
Świętujemy 
cały rok!

129/szt.
Wykaszarka elektryczna 
Gardena
 moc: 300 W
 szer. robocza: 23 cm
 waga: 1,6 kg

Borówka 
amerykańska
 wys. 30-40 cm 
 doniczka: 1,5 l
 różne odmiany

699
/szt.

Oferta ważna od 25 marca do 5 kwietnia  lub do wyczerpania asortymentu. 
Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów oferujących produkty z gazetki.



Wielkan   c

Zając  
ceramiczny
	X różne wzory  
i wymiary

 od 799
/szt.Wianek  

dekoracyjny
	X śr. 30 cm

 3999
/szt.

Zawieszka  
Jajo
	X wys. 12 cm
	X różne wzory  
i kolory

 999
/szt.

Obrus -   od 69,99/szt.
	X kolor: biały
	X wym. 130 x 180 cm -  69,99 /szt.
	X wym. 150 x 180 cm -  79,99 /szt.

Wianek  
dekoracyjny
	X śr. 20 cm

 1299
/szt.

Stroik  
wielkanocny
	X śr. 50 cm

 4999
/szt.

Gałązka  
wielkanocna
	X wys. 65 cm
	X różne kolory

 699
/szt.

Stroik  
wielkanocny
	X wym. 20 x 10 cm
	X różne kolory

 499
/szt.

Ceramika wielkanocna
	X dekorowana kwiatkiem
	X różne wzory i wymiary

od 799
/szt.

Zając  
ceramiczny 

perłowy
	X różne wzory 

i wymiary

od 1799
/szt.

Obrus Dots  
-   od 24,99/szt.
	X kolory: biały, ecru
	X wym. od 130 x 180 cm

2



Zawieszka  
tekstylna

	X różne kolory
	X wys. od 20 cm

od 799
/szt.

Zając tekstylny
-   od 59,99/szt.
	X różne wzory
	X wys. 50 cm -  59,99 /szt.
	X wys. 68 cm -  79,99 /szt.

Zając ceramiczny  
-   od 49,99/szt.
	X imitacja trawy
	X 1. wys. 30,5 cm -  49,99 /szt.
	X 2. wys. 35,5 cm -  49,99 /szt.
	X 3. wys. 44 cm -  79,99 /szt.

Figurka drewniana  
Zając -   od 29,99/szt.
	X wym. 44 x 14,5 x 5,5 cm -  29,99 /szt. 
	X wym. 63,5 x 21,5 x 6,5 cm -  49,99 /szt.

Zając filcowy
	X wys. 51 cm

2499
/szt.

Stroik  
wielkanocny

	X wys. 25 cm

599
/szt.

Gałązka jabłoni
	X wys. 136 cm
	X różne kolory

 1199
/szt.

Mieczyk
	X wys. 115 cm
	X różne kolory

 999
/szt.

Stroik  
wielkanocny
	X śr. 50 cm

Lawenda
	X wys. 43 cm
	X różne kolory

599
/szt.

Zawieszki  
Jaja 2 szt.
	X wys. 6,5 cm
	X różne wzory i kolory

 799
/kpl.

Ceramika wielkanocna
	X kolory: biało-srebrny, biało-złoty
	X wys. od 9 cm, 2 wzory

od 899
/szt.

Bieżnik Eggie
	X wym. 35 x 175 cm
	X 2 wzory

 1999
/szt.

Trawa sztuczna 
dekoracyjna
	X wys. 100 cm

 9999
/szt.

Zawieszka Jajo
	X wys. 10 cm
	X różne wzory

 499
/szt.

i kolory

1

2
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Panel podłogowy Tanganika 
 struktura drewna - wyższy połysk 
 op. 2,49 m², cena za op.: 97,04 zł 

 3897
/m2

Panel podłogowy Timeworn 
Hammerwood
 struktura NL - nature line
 op. 2,22 m², cena za op.: 66,53 zł

 2997
/m2

Emalia alkidowa 
Jedynka 
drewno i metal
 poj. 0,9 l
 wykończenie: połysk
 odporna na czynniki 
atmosferyczne
 wydajność: 14 m²/l 
 cena za 1 l=19,99 zł

 1799
/szt.

Farba lateksowa 
Magnat Ultra matt
 poj. 10 l
 wykończenie: mat
 odporna na zmywanie i szorowanie
 antyrefleksyjna
 wydajność: 14 m²/l 
 cena za 1 l=9,90 zł

 99/szt.

