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Farba Magnat 
Ceramic 2,5 L 
-   63,99/szt.
 różne kolory
 odporna na 
szorowanie 
na mokro i na środki 
dezynfekujące
 wydajność: 16 m²/L
 cena za 1 L=25,60 zł

1. Lampa podłogowa -   od 179/szt.   60 W, E27  wykończenie: metal, kolor: czarny  wys. 100 cm -  179 /szt. wys. 134 cm -  229 /szt.
 kl. A++ do E *nie zawiera źródła światła 2. Lustro stojące -   89,99/szt.   wym. 30 x 150 cm kolor: czarny 3. Panel podłogowy Dąb 
Atlas -   34,95/m2   AC5, HDF 8 mm  op. 2,22 m², cena za op.: 77,59 zł  4. Lampion szklany -   od 19,99/szt.   kolor: czarny 
wym. 13 x 16 cm -  19,99 /szt. wys. 18 x 22 cm -  24,99 /szt.

str. 20

Trawa 
dekoracyjna 
-   89,99/szt.
 wys. 100 cm 

1

2

3

4

4-stronna 
V-fuga

struktura 
drewna

gwarancji
20lat
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3. Obraz na płycie MDF 
-   69,99/szt.
 wym. 60 x 90 cm

1. Lampa wisząca Lyna 
-   179/szt.
 40 W, E14
 wykończenie: metal, kryształ, klosz: 
kryształ, kolory: brązowy, chrom
 kl. A++ do E

6. Dywan Pecara 
-   169/szt.
 wym. 120 x 180 cm

Dywan Mitra 
-   199/szt.

 wym. 120 x 180 cm
 kolory: szary, beżowyDywan Oslo 

-   39,99/szt.
 wym. 60 x 85 cm
 różne kolory

Poduszka Oslo 
-   44,99/szt.
 wym. 45 x 45 cm
 różne kolory

4. Poduszka Shiny Fur 
-   19,99/szt.
 wym. 40 x 40 cm
 różne kolory

Koc -   49,99/szt.
 wym. 130 x 160 cm
 kolory: szary, różowy

2. Zasłona Blackout 
na kółkach 
-   59,99/szt.
 wym. 140 x 245 cm
 różne kolory

Lampa 
podłogowa 
-   159/szt.
 40 W, E27
 wys. 150 cm
 metalowe nogi, 
różne kolory
 kl. A++ do E

5. Areka -   59,99/szt.
 wys. 90-110 cm
 doniczka: 19 cm

*bez osłonki

3

4

5

6

21

Lampka 
stołowa 
-   49,99/szt.
 40 W, E27
 wys. 47 cm
 metalowe nogi, 
różne kolory
 kl. A++ do E

2
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z: 

Wazon ceramiczny 
-   od 19,99/szt.
 kolor: biały 
ze złotym liściem
 różne wymiary

Ramka na zdjęcie 
-   od 6,99/szt.
 kolor: miedziano-biały
 wym. 13,5 x 19 cm -  6,99 /szt.
 wym. 16 x 21 cm -  8,99 /szt.
 wym. 21 x 26 cm -  9,99 /szt.

Ramka na zdjęcie 
-   od 6,99/szt.
 kolor: szary
 wym. 10 x 15 cm -  6,99 /szt.
 wym. 13 x 18 cm -  7,99 /szt.

Świecznik ceramiczny 
-   od 24,99/szt.
 kolor: biały perłowy, szary perłowy
 wys. 19,5 cm -  24,99 /szt.
 wys. 25 cm -  29,99 /szt. 

Lustro 
-   69,99/szt.
 śr. 59,5 cm
 plastikowa rama, 
kolor: srebrny

Liść dekoracyjny 
-   6,99/szt.
 1. Liść bananowca, dł. 80 cm
 2. Liść monstery, dł. 73 cm

Monstera 
-   29,99/szt.
 odmiana Monkey Leaf
 wys. 25-35 cm
 doniczka: 12 cm

Zegar ścienny -   79,99/szt.
 śr. 60 cm, kolor: szary

RaRaRRaRRaRaRaRaRaRRaRRRaRRaRaRaRaRaRaRaRaRaRaRaRRRRaaamkmkmkmkmmkmkmkmkkmmkmkmkmkmkkmkkmkmkmkmkmkmkkm aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nanannannnananananaannnnnaannnannnannannan zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzdjdjdjdjdjddjjjjjdjdjjdjjdjdjjjjdjdjjjjjęęęęę
------------   od 6,99/szt.

Storczyk sztuczny gumowany 
w doniczce -   39,99/szt.
 wys. 44 cm
 różne kolory

Osłonka plastikowa 
Magnolia -   od 2,99/szt.

