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24,99
Kwiaty w wiszącej 
torbie
 dł. 60 cm
 różne rodzaje

OGRÓD

Świętujemy 
cały rok!



4,99  Petunie 

Wielkość prezentowanych roślin może odbiegać od ich rzeczywistego 
wyglądu w dniu sprzedaży (zdjęcia poglądowe). 2



 5,49   PelargonieSzeroka oferta 
różnorodnych

odmian
doniczka: 12 cm

Ziemia do pelargonii i roślin 
balkonowych Masterra
 20 l
 cena za 1 l=0,37 zł

7,49 
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4,49

14,99
Konwalnik
doniczka: 14 cm

Trawa Vertigo
doniczka: 17 cm

Lobularia
doniczka: 10,5 cm,
różne odmiany

Dichondra
doniczka: 10,5 cm

Sunsatia
doniczka: 10,5 cm,
różne odmiany

11,99

4,993,99
4,99

1. Niecierpek
2. Dalia
3. Agyranthemum

doniczka: od 10 cm,
różne odmiany

Ozdoby tarasów

2 
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Dipladenia (Sundaville)
 doniczka: 12 cm
 kolory: biały, czerwony

*dostępna również Dipladenia w wiszącej 
doniczce o śr. 21 cm w cenie 39,99

16,99

PISA
 o strukturze betonu 
 śr. 40 cm, wys. 35 cm

59,99

Begonia Big / Viking
 doniczka: 12 cm 
 różne odmiany

6,99

Perugia
 wym. 40 x 40 cm, 
wys. 33 cm

59,99 

Gaura
 doniczka: 12 cm
 różne odmiany

5,99 

Pisa
 o strukturze betonu 
 wym. 40 x 40 cm, wys. 55 cm 

99,99 

Donice Eco

Donice plastikowe

Heliotrop
 doniczka: 10,5 cm

3,99 

Lilia
 faktura dłuto

 śr. 19 cm, wys. 36,4 cm
- 25,99/szt.

 śr. 25 cm, wys. 46,5 cm
- 44,99/szt.

od 25,99 

Finezja
 faktura dłuto lub rattan
 wym. 19 x 19 cm, 
wys. 36 cm - 29,99/szt.
 wym. 25 x 25 cm, 
wys. 46,5 cm - 49,99/szt.

od 29,99 

Koleus
 doniczka: 10,5 cm 
 różne odmiany

3,99 

Malwa
 faktura dłuto
 śr. 19 cm, wys. 19,5 cm - 14,99/szt.
 śr. 25 cm, wys. 25,5 cm - 26,99/szt.
 śr. 30 cm, wys. 30,5 cm - 39,99/szt.

od 14,99 

Wielkość prezentowanych roślin może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu w dniu sprzedaży (zdjęcia poglądowe). 

od 19,99 

Juka 
 faktura dłuto lub rattan
 wym. 19 x 19 cm, 
wys. 19,5 cm - 19,99/szt.
 wym. 25 x 25 cm, 
wys. 26 cm - 39,99/szt.

4,49 

Ipomea (wilec)
 doniczka: 10,5 cm

 wewnętrzny wkład  różne kolory
 wykonane z 30% drewna

5



Dereń jadalny
 wys. 60-80 cm
 doniczka: 5 l

Barwinek
 doniczka: 9 cm
 różne odmiany

Runianka
 doniczka: 2 l

Funkia
 różne odmiany
 doniczka: 17 cm/2 l

Byliny i krzewy 
ozdobne

14,99

29,99

od 8,99

4,49

9,99

Pięknotka Bodiniera 
'Profusion'
 wys. 60-80 cm
 doniczka: 5 l

34,99
Fotergilla olszolistna
 wys. 30-40 cm
 doniczka: 4 l
 różne odmiany

6



Drzewko szczepione
ozdobne
 wys. 100 - 200 cm
 różne gatunki: klon, brzoza, grab, 