4-stronna V-fuga 

4-stronna V-fuga 
szeroka deska

Farba Magnat Ceramic
 poj. 2,5 l
 wykończenie: mat
 odporna na plamy, zmywanie i szorowanie
 wydajność: 16 m²/l 
 cena za 1 l=27,99 zł

Panel podłogowy Dąb Letni
 struktura BG - wyższy połysk
 op. 2,47 m², cena za op.: 41,92 zł

15 lat
gwarancji

1697
/m2

4

AC4
8 mm

AC4
7 mm

AC5
8 mm

20 lat
gwarancji

30 lat
gwarancji

3lata
gwarancji

Myjka do okien Bosch
 napięcie 3,6V lI Ion
 30 min. pracy ciągłej
 szer. listwy 266 mm
 gumowa powłoka 
z opatentowaną technologią PPP 
 ładowanie na micro USB

198/szt.

Drabina dwustronna 
Dopplo
 3-stopniowa

129/szt.

Drabina 
aluminiowa 
Corda
 5-stopniowa

149/szt.

6998
/szt.

idealna 
do czyszczenia 
łazienki

Bosch 
Automotive

łatwe mycie
szyb

Farba akrylowa 
Nobiles Super Akryl
 poj. 10 l
 wykończenie: mat
 do malowania ścian i sufitów
 wydajność: 14 m²/l 
 cena za 1 l=8,00 zł

 7999
/szt.



Gres szkliwiony 
półpolerowany Candy 
 wym. 59,8 x 59,8 cm
 kolory: szary, jasny szary
 op. 1,07 m², cena za op.: 53,49 zł

 4999
/m2

Firana żakardowa 
 wym. 200 x 250 cm
lub 300 x 160 cm 
 kolor: biały
 różne wzory

 4999
/szt.

Gres szkliwiony Siena 
 wym. 31 x 62 cm 
 kolor: beż 
 struktura drewna
 op. 1,54 m², cena za op.: 40,02 zł 

 2599
/m2

1. Zasłona z ukrytymi patkami -  59,99/szt.  a. Agros b. Festiva 

 wym. 140 x 260 cm  kolor: beżowy, wzór: kwiaty

2. Zasłona z kółkami Velvet  -  74,99/szt.
 wym. 140 x 260 cm  kolory: beżowy, wrzosowy
3. Firana z kółkami  Reda -  39,99/szt.
 wym. 140 x 245  kolor: kremowy

5. Poduszka 
dekoracyjna
 -  21,99/szt.  
 wym. 45 x 45 cm
 kolory: wrzosowy, burgund

4. Poduszka 
dekoracyjna  
 -  24,99/szt.  
 wym. 43 x 43 cm 
 kolory: szary, beżowy

1 2 3

4 5

1

a

b

pamiętaj 
o ościeżnicy

Skrzydło drzwiowe Klaro
 kolor: sosna bielona, z płyty HDF
 bez klamki
 P/L
 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm 
*zapytaj o inne rozmiary

149/kpl.

Skrzydło drzwiowe Roco
 kolor: szary, z płyty HDF
 bez klamki
 P/L
 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm 
*zapytaj o inne rozmiary

189/kpl.
Skrzydło drzwiowe Fresno
 kolor: dąb gotlandzki, z płyty MDF
 bez klamki
 P/L 
 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm 
*zapytaj o inne rozmiary

299/kpl.

szyba: 
dekorowana 
matowa

szyba: 
dekorowana 
matowa

rektyfikowany, lappato
antypoślizgowość: R10

łatwe mycie
szyb

szyba: 
dekorowana 
matowa

modułowa
konstrukcja

pamiętaj 
o ościeżnicy

pamiętaj 
o ościeżnicy
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Impregnat ogrodowy
Vidaron
 poj. 4,5 l
 chroni i dekoruje drewno
 wydajność: 10 m²/l 
 cena za 1 l=12,66 zł

 5699
/szt.

Podstawa słupa 
z podstawą prostokątną 
do przykręcania 71
 wym. 71 x 71 x 750 x 2 mm                                             
 ocynk ogniowy

 1499
/szt.

Podstawa słupa 
do wbetonowania 
typu „U” 71
 wym. 71 x 120 x 4 mm                                                  
 ocynk ogniowy

 1299
/szt.

 549

Podstawa słupa
do wbijana 71
 wym. 71 x 71 x 750 x 2 mm                                             
 ocynk ogniowy

 1299
/szt.

Kantówka 
z łukiem
 wym. 7 x 7 x 210 cm

 2499
/szt.

Płotek Wampir
 wym. 55 x 30/14 cm

 749
/szt.