 śr. od 14 cm 
 różne kolory 

 z dekoracyjną fakturą

Firana Shine 
na kółkach  
-   39,99/szt.
 wym. 140 x 245 cm
 kolory: biały, szary

2

1

3
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2. Lampa podłogowa -   149/szt.
 60 W, E27
 wys. 170 cm
 metalowa, kolor: czarny matowy
 kl. A++ do E

*nie zawiera źródła światła

11. Firana Lumino na kółkach  
-   64,99/szt.
 wym. 140 x 245 cm
 różne kolory

10. Dywan Marengo -   59,99/szt.
 wym. 60 x 120 cm
 różne kolory

1. Obraz na płótnie -   od 39,99/szt.
 różne wzory
 wym. 40 x 60 cm -  39,99 /szt.
 wym. 50 x 70 cm -  49,99 /szt.

7. Świecznik -   59,99/szt.
 wym. 36 x 14 x 10 cm
 na 5 świec typu tealight

*cena nie zawiera świec

4. Drewniana ramka na zdjęcia 
-   119/szt.
 ramka na 9 zdjęć w formacie 10 x 14 cm
 wym. całkowity: 67 x 54 cm

8. Kwietnik sznurkowy -   od 29,99/szt.
 osłonka wykonana z trawy morskiej
 śr. 21 cm, wys. 36 cm -  29,99 /szt.
 śr. 26 cm, wys. 47 cm -  39,99 /szt.
 śr. 30 cm, wys. 59 cm -  49,99 /szt. 

9. Lampion -   od 49,99/szt.
 wym. 18 x 18 x 25,5 cm -  49,99 /szt.
 wym. 22 x 22 x 31,5 cm -  69,99 /szt.

*cena nie zawiera świecy

Zegar -   49,99/szt.
 wym. 30 x 40 x 3,5 cm
 kolory: nude, szary, taupe

6. Syngonium -   9,99/szt.
 wys. 20-30 cm
 doniczka: 12 cm

*bez osłonki

5. Zamiokulkas Raven -   59,99/szt.
 wys. 50-70 cm
 doniczka: 17 cm

*odmiana o ciemnych liściach

1

2

3

4

5

6

8

7

10

11

9

Osłonka 
ceramiczna 
-   7,99/szt.
 różne kolory
 śr. 13 cm

Osłonka 
ceramiczna 

-   od 10,99/szt.
 różne kolory
 śr. od 13 cm

Osłonka 
ceramiczna 
-   od 9,99/szt.
 kolory: antracyt, 
grafi towy, biały
 śr. 13 cm -  9,99 /szt.
 śr. 15 cm -  11,99 /szt.

Sukulent -   8,99/szt.
 różne odmiany
 wys. 8-18 cm
 doniczka: 10 cm

3. Lampa wisząca -   69,99/szt.
 40 W, E27
 metalowa, kolor: czarny matowy
 kl. A++ do E

4
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Firana Ilusa na kółkach 
-   54,99/szt.
 wym. 140 x 245 cm
 kolor: biały

Obraz na płótnie 
-   79,99/szt.
 wym. 45 x 140 cm

Żywy ogródek 
w szkle 

-   39,99/szt.
 roślina: tillandsia

 wys. 25 cm, śr. 15 cm

.

Lampa wisząca Bamboo 
-   199/szt.
 3 x 12 W, LED E27
 wykończenie: sznur konopny, 
metal, bambus
 kl. A++ do A

*nie zawiera źródła światła

Kula szklana 
-   od 26,99/szt.

 śr. 24 cm -  26,99 /szt.
 śr. 30 cm -  34,99 /szt.

Figurka ceramiczna Kot 
-   od 14,99/szt.

 wys. 20,2 cm -  14,99 /szt.
 wys. 26,5 cm -  19,99 /szt.

*produkt dostępny od 2 października

Ramka na zdjęcie 
-   14,99/szt.

 wym. 21,5 x 16,5 x 4,8 cm
 drewniana, podwójne szkło

 różne kolory

5
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1. Lampa dekoracyjna 
Zelda LED -   69,99/szt.
 2 x 5 W
 szer. 31 cm
 klosze: aluminium, 
kolory: biały, czarny
 kl. A+

Obraz 
na płycie MDF -   69,99/szt.
 wym. 60 x 90 cm

Zegar ścienny -   29,99/szt.
 śr. 30,5 cm
 kolory: biały, szary, zielony

Figurka ceramiczna 
-   od 14,99/szt.
 wym. 10,5 x 10,5 x 16,3 -  14,99 /szt.
 wym. 13,5 x 13,5 x 18 -  29,99 /szt.

Świeca w szkle 
-   6,99/szt.
 czas palenia: 10 h
 różne kolory
 wys. 6,5 cm

Koc -   29,99/szt.
 wym. 130 x 160 cm

Poduszka -   34,99/szt.
 wym. 45 x 45 cm

 2 kolory

Zamiokulkas zamiolistny
-   29,99/szt.
 odmiana o ciemnych liściach
 wys. 60-80 cm
 doniczka: 17 cm

*bez osłonki

1

2

2. Zasłona Lure 
na kółkach 
-   79,99/szt.
 wym. 140 x 245 cm
 kolory: niebieski, 
antracyt

1. Karnisz metalowy 
pojedynczy Zylinder 
-   44,99/kpl.
 śr. 19 mm, dł. 160 cm
 kolory: mosiądz, nikiel
 kompletny zestaw

Komplet pościeli z bawełny satynowej 
-   od 69,99/kpl.
 różne wzory i kolory
 wym. 140 x 200 cm, 1 x 70 x 80 cm -  69,99 /kpl.
 wym. 160 x 200 cm, 2 x 70 x 80 cm -  79,99 /kpl.
 wym. 200 x 220 cm, 2 x 70 x 80 cm -  89,99 /kpl.

Poduszka Emil 
-   19,99/szt.
 wym. 40 x 40 cm
 różne kolory

Poduszka Gwiazdka 
-   19,99/szt.
 wym. 40 x 40 cm
 różne kolory

6
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Storczyk 
2-pędowy 
-   19,99/szt.
 wys. 50-70 cm
 doniczka: 12 cm
 różne kolory 

Osłonka 
ceramiczna 

-   od 10,99/szt.
 różne kolory

 śr. 13 cm -  10,99 /szt.
 śr. 14 cm -  11,99 /szt.

Zasłona Velvet 
na kółkach -   74,99/szt.
 wym. 140 x 250 cm
 różne kolory

1

2

Firana siatkowa Net 
-   44,99/szt.
 wym. 140 x 250 cm
 kolor: biały

Żywy ogródek w szkle 
-   od 49,99/szt.
1. roślina: skrzydłokwiat
wys. 40 cm, 
śr. 20 cm -   49,99 /szt.
2. roślina: sukulent 
wys. 35 cm, 
śr. 22 cm -   59,99 /szt.

Żyrandol LED -   249/szt.
 42 W
 wykończenie: aluminium
 barwa światła: ciepły biały 
 kl. A++ do A

Poduszka 
Velvet 
-   21,99/szt.
 wym. 45 x 45 cm
 różne kolory

Lampka stołowa 
-   39,99/szt.
 40 W, E14
 wys. 29 cm
 podstawa ceramiczna, 
kolor: srebrny, abażur, kolor: biały
 kl. A++ do E

7
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Poduszka 
-   19,99/szt.
 wym. 40 x 40 cm
 2 wzory

Dywan Prestige -   179/szt.
 wym. 120 x 160 cm
 kolory: beżowy, szary

Drewniana ramka -   29,99/szt.
 ramka na 3 zdjęcia
 wym. całkowity: 45,5 x 15 cm

Wieszak -   24,99/szt.
 wym. 32,5 x 7,5 x 12,5 cm
 2 kolory

Drewniane pudełko 
-   24,99/szt.
 wym. 18,5 x 18,5 x 7 cm
 2 wzory

Drewniana ramka 
na zdjęcie -   16,99/szt.
 wym. 18 x 0,9 x 23 cm

Zegar ścienny 
-   14,99/szt.
 śr. 28 cm, 2 wzory

Wieszak metalowy
-   139/szt.
 kolor: biały
 wym. 69 x 34 x 190 cm

Koc/Narzuta Louis 
-   69,99/szt.
 wym. 150 x 200 cm
 różne kolory

Poduszka Louis -   16,99/szt.
 wym. 40 x 40 cm
 różne kolory

Dywan Fido 
-   74,99/szt.
 wym. 60 x 120 cm
 różne kolory

8
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Zegar ścienny -   od 29,99/szt.
 śr. 30 cm

Stojak 
na parasole 
-   69,99/szt.
 wym. 29 x 29 x 66,5 cm
 metalowy
 kolor: czarny

Lampka ceramiczna -   od 49,99/szt.
 podstawa ceramiczna, kolory: czarny, biały
 60 W, E27, wys. 45 cm -  49,99 /szt.
 60 W, E27, wys. 64 cm -  99,99 /szt.
 kl. A++ do E

Zegar na skórzanym 
pasku -   69,99/szt.
 śr. od 30 cm
 różne wzory

1. Lustro -   149/szt.
 wym. 56 x 75 cm

Seria spotów Enali 
-   od 22,99/szt.
 max. 35 W, GU10
 klosze metalowe, kolory: biały, czarny
 kl. A++ do E
 1. Kinkiet -  22,99 /szt.
 2. Listwa 2 x 35 W -  39,99 /szt.
 3. Plafon 3 x 35 W -  59,99 /szt.
 4. Listwa 3 x 35 W -  69,99 /szt.

Lustro Jyvaskyla 
-   179/szt.
 wym. 44 x 132 cm

2. Trawa dekoracyjna w doniczce 
-   39,99/szt.
 wys. 71 cm

3. Regał na buty -   od 59,99/szt.
 2 półki, wym. 62,5 x 32 x 7,5 cm -  59,99 /szt.
 4 półki, wym. 85 x 32 x 10 cm -  79,99 /szt.

*zdjęcie poglądowe

3

3

4

1

1

2

2

Figurka ceramiczna Kot -   od 11,99/szt.
 kolory: biały, czarny
 różne wzory i wymiary

9
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Lampa wisząca LED -   299/szt.
 36 W wykończenie: akryl, metal
 dł. 92 cm
 barwa światła: ciepły biały, 
kl. A++ do A

Folia samoprzylepna do pisania -   13,99/szt.
 wym. 45 x 200 cm
 w zestawie: marker ze ścieraczem

Zegar ścienny 
-   49,99/szt.
 śr. 50 cm

Miniroleta 
Zebra Classic 
-   od 29,99/szt.
 wym. od 35 x 150 cm
 różne kolory

Obraz na szkle 
-   19,99/szt.
 wym. 20 x 20 cm
 2 wzory

Bateria zlewozmywakowa 
giętka Kameleon -   198/szt.

 głowica: 35 mm
 wykończenie: chrom

 silikonowy wąż, kolory: czarny, biały, szary
 perlator oszczędzający wodę

2. Blat laminowany Dąb Canyon -   59,99/mb
 wym. 3050 x 600 x 38 mm op. 3,05 mb, 
cena za op.: 182,97 zł

1. Panel dekoracyjny kuchenny -   89/mb
 wym. 10 x 640 x 2050 mm
 op. 2,05 mb, cena za op.: 182,45 zł

5. Panel winylowy SPC Salt Mine -   64,99/m2

 gr. 5 mm  zintegrowany podkład wyciszający 
 zamek szybkiego montażu: 1click2go pure op. 1,86 m², 
cena za op.: 120,88 zł

4. Zlewozmywak granitowy 1-komorowy 
Fox z baterią -   318/kpl.
 wpuszczany wym. 77 x 45 x 17 cm  kolory: beżowy, 
grafi t, szary w komplecie: bateria typu U, syfon

3. Akcesoria kuchenne -   od 9,99/szt.
 kolor: czarny
 Podkładka pod garnek -  9,99 /szt.
 Uchwyt na ręcznik papierowy -  9,99 /szt.
 Serwetnik -  14,99 /szt.
 Pojemnik na sztućce -  14,99 /szt.

Koszyk okrągły -   15,99/szt.
 kosz metalowy, podstawa drewniana
 wym. 28 x 12 cm
 2 wzory 

2

1

5

3

4
dwustronny

4-stronna V-fuga

wodoodporny

nowa generacja 
paneli winylowych

Pojemnik szklany z pokrywą -   od 6,99/szt.
 kolor pokrywki: różowe złoto 
 poj. 0,8 L -  6,99 /szt.
 poj. 1,2 L -  7,99 /szt.

Obraz w ramie -   19,99/szt.
 wym. 30 x 40 cm

10

gwarancji
20lat
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Poduszka na siedzisko 
krzesła -   24,99/szt.
 wym. 39 x 39 cm
 kolory: czekoladowy, piaskowy

Tekstylia kuchenne 
Verdure -  od 5,99/szt.
 100% bawełny, 3 kolory

1. Ręcznik -  5,99 /szt.
2. Rękawica z łapką -  9,99 /kpl.
3. 2 x rękawica -  11,99 /kpl. 
4. Fartuch -  14,99 /szt. Obrus Dots -   od 24,99/szt.

 2 wzory, kolory: biały, ecru
 wym. 130 x 180 cm -  24,99 /szt.
 wym. 145 x 220 cm -  34,99 /szt.
 wym. 150 x 300 cm -  44,99 /szt.

Zasłona -   89,99/szt.
 wym. 160 x 250 cm
 różne wzory
 na taśmie imitującej kółka

Obrus -   69,99/szt.
 wym. 140 x 220 cm
 różne wzory

Woal okienny -   99,99/kpl.
 kolory: biały, biało-szary
 różne wzory i wymiary

Szyna sufitowa -   od 14,99/szt.
 kolor: biały
 dł. od 150 cm
 1. jednotorowa - od  14,99 /szt.
 2. dwutorowa - od  19,99 /szt.

Lampa szklana Kula -   109/szt.
 60 W, E27, śr. 30 cm
 wykończenie: akryl z metalem
 kl. A++ do E

Ceramika 
Flower Jeans -   od 7,99/szt.

Mata stołowa 
słomkowa -   4,99/szt.
 śr. 38 cm różne kolory

Obrus -   od 44,99/szt.
 100% bawełna
 kolor: szary, 
wym. 140 x 180 cm -  44.99 /szt.
 kolor: miętowy, 
wym. 110 x 160 cm -  49,99 /szt.

Wazon szklany 
-   od 8,99/szt.

1. wys. 20,5 cm 
-  8,99 /szt.

2. wys. 25 cm 
-   12,99 /szt.

Kwiat dekoracyjny 
-   14,99/szt.
 wys. 58 cm
 różne kolory

Kwiat dekoracyjny 
Magnolia -   7,99/szt.
 wys. 44 cm
 kolory: biały, różowy

Kwiat dekoracyjny 
Róża -   14,99/szt.

 wys. 80 cm
 różne kolory

2

2 3

1

1

4
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Lampa przysufitowa 
-   od 139/szt.
 60 W, E27
 wykończenie: metal, 
klosze ozdobione kryształkami
 1. 2 x 60 W -  139 /szt.
 2. 3 x 60 W -  199 /szt.
 kl. A++ do E

Lampka metalowa 
-   99,99/szt.
  40 W, E27
 wys. 65 cm
 postawa metalowa: 
srebrno-czarna, 
klosz: czarny
 kl. A++ do E

Lampa wisząca Benjamin 
-   149/szt.
 40 W, E14
 wykończenie: metal, klosz szklany
 kl. A++ do E

Seria lamp Gardenia -   od 49,99/szt.
 40 W, E14
 wykończenie: metal, klosz z tworzywa z dekora-
cyjnymi kryształkami
 1. Kinkiet -  49,99 /szt.
 2. Lampa wisząca -  169 /szt.
 kl. A++ do E

Lampa wisząca Utah -   139/szt.
 3 x 40 W, E14, zawiesia akrylowe, kl. A++ do E

* dostępny również Kinkiet Utah -   64,99 /szt.

