Oferta ważna od 23 maja do 3 czerwca lub do wyczerpania asortymentu.

Konkurs

Przy zakupie 2 szt. - cena 60 zł
cena za 1 L = 12 zł

34

mundialowy

99
szt.

Zrób zakupy za minimum 30 zł
Odbierz kupon konkursowy
Dokończ wierszyk na cześć polskiej

Farba Nobiles Pory Roku 2,5 L

reprezentacji, rymując 2 brakujące zdania

różne kolory, lateksowa, matowa,
dobrze kryjąca, odporna na mycie,
przeznaczona do dekoracyjnego
malowania ścian i sufitów
wewnątrz pomieszczeń
wydajność: 12 m²/L
cena za 1 L=14,00 zł

287

Bricomarché 18-stkę świętuje
i polskiej drużynie mocno kibicuje!
Polac y, jesteśmy z Wami

kpl.

Na wygrane mecze liczymy

Zlewozmywak granitowy
1-komorowy Fox z baterią
wpuszczany
wym. 77 x 45 x 17 cm
kolory: beżowy, szary, czarny
w komplecie: bateria typu U, syfon

Wrzuć kupon do urny najpóźniej do 3 czerwca

1

15lat

2

miejsce

gwarancji*

3

miejsce

miejsce

4

miejsce

10 x 0%

*na zlewozmywak

zakupy
na

RATY

10 x 28,70 zł

Dobierz raty do swoich potrzeb.
Zapytaj w sklepie o atrakcyjne
opcje rat w Bricomarché.

Konkurs trwa od 23 maja do 3 czerwca.
Pula nagród identyczna w każdym sklepie Bricomarché.
Szczegóły w sklepie i na www.bricomarche.pl

5 i6
miejsce

wyróżnienie

x

4

PRAWDZIWE RATY 0%

PRAWDZIWE RATY 0%

PRAWDZIWE RATY 0%

10 x 0%

20 x 0%

30 x 0%

Promocja ważna od 23 maja do 3 czerwca

Promocja ważna od 23 maja do 3 czerwca

Promocja ważna od 23 maja do 3 czerwca

19

88

szkło decormat

m²

Panel podłogowy Nicea
op. 2,22 m², cena za op.: 44,13 zł

179

szt.

Skrzydło drzwiowe Albatros

struktura drewna

kolor: silver
wykończenie: folia soft
P/L, bez klamki
zamek na klucz

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

lat
20
gwarancji

AC4
8 mm

szkło decormat

struktura: stare drewno

lat
15
gwarancji
AC3
8 mm

2799

m²

Panel podłogowy
Dąb Salt Lake

198

szt.

Skrzydło drzwiowe Ceres
kolor: orzech north
wykończenie: soft
P/L, bez klamki
zamek na klucz

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

op. 2,22 m²,
cena za op.: 62,14 zł

struktura: stare drewno

199

4-stronna V-fuga

szt.

Dywan Elite

lat
20
gwarancji

wym. 120 x 180 cm
kolory: srebrny, beżowy

AC4
8 mm

2899

8999

m2

szt.

Panel podłogowy
Pinia Abruzja

Dywan Miami

op. 2,22 m²,
cena za op.: 64,36 zł

wym. 80 x 150 cm

struktura drewna
4-stronna V-fuga

lat
20
gwarancji
AC5
8 mm

3499
m2

Panel podłogowy
Dąb Atlas

2

op. 2,22 m²,
cena za op.: 77,68 zł

gatunek 1
IV klasa ścieralności
wiernie oddaje naturalną strukturę drewna

2797

m²

Gres Scandinavia
kolor: jasny szary
wym. 31 x 63 cm
op. 1,34 m², cena za op.: 37,48 zł

289

gatunek 1

od

kpl.