Rollborder
 wym. 5 x 20 x 150 cm
 brązowa impregnacja

Szlifierka kątowa  Einhell
 moc: 500 W
 obroty: 12000 obr./min
 śr. tarczy: 115 mm

21

Świętujemy 

cały rok!

1299
/szt.

8999
/szt.

Pilarka elektryczna Oregon
 moc: 2000 W
 dł. prowadnicy: 35,5 cm
 beznarzędziowy system
napinania łańcucha
 prowadnica i łańcuch Oregon 

229/szt.

Pilarka elektryczna 
NAC
 moc: 1800 W
 dł. prowadnicy: 35 cm

168/szt.

Pilarka spalinowa GO/ON!
 moc: 2,45 KM
 poj. silnika: 45 cm3

 dł. prowadnicy: 40 cm

259/szt.

Pilarka spalinowa NAC
 moc: 2 KM
 poj. silnika: 49 cm3

 dł. prowadnicy: 45 cm

379/szt.

Płot deskowy
1. prosty, 
wym. 180 x 180 cm
2. z łukiem, 
wym. 180 x 180/160 cm

109/szt.

10 x 0% 

10 x 16,80 zł

10 x 0% 

10 x 22 ,90 zł

10 x 0% 

10 x 25,90 zł

20 x 0% 

20 x 18,95 zł



Podstawa słupa 
z podstawą prostokątną 
do przykręcania 71
 wym. 71 x 71 x 750 x 2 mm                                             
 ocynk ogniowy

Papa Supernova 
V60 S30
 papa termozgrzewalna 
podkładowa, technologia 
układania - szybki zgrzew
 rolka: 10 m², 
cena za rolkę: 54,90 zł 

 549
/m2

Papa Supernova 
V60 S42
 papa termozgrzewalna 
wierzchniego krycia, kolor: 
stalowy, technologia układania
- szybki zgrzew
 rolka: 7,5 m², 
cena za rolkę: 43,35 zł 

 578
/m2

Płyta Base 
czerwona 
 wym. 200 x 86 cm 
 płyta bitumiczna, lekka, 
łatwy montaż

 2790
/szt.

1. Gąsior dachowy 
czerwony 
 wym. 100 x 50 cm 
 gasior kalenicowy

2. Gąsior dachowy 
kątowy czerwony
 dł. 100 cm 
 opierzenie wiatrownicy 

 1999
/szt.

Pompa do wody 
brudnej
 moc: 400 W
 wydajność: 7500 l/h
 wys. podnoszenia: 5 m
 śr. zanieczyszczeń: 25 mm 

 8889
/szt.

Przęsło -  129/szt.
 wym. 200 x 100-120 cm
 kolor: czarny RAL 9005 

Brama dwuskrzydłowa -  699/szt.
 wym. 400 x 130-150 cm 
 zawiera zawiasy regulowane
 kolor: czarny RAL 9005

Furtka -  209/szt.
 wym. 90 x 130-150 cm, P/L 
 zawiera zawiasy
 kolor: czarny RAL 9005

Furtka -  249/szt.
 wym. 90 x 120-150 cm, P/L
 zawiera zawiasy
 kolor: czarny RAL 9005 

Przęsło -  179/szt.
 wym. 200 x 90-120 cm
 kolor: czarny RAL 9005  

Brama dwuskrzydłowa -  779/szt.
 wym. 400 x 120-150 cm
 zawiera zawiasy regulowane
 kolor: czarny RAL 9005 

10lat
gwarancji*

1

1

2

2

2
2

2

3

3

3

31

1

1

Ogrodzenie Damian

Ogrodzenie Tytus

*po rejestracji na stronie: www.polbram.eu

*wymagane malowanie farbą nawierzchniową

Glebogryzarka 
eletryczna
 moc: 750 W 
 szer. robocza: 36 cm
 głębokość robocza: 22 cm

289/szt.

Ostrzałka 
do łańcuchów
 moc: 250 W
 aluminiowa podstawa
 wym. tarczy: 
100 x 3,2 x 10 mm

109/szt.

Kosiarka elektryczna 
 moc: 1000 W 
 szer. robocza: 32 cm
 kosz: 30 l

148/szt.

Rozdrabniacz do gałęzi
 moc: 2400 W
 max. śr. rozdrabniania: 39 mm
 poj. worka: 40 l

278/szt.

99/szt.

Zestaw grabie 
14-zębne + grabie 
do liści + trzonek L 
Fiskars
 mocowanie 
systemowe QuikFit

10 x 0% 

10 x 27,80 zł

10 x 0% 

10 x 28,90 zł
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Tawuła szara ’Grefsheim’
 wys. 25-30 cm 
 doniczka: 2 l 799

/szt.