pigwa, buk, grusza, jarząb, lipa, wiąz
 doniczka: 10 l

74,99

14,99
Krzew borówki 
amerykańskiej na pniu
 wys. pnia: 80-100 cm
 doniczka: 2 l 

29,99
Świerk lub sosna

 wys. 20-50 cm
 doniczka: 3 l

 różne odmiany
- rośliny szczepione

12,99 

Cyprysik tępołuskowy
'Nana gracilis' 
 wys. 15-20 cm
 doniczka: 2 l

9,49 

Cis pośredni
'Wojtek' 
 wys. 30-50 cm
 doniczka: 2 l

12,99 

Tuja 'Golden 
smaragd®'
 wys. 30-50 cm
 doniczka: 3 l

Wielkość prezentowanych roślin może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu w dniu sprzedaży
(zdjęcia poglądowe). 7



59,99 złotokap, jarząb, modrzew, glediczja, 

miłorząb, brzoza

24,99 

Judaszowiec
 wys. 80-100 cm
 doniczka: 3 l

39,99 

Kielichowiec
'Venus' 
 wys. 40-60 cm
 doniczka: 5 l

Krzew lub drzewko 
ozdobne na pniu

34,99 krzewuszka, pecherznica,

ligustr, trzmielina, irga

39,99 aronia, karagana, pigwowiec, dereń, 

leszczyna, głóg, hortensja, lilak, wiąz, kalina

39,99
Klon palmowy
 wys. 60-100 cm
 doniczka: 5 l

Wielkość prezentowanych roślin może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu w dniu sprzedaży
(zdjęcia poglądowe). 

 wys. pnia: 80 cm

 doniczka: 5 l
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od 9,99Pnącza

9,99  

Wiciokrzew
11,99
Wisteria (glicynia)

9,99
Winobluszcz

doniczka: 2 l

11,99  

Milin amerykański

od 9,99  

Clematis (powojnik)

Złotlin japoński 
'Pleniflora'
 wys. 50-70 cm
 doniczka: 3 l

Krzewuszka cudowna 
 wys. 50-70 cm
 doniczka: 2 l
 różne odmiany

Ognik 
 wys. 60-80 cm
 doniczka: 2 l
 różne odmiany

Ketmia (hibiskus)
 doniczka: 2 l 
 różne odmiany

Trzmielina
 wys. 15-20 cm
 doniczka: 1 l
 różne odmiany

6,99 7,99 9,99 11,99 12,99
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17,99
Zioła w dużym 6-paku
 różne rodzaje

9,99
Zioła w dużym 3-paku
 różne rodzaje

24,99
Truskawki w wiszącej 
torbie
 12 sadzonek w torbie, dł. 60 cm
 odmiany powtarzające 
owocowanie: Albion, San Andreas

5,99
Zioła w doniczce
doniczka: 13 cm

Mięta, Bazylia, Tymianek, 

Oregano, Stewia

3,99
Pomidor koktajlowy 
karłowy
 doniczka: 12 cm

19,99
Zestaw ziół 
 ozdobna misa: 23 cm 
 wys. 30 cm

19,99
Zestaw ziół 
 ozdobna donica: 21 cm 
 wys. 40 cm10



14,99
Ziemia Wokas 
do iglaków
 50 l
 cena za 1 l=0,30 zł

11,99
Bionawóz do ziół 
i warzyw Florovit
  płynny, 1 kg

7,99
Kapsułki 
nawozowe 
Agrecol
 18 szt.
 wybrane rodzaje

19,99
ECO elektro na komary, 
muchy i mole + płyn 
(citronella) 45 ml*
 cena za 100 ml=44,42 zł

11,99
Bionawóz granulowany 
Florovit
 karton 1,1 l
 wybrane rodzaje
 cena za 1 l=10,90 zł

*Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

14,99
Ziemia Bio Wokas 
 50 l
 wybrane rodzaje
 cena za 1 l=0,30 zł

11,99
Domowy ogródek 
pomidory
 22 l
 cena za 1 l=0,55 zł

Ogród Eco
Nawozy pochodzenia naturalnego nie 

tylko dostarczą roślinom niezbędnych 

składników odżywczych, ale również 

poprawią właściwości fizyczne gleby. 

Warto je stosować także do uprawy 

roślin ozdobnych.
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+

169,-
Solarny sterownik nawadniania Ergo
 zasilany energią słoneczną, nie wymaga wymiany
baterii, czytelny wyświetlacz ułatwia programowanie 
automatyczne lub manualne ustawianie czasu pracy
 łatwy do zamontowania, nie wymaga 
dodatkowego okablowania
 posiada wbudowaną baterię litową o 3-letniej żywotności
 półgodzinne ładowanie wystarcza na 2 miesiące pracy

27,99
Zraszacz wahadłowy 
Swing ideal 
 zraszacz wahadłowy z wysokiej jakości 
tworzywa sztucznego i aluminium
 posiada 15 dysz wylotowych
 płynna regulacja pola zraszania
 pow. zraszania: do 279 m²

99,99
Wieszak naścienny
+ wąż Gardena
 komplet zawiera: 20 m 
węża Classic 1/2",
elementy Original 
GARDENA System 
i końcówkę zraszającą

17,99
Zraszacz sektorowy 
Conti ideal
 bezstopniowa regulacja sektora 
zraszania od 0º do 360º
 pow. zraszania: do 79 m²

12,99
Wieszak na wąż 
z przyłączem
 funkcjonalny wieszak na wąż 
wyposażony w przyłącza umożliwiające 
podłączenie węża ogrodowego
i innych akcesoriów
 posiada uchwyt do odwieszania zraszacza

39,99
Ogrodowa mgiełka wodna
 w zestawie: wąż dł. 7,5 m, adapter do szybkozłącza 
z filtrem, mosiężne dysze zraszające, uchwyty, taśma
i klipsy do mocowania węża

29,99
Zestaw ze zraszaczem 
Gardena
 w zestawie: gwintowane przyłącze
kranowe z adapterem, szybkozłącze, 
szybkozłącze ze stopem i zraszacz 
prosty do podlewania

149,-
Zestaw Compact Ideal + Zestaw 
przyłączeniowy 1/2" 1,5 m
 wózek Compact
 dł. węża: 20 m, 1/2"
 zraszacz prosty, 2 szybkokzłączki 1/2"

Nawadnianie

12



Sekator teleskopowy
do gałęzi 
 ostrze mijające,
 posiada antypoślizgowe uchwyty
 oraz regulowaną długość (61-95 cm)

Sekator teleskopowy 
do żywopłotu
 ostrze faliste, posiada antypoślizgowe 
uchwyty oraz regulowaną 
długość (60-76 cm) 

34,99 34,99 

Nożyce do żywopłotu 
spalinowe 
 moc: 0,9 kW
 poj. silnika: 25,4 cm³
 dł. robocza: 70 cm

369,- 

269,- 

Pompa zanurzeniowa
do wody brudnej 
 moc: 320 W 
 wydajność: 7 500 l/h
 gł. zanurzenia: 7 m
 wys. podnoszenia: 6 m
 śr. zanieczyszczeń: 18 mm

349,- 

Pompa zanurzeniowa 
do wody brudnej
 moc: 400 W
 wydajność: 3 200 l/h
 gł. zanurzenia: 7 m
 wys. podnoszenia: 2,4 m
 śr. zanieczyszczeń: 2 mm

19,99
Wąż ogrodowy Cellfast 
Quattro
 1/2" 
 dł. 15 mb
 lekki, wytrzymały wąż 4-warstwowy 

Recykling 
w ogrodzie

 moc: 2500 W                                    
 max. średnica gałęzi: 40 mm
 pojemnik: 50 l
 mechanizm tnący: dwa ostrza tnące
 zabezpieczenie przeciążeniowe                                                                                                                              

278,- 

Pilarka elektryczna Oregon 
 moc: 2400 W
 prowadnica i łańcuch Oregon
 dł. prowadnicy: 40 cm
 SDS - beznarzędziowy system napinania łańcucha

Rozdrobnione gałęzie doskonale 

nadają się na kompost, podsypkę, 

opał, a także do prac plastycznych

i elementów dekoracyjnych

Rozdrabniacz 
do gałęzi            

399,-
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Robot koszący 28V/4Ah

od 22,99
Mieszanka nasion traw 
Premium line
 1 kg
 wybrane rodzaje

2449,-

 napięcie: 28 V
 akumulator 4 Ah - ogniwa Samsung 
 bezszczotkowy silnik
 szer. robocza: 24 cm
 maks. wielkość trawnika: 1500 m2

 prędkość robota: 0,5m/s
 maks. pochylenie terenu: 30O

14



449,- 

Kosiarka elektryczna 
 moc: 1800 W
 szer. robocza: 42 cm
 kosz: 50 l

1299,- 

Kosiarka spalinowa 
z napędem 
 poj. silnika: 150 cm³
 silnik B&S 625 
 szer. robocza: 51 cm
 kosz: 60 l
 wyrzut do kosza, boczny, 
tylny, mielenie

199,- 

Wykaszarka elektryczna 
Gardena
 moc: 400 W
 szer. robocza: 25 cm
 waga: 2,9 kg
 dodatkowa szpula z żyłką

399,- 

Kosa spalinowa
 moc: 2,2 kW
 poj. silnika: 54 cm³
 szer. robocza z żyłką: 42 cm; 
z tarczą: 25,5 cm

 moc: 1800 W
 szer. robocza: 40 cm
 5-pozycyjna regulacja 
wysokości roboczej

1299,- 

Kosiarka spalinowa 
z napędem
 poj. silnika: 140 cm³
 silnik B&S 575 InStart
 szer. robocza: 46 cm
 kosz: 62 l
 wyrzut do kosza, boczny, 
tylny, mielenie

3 lata
gwarancji

Wertykulator, aerator 
i zamiatarka 3 w 1

Wertykulacja i aeracja 
regeneracja trawnika

 dotlenienie gleby
 usunięcie chwastów
 poprawa kondycji trawnika

499,-

Zadbany    
trawnik

15



5,49 
Palisada łupana
 wym. 15,1 x 6 x wys. 34,5 cm
 kolory: czarny i onyx

2,99
Palisada łupana 
 wym. 7,1 x 6 x wys. 34,5 cm
 kolory: czarny i onyx

44,99
Panel ogrodzeniowy 
ocynkowany
 wym. 250 x 153 cm
 oczko: 200 x 75 mm
 śr. drutu: 3,2 mm
 kolor: antracyt - RAL7016

42,99
Panel ogrodzeniowy 
ocynkowany
 wym. 250 x 152 cm
 oczko: 200 x 75 mm
 śr. drutu: 3,2 mm

gatunek 1
grubość 2 cm

klasa ścieralności IV
antypoślizgowość R9

87/m2

Gres tarasowy 
Mixed Stone 
 wym. 61 x 61 cm
 kolor: szary
 strukturalny, imitujący 
naturalny kamień
 op. 0,744 m², cena za op.: 64,73 zł

34,99/m2

Gres szkliwiony 
Linnet
 wym. 42 x 42 cm
 kolor: szary
 strukturalny
 op. 1,41 m², 
cena za op.: 49,34 zł

Palisady ogrodowe
praktyczna ozdoba ogrodu
• umocnienie skarpy

• obramowanie trawników, rabat kwiatowych

• wzmocnienie brzegów oczka wodnego

• budowa grilli, kominków, stopni schodów

• wydzielenie miejsca na ognisko
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Kora kamienna 
gnejs 
 frakcja 11-32 mm
 20 kg 
 cena za 1 kg=0,75 zł

Element murkowy 
Gorc Alaska 
 wym. 38 x 22 x 16 cm

*wizualizacja ogrodzenie Maciek

Element słupkowy 
Gorc Alaska 
 wym. 38 x 22 x 16 cm

*wizualizacja ogrodzenie Maciek

Przęsło
 wym. 200 x 120 cm

Furtka 
 prawa lub lewa
 wym. 90 x 150 cm

Ogrodzenie Daniel - nie wymaga malowania, ocynkowane, kolor RAL 7016 - antracyt

Brama 
dwuskrzydłowa
 wym. 400 x 150 cm

Przęsło
 wym. 200 x 90-120 cm

Brama dwuskrzydłowa
 zawiera zawiasy regulowane
 wym. 400 x 120-150 cm

Furtka 
 prawa lub lewa
 zawiera zawiasy
 wym. 90 x 120-150 cm

Ogrodzenie Tytus - nie wymaga malowania, ocynkowane, kolor RAL 9005 - czarny

Przęsło
 wym. 200 x 120 cm

Furtka 
 prawa lub lewa
 wym. 90 x 150 cm

Ogrodzenie Maciek - nie wymaga malowania, ocynkowane, kolor RAL 7016 - antracyt struktura

Brama
dwuskrzydłowa
 wym. 400 x 150 cm

Palisady ogrodowe

259,-699,- 189,-

397,-

249,- 779,- 179,-

389,-1099,-

19,99

17,99

21,99

21,99

24,99

14,99

*10 lat gwarancji po rejestracji na www.polbram.eu

*10 lat gwarancji po rejestracji na www.polbram.eu

10lat
gwarancji*

10lat
gwarancji*

*10 lat gwarancji po rejestracji na www.polbram.eu
10lat
gwarancji*

Daszek płaski 
słupkowy Gorc
 łupany czterostronnie
 wym. 43 x 27 x 6 cm

Daszek płaski 
murkowy Gorc
 łupany dwustronnie
 wym. 50 x 27 x 6 cm

Element słupkowy,
murkowy Ico Onyx
 gładki, łupany
 wym. 39 x 19,5 x 19 cm

*wizualizacja ogrodzenie Daniel
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Płot Zefir z ornamentem 
 wym. 90 x 180 cm (pionowy)
 brązowa impregnacja
*dostępny również wymiar:
180 x 90 cm (poziomy) - 119,-

180 x 180 cm - 149,-

Płot skośny Zefir - 99,99
 wym. 90 x 180 cm

114,-
Płot pełny Zefir
 wym. 180 x 180 cm
 brązowa impregnacja

15,89
Kratka bez ramy
 wym. 45 x 180 cm
 brązowa impregnacja
*wym. 90 x 180 cm -27,89

11,99
Kratka skośna 
bez ramy
 wym. 45 x 150 cm
 brązowa impregnacja

149,-
Pergola Róża 
 wym. 100 x 45 x 230 cm
 słup: wym. 4,4 x 4,4 cm 
 brązowa impregnacja

Drewno 
ogrodowe

19,99
Rollborder
 wym. 6 x 20 x 200 cm 
 brązowa impregnacja

32,99
Deska tarasowa 
sosnowa dwustronnie 
ryflowana
 wym. 32 x 140 mm, 
dł. 3000 mm
 impregnowana ciśnieniowo - kolor: brąz

109,-

12,99 
Podstawa słupa 
do wbijania 71
 wym. 71 x 71 x 750 x 2 mm 
 ocynk ogniowy

14,99
Podstawa słupa 
z podstawą prostokątna 
do przykręcania 71
 wym. 71 x 120 x 4 mm 
 ocynk ogniowy

12,99
Podstawa słupa 
do wbetonowania
typu "U" 71
 wym. 71 x 120 x 4 mm 
 ocynk ogniowy

89,99
Donica Zefir
 wym. 60 x 40 x 40 cm
 brązowa impregnacja

16,97
Deska tarasowa 
sosnowa ryflowana 
 wym. 25 x 140 mm, 
dł. 2500 mm
 impregnowana ciśnieniowo

9,49
Deska podestowa 
sosnowa 
 wym. 19 x 90 mm, 
dł. 2500 mm
 impregnowana 
ciśnieniowo

18



Domek Tomek
 wym. 174 x 123 x 212 cm
*dostępny w wybranych sklepach

799,-

Grządka drewniana składana 
 metalowe zawiasy 
 montaż bez użycia narzędzi 
 możliwość ustawiania kilku 
skrzynek na sobie

 wym. 80 x 46 x 20 cm - 39,99
 wym. 80 x 80 x 20 cm - 49,99 
 wym. 120 x 80 x 20 cm - 59,99

od 39,99

Dzwonek na piku
 motyle z dzwonkami
na metalowym piku
 wys. 60 cm
 różne kolory

17,99

149,-
Piaskownica zamykana
 wym. 120 x 120 x 29 cm
 po rozłożeniu spełnia funkcję ławki

79,99
Osłonka 
ceramiczna 
Żaba
 wym. 37,5 x 19 x 37 cm

89,99
Osłonka 
ceramiczna Żaba 
 wym. 40,5 x 20 x 36,5 cm

49,99
Osłonka 
ceramiczna
Krecik 
 wym. 26 x 22 x 24,5 cm
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14,99
Resolva siła natury **
 1 l 
 zwalcza mszyce, mączliki, 
przędziorki

**Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktów.

16,99
Ślimak control 350 g**
 w formie granul 
do bezpośredniego stosowania
 cena za 1 kg=48,54 zł

29,99
Effect 24H 680EC**
 zwalcza chwasty i mech 
 150 ml
 efekt już po 1 godzinie
 cena za 1 l=199,93 zł

34,99
Starane trawniki**
 zwalcza chwasty  na trawniku
 100 ml
 cena za 1 l=349,90 zł

14,99
Resolva siła natury**
 1 l
 zapobiega chorobom 
grzybowym

*Produkt biobójczy, należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. 
Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

nie zawiera glifosatu

7,99
Płyn na kleszcze, 
komary i meszki 
dla dzieci Vaco*
 80 ml
 cena za 1 l=99,88 zł

16,99
Płyn na kleszcze, 
komary i meszki Vaco*
 deet 30% + citrodiol
 170 ml 
 cena za 1 l=99,94 zł

13,99
Proszek 
na mrówki Vaco* 
 250 g
 cena za 1 kg=55,96 zł

Środki owadobójcze

Ochrona upraw

Aleksandrów Kujawski, Bartoszyce, Bełchatów, Bolesławiec, Braniewo, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Chodzież, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, Gdynia, Giżycko, 

Głogów, Gniezno, Goleniów, Golub-Dobrzyń, Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarosław, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kielce, Kluczbork, 

Koło, Kołobrzeg, Konstantynów Łódzki, Koszarówka, Kozienice, Krzeszowice, Kutno, Kwidzyn, Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Mława, Mogilno, Mrągowo, 

Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy Tomyśl, Oława, Ostrzeszów, Pabianice, ul. Myśliwska 36/38, Pabianice, ul. Zamkowa 31, Piekary Śląskie, Piła, Piotrków Tryb., Pleszew, Poznań CH Panorama, Pruszcz 

Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Radomsko, Radzyń Podlaski, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Skierniewice, Skórzewo, Słupca, Sokółka, Stargard, Starogard Gdański, ul. Skarszewska 4, 

Starogard Gdański, ul. Zblewska 20 b, Strzegom, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szczecinek, Szczytno, Świdnik, Świebodzice, Tomaszów Lubelski, Trzebnica, Turek, Wałcz, 

Wolsztyn, Wrocław, Września, Wschowa, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin

Pełna lista teleadresowa dostępna na   www.bricomarche.pl

Informator handlowy 10/2020 ważny od 24 kwietnia do 23 maja lub do wyczerpania asortymentu. Bricomarché zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz błędów edytorskich. 

Zdjęcia niektórych artykułów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu, mają one charakter poglądowy. Podane ceny stanowią ceny sugerowane. Ceny zawierają podatek Vat.

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:


