PRAWDZIWE
RATY 0%

Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów oferujących produkty z gazetki.

Oferta ważna od 17 do 28 kwietnia lub do wyczerpania asortymentu.

3 x 0%

899

/kpl.

Zestaw mebli Fresh
stół z blatem ze szkła hartowanego
o gr. 5 mm, kolor: biały,
wym. 150 x 90 cm, wys. 71 cm
6 krzeseł o fakturze imitującej
plecionkę, kolory do wyboru: biały, szary,
miętowy, wym. 53 x 52,5 x 80 cm

IV klasa ścieralności

22

90

9

99
szt.

Wąż ogrodowy GO/ON!
dł. 15 mb, 1/2”

m2

Gres SPACCO
wym. 33,3 x 33,3 cm
kolor: brąz
do stosowania wewnątrz
i na zewnątrz
op. 1,55 m², cena za op.: 35,50 zł

odporna na szorowanie

3699

7299

szt.

3999

szt.

Farba Dekoral
Akrylit W kolor 2,5 L

Farba Dekoral
Akrylit W 10 L

różne kolory, matowa,
lateksowa
wydajność 14 m²/L
cena za 1 L=14,80 zł

1799

szt.

Farba elewacyjna
GO/ON! 10 L

biała, lateksowa
wydajność: 14 m²/L
cena za 1 L=7,30 zł

biała emulsja akrylowa,
do stosowania na zewnątrz
wydajność: 6 m²/L
cena za 1 L=4,00 zł

m2

16

85
op.

Klej Atlas do płytek
20 kg

Płytka ścienna
wym. 25 x 40 cm
kolor: biały,
wykończenie: połysk
op. 1,5 m², cena za op.: 26,99 zł

cena za 1 kg=0,84 zł

3199
op.

Płytka gipsowa wewnętrzna
Parma z gotową fugą
kolor: biały
wym. 22,4 x 7,8 cm
op. 0,5 m², cena za 1 m²=63,98 zł

176

/szt.

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

2999
szt.

szyba
dekorowana
matowa

struktura RF
- struktura starego
drewna

15
lat
gwarancji
AC4
7 mm

149

/szt.

Seria drzwi Klaro

2

kolor: sosna bielona
z płyty HDF
pełne, szer. 80 cm
P/L, bez klamki
pokojowe, szer. 80 cm
zamek na klucz
z wentylacją, szer. 70 cm

1995
m2

pamiętaj
o ościeżnicy

Panel podłogowy
Dąb Letni
op. 2,47 m²,
cena za op.: 49,28 zł

Antena pokojowa
wzmocnienie: 10-29 dB
odbierane kanały: 6-60
impedancja wyjściowa:
75 Ohm

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

2499

kpl.

Lampa solarna
Kula 3 szt.
kolor: czarny,
dioda LED biała
wys. 33 cm

duże kwiaty

189

/szt.

tarcza
w zestawie

237

Pilarka tarczowa Graphite

szt.

moc: 1200 W
śr. tarczy: 185 mm
5000 obr./min
gł. cięcia przy 90°/45°:
max 65/43 mm

Surfinia
różne kolory
doniczka: 11 cm

237

109

szt.

/kpl.

Pelargonia
odmiany:
bluszczolistna, rabatowa
różne kolory
doniczka: 11 cm

Zestaw narzędzi tnących
Gardena
ostrza pokryte powłoką
antyadhezyjną, uchwyty wykończone
materiałem antypoślizgowym
w zestawie: nożyce do gałęzi,
dł. 61 cm, sekator ogrodowy

1999

szt.

Magnolia
różne odmiany
pojemnik: 3 L

9

49
szt.

Płotek sztachetowy
wbijany
wym. 90 x 45 cm
wys. po wbiciu: 28 cm
sztacheta: 1,6 x 9 cm
impregnowany ciśnieniowo

6999
szt.

Przedłużacz
bębnowy 4-gniazdowy

regulowany
uchwyt

z/u, dł. 20 m

teleskopowy trzonek

199

/szt.

Wykaszarka
akumulatorowa NAC

799
op.

Preparat na mrówki
Arox 120 g
cena za 1 kg=66,58 zł

6999
szt.

Leżak bujany Leniwiec
różne kolory
wym. 166 x 57 x 100 cm
obciążenie: max 110 kg

napięcie: 18 V
akumulator: 1,5 Ah
śr. koszenia: 25 cm
akumulator i ładowarka
w komplecie

AC3
7 mm

struktura RF
- struktura starego drewna

244

panele

podłogowe

2195

/szt.

m2

Grzejnik aluminiowy
Tytan

Dąb Rustykalny

moc: ∆ T 50K 1164 W
wym. 576 x 805 x 95 mm

op. 2,47 m²,
cena za op.: 54,22 zł

12
lat
gwarancji
AC4
8 mm
struktura GT - grained timber (widoczne słoje)

2695
m2

Urban Driftwood

28

op. 2,22 m²,
cena za op.: 59,83 zł

99
op.

Płytka gipsowa
wewnętrzna Trento

20
lat
gwarancji

wym. 20 x 9,3 cm,
34 x 9,3 cm
op. 0,51 m²,
cena za 1 m²=56,84 zł

AC4
8 mm
struktura NL - nature line

m2

Timeworn
Hammerwood

4-stronna V-fuga

2999

2995

op. 2,22 m²,
cena za op.: 66,49 zł

op.

Płytka betonowa Arctic
wym. 20 x 9,3 cm,
34 x 9,3 cm
op. 0,49 m²,
cena za 1 m²=61,20 zł

20
lat
gwarancji
AC5
8 mm

3495

szyba
dekorowana
matowa

szyba
dekorowana
matowa

modułowa
konstrukcja

m2

Dąb Atlas
struktura drewna

op. 2,22 m²,
cena za op.: 77,59 zł

4-stronna V-fuga

20
lat
gwarancji

169

/szt.

Seria drzwi Roco

4

AC4
10 mm

pamiętaj
o ościeżnicy

pamiętaj
o ościeżnicy

kolor: sonoma
z płyty HDF
P/L, bez klamki
zamek na klucz
pełne, szer. 80 cm
pokojowe, szer. 80 cm
łazienkowe z wentylacją,
szer. 70 cm

255

3795

/szt.

m2

Dąb Alpejski

Seria drzwi Erie
kolor: biały
z płyty MDF
P/L, bez klamki
zamek na klucz
pełne, szer. 80 cm
pokojowe, szer. 80 cm
łazienkowe z wentylacją,
szer. 70 cm

struktura drewna
4-stronna V-fuga

op. 1,73 m²,
cena za op.: 65,65 zł

20
lat
gwarancji

5

99

Akumulator Energy+ Graphite - 109/szt.
18 V, 2.0 Ah Li-Ion
18 V, 4.0 Ah Li-Ion - 188/szt.
wskaźnik naładowania oraz elektroniczny
Wyrzynarka akumulatorowa
system kontroli temperatury
Graphite - 139/szt.
napięcie: 18 V
liczba skoków: max 2400/min
Ładowarka
Wiertarko-wkrętarka
cięcie ukośne: max 45°
do akumulatorów
akumulatorowa Graphite
gł. cięcia w drewnie/metalu: 80/10 mm
Energy+ Graphite
- 79,99/szt.
oświetlenie LED, przyłącze
napięcie: 18 V
- 48,99/szt.
do odsysania pyłu, 3 zakresy oscylacji
moment obrotowy: max 44 Nm
*bez akumulatora i ładowarki
I: 0-350 obr./min, II: 0-1250 obr./min
*bez akumulatora i ładowarki

szt.

Mata stalowa
do zbrojenia posadzek
wym. 2 x 1 m

079
m2

Folia ochronna typ 200 czarna
rolka, wym. 4 x 25 m
do ochrony połaci dachowych, posadzek
i murów, do osłony elewacji i stolarki okiennej
cena za rolkę: 79 zł

1949
szt.

Emalia Emakol
Strong 900 ml
kolor: biały, ftalowa,
do przedmiotów z drewna
oraz elementów stalowych
i żeliwnych, do malowania
wewnątrz i na zewnątrz
wydajność 18 m2/L
cena za 1 L=21,66 zł

2799
szt.

1

2

888

2599

899

op.

op.

op.

Beton B20 25 kg
cena za 1 kg= 0,36 zł

1. Zaprawa murarska
2. Zaprawa tynkarska
Górażdże 25 kg
cena za 1 kg= 0,36 zł

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

2598
op.

Biała gładź
szpachlowa
Gipsar Uni 20 kg
wzmocniona polimerami
cena za 1 kg=1,30 zł

2999
szt.

Farba Nuance
Barwne Inspiracje 5 L

Farba lateksowa Nuance
Barwne Inspiracje 2,5 L

biała, lateksowa,
do malowania wewnątrz
wydajność: 14 m²/L
cena za 1 L=5,60 zł

kolorowa, emulsyjna,
dobrze kryjąca,
do stosowania wewnątrz
wydajność: 14 m²/L
cena za 1 L=12,00 zł

2999
szt.

Farba Cieszynka
Standard 10 L
kolor: biały, akrylowa farba
emulsyjna do malowania
ścian i sufitów wewnątrz budynków
wydajność: 9 m²/L
cena za 1 L=3,00 zł

659

/szt.

Betoniarka MIX
moc silnika: 550 W
poj. całkowita: 130 L
poj. zasypowa: 100 L

949

/szt.

Betoniarka MK-165
moc silnika: 900 W
poj. całkowita: 165 L
poj. zasypowa: 130 L

1

Furtka ocynkowana
Tytus - 219/szt.

wys. 1,2-1,5 m, szer. 0,9 m
P/L

10 lat

2

gwarancji*

Brama dwuskrzydłowa
ocynkowana Tytus
- 689/szt.
wys. 1,2-1,5 m, szer. 4 m

1

2

3

3

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

*po rejestracji na www.polbram.eu

5 lat

10 lat

kolor: zielony

gwarancji

gwarancji*

*po rejestracji na www.polbram.eu

339

/szt.

4298

Przęsło ogrodzeniowe
ocynkowane Daniel

szt.

wys. 1,2 m, szer. 2 m
kolor: czarny, struktura
*dostępne w wybranych sklepach

Panel ogrodzeniowy 3D
ocynkowany malowany
wym. 2,50 x 1,52 m
oczko: 75 x 200 mm

9890
szt.

Siatka zgrzewana

możliwość ustawienia
w pionie lub w poziomie

wys. 1,5 m, dł. rolki: 15 m
kolor: zielony
cena za mb: 6,59 zł

od

299
szt.

Sztacheta ryflowana łuk

9999

wym. 1,6 x 9 x 80 cm - 2,99/szt.
wym. 1,6 x 9 x 100 cm - 3,99/szt.
wym. 1,6 x 9 x 150 cm - 6,99/szt.
z drewna sosnowego
impregnowanego ciśnieniowo

szt.

Płot deskowy Tytus
rodzaje: prosty, z łukiem
wym. 180 x 180 cm
wym. deski: 1,25 x 13,5 cm

2599
szt.

Płot sztachetowy
ryflowany
wym. 180 x 80 cm
12 sztachet, 2 rygle

4898
szt.

Kratka diagonalna
wym. 90 x 180 cm
oczko, wym. 12 x 12 cm
listwa, wym. 8 x 28 mm
wym. 180 x 180 cm - 79,99/szt.

3499

6

30 cm

17 cm

szt.

899
szt.

Płotek trawnikowy
Fiołek
wym. 17 x 90 cm

11

99
szt.

Rollborder
strugany bez faz
wym. 4,6 x 20 x 180 cm

Lakierobejca 2 w 1
Drewnochron 800 ml
różne kolory, zastosowanie
dekoracyjne i ochronne,
wewnątrz i na zewnątrz
wydajność 14 m2/L
cena za 1 L=43,74

Akcesoria rowerowe

1

999

1999

3999
szt.

Pompka rowerowa
z manometrem
wys. 50 cm
końcówka AV/DV
wydajność: 16 bar
aluminiowa obudowa
stabilna antypoślizgowa
podstawa

999

szt.

szt.

szt.

Lampka rowerowa
przednia

Lampka rowerowa
przednia

1 x SMD, 80 lumenów
aluminiowa
zasilanie bateryjne
3 x AAA
(baterie niezałączone)

3 x LED
2 tryby świecenia
zasilanie bateryjne:
2 x CR2032
(baterie w zestawie)
kolor: czarny
silikonowa

1899

2

Lampka rowerowa
2 tryby świecenia
zasilanie bateryjne:
2 x CR2032
(baterie w zestawie)
1. Przednia, 1 x LED, biała
2. Tylna, 1 x LED, czerwona

999
kpl.

Zestaw lampek
na wentyle LED 2 szt.
1 x LED
działa, gdy pojazd jest w ruchu
zasilanie bateryjne: 3 x AG10
(baterie w zestawie)
2 wzory

699

szt.

szt.

Zabezpieczenie
rowerowe

Lampka rowerowa tylna
5 x LED
7 trybów świecenia
zasilanie bateryjne
2 x AAA (baterie niezałączone)

4-cyfrowy zamek szyfrowy
kolor: niebieski
dł. 65 cm

LED
LED

2

3

1
4

5

1. Błotnik przedni z oświetleniem LED - 24,99/szt.
podświetlenie: pasek 1 x LED, czerwony
baterie w zestawie

2. Lampka rowerowa przednia USB - 59,99/szt.
2 x Cree XPG LED, 300 lumenów
8 trybów świecenia akumulator 3,7 V, 1050 mAh
kabel do ładowania Mini-USB

3. Lampka rowerowa tylna z laserem - 18,99/szt.
5 x LED 3 tryby świecenia lasera oraz diod
zasilanie bateryjne
2xAAA (baterie niezałączone)

4. Błotnik tylny z oświetleniem LED - 24,99/szt.
podświetlenie: pasek 1 x LED, biały
baterie w zestawie

5. Zestaw lamp rowerowych USB - 59,99/kpl.
pasek: 16 x LED, 130 lumenów, dioda: 1 x LED, 65 lumenów
2 szt. w zestawie, akumulator: 3,7 V, 500 mAh
kabel do ładowania Micro-USB
2 uchwyty: uniwersalny uchwyt z gumką, uchwyt do sztycy
3 tryby świecenia

5

silnie rozkrzewiona

159

299

szt.

szt.

Rośliny rabatowe

899
op.

Komarzyca

petunia, lobelia, begonia
semperflorens
doniczka: 9 cm

Truskawki
w 10-paku

doniczka: 10,5 cm

2

99
szt.

Lobelia zwisająca
różne kolory
doniczka: 10,5 cm

różne odmiany

799

intensywnie
pachnące kwiaty

szt.

Budleja

kwiaty wabią motyle

różne odmiany
pojemnik: 2 L

799
szt.

Żylistek
różne odmiany
pojemnik: 3 L

799
szt.

899
szt.

różne odmiany
pojemnik: 2 L

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Berberys
różne odmiany
pojemnik: 2 L

Jaśminowiec

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

1

2

1. Środek ślimakobójczy Lima Oro 1 kg - 19,99/op.
w formie przynęty

999
op.

Rośliny ozdobne 6-pak duży
pelargonie bluszczolistne,
pelargonie rabatowe, surfinie,
kocanki

699
op.

Rośliny rabatowe 10-pak

2. Środek chwastobójczy Avans RTU 1 L - 19,99/szt.

lobelia, szałwia, aksamitka,
petunia, starzec, niecierpek,
żeniszek

Biożel Biofos do WC
500 ml GRATIS

499
op.

Nawóz Agrecol
do kwiatów 250 g
rodzaje: do pelargonii,
do surfinii
cena za 1 kg=19,96 zł

8

169
op.

Biologiczny
preparat do szamb
Biofos 25 g
cena z 1 kg=67,60 zł

2299
op.

Tabletki do szamb
Biofos 320 g
12+4 szt. GRATIS
cena z 1 kg=71,84 zł

3499
op.

Proszek do szamb
Biofos 1 kg

999
szt.

Opryskiwacz
ciśnieniowy GO/ON!
poj. 1 L

999
op.

Ziemia do kwiatów
balkonowych 50 L
cena z 1 kg=0,20 zł

297

/szt.

Aerator/Wertykulator
moc: 1400 W
szer. robocza: 32 cm
poj. kosza: 30 L
4-stopniowa regulacja
głębokości roboczej

2799

149

szt.

219

/szt.

Przedłużacz
pomarańczowy
1-gniazdowy

/szt.

Pompa do wody
brudnej

moc: 1100 W
wydajność: 16000 L/h
wys. podnoszenia: max 8,5 m
gł. zanurzenia: 7 m
śr. zanieczyszczeń: 35 mm

b/u, dł. 20 m

8799

Pompa ogrodowa
powierzchniowa

moc: 1200 W
ciśnienie: max 4,6 bar
wydajność: 3700 L/h
wys. pompowania: max 46 m
gł. zasysania: max 8 m

186

szt.

/szt.

Nożyce akumulatorowe
NAC do żywopłotu i trawy

Kosiarka elektryczna
GO/ON!

napięcie: 3,6 V, 1,3Ah
dł. nożyc do żywopłotu: 10 cm
szer. nożyc do trawy: 7 cm

moc: 1200 W
szer. koszenia: 33 cm
poj. kosza: 30 L
3-stopniowa regulacja
wysokości koszenia: 20-60 mm

699

/szt.

silnik OHV

Kosiarka spalinowa
GO/ON! z napędem

239

poj. silnika: 139 cm³,
moc: max 4,56 KM
szer. koszenia: 46 cm
poj. kosza: 50 L
7-stopniowa centralna regulacja
wysokości koszenia: 25-75 mm

/szt.

Nożyce