Donica Capri  
 śr. 24 cm, wys. 35 cm - 27,99/szt.
 śr. 28 cm, wys. 45 cm - 34,99/szt. 
 śr. 35 cm, wys. 55 cm - 66,99/szt.

 od 2799
/szt.

 od 699
Donica  
 śr. 40 cm, wys. 42 cm 

 4499
/szt.

Nawóz Azofoska
 3 kg 
 cena za 1 kg=5,66 zł

 1699
/op.

Jałowiec lub tuja
 wys. 20-40 cm 
 doniczka: 2 l
 wybrane odmiany

 999
/szt.

Stolik metalowy 
z drewnianym blatem
 śr. 40 cm, wys. 41 cm - 59,99/szt. 
 śr. 47 cm, wys. 57 cm - 84,99/szt.

 od 5999
/szt.

Bratek 
 doniczka: 9 cm
 różne odmiany

 129
/szt.

Zestaw mebli Caffe Latte 3-częściowy
 stolik składany, wym. 60 x 60 cm, wys. 73 cm, blat MDF
 2 krzesełka składane, wym. 44 x 46 cm, wys. 78 cm 
 kolor: biało-czarny

189/szt.

199/szt.
Ławka 
 wym. 127 x 60 cm, wys. 80 cm 
 metalowa, kolor: czarny

wyższa odporność 
na działanie UV

wyższa odporność 
na działanie UV

10 x 0% 

10 x 18,90 zł

10 x 0% 

10 x 19,90 zł

Ziemia uniwersalna 
GO/ON!
 50 l
 cena za 1 l=0,16 zł

 799
/op.



Mieszanka nasion traw 
MaxiGrass Universal
 2 kg 
 wybrane rodzaje
 cena za 1 kg=od 15,00 zł

 od 2999
/op.

Ziemia Wokas
 wybrane rodzaje 
 20 L - 6,99/op. 
 cena za 1 L=0,35 zł
 50 L - 9,99/op. 
 cena za 1 L=0,20 zł

 od 699
/op.

Nawóz superdługodziałający
Florovit
 300 g 
 wybrane rodzaje
 cena za 1 kg=33,30 zł

 999
/op.

Mieszanka nasion traw 
uniwersalna GO/ON! 
 1 kg
 dostępne opakowanie 
5 kg - 49,59/op., 
cena za 1 kg=9,92 zł

 999
/op.

Mieszanka nasion traw 
Trawa Jak Malowana
 1 kg 
 wybrane rodzaje

 1699
/op.

Nawóz interwencyjny 
antymech Florovit 
 4 kg 
 cena za 1 kg=6,00 zł

 2399
/op.

Kompost 
ogrodniczy Wokas
 50 L 
 cena za 1 L=0,26 zł

 1299
/op.

Nawóz Aftercut 
Super zieleń Westland
 3,5 kg 
 cena za 1 kg=7,14 zł

 2499
/op.

Ziemia Bio+humus Target
 50 L 
 rodzaje: balkonowa, uniwersalna
 cena za 1 kg=od 0,32 zł

 od 1599
/op.

Nawóz ogrodniczy 
niebieski Westland 
 5 kg 
 cena za 1 kg=4,00 zł

1999
/op.
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Magnolia 
 wys. od 60 cm 
 doniczka: 5 l
 wybrane odmiany

2999
/szt.

*dostępna również wys. 100-150 cm, 
doniczka: 12 L - 59,99/szt.

Tuja ’Smaragd’ 
 wys. 50-70 cm 
 doniczka: 3 l

 799
/szt.

Lawenda
 wys. 15-25 cm 
 doniczka: 12 cm
 odmiany zimujące

 699
/szt.

Szpadel  
 prosty lub ostry
 metalowy trzonek
 uchwyt DY

 2699
/szt.

Grabie 14-zębne
 metalowy, 
profilowany trzonek

 2699
/szt.

Łopata  
 metalowy trzonek
 uchwyt DY

 2999
/szt.

Widły do kopania 
4-zębne 
 metalowy trzonek
 uchwyt DY

 3999
/szt.

Goździk
 doniczka: 9,5 cm 
 różne odmiany

 399
/szt.

Pojemnik na odpady 
 120 L
 różne kolory
 certyfikat jakości RAL
 gniazdo na chip
 gumowe opony kół

 9999
/szt.

Pułapka 
z sygnalizatorem
Bros na krety

 1999
/szt.

hodowana 
w donicy



Rowerowa
przygoda

1. Koszyk rowerowy nakładany 
na kierownicę
 metalowy
 kolor: czarny
 wymiary: 260 x 340 x 250 mm

2. Koszyk rowerowy tylny 
 metalowy
 kolor: czarny
 wymiary: 150 x 300 x 400 mm

 1499
/szt.

1a. Lampka przód LED guzikowa 1b. Lampa tył LED guzikowa -  7,99/szt.

 super jasna biała dioda LED  2 funkcje świecenia

2. Zestaw lamp rowerowych przód+tył -  14,99/kpl.

2a. lampka przednia  5 LED  4 funkcje świecenia 2b. lampka tylna  5 LED  7 funkcji świecenia

3. Lampka rowerowa przednia aluminiowa LED Cree USB -  54,99/szt.

 Dwie diody LED Cree XPG LED 5 W  8 trybów pracy  Akumulator l3,7 V / 1050 mAh  

4. Zabezpieczenie rowerowe 18 x 800 mm -  19,99/kpl.  2 kluczyki

5. Pompka rowerowa z uchwytem -  13,99/szt.

 aluminiowa  śr. 27 mm, dł. 280 mm  składana rękojeść 

6. Podpórka regulowana tył -  14,99/szt.

7a. Błotnik rowerowy przód LED -  24,99/szt.  podświetlany pasek LED biały  do rowerów o śr. kół 26 cali

7b. Błotnik rowerowy tył LED -  24,99/szt.  podświetlany pasek LED czerwony  3 funkcje świecenia

 do rowerów o śr. kół 26 cali

8. Siodełko rowerowe miejskie -  29,99/szt.  uniwersalne  na sprężynach

Świętujemy 

cały rok!

LAT

1

2

1

a

7 b

a

b

b
2

7 a

4

5 6 8

3

Pompka rowerowa 
z manometrem
DE LUXE 
 maks. ciśnienie pompowanego 
powietrza 8 bar/8 atm/120 PSI
 w zestawie 3 adaptery

2799
/szt.

Zabezpieczenie 
rowerowe 1800 x 12 mm
 2 kluczyki
 uchwyt do ramy rowerowej

1699
/szt.

do wentyli 
AV/DV

pasuje do wentyli 
AV/DV/SV

LED

LED

300 lm

wodoodporność

wodoodporność



Rowerowa

799
/szt.

899
/szt.

999
/kpl.

przygoda

 
RATY  10 X 0%   20 X 0%

RRSO=0%  Promocja ważna od 25 marca do 5 kwietnia

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: 

Pełna lista teleadresowa dostępna na   www.bricomarche.pl
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995
/szt.

Przez RRSO należy rozumieć rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną na 
podstawie reprezentatywnego przykładu na dzień 13.02.2020 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 Bricomarche 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. 

Dzwonek dzięcięcy 
Piłka
 aluminiowy

Dzwonek dziecięcy 

„I love my bike”
 aluminiowy
 różne kolory

Dzwonek 
dziecięcy Smile
 aluminiowy

Wiatraczek rowerowy

 różne kolory

Koszyk dziecięcy

 plastikowy
 uchwyt montażowy 

 różne kolory

Świętujemy 

cały rok!

LAT

1. Nakrętki na wentyle 
LED Obcy 2 szt. 
2. Nakrętki na wentyle 
LED Diament 2 szt. 
 efekt iluminacji w trakcie ruchu kół
 podświetlenie - dioda LED 

1

2

Bełchatów, Białogard, Braniewo, Brodnica, Brzesko, Brzeszcze, Chodzież, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, 

Działdowo, Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko, Głogów, Głuchołazy, Gniezno, Goleniów, Golub-Dobrzyń, Gryfice, Gryfino, Hrubieszów, Iława, 

Jarosław, Jelenia Góra, Kępno, Kielce, Kluczbork, Koło, Koszarówka, Kwidzyn, Libiąż, Limanowa, Lubartów, Lubsko, Łomża, Malbork, 

Miechów, Mielec, Mława, Mogilno, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Oborniki, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Piotrków Tryb., Pleszew, 

Poznań CH Pestka, Poznań CH Panorama, Puck, Radzyń Podlaski, Rawicz, Rypin, Sandomierz, Siedlce, Skórzewo, Słupca, Sokółka, 

Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Szamotuły, Szprotawa, Świebodzice, Tczew, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wieluń, Września, 

Wschowa, Wyszków, Ząbkowice Śląskie,  Zielona Góra, ul. Batorego 81 a, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary


