
Oferta ważna od 4 do 15 grudnia  lub do wyczerpania asortymentu.

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

99/szt.

Pilarka elektryczna Nac
 moc: 2000 W
 dł. prowadnicy: 40 cm
 beznarzędziowy system 
naciągu łańcucha (SDS)                                                                   

179/szt.

Dekoracje
świąteczne

str. 6-8
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Ilość ograniczona

13-15 grudnia 
za zakupy od 100 zł 
duża torba w prezencie

W dniach

od Bricomarché



2

789
szt.

Płyn do chłodnic 
Petrygo Q New 1 L
 do -35OC

Płyn do spryskiwaczy 
Carmax 4 L
 do -22OC
 cena za 1 L=2,50 zł

999
szt.

499
szt.

Odmrażacz 
do szyb 500 ml
 do -37OC
 cena za 1 L=9,98 zł

1299
szt.

Miernik cyfrowy V12
 zasilanie bateryjne

1599
szt.

Groszek olchowy 15 kg
 wartość opałowa: min 19 MJ/kg 
 ekologiczny zamiennik węgla 
 użytkowy popiół 
 cena za 1 kg=1,07 zł 

gwarancja 2 lata + 1 rok po przedłużeniu na stronie Einhell Polska

7999
szt.

Uchwyt ścienny LCD
 do telewizorów: od 26” do 55”
 VESA: 400 x 400 mm 
 nośność: 35 kg
 możliwość obrotu i pochylenia 
telewizora

Oczyszczacz/nawilżacz 
powietrza HAW-01 
 moc: 25 W
 poj. zbiornika na wodę: 2 L
 wydajność: 160 ml/h na pow. 15 m²
 timer
 wym. 27,5 x 27,5 x 33 cm

219/szt.
Oczyszczacz powietrza
 moc: 35 W
 wydajność: 170 m3/h 
na powierzchnię 50 m2

 stopień oczyszczania: 99%
 filtry: pierwotny, HEPA, 
węgiel aktywny
 wym. 36 x 20 x 57 cm

349/szt.

Nawilżacz powietrza
 moc: 25 W
 poj. zbiornika na wodę: 4 L
 obszar zastosowania: 35 m²
 funkcja automatycznego wyłączania 
w przypadku braku wody w pojemniku
 wym. 18 x 18 x 34 cm

149/szt.

 gr. 150 mm, op. 3,5 m² 
 niepalne ocieplenie do izolacji 
stropów drewnianych, 
stropodachów wentylowanych, 
poddaszy i sufitów podwieszanych
 cena za op.: 34,27 zł

979
m2

Wełna skalna Rockwool 
Rockroll λ 0,044

6999
szt.

Termowentylator 
ceramiczny
 moc: 750/1250/1500 W
 termostat, nadmuch, 
oscylacja 90O

 3 opcje grzania 
 regulowany termostat, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem 
 uchwyt do przenoszenia    
 wym. 20,5 x 15,5 x 31 cm

Konwektor Turbo 
 moc: 750/1250/2000 W
 dodatkowy nadmuch powietrza
 regulowany termostat, zabezpieczenie
przed przegrzaniem 
 wolnostojący/montaż na ścianę
 kolor: czarny, biały 
 wym. 60 x 26 x 38,8 cm

159/szt.

wyświetlacz 
LCD

dyfuzor olejków 
eterycznych

wyświetlacz LCD
funkcja jonizacji

funkcja jonizacji

2 filtry HEPA

3-stopniowa filtracja 
powietrza

10 x 0% 

10 x 34,90 zł

Czyste powietrze

195/szt.

179/szt.

134/szt.

99,99/kpl.