Kompakt WC Lazur
z deską wolnoopadającą

3299

system spłukiwania: 3/6 L
odpływ poziomy

m²

Płytka ścienna Karelia
1. Karelia White - 32,99/m²,
wym. 22,3 x 44,8 cm, kolor: biały mat,
op. 1,5 m², cena za op.: 49,49 zł
2. Karelia White Arrow strukturalna - 36,99/m²,
wym. 22,3 x 44,8 cm, kolor: biały mat,
op. 1,2 m², cena za op.: 44,39 zł
3. płytka dekor Karelia Bar White - 54,99/m²,
wym. 7,8 x 23,7 cm, kolor: biały mat,
op. 0,7 m², cena za op.: 38,49 zł
4. płytka dekor Karelia White Patchwork - 16,99/szt.,
wym. 22,3 x 44,8 cm, kolor: biały mat
5. listwa ścienna Karelia White - 11,99/szt.,
kolor: biały mat, wym. 7,3 x 44,8 cm
6. listwa ścienna Steel - 12,99/szt.,
kolor: szary mat, wym. 1,5 x 44,8 cm
7. płytka dekor Karelia Patchwork
Black mat - 16,99/szt., wym. 22,3 x 44,8 cm

1

4

7 lat

gwarancji*

5

2

6
7
3

*na ceramikę

Kup produkt z kolekcji KARELIA marki TUBĄDZIN
- masz szansę wygrać bon na zakupy!
Codziennie do wygrania bon

300 zł lub 200 zł
Promocja trwa od 23 maja do 3 czerwca 2018 r. Szczegóły i regulamin dostępne na stronie: www.ceramika-arte.pl

Akcesoria łazienkowe
Nicea - od 7,99/szt.

Zasłona prysznicowa
- od 19,99/szt.

dozownik, kosz na pedał, poj. 3 L,
kubek, mydelniczka, szczotka WC
materiał: metal, wykończenie: mat
kolory: szary, różowy

Szczotka WC Nicea
- 14,99/szt.

6899

materiał: metal,
wykończenie: mat
kolory: szary, różowy

wym. 180 x 200 cm
różne wzory i kolory

od

szt.

Umywalka ceramiczna Mito
z/o
szer. 49,5 cm, montaż wiszący
bez baterii

599

szt.

Akcesoria łazienkowe
Gom
dozownik, kubek,
mydelniczka, szczotka WC
różne kolory
materiał: ABS soft touch

Dywanik Silk
- 18,99/szt.
wym. 40 x 60 cm
różne kolory

Kosz na pranie
- 29,99/szt.
wym. 48 x 28 x 39,5 cm
kolory: szary, biały

3499

7499

szt.

szt.

Deska WC Yucca

Deska sedesowa Multi

biała
system easy clean
*wzór: Palma - 39,99/szt.

z płyty mdf
kolory: biały, naturalny,
ciemny brązowy

lat
10
gwarancji*
*na stelaż

1

4

20 x 0%

20 x 29,45 zł

2

od

8999

3

szt.

7 lat

Meble łazienkowe GO/ON!
kolor: biały
fronty laminowane i lakierowane,
uchwyty chromowane
1. Szafka wisząca,
wym. 615 x 300 x 216 mm - 89,99/szt.
2. Szafka stojąca,
wym. 820 x 300 x 300 mm - 129/szt.
3. Szafka z umywalką,
wym. 815 x 472 x 302 mm,
umywalka, szer. 500 mm,
bez baterii - 127/kpl.
4. Słupek, wym. 1705 x 290 x 300 mm
- 179/szt.

gwarancji*

fronty laminowane
lakierowane

398

kpl.

Kabina prysznicowa Celine
wym. 80 x 80 x 195 cm, brodzik,
wys. 15 cm
profil aluminiowy, kolor: satyna,
drzwi i ścianki szklane, transparentne

polski brodzik

10 x 0%

10 x 39,80 zł

*na ceramikę

589

kpl.

Zestaw podtynkowy Brawo
w zestawie: stelaż, miska,
deska PP wolnoopadająca,
przycisk spłukujący 6/3 L,
kolor: chrom

54

Lampka LED z głośnikiem bluetooth
głośnik, moc: 5 W
6 kolorów światła
3 stopnie jasności świata
wbudowany mikrofon oraz czytnik kart TF
i gniazdo AUX 3,5 mm dla urządzeń bez bluetooth
akumulator litowy: 1200 mAh
czas odtwarzania: ok. 2 godz
kl. A++ do A

99
szt.