Plafon 
LED 
-   249/szt.
 2 x 32 W LED
 śr. 40 cm
 kl. A+

Plafoniera 
kryształowa LED 

sterowana pilotem 
-   od 199/szt.

 4 x 60 W, E14 + diody LED
 śr. 40 cm

 wykończenie: metal, klosz 
ozdobiony kryształkami

 różne wzory
 kl. A++ do E

Lampka ceramiczna -   od 34,99/szt.
 podstawa: srebrno-czarna, klosz: czarny
 60 W, E14, wys. 40 cm -  34,99 /szt.
 60 W, E27, wys. 43 cm -  44,99 /szt.
 kl. A++ do E

Lampka 
ceramiczna 

-   79,99/szt.
 40 W, E27

 wys. 42 cm
 postawa ceramiczna: biała 

ze srebrnym liściem
 klosz: biały

 kl. A++ do E 

Lampa wisząca 
Osvaldo -   119/szt.
 60 W, E27
 wykończenie: stal, 
kryształ, 
klosz: kryształ
 kl. A++ do E

Lampa wisząca 
Sadie -   129/szt.
 60 W, E27 
 kolor: biały, buk
 kl. A++ do E

1

2
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Seria spotów Mario 
-   od 39,99/szt.
 35 W, GU10
 wykończenie: metal, kolor: czarny
 kl. A++ do E
 1. Kinkiet -  39,99 /szt.
 2. Listwa 2 x 35 W -  79,99 /szt.
 3. Listwa 3 x 35 W -  119 /szt.

Seria spotów Karen LED
-   od 34,99/szt.
 4 W, 280 lumenów
 wykończenie: metal
 kolor: biały, buk
 kl. A+
 1. Kinkiet -  34,99 /szt.
 2. Listwa 2 x 4 W -  64,99 /szt.
 3. Plafon 3 x 4 W -  99,99 /szt.

Seria lamp Olimpia 
-   od 34,99/szt.
 40 W, E14
 wykończenie: metal, klosze: 
szklane, białe matowe
 1. Kinkiet -  34,99 /szt.
 2. Lampa wisząca, 5 x 40 W -  99,99 /szt.
 kl. A++ do E

Lampka stołowa 
-   24,99/szt.

 25 W, E14 
 wys. 18 cm
 różne wzory

 materiał: stal nierdzewna, 
tkanina wzmacniana 

tworzywem
 kl. A++ do E

Lampka biurkowa LED -   109/szt.
 7 W, 230 lumenów

 posiada wyświetlacz z funkcją termometru, 
daty i godziny oraz pojemnik na długopisy

 możliwość regulacji intensywności świecenia
 kl. A++ 

Lampka biurkowa LED -   119/szt.
 7 W, 230 lumenów

 posiada wyświetlacz z funkcją temperatury oraz godziny
 możliwość regulacji intensywności świecenia

 wykończenie: skóra ekologiczna
 kl. A++

Lampka 
biurkowa LED 

-   149/szt.
 16,5 W, 230 lumenów

 panel dotykowy, możliwość 
regulacji 

intensywności świecenia
 kl. A++

regulacja 
kierunku 
świecenia

Lampa 
dekoracyjna 
Regal LED -   od 74,99/szt.
 wykończenie: chrom 
 9 W, szer. 42 cm -  74,99 /szt.
 12 W, szer. 52 cm -  89,99 /szt.
 kl. A

Lampa wisząca Alana  LED -   599/szt.
 48 W, 2800 lumenów kl. A

Lampa wisząca Iceland -   139/szt.
 60 W, E27
 wykończenie: metal, kolor: czarny
 kl. A++ do E

*nie zawiera źródła światła

13
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Kinkiet Louise -   od 79,99/szt.
 wykończenie: metal, szkło
 kolory: chrom, chrom satyna
 5 W, 24 LED 360 lm -  79,99 /szt.
 10 W, 48 LED 700 lm -  119 /szt.
 kl. A+

Deska WC 
Iris GO/ON! 

-   18,99/szt.
 polipropylenowa

Deska WC 
wolnoopadająca 

Vista -   59,99/szt.
 polipropylenowa

5. Płytka ścienna rektyfiko-
wana Nuta -   29,99/m2

 połysk, kolor: biały
 wym. 30 x 60 cm
 op. 1,44 m², cena za op.: 43,19 zł

6. Płytka rektyfikowana 
dekor Nuta -   6,99/szt.
 połysk, kolor: biały
 wym. 30 x 60 cm

Płytka ścienna 
-   17,99/m2

 wym. 20 x 25 cm
 połysk, kolor: biały
 op. 1,5 m², 
cena za op.: 26,99 zł

Płytka 
dekor Ines 
Patchwork 
-   4,99/szt.
 wym. 20 x 25 cm
 kolor: odcienie szarości

7. Gres szkliwiony rektyfikowa-
ny Atlanta Carrara -   39,99/m2

 połysk, kolor: biało-szary
 wym. 60 x 60 cm
 op. 1,44 m², cena za op.: 57,59 zł

9. Szafka podwieszana 
pod umywalkę -   299/szt.
 kolor: biały
 wym. 60 x 45,6 x 53 cm

8. Szafka wisząca -   179/szt.
 kolor: biały
 wym. 40 x 100 x 31,6 cm

10. Szafka wisząca -   229/szt.
 kolor: biały
 wym. 59,6 x 100 x 31,6 cm

12. Blat laminowany 
Sanremo -   od 99,99/szt.
 wym.60,4 x 45,8 x 1,6 cm -  99,99 /szt.
 wym.120,4 x 45,8 x 1,6 cm -  159 /szt.

11. Umywalka ceramiczna 
-   149/szt.
 wym. 48 x 37 cm

*bez baterii i syfonu

1. Lustro Duoline Eco z oświe-
tleniem LED -   269/szt.
 wym. 80 x 60 cm

13. Deszczownia Socho 
-   159/kpl.
 deszczownia, śr. 24,5 cm
 wys. drążka: 95 cm
 słuchawka 5-funkcyjna, 
wąż w podwójnym metalowym 
oplocie, dł. 60 cm, mydelniczka
 wykończenie: chrom

14. Kabina prysznicowa 
Celine -   398/kpl.
 wym. 80 x 80 x 195 cm 
lub 90 x 90 x 195 cm, 
brodzik, wys. 15 cm
 profi l aluminiowy, kolor: satyna, 
drzwi i ścianki szklane, transparentne

2. Akcesoria łazienkowe 
Snow -   od 7,99/szt.
 kolor: biały, z tworzywa z dodatkiem 
elementów z bambusa
 dozownik, kubek kosmetyczny, 
pojemik na szczoteczki, mydelniczka, 
szczotka WC

3. Dywanik Silk -   19,99/szt.
 wym. 40 x 60 cm
 różne kolory

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

Seria baterii Dokos
 głowica: 35 mm
 chromowana

Umywalkowa 
-   109/szt.

Wannowa -   129/szt.Natryskowa -   109/szt.

D
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gatunek 1
nie wymaga impregnacji

polski brodzik

cichy domyk

cichy domyk

IP 44

perlator 
oszczędający 
wodę

cichy 
domykanti-calc
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-

Dąb Rustykalny -   21,95/m2

 AC3, HDF 7 mm, 
 op. 2,47 m², cena za op.: 54,22 zł

Urban Driftwood -   26,95/m2

 AC4, HDF 8 mm
 op. 2,22 m², cena za op.: 59,83 zł

Timeworn Hammerwood -   29,95/m2

 AC4, HDF 8 mm
 op. 2,22 m², cena za op.: 66,49 zł

Dąb Alpejski -   37,95/m2

 AC4, HDF 10 mm
 op. 1,73 m², cena za op.: 65,65 zł

Gres Siena -   29,97/m2

 struktura drewna
 kolory: beżowy, szary
 wym. 31 x 62 cm
 op. 1,54 m², cena za op.: 46,15 zł

Dywan Miu -   199/szt.
 wym. 120 x 160 cm

Dywan Mai -   199/szt.
 wym. 120 x 160 cm

Wykładzina PCV -   24,99/m2

 szer. 2 m, gr. 2,8 mm
Dywan Soho -   179/szt.
 wym. 120 x 170 cm

Dywan Prestige -   179/szt.
 wym. 120 x 160 cm
 kolory: beżowy, szary

Gres Mix Granit 
-   29,99/m2

 kolor: szary mat
 wym. 42 x 42 cm
 op. 1,41 m², cena za op.: 42,29 zł

Płytka podłogowa Arbor -   29,99/m2

 wym. 17,5 x 60 cm
 kolor: szary mat
 op. 1,05 m², cena za op.: 31,49 zł

Panele podłogowe

struktura RF 
- stare drewno

struktura GT 
- grained timber 
(widoczne słoje)

struktura 
drewna

mrozoodporna
kl. ścieralności: IVmrozoodporna

kl. ścieralności: IV

4-stronna V-fuga
struktura NL - nature line

15

gwarancji
12 lat

gwarancji
20lat

gwarancji
20lat

gwarancji
20lat
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Skrzydło drzwiowe 
Albatros -   179/szt.
 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

*zapytaj o inne rozmiary

Skrzydło drzwiowe 
Ceres 2 -   199/szt.
 kolor: orzech north
 wykończenie: folia soft
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz
 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm

*zapytaj o inne rozmiary

Skrzydło drzwiowe 
Prim -   287/szt.
 kolor: grafi t
 wykończenie: folia soft
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz
 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm

*zapytaj o inne rozmiary
Klamka Fremo -   19,99/szt.
 kolory: nikiel, satyna

Klamka Vita -   27,99/szt.
 kolor: chrom/nikiel

Klamka Romana -   16,99/szt.
 kolory: brązowy, chrom/nikiel

Płytka gipsowa City 
-   17,49/op.
 op. 0,4 m²
 cena na 1 m2=43,73 zł

Płytka 
gipsowa 

wewnętrzna 
Parma 

z gotową fugą 
 -   31,99/op.

 op. 0,5 m²
 cena na 1 m2

=63,98 zł

Płytka gipsowa Trento -   30,99/op.
 op. 0,51 m²
 cena na 1 m2=60,76 zł

Płytka betonowa Frosty 
-   24,99/op.
 op. 0,45 m²
 cena na 1 m2=55,53 zł

Tapeta 
winylowa 

na flizelinie  
Infinity

-   44,99/szt.
 2 wzory

 wym. rolki: 
10 x 0,53 m

+





7











szkło 
decormat

modułowa 
konstrukcjawysoka 

odporność

szyba 
decormat

nowość

Tapeta winylowa Cegła biała 
-   29,99/szt.
 wym. rolki: 10,05 x 0,53 m

Tapeta winylowa Modern -   34,99/szt.
 2 kolory
 wym. rolki: 10,05 x 0,53 m

odporna 
na zmywanie

odporna 
na zmywanie

Tapeta winylowa 
na flizelinie -   39,99/szt.
 wym. rolki: 10 x 0,53 m

16
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Farba tablicowa 
Primacol 750 ml 
+ 4 kredy GRATIS 
-   59,99/szt.
 wydajność: 6 m2/L
 cena za 1 L=79,99 zł

Farba magnetyczna Primacol 
750 ml + 6 magnesów GRATIS 
-   69,99/szt.
 wydajność: 5 m2/L
 cena za 1 L=93,32 zł

Farba dekoracyjna 
Primacol Let’s shine 2 L 
-   57,99/szt.
 różne kolory, 
odporna na szorowanie
 wydajność: 7,5 m2/L
 cena za 1 L= 29,00 zł

Skrzynka Technican Box 
-   99/szt.
 wym. 48 x 17,7 x 37,8 cm
 wyjmowany organizer 
z 4 przegródkami
  solidne metalowe zapięcia

Skrzynka z szufladami 
-   33,99/szt.
 wym. 29 x 17 x 27 cm
 z wytrzymałego plastiku
 modułowa konstrukcja pozwa-
lająca na wygodną segregację 
drobnych elementów

Taboret składany -   59/szt.
 max. obciążenie: 150 kg
 wym. 48,6 x 17,2 x 63  cm

Organizer Cantilever 
-   99,99/szt.
 aluminiowe zapięcia oraz uchwyt
 możliwość modułowego łączenia
 wym. 56,5 x 31,7 x 16,1 cm

Skrzynka Connect Caddy 
-   49,99/szt.

 praktyczne przegródki
 możliwość modułowego łączenia

 wym. 54,2 x 30 x 13,9 cm

Szlifierka kątowa Toya -   78,99/szt.
 moc: 710 W
 śr. tarczy: 125 mm
 max. 11000 obr./min

Wózek 2-kołowy 
-   129/szt.

 udźwig do 250 kg
 pompowane koła

Regał metalowy 
ocynkowany -   119/szt.
 wym. 205 x 120 x 45 cm
 5 półek MDF
 skręcany

mocny, szeroki 
stalowy profil

200
KG

200
KG

200
KG

200
KG

200
KG

Gniazdo pojedyncze Kier 
-   7,99/szt.

Gniazdo Rosa -   5,99/szt.
 b/u
 ramka biała do gniazda Rosa -  1,79 /szt.

efekt błyszczenia

17
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Pojemnik 6 L -   11,99/szt.

Pojemnik do przechowywania karmy lub żwirku -   49,99/szt.
 poj. 15 L na 6 kg karmy
 poj. 23 L na 10 kg karmy

Przysmaki w słoiku 300 g -   6,99/op.
 różne rodzaje
 cena za 1 kg=23,30 zł

Paluszki rybne z kurczakiem 
York 60 g -   3,99/op.
 cena za 1 kg=66,50 zł

Przysmak 
dentystyczny Dentic 
dla psów 4 szt. 80 g 
-   1,99/op.
 cena za 1 kg=24,88 zł

Karma sucha dla psa 8 kg 
-   23,99/op.
 smak: z wołowiną i drobiem 
 cena za 1 kg=3,00 zł

Karma mokra dla psa 400 g 
-   1,79/op.
 smaki: z wołowiną i warzywami, 
z drobiem i warzywami
 cena za 1 kg=4,48 zł

Legowisko -   od 39,99/szt.
 różne wzory i kolory
 wym. 45 x 40 cm -  39,99 /szt.
 wym. 57 x 48 cm -  57,99 /szt.
 wym. 69 x 57 cm -  69,99 /szt.

Obroża z oświetleniem LED 
dla psa -   11,99/szt.
 2 kolory
 2 tryby świecenia: stały, migający
 zasilanie bateryjne: 
2 x CR2016 (w zestawie)
 dł. 34-41 cm

Smycz automatyczna 
z oświetleniem LED dla psa 
-   19,99/szt.
 2 kolory
 2 tryby świecenia: stały, migający
 zasilanie bateryjne: 2 x CR2016 (w zestawie)
 dł. 3 m

Zabawka Świnka dla psa 
-   6,99/szt.
 kolory: różowy, szary

dwustronna 
wyjmowana poduszka

18

Bricomarche_plk21.indd   18Bricomarche_plk21.indd   18 2019-09-13   09:43:282019-09-13   09:43:28



Pokarm dla rybek 500 ml 
-   11,99/op.
 różne rodzaje
 cena za 1 L=23,98 zł

Preparat Esklarin 
+ aloevera 
do uzdatniania wody 
100 ml -   9,99/op.
 cena za 1 L=99,90 zł

Preparat Algin 
do zwalczania glonów 
zielonych 
w akwariach 100 ml 
-   9,99/op.
 cena za 1 L=99,90 zł

Pokarm dla papug 
700 g -   4,99/op.
 rodzaje: dla papugi fali-
stej, dla papugi nimfy
 cena za 1 kg=7,13 zł

Toaleta dla kota 
-   139/szt.
 wym. 51 x 38,5 x 40 cm
 kolory: czarny, biały
 łopatka w zestawie
 schowek na akcesoria

Krokieciki Gimcat 
Nutri Pockets dla kota 
150 g -   6,99/op.
 2 smaki: serowy z drobiem, 
z łososiem, wołowiną i kocimiętką
 cena za 1 kg=46,60 zł

Karma sucha dla kota 1,6 kg 
-   6,99/op.
 smak: z wołowiną, drobiem 
i warzywami
 cena za 1 kg=4,37 zł

Karma mokra dla kota 415 g 
-   1,79/szt.
 smaki: z łososiem i tuńczykiem, 
z drobiem i wątróbką
 cena za 1 kg=4,31 zł

Pokarm 
dla gryzoni 750 g 
-   12,99/op.
 rodzaje: dla królika, 
dla świnki morskiej, 
dla chomika
 cena za 1 kg=17,32 zł

Żwirek Compact Line 
dla kota 5 L -   13,99/op.
 zapach: lawendowy
 cena za 1 L=2,80 zł

Zabawka dla kota 
-   4,99/szt.
 dł. 40 cm
 różne wzory

Zabawka dla kota 2 szt. -   4,99/op.

Drapak Duo dla kota 
-   79,99/ szt.
 kolory: beżowy, szary
 wym. 30 x 30 x 83 cm

zamknięcie 
strunowe

19
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PRAWDZIWE 
RATY 0%

10 x 0%
Promocja ważna od 25.09 do 5.10

Pełna lista teleadresowa dostępna na   www.bricomarche.pl

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: 
Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Bytom, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, 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, Krotoszyn, Krzeszowice, Kutno, Kwidzyn, Lębork, Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko, Łomża, 
Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Mława, Mogilno, Morąg, Mrągowo, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, 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, Starogard Gd., Starogard Gd. 2, Strzegom, Strzelce Krajeńskie, 
Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Śrem, Środa Wlkp., Świdnik, Świdwin, Świebodzice, Świecie, Świętochłowice, Tczew, Tomaszów Lubelski, Trzcianka, Trzebnica, 
Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wejherowo, Wieluń, Wodzisław Śląski, Wolsztyn, Wrocław, Września, Wschowa, Wyszków, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zduńska Wola, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin.
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Zazdrostka
 kolor: biało-szary
 wys. 45 cm, szer. 150 cm

Lampka biurkowa 
Samson
 60 W, E27
 różne kolory
 wys. 49 cm
 kl. A++ do E

Szlifierka kątowa
 moc: 500 W
 śr. tarczy: 115 mm
 max. 11000 obr./min

Wiertarka udarowa
 moc: 500 W
 0-2800 obr./min
 śr. wiercenia w 
drewnie/betonie/metalu: 
25/16/13 mm

Wózek 4-kołowy
 składany uchwyt
 platforma pokryta gumą
 2 koła skrętne, 2 proste
 udźwig do 150 kg: 
wym. 47 x 74 cm -  79,99 /szt.
 udźwig do 300 kg, 
wym. 60 x 90 cm -  169 /szt.

Skrzydło 
drzwiowe Virgo
 kolor: sonoma
 wykończenie: folia Soft
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz
 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm

*zapytaj o inne rozmiary

Roślina zielona
 różne gatunki i odmiany 
(Dracaena Marginata, 
Dracaena Bicolour, 
Ficus Alii, Ficus 
Exotica, Ficus Golden 
King, Ficus Robusta, 
Ficus Tineke, 
Scheffl era)
 wys. 120-140 cm
 doniczka: 21 cm

Podłoże 
do kwiatów 4 L 
 rodzaje: do kwiatów 
domowych, do roślin 
cytrusowych, do kak-
tusów, do bonsai, 
do palm, juk i dracen
 cena za 1 L=2,00 zł

Narzuta na łóżko 
Charles 
 wym. 170 x 210 cm
 2 kolory

Lampka stołowa
 60 W, E14
 wys. 46 cm 
 podstawa ceramiczna, 
klosz, kolor: czarny
 kl. A++ do E

Szafka łazienkowa 
Venus z umywalką
 wym. 45 x 80,5 x 25,5 cm, 
umywalka, szer. 50 cm

*bez baterii

Panel podłogowy
Dąb Arktyczny
 AC4, HDF 7 mm
 op. 2,47 m², 
cena za op.: 44,34 zł

fronty 
lakierowane

15 lat gwarancji
struktura RF 
- stare drewno modułowa 

konstrukcja

szyba 
decormat

wysoka 
odporność

Ręcznik z licencją
 wym. 70 x 130 cm
 2 wzory 

799
op.

1795
m2

5499
szt.

3999
szt.

4999
szt.

4499
szt.

1999
szt.

4499
szt.

od 7999
szt.

1499
szt.

5499
szt.

249/szt.

127/kpl.
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