Wyrzynarka Einhell
 gł. cięcia w drewnie/tworzywie
/stali: 80/12/10 mm
*nie zawiera akumulatora 
oraz ładowarki

Szlifierka kątowa Einhell
 śr. tarczy: 115 mm
 max 8500 obr./min
*nie zawiera akumulatora 
oraz ładowarki

Wiertarko-wkrętarka 
Einhell
 I: 0-400 obr./min, 
II: 0-1500 obr./min
 moment obrotowy: 40 Nm
 ustawienia momentu 
obrotowego: 20 
*nie zawiera akumulatora 
oraz ładowarki

Odkurzacz samochodowy Einhell
 poj. zbiornika: 0,54 L
 w komplecie rura przedłużająca 
oraz końcówki
*nie zawiera akumulatora 
oraz ładowarki

146/szt.

gwarancja 2 lata + 1 rok po przedłużeniu na stronie Einhell Polska



lakierowana

uchwyty 
chromowane

nóżki z regulacją wysokości

Szafka stojąca Alex
 z umywalką i baterią 
 kolor: biały
 wym. 84,1 x 52 x 30,2 cm
 umywalka, szer. 55 cm 
 w komplecie: bateria i syfon

359/kpl.

6998
szt.

Deska sedesowa GO/ON! 
wolnoopadająca
 duroplastowa, kolor: biały

4799
szt.

Deska sedesowa GO/ON! 
wolnoopadająca
 polipropylenowa, kolor: biały

398/kpl.

od 1499
szt.

Akcesoria łazienkowe Dakar
 dozownik, mydelniczka, szczotka WC, 
kubek na szczoteczki, kubek 
kosmetyczny, pojemnik kosmetyczny

Umywalkowa
-  79,99/szt. 

Umywalkowa
-  79,99/szt. 

Umywalkowa 
z obrotową wylewką
-  69,99/szt. 

Natryskowa
-  74,99/szt. 

Umywalkowa 
z obrotową wylewką
-  59,99/szt. 

Seria baterii Pana
głowica: 35 mm, wykończenie: chrom

Seria baterii Madera
głowica: 40 mm, wykończenie: chrom

Wannowa
-  109/szt. 

Wannowa
-  99,99/szt. 

miska 
bezkołnierzowa

*na stelaż
i ceramikę

gwarancji
10 lat*

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

2999
m2

Klej do łazienki i kuchni 
Atlas 22,5 kg
 cena za 1 kg=1,16 zł

2599
op.

Zaprawa klejowa 
uelastyczniona Atlas 22,5 kg
 cena za 1 kg=0,84 zł

1899
op.

Zestaw podtynkowy 
bezkołnierzowy Parva New
 w zestawie: stelaż, miska, deska 
wolnoopadająca, wypinana, 
antybakteryjna, duroplastowa, przycisk 
chrom

636/kpl.

Gres szkliwiony GPTU 603
 wym. 59,3 x 59,3 cm
 kolory: jasny szary, szary mat
 op. 1,05 m², cena za op.: 31,49 zł

2999
m2

miska 
bezkołnierzowa

Natryskowa
-  74,99/szt. 

20 x 0% 

20 x 31,80 zł 10 x 0% 

10 x 39,80 zł

IV klasa ścieralności
antypoślizgowość: R9

Termowentylator 
ceramiczny
 moc: 750/1250/1500 W
 termostat, nadmuch, 
oscylacja 90O

 3 opcje grzania 
 regulowany termostat, 
zabezpieczenie przed przegrzaniem 
 uchwyt do przenoszenia    
 wym. 20,5 x 15,5 x 31 cm

Kompakt WC  
bezkołnierzowy Arteco
 deska wolnoopadająca duroplast
 system spłukiwania 3/5 L
 odpływ poziomy
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Farba Beckers Designer 
White 10 L + 10% GRATIS

 biała, matowa, lateksowa, 
nie zawiera lotnych związków 

organicznych
 wydajność: 14 m²/L

 cena za 1 L=9,91 zł

109/szt.

Farba Nuance 
Barwne Inspiracje 5 L
 biała, lateksowa
 wydajność: 14 m²/L
 cena za 1 L=5,60 zł

2799
szt.

Skrzydło drzwiowe 
Ceres 2
 kolor: orzech north
 wykończenie: soft
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz

Skrzydło drzwiowe 
Prim
 kolor: grafitowy
 wykończenie: soft
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz

199/szt. 287  /szt.178/szt.

szkło 
decormat

szkło 
decormat

Skrzydło drzwiowe 
Albatros
 kolor: silver
 wykończenie: soft
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz

 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm
*zapytaj o inne wymiary

 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm
*zapytaj o inne wymiary

 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm
*zapytaj o inne wymiary

pamiętaj 
o ościeżnicy

pamiętaj 
o ościeżnicy

pamiętaj 
o ościeżnicy

struktura GT - grained 
timber (widoczne słoje)

struktura NL - nature line

4-stronna V-fuga

struktura drewna

4-stronna V-fuga

struktura drewna

Urban Driftwood
 op. 2,22 m², 
cena za op.: 59,83 zł

2695
m2

Timeworn 
Hammerwood
 op. 2,22 m², 
cena za op.: 66,49 zł

2995
m2

Dąb Atlas
 op. 2,22 m², 
cena za op.: 77,59 zł

3495
m2

Dąb Alpejski
 op. 1,73 m², 
cena za op.: 65,65 zł

3795
m2

20lat
gwarancji

20lat
gwarancji

20lat
gwarancji

20lat
gwarancji

AC4
8 mm

AC4
8 mm

AC4
10 mm

AC5
8 mm

Farba Dekoral 
Akrylit W kolor 2,5 L
 różne kolory, matowa, lateksowa
 wydajność: 14 m²/L
 cena za 1 L=14,80 zł

3699
szt.

Farba Dekoral 
Akrylit W 10 L
 biała, lateksowa
 wydajność: 14 m²/L
 cena za 1 L=7,70 zł

7699
szt.

odporna na mycie wodą 

odporna na szorowanie

Panele podłogowe

NOWOŚĆ

modułowa  
konstrukcja

wysoka 
odporność

szkło 
decormat



Lampka stołowa
 40 W, E14
 wys. 35 cm 
 kolory klosza: szary, 
beżowy
 kl. A++ do E

3999
szt.

Pościel Winter Time
 wym. 160 x 200 cm, 
2 szt. 70 x 80 cm 
 różne wzory i kolory

4999
kpl.

Firano-zasłona na kółkach
 wym. 140 x 250 cm 
 kolory: szary, kość słoniowa

4499
szt.

Narzuta Cat
 wym. 170 x 210 cm 
 kolory: odcienie szarości

5499
szt.

Poduszka Cat
 wym. 45 x 45 cm 
 kolory: odcienie szarości

1599
szt.

Lampka stołowa
 40 W, E14
 wys. 48,5 cm 
 kolor klosza: beżowy, 
podstawa: wzór w liście
 kl. A++ do E

6499
szt.

Poduszka
 wym. 40 x 40 cm 
 2 wzory

1999
szt.

Obrus świąteczny
 różne wzory i kolory 
 wym. 110 x 160 cm - 39,99/szt. 
 wym. 160 x 200 cm - 69,99/szt.

od 3999
szt.

z mikrofibry

zmiana barwy światła 
za pomocą pilota

Lampa 
przysufitowa
 60 W, E27 
 2 x 60 W - 119/szt. 
 3 x 60 W - 149/szt. 
 kl. A++ do E 

od 119/szt.

4499
szt.

Dywan Megan
 różne kolory 
 wym. 65 x 120 cm 

Dywan Shaggy 
Inspiration
 wym. 60 x 120 cm 
 różne kolory 

5999
szt.

Wycieraczka 
świąteczna
 wym. 40 x 60 cm
 różne wzory

999
szt.

Poduszka
 wym. 45 x 45 cm 
 różne kolory

2499
szt.

Koc
 wym. 130 x 160 cm 
 różne kolory

5999
szt.

Sztuczne futro
 wym. 85 x 110 cm 
 wzory: krowa, zebra

7999
szt.

antypoślizgowy 
spód

Plafoniera LED 
 3 x 60 W, E27, 54 LED
 kl. A++ do E

349/szt.
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1. Skrzat -  od 12,99/szt.  
 różne kolory 
 wys. 19 cm - 12,99/szt. 
 wys. 24 cm - 19,99/szt. 
 wys. 29 cm - 29,99/szt.