7999

szt.

Uchwyt ścienny LCD
do telewizorów: od 32” do 60”
odległość od ściany: 87- 400 mm,
obrót w poziomie: 120°,
obrót w pionie: 12°
rozstaw śrub vesa: max 400 x 400 mm
nośność: 30 kg

2999

3999

szt.

szt.

kolorowe efekty świetlne
na ścianach i suficie

Uchwyt ścienny LCD

Uchwyt ścienny LCD

do telewizorów: od 23” do 55”
odległość od ściany: 26 mm,
8 stopni odchylenia
rozstaw śrub vesa: max 400 x 400 mm
nośność: 35 kg

do telewizorów: od 17” do 42”
rozstaw śrub vesa: max 200 x 200 mm
nośność: 30 kg

2299

szt.

Lampka biurkowa LED
moc: 3,5 W
regulacja intensywności świecenia,
składane ramię
zasilanie na USB, możliwość
zastosowania baterii AAA (niezałączone)
kl. A++ do A

29

2399

99

799

szt.

szt.

szt.

Kabel HDMI

Przewód YDYp

Żarówka projektor LED

dł. 1,5 m
obsługa FULL HD (1080p)

450/750V, biały
wym. 3 x 1,5 mm, dł. 10 m
cena za 1 mb =2,40 zł

4 W, E27
w zestawie 4 dyski ze slajdami
kl. A++ do E

121

szt.

Grzejnik stalowy C22 Schafer
wym. 600 x 600 mm
moc dla delta T50 - 991 W, dla delta T60 1259 W
podłączenie boczne
*wym. 600 x 800, moc dla delta T50 - 1321 W,
dla delta T60 1679 W - 185/szt.

8999

szt.

Wentylator podłogowy
z pilotem
moc: 40 W
kolor: czarny
śr. 40 cm
3 prędkości nawiewu
funkcja oscylacji

89

szt.

Cyrkulator powietrza

4

moc: 40 W
śr. 35 cm
3 prędkości nawiewu

179

999
szt.

Grzejnik aluminiowy
moc: 758 W, 10 elementów
wym. 700 x 574 x 70 mm
podłączenie boczne, rozstaw: 50 cm

szt.

30 x 0%

30 x 33,30 zł

59

99

499

szt.

Lampka rowerowa
tylna Dunlop
3 LED
wodoodporna
2 tryby świecenia
zasilanie bateryjne 2 x AAA
(baterie niezałączone)
lampka może służyć
jako latarka

46

szt.

szt.

blokada na tylne koło
na kluczyk
różne kolory

Lampa rowerowa
przednia Dunlop

Zabezpieczenie rowerowe
Dunlop

9 LED
aluminiowa
zasilanie bateryjne 3 x AAA
(baterie niezałączone)

łańcuch ze stali hartowanej
z nylonową powłoką
dł. 90 cm, różne kolory

179

Zabezpieczenie rowerowe
Dunlop

2299

99

zamknięcie blokady
uniemożliwia obracanie się koła

cylindryczna obudowa
zabezpiecza przed wierceniem
i piłowaniem

999

szt.

szt.

Gaz pieprzowy
Umarex 40 ml

Wiatrówka Umarex TDP 45*

cena za 1 L=249,75 zł

kaliber: 4,5 mm
prędkość początkowa: 130 m/s
zasilany kapsułą CO2
pojemność magazynka: 19 kulek typu BB
waga: 317 g, dł. 195 mm

licencjonowane oznaczenia
Heckler&Koch

1389

szt.

Zagęszczarka Kaltmann

199

szt.

30 x 0%

30 x 46,30 zł

moc 6,5 KM / 4,8 kW
silnik spalinowy: 1-cylindrowy,
4-suwowy OHV
zbiornik paliwowy: 3,6 L,
paliwo: benzyna bezołowiowa
gł. zagęszczania: 30 cm
dł. płyty: 550 mm, szer. płyty: 420 mm
kółka, mata silikonowa w zestawie
*produkt dostępny w wybranych
sklepach Bricomarché

szt.

Karabinek szturmowy ASG Heckler&Koch*
replika karabinka szturmowego Heckler&Koch G36 Sniper
napęd sprężynowy
prędkość początkowa: 230 FPS

pojemność magazynka: 40 kulek
zasięg strzału: max 20 m
waga: 2300 g, dł. 610/830 mm
w zestawie: magazynek, kolimator

olej 0,6 L gratis

*Aspekty prawne zakupu i posiadania:
Zgodnie z ustawą o broni i amunicji wszystkie wiatrówki
(zarówno z lufą gwintowaną, jak i lufą gładką) o energii pocisku poniżej 17 J
(dżuli) dostępne są w Polsce bez zezwolenia dla osób pełnoletnich.

159

175

szt.

szt.

Pilarka tarczowa
akumulatorowa Graphite

Szlifierka kątowa
akumulatorowa Graphite

napięcie: 18 V
śr. tarczy: 150 mm
max 4200 obr./min
gł. cięcia przy 90°/45°: max 48/36 mm
*bez akumulatora i ładowarki

napięcie: 18 V
śr. tarczy: 115 mm
max 10000 obr./min
osłona tarczy, blokada wrzeciona
*bez akumulatora i ładowarki

Torba
Energy +
przy zakupie 1 dowolnego
elektronarzędzia + 1 akumulatora
+ 1 ładowarki możliwość zakupu
torby za

79

139

99

szt.

napięcie: 18 V
moment obrotowy: max 44 Nm
ustawienie momentu obrotowego: 19+1
I: 0-350 obr./min, II: 0-1250 obr./min
*bez akumulatora i ładowarki

szt.

Wyrzynarka akumulatorowa
Graphite

Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa Graphite

99

99

szt.

Akumulator Energy+ Graphite
18 V, 2.0 Ah Li-Ion
z możliwością doładowywania bez ryzyka utraty pojemności
wskaźnik naładowania oraz elektroniczny system kontroli temperatury

1,50 zł

napięcie: 18 V
liczba skoków: max 2400/min, cięcie ukośne: max 45°
gł. cięcia w drewnie/metalu: 80/10 mm
oświetlenie LED, przyłącze do odsysania pyłu,
3 zakresy oscylacji
*bez akumulatora i ładowarki

4799

szt.

Ładowarka do akumulatorów
Energy+ Graphite
do akumulatorów 18 V Li-Ion
max prąd ładowania: 2.3 A
max czas ładowania akumulatora: 2 h

przydatność: 120 dni

9

77
op.

Cement Górażdże Premium
CEM I 42,5 R 25 kg
do wykonywania ław fundamentowych,
stropów, wieńców, nadproży, tarasów
cena za 1 kg=0,39 zł

2399

szt.

Płyta gipsowo-kartonowa
wodoodporna
zielona, gr. 12,5 mm, wym. 1200 x 2600 mm

3789

2999

op.

op.

Płytka gipsowa wewnętrzna
Vintage z gotową fugą

Płytka betonowa Arctic
op. 0,51 m², cena za 1 m²=58,80 zł
wym. 20 x 9,3 cm, 34 x 9,3 cm

op. 0,49 m², cena za 1 m²=77,33 zł
wym. 15,3 x 8 cm, 30,3 x 8 cm

899

op.

Fuga elastyczna Knauf 1,5 kg
kolory: biała, szara
cena za 1 kg=5,99 zł
*dostępne inne kolory - 9,99/op., cena za 1 kg=6,66 zł
*dostępne również opakowania 5 kg

1399

op.

Klej gipsowy Knauf
Perlfix 20 kg
cena za 1 kg=0,70 zł

2899

op.

3999

3999

op.

szt.

Wylewka samopoziomująca
WG-50 20 kg
cena za 1 kg=1,45 zł

Zaprawa klejowa
Atlas Plus 20 kg

Gładź szpachlowa Cekol
F-16 20 kg

do przyklejania płytek
cena za 1 kg=2,00 zł

do nakładania ręcznego i maszynowego
do stosowania wewnątrz pomieszczeń
cena za 1 kg=2,00 zł

plamoodporna

Przerwa
w malowaniu
Jeśli musisz na chwilę przerwać
malowanie, zawiń wałek lub
pędzel w torebkę foliową,
by uniknąć zaschnięcia farby.
6

więcej porad na fb
Bricomarché
po sąsiedzku

WIESIEK SKIBA
złota rączka z „Dzień dobry TVN”

2899

szt.

Farba Cieszynka Standard 10 L
kolor: biały, akrylowa farba emulsyjna
do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń
wydajność: 9 m²/L
cena za 1 L=2,90 zł

4990

szt.

Farba Dulux Easy Care 2,5 L
różne kolory
wykończenie: mat
hydrofobowa
wydajność: 14 m²/L
cena za 1 L=19,96 zł

8498

szt.

Farba Dulux Acryl Matt 10 L
biała, matowa, emulsyjna, odporna
na szorowanie, do malowania ścian
i sufitów wewnątrz pomieszczeń
wydajność: 14 m²/L
cena za 1 L=8,50 zł

58

99
szt.

Przęsło ogrodzeniowe
ocynkowane Oskar Plus 2
wys. 0,9 -1,2 m
szer. 1,8 m

5 lat

gwarancji

1599

szt.

Kratka bez ramy
wym. 38 x 180 cm
listwa, 10 x 28 mm
*dostępne inne wymiary:
55 x 180 cm - 17,99/szt.
90 x 180 cm - 27,99/szt.

138

szt.

Przęsło ogrodzeniowe
ocynkowane Tytus
wys. 0,9 -1,2 m, szer. 2 m

3799

2999

szt.

szt.

Lakierobejca Sadolin Dekor 1 L

1599

szt.

Lakierobejca Sadolin 3w1 700 ml

różne kolory, do dekoracyjno-ochronnego
malowania powierzchni drewnianych
na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
wydajność: 13-15 m²/L

*po rejestracji na stronie www.polbram.eu

różne kolory, zabezpiecza przed czynnikami
atmosferycznymi i grzybami,
do stosowania na zewnątrz
wydajność: 15 m²/L
cena za 1 L=42,84 zł

Impregnat akrylowy
do drewna 5 L
różne kolory
do stosowania na zewnątrz
cena za 1 L=3,20 zł

149

szt.

Przęsło ogrodzeniowe
ocynkowane Maciek
wys. 1,2 m, szer. 2 m
kolor: antracyt, struktura

2199

*po rejestracji na stronie www.polbram.eu

5 lat

3999

szt.

gwarancji

szt.

Masa asfaltowo-kauczukowa
Dysperbit Izohan 10 kg

Lepik na zimno Izohan
SBS TIXO 10 kg

emulsja bitumiczna do renowacji i konserwacji pokryć
dachowych, gruntowania podłoży oraz wykonywania
izolacji przeciwwilgociowej
cena za 1 kg=2,20 zł

modyfikowany SBS
cena za 1 kg=4,00 zł

997

1799

m²

szt.

Papa zgrzewalna wierzchniego
krycia Izolmix PYE PV250 S52H

Piana pistoletowa
Tytan 750 ml

gr. 5,2 mm
rolka: 7,5 m²,
cena za rolkę: 74,78 zł

doskonale wypełnia i uszczelnia
wysoka wydajność
cena za 1 L=23,99 zł

1199

szt.

Płyta tarasowo-chodnikowa
betonowa
wym. 40 x 40 cm
kolor: jasny szary

555
szt.

Mata stalowa
do zbrojenia posadzek
wym. 2 x 1 m

3988

szt.

Panel ogrodzeniowy 3D
ocynkowany malowany
wym. 2,5 x 1,52 m
oczko: 75 x 200 mm
kolor: zielony
*cena nie obejmuje słupków i podmurówki

099

m²

Folia paroizolacyjna
rolka, wym. 2 x 50 m, gr. 0,2 mm
cena za rolkę: 99 zł

Pawilon poliestrowy ze ściankami
wym. 3 x 4 x 2,65 m
stelaż stalowy
kolor: zielony, ecru, cappucino

549

szt.

działa nawet
przy otwartych oknach

od

599

1699

szt.

szt.

Płyn Bros przeciw komarom
i kleszczom 50 ml

Elektrofumigator Bros
do zwalczania much, komarów i mrówek
wystarcza na 60 nocy (60 x 8 h)

różne rodzaje
cena za 1 L=od 119,80 zł

od

1399

szt.

Lampion wiklinowy ze szkłem
kolor: biały
1. wys. 18 cm - 13,99/szt.
2. wys. 22 cm - 19,99/szt.
3. wys. 25 cm - 24,99/szt.

10 x 0%

10 x 54,90 zł

idealny dla 6 osób

229

szt.

1999

szt.

Stół piknikowy z ławkami
wym. 154 x 75 x 150 cm
z drewna sosnowego impregnowanego
ciśnieniowo

wys. 26 cm

Lampy solarne - dioda LED biała

20 x 0%

20 x 64,95 zł

1299

Lampion szklany

kpl.

1999

Zestaw mebli Toledo
z drewna akacjowego 7-częściowy

szt.

stół prostokątny rozkładany,
wym. 180/230 x 100 x 75 cm
6 krzeseł składanych, wym. 60 x 42 x 86 cm

699

szt.

Basen stelażowy
427 x 84 cm

8

poj. 10220 L
pompa o wydajności 2006 L/h
zestaw naprawczy w komplecie

Latarnia ze świecą
wym. 13,5 x 13,5 x 27,5 cm

10 x 0%

10 x 69,90 zł

279

szt.

Basen rozporowy
z kołnierzem 366 x 76 cm
poj. 5377 L
pompa o wydajności 1249 L/h
zestaw naprawczy w komplecie

899

szt.

kolor: chrom
wys. 44 cm

19

3999

szt.

89
kpl.

Wąż ogrodowy GO/ON!
z armaturą

Zraszacz sektorowy Multi
wbijany, 4-funkcyjny
pow. podlewania: max 346 m²
kąt zraszania: 20°-360°
umożliwia zmianę wielkości i kształtu pola zraszania

śr. 1/2” dł. 20 mb
armatura: 2 szybkozłączki,
przyłącze kranowe, dysza prosta

4999

szt.

99

Zraszacz wahadłowy Turbo
18 dysz
płynna sektorowa regulacja pola zraszania
pow. podlewania: max 240 m²

kpl.

Zestaw Hobby Ergo
1. Wąż 6-warstwowy ATS2TM, dł. 20 m
2. W zestawie:
zraszacz pistoletowy wielofunkcyjny ERGO
2 x szybkozłączki ERGO
przyłącze uniwersalne ERGO

10 x 0%

10 x 46,90 zł

69

99

99

szt.

Opryskiwacz ciśnieniowy

228

99

szt.

Pompa do wody brudnej
Inox GO/ON!

Pompa głębinowa

poj. 6 L
dł. lancy: 50 cm

moc: 280 W
wydajność: 1020L/h
wys. podnoszenia: max 68 m
gł. zanurzenia: max 5 m

169

szt.

moc: 1100 W
wydajność: 15000 L/h
wys. podnoszenia: max 10 m
gł. zanurzenia: max 7 m
śr. zanieczyszczeń: max 35 mm

469

szt.

Hydrofor

moc: 1200 W
wydajność: 3400 L/h
wys. pompowania: max 46 m
wys. zasysania: max 7 m
zbiornik, poj. 19 L, wąż ssący: 4 m
filtr z wkładem nylonowym

szt.

Nożyce elektryczne GO/ON!
do żywopłotu

1999

szt.

Grabie 14-zębne
z metalowym
trzonkiem
profilowane

2499

moc: 710 W
dł. robocza: 51 cm
gr. ciętych gałęzi: max 24 mm
obrotowy uchwyt

szt.

Szpadel
z metalowym
trzonkiem

zakończenie proste

179

szt.

Kosiarka elektryczna
moc: 1200 W
szer. koszenia: 33 cm
poj. kosza: 30 L
3-stopniowa regulacja
wysokości koszenia

4929

szt.

Wykaszarka elektryczna
moc: 250 W
półautomatyczna głowica żyłkowa,
śr. żyłki: 1,3 mm
szer. cięcia trawy: 20 cm

99

99 Dzień Dziecka
kpl.

Zestaw mebli ogrodowych
dla dzieci
wzory: małpka, lew, żabka
stolik, śr. 50 cm, wys. 50 cm
2 foteliki, wym. 38 x 38 x 50 cm
parasol, śr. 105 cm

19

99
szt.

34

99

99

99

Kosiarka plastikowa
wym. 47,5 x 36 x 18 cm

kpl.

Wózek z zabawkami do piasku
w zestawie różne akcesoria

34

99
szt.

Tor wodny do ślizgania

dł. 549 cm, 1 tor
zestaw naprawczy w komplecie
*2 tory - 54,99/szt.
*dla dzieci w wieku 5-12 lat

34

wym. 79 x 56 x 50 cm
różne kolory
w zestawie: 2 foremki, kubek, sitko

59

99

99

39

99

szt.

wym. 152 x 152 x 74 cm
poj. 324 L
fontanna przyłączana do węża ogrodowego
zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci powyżej 2 lat

wym. 135 x 119 cm
max obciążenie: 45 kg
zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci powyżej 3 lat

Basen nadmuchiwany z daszkiem

wym. 97 x 66 cm
poj. 26 L
różne wzory
zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci powyżej 2 lat

regulowana długość

21

99
szt.

Ponton statek kosmiczny
nadmuchiwany

139

wym. 102 x 97 cm
dmuchany daszek z ochroną
przed promieniowaniem UV
*dla dzieci w wieku 3-6 lat

szt.

189

129

szt.

Piaskownica drewniana
z ławkami i przykryciem

19

99

wym. 155 x 145 cm
max obciążenie: 45 kg
pistolet na wodę, 4 komory powietrzne
zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci powyżej 3 lat

szt.

Krokodyl nadmuchiwany
z uchwytem

wym. 220 x 160 x 240 cm

miła w dotyku

szt.

Statek kosmiczny
nadmuchiwany z uchwytami

21

śr. 95 cm
kolory: niebieski, pomarańczowy
stalowy stelaż pokryty pianką
obciążenie max: 50 kg

Huśtawka drewniana

59

99

49

Huśtawka Bocianie gniazdo

szt.

szt.

Basen nadmuchiwany
Słoń z fontanną

Flaming nadmuchiwany
z uchwytami

szt.

kpl.

Stolik wielofunkcyjny
Creative Fun

189

wym. 168 x 89 cm
zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci powyżej 3 lat

kpl.

Plac zabaw z basenem

poj. 314 L
wym. 435 x 213 x 117 cm
zjeżdżalnia, 2 x ringo, 6 x dmuchane kręgle,
4 x piłeczki
zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci powyżej 2 lat

wym. 120 x 29 x 120 cm

szt.

Poduszka-przytulanka

10

wym. ok. 25 x 47 cm
różne wzory i kolory

fontanna w formie piłki
podłączana do węża ogrodowego

19

Dzień Matki

12

99

od
Róża

2

szt.

99

1

szt.

Kwitnące ample
rodzaje: pelargonie,
lobelie, surfinie, fuksje
różne kolory
kolorowe doniczki

3

odmiany: wielkokwiatowa, wielokwiatowa,
drobnokwiatowa
różne kolory
1. krzaczasta, pojemnik: 3 L - 12,99/szt.
2. pnąca, z drabinką, pojemnik: 5 L - 19,99/szt.
3. szczepiona na pniu, pojemnik: 5 L - 34,99/szt.

od

8

99
szt.

Osłonka ceramiczna
różne kolory
wys. od 12,5 cm, śr. od 13 cm

od

8

21

99

99

szt.

wys. 60 cm
różne kolory
doniczka: 12 cm
*cena bez osłonki

plastikowa, różne kolory
śr. od 14 cm

15

99

szt.

Poduszka dekoracyjna

wym. 40 x 40 cm
zapinana na zamek,
miękka i przyjemna w dotyku
różne wzory

szt.

Storczyk 2-pędowy

Osłonka Duet

14

99
szt.

Poduszka z napisem
wym. 40 x 40 cm
różne wzory

19

99
szt.

Kwietnik metalowy z osłonką

2 wzory z ptaszkami
wym. od 24 x 10 x 29 cm
*cena bez rośliny

26

99
szt.

Hortensja XL

różne kolory
wys. 50-70 cm
doniczka: 23 cm

9

99

szt.

Ramka na zdjęcia
wym. 29 x 29 cm
mdf, kolor: biały

299

szt.

Parasol stalowy z wentylacją

165

szt.

Parasol stalowy
ze stelażem bocznym
śr. 300 cm, różne kolory
6 żeber stalowych
stelaż stalowy z korbką, malowany proszkowo,
podstawa krzyżakowa bez obciążników
materiał: poliester 160 g/m²

168

szt.

Grill kociołek z popielnikiem
wym. 95,5 x 57 cm, śr. misy: 47 cm
misa i pokrywa stalowa, ruszt stalowy
system regulacji dostępu powietrza,
ruszt węglowy, kółka do łatwego przemieszczania

139

szt.

589

Grill węglowy wózek
z 2 półkami

op.

wym. 66 x 58 x 87,5 cm,
wym. rusztu: 53 x 33,5 cm
stal emaliowana, ruszt chromowany
kółka do łatwego przemieszczania

Grill jednorazowy
przenośny
węgiel w zestawie
waga: 450 g

4499

szt.

Żagiel przeciwsłoneczny
kolor: ecru, wym. 3,6 x 3,6 x 3,6 m
3 aluminiowe uchwyty i linki
nylonowe, torba do przechowywania
w zestawie
materiał: poliester 180 g/m²

3999

szt.

Hamak bawełniany
wym. 200 x 80 cm
uchwyty drewniane
materiał: bawełna 280 g/m²
obciążenie: max 90 kg

Informator handlowy nr 12/2018 ważny od 23 maja do 3 czerwca lub do wyczerpania asortymentu. Bricomarché zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz błędów edytorskich. Zdjęcia niektórych artykułów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Podane ceny stanowią ceny sugerowane. Ceny zawierają podatek VAT.

różne kolory, śr. 400 cm
8 stalowych żeber
tyczka aluminiowa: śr. 48 mm, z korbką
materiał: poliester 180 g/m²

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:
Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko, Głogów, Głuchołazy,
Gniezno, Goleniów, Golub-Dobrzyń, Gostyń, Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarocin, Jarosław, Jelcz-Laskowice, Kalisz, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kluczbork, Knurów, Koło,
Kołobrzeg, Konin, Kostrzyn N/Odrą, Koszarówka, Kościan, Krotoszyn, Kutno, Kwidzyn, Lębork, Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Mogilno, Morąg, Mrągowo, Namysłów,
Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy Tomyśl, Oborniki Wlkp.,Oława, Opinogóra Górna, 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, Puck, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słubice, Słupca, Sokołów Podlaski, Sokółka, Starachowice,
Stargard, Starogard Gd., Starogard Gd. 2, Strzegom, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Szprotawa, Śrem, Środa Wlkp., Świdwin, Świebodzice, Świecie, Świętochłowice, Tczew,
Tczew 2, Tomaszów Lubelski, Trzcianka, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wejherowo, Wieluń, Wodzisław Śląski, Wolsztyn, Wrocław, Września, Wschowa, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zduńska Wola, Zielona Góra, Zielona Góra CH Pomorskie,
Złocieniec, Żary, Żnin.
Pełna lista teleadresowa dostępna na www.bricomarche.pl

