steamboat 
 op. 1,996 m²,
cena za op.: 39,86 zł

Panele podłogowe

Dąb Tampa
 op. 2,176 m², 
cena za op.: 82,62 zł3797

m2

Dąb Lindos
 op. 2,057 m², 
cena za op.: 82,22 zł3997

m2

Lampa przysufitowa  
 60 W, E 27
 kolor: patyna, 
klosze szklane, białe
 kl. A++ do E

od 6999
szt.

Lampa przysufitowa 
z kryształkami  
 60 W, E27
 kolor: chrom, klosze chromowane 
w przezroczyste paski
 kl. A++ do E

od 8999
szt.

Seria baterii 
Omikron

głowica: 45 mm
kolor: chrom

AC4
8 mm

AC4
8 mm

struktura drewna

AC5
8 mm

struktura drewna, szeroka deska

4-stronna V-fuga

Lampka biurkowa Kati
 15 W, E27
 różne kolory, 
rodzaje: z klipsem, z podstawą
 kl. A++ do E

2999
szt.

Lampka ceramiczna
 40 W, E14
 wys. 26 cm
 różne kolory
 kl. A++ do E

2999
szt.

30lat
gwarancji

20 lat
gwarancji

20 lat
gwarancji

1. 2 x 60 W - 69,99/szt.
2. 3 x 60 W - 99,99/szt.

Gres G419 
 kolory: odcienie szarości
 wym. 42 x 42 cm, gr. 8,5 mm
 op. 1,41 m², 
cena za op.: 40,88 zł

szyba 
dekorowana 
matowa

modułowa
konstrukcja

pamiętaj 
o ościeżnicy

 pełne, szer. 80 cm 
 pokojowe, szer. 80 cm 
 z wentylacją, szer. 70 cm

Skrzydło drzwiowe Klaro 
 kolor: sosna bielona
 z płyty HDF
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz

149/szt.
pamiętaj 

o ościeżnicy

2

1. 2 x 60 W - 89,99/szt.
2. 3 x 60 W - 119/szt.
3. 4 x 60 W - 139/szt.

3

1

1 2

Skrzydło drzwiowe Erie 
 kolor: sosna bielona
 z płyty HDF
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz

255/szt.

 pełne, szer. 80 cm 
 pokojowe, szer. 80 cm 
 z wentylacją, szer. 70 cm

struktura drewna, wąska deska

4-stronna V-fuga



od 1389
szt.

Miniroleta GO/ON!
 różne kolory
 wym. od 37 x 150 cm 

 AniA DrozD  
 i Beti ŁAńcuchowskA
 blog „Pani to potrafi”

Przy mocowaniu rolet do ściany lub sufitu 
musisz wymierzyć wnękę okienną i  dodać po 
 5 cm z każdego boku. 

nasze ekspertki

 Montaż rolet 

więcej porad na facebooku „Bricomarché po sąsiedzku”

Poznaj naszą nową stronę internetową

www.bricomarche.pl
poznaj

dostępność
i ceny

zobacz 
produkty

przeczytaj
ciekawe 
porady

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: 
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Pełna lista teleadresowa dostępna na   www.bricomarche.pl

Karnisz pojedynczy
galwanizowany
 śr. 19 mm, dł. 160 cm
 kolory: satyna, antyk, chrom
 kompletny zestaw

3999
kpl.

Zasłona z taśmą 
Oxford
 wym. 140 x 245 cm
 różne kolory

3999
szt.

Firana z ukrytymi patkami 
 wym. 140 x 245 cm
1. Hasta, kolor: biało-szary - 34,99/szt.
2. Solide, kolor: biały - 49,99/szt.

od 3499
szt.

Dywan Elite 
 wym. 120 x 180 cm
 różne wzory i kolory199/szt.

21

brak foto

Pudła do przechowywania
2 szt.
1. wym. 33 x 25 x 18 cm, 
kolory: czarno-biały, szaro-biały
- 9,99/kpl.
2. wym. 31 x 31 x 31 cm, 
kolory: niebieski, różowy - 12,99/kpl.
3.  wym. 42 x 32 x 32 cm, kolory: 
czarno-biały, szaro-biały - 12,99/kpl.

od 999
kpl.

1

2

3

Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko, Głogów, Głuchołazy, Gniezno, 

Goleniów, Golub-Dobrzyń, Gostyń, Grodzisk Wlkp., Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarocin, Jarosław, Jelcz-Laskowice, Kalisz, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kluczbork, Knurów, Koło, Kołobrzeg, Konin, 

Konstantynów Łódzki, Koszarówka, Kościan, Krotoszyn, Kwidzyn, Lębork, Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Mława, Mogilno, Morąg, Mrągowo, Namysłów, Nisko, 

Nowa Sól, Nowy Tomyśl, Oborniki Wlkp., Oława, Ostróda, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Pabianice, Pabianice 2, Piekary Śl., Piła, Piotrków Tryb., Pleszew, Płock, Polkowice, Poznań CH Pestka, Poznań CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, 

Przeworsk, Pszczyna, Radomsko, Radzyń Podlaski, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słupca, Sokołów Podlaski, Sokółka, Starachowice, Stargard, Strzelce 

Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Szprotawa, Śrem, Środa Wlkp., Świdnik, Świdwin, Świecie, Świętochłowice, Tczew, Tomaszów Lubelski, Trzcianka, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, 

Wieluń, Wodzisław Śląski, Wolsztyn, Wrocław, Września, Wschowa, Wyszków, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zduńska Wola, Zielona Góra, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin. 