2. Domek ceramiczny
podświetlany -  16,99/szt.  
 wym. 9 x 9 x 13 cm 
 różne kolory

4. Jeleń -  29,99/szt.  
 wys. 19,2 cm 
 różne kolory

3. Choinka -  15,99/szt.  
 wys. 16,5 cm 
 różne kolory

Figura ceramiczna Dziecko
-  78,99/szt.  
 latarenka/kula śniegu na tealight
 wys. 36 cm 
 różne wzory

2. Figurka tekstylna 
Dziewczynka
-  od 29,99/szt.
 różne kolory
 wys. 50 cm - 29,99/szt. 
 wys. 60 cm - 39,99/szt. 
 wys. 79 cm - 49,99/szt.

1. Skrzat tekstylny
-  od 19,99/szt.  
 różne kolory
 wys. 38 cm - 19,99/szt. 
 wys. 70 cm - 39,99/szt.

2. Skrzat tekstylny 
na teleskopowych nogach 
-  od 39,99/szt.  
 wys. 83 cm - 39,99/szt. 
 wys. 112 cm - 69,99/szt.

1. Koc -  49,99/szt.  
 wym. 130 x 160 cm 
 kolor: różowy, 
różnokolorowe gwiazdki

3

11

1

2

2

2

Figura ceramiczna 
Dziewczynka/Chłopiec
-   79,99/szt. 
 latarenka na tealight
 wys. 46 cm 
 różne wzory

NarodzenieBoże

Gałązka ozdobna 
-  5,99/szt. 
 wys. 37 cm 
 różne kolory 

Gałązka ozdobna 
-  4,99/szt.  
 wys. 34 cm 

2

1

4

Zawieszka 
dekoracyjna -  6,99/szt. 
 wys. 14 cm 
 różne kolory

3
Zawieszka 
plastikowa LED 
Mikołaj -  8,99/szt. 
 wys. 6,5 cm 
 różne wzory

Zawieszka dekoracyjna
-  od 2,99/szt.  
 wys. od 14 cm 
 różne wzory i kolory

Choinka ceramiczna
LED -  od 29,99/szt.  
 wys. 18,5 cm - 29,99/szt. 
 wys. 28,5 cm - 39,99/szt. 
 wys. 44 cm - 59,99/szt.
 zasilanie bateryjne

Bałwanek ceramiczny
LED -  59,99/szt.  
 wys. 33,5 cm 
 zasilanie bateryjne



Lampki choinkowe zewnętrzne -  89,99/kpl.  
 800 LED, dł. 40 m
 barwa światła: ciepły biały, 
zimny biały, multikolor
 zasilanie sieciowe

Lampki choinkowe zewnętrzne -  49,99/kpl.  
 240 micro LED, dł. 12 m
 barwa światła: multikolor 
 2 tryby świecenia: stały, migający
 z programatorem
 zasilanie sieciowe

Latarnia Inox -   79,99/szt. 
 wys. 40 cm 
 materiał: stal nierdzewna
*sprzedawana bez świec

Świecznik szklany -   od 30,99/szt.
 różne wzory
 wys. 15 cm - 30,99/szt. 
 wys. 18 cm - 46,99/szt.  
 wys. 24 cm - 49,99/szt.
*sprzedawany bez świec

Sople dekoracyjne zewnętrzne -  119/kpl.  
 24 sople, 72 LED, dł. 7 m 
 barwa światła: zimny biały 
 zmieniające kolor, migające 
 z programatorem
 zasilanie sieciowe

1. Bombki plastikowe 3 szt. -  7,99/op.  
 wym. 14 x 3,8 cm 

2. Bombki plastikowe -  od 11,99/op.  
 różne kolory 
 śr. 6 cm, 6 szt. - 11,99/op.
 śr. 5 cm, 8 szt. - 13,99/op. 
 śr. 8 cm, 6 szt. - 16,99/op.

1

2

NarodzenieBoże

Ozdoba szklana LED -  8,99/szt. 
 wym. 8,5 x 5,5 cm 
 barwa światła: ciepły biały 
 zasilanie bateryjne

Kula śnieżna LED z wirującym 
śniegiem -  49,99/szt. 
 wym. 13,5 x 18 cm 
 zasilanie bateryjne 

Figurka ceramiczna 
Choinka -  29,99/szt.  
 wys. 34 cm 
 kolory: biały, zielony 

efekty świetlne
Gałązka ozdobna
-  12,99/szt. 
 wys. 100 cm 

Stroik do świeczki
-  od 4,99/szt.  
 śr. 6 cm - 4,99/szt. 
 śr. 7 cm - 5,99/szt. 
 śr. 10 cm - 8,99/szt.

Gałązka ozdobna
-  8,99/szt.  
 wys. 110 cm 

z efektem 
świetlnym 

i dźwiękowym

Bombki plastikowe 30 szt. 
-  30,99/op.
 śr. 6 cm 
 różne kolory

Róża -  4,99/szt. 
 wys. 55 cm 
 ośnieżona 
 różne kolory

Poinsecja -  12,99/szt. 
 wys. 84 cm
 różne rodzaje 
 kolory: biały, czerwony

Projektor LED -  34,99/szt.  
 wys. 15 cm 
 barwa światła: różnokolorowe
 zasilanie bateryjne



1199
szt.

Przedłużacz zielony 
3-gniazdowy
 b/u, dł. 3 m

Przedłużacz pomarańczowy 
1-gniazdowy
 b/u, dł. 10 m

1989
szt.

799
szt.

Znicz Choinka  
 120 g, wys. 30 cm 
 różne wzory

44h

Choinki żywe

Choinki 
sztuczne

2999
szt.

Świerk pospolity 
cięty   
 wys. 150-180 cm

Jodła kaukaska cięta
 wys. 175-200 cm

4999
szt.

Choinka sztuczna 
Jodła górska
 wys. 180 cm

119  /szt.

Choinka sztuczna 
Anna 
 wys. 200 cm

149  /szt.

Jodła kaukaska 
w donicy
 wys. 40-60 cm 
 donica: 5 L

3499
szt.

999
szt.

Poinsecja 4-6 pędowa
 doniczka: 12-14 cm 
 kolory: biały, czerwony
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899
szt.

Golteria zdobiona 
sztucznym śniegiem
 doniczka: 12 cm

Aleksandrów Kujawski, Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Bytom, Chodzież, 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, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kielce, Kluczbork, Knurów, Koło, Kołobrzeg, Konin, 

Konstantynów Łódzki, Kostrzyn N/Odrą, Koszarówka, Kościan, Kozienice, Krotoszyn, Krzeszowice, Kwidzyn, 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, Polkowice, Poznań CH Pestka, Poznań CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, 

Puck, Radomsko, Radzyń Podlaski, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słubice, Słupca, Sokołów Podlaski, Sokółka, Starachowice, Stargard, Starogard Gd., ul. Zblewska 20 B, Strzegom, 

Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Szprotawa, Śrem, Środa Wlkp., Świdnik, Świdwin, Świebodzice, 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. 

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: 

Pełna lista teleadresowa dostępna na   www.bricomarche.pl

Stojak choinkowy 
plastikowy
 śr. pnia: max 10 cm
 pojemnik na wodę

3999
szt. 3199

szt.

Stojak choinkowy 
metalowy
 różne kolory
 śr. pnia: max 7 cm
 pojemnik na wodę

10 X 0%   20 X 0%   
zakupy
na 
RATY % RRSO=0%  Promocja ważna od 4 do 15 grudnia 2019 r.

Przez RRSO należy rozumieć rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną na podstawie reprezentatywnego przykładu na 
dzień 31.10.2019 r. Przyznanie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta dokonanej 
przez BNP Paribas Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, posiadający NIP 526-10-08-546, w całości 
wpłacony. Szczegółowe warunki dotyczące kredytu dostępne u Sprzedawcy. Partnerzy sieci Bricomarché współpracują z Bankiem i są 
umocowani do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych 
z zawieraniem umów o kredyt ratalny. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i informacyjny; nie stanowi oferty w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego.

PRAWDZIWE RATY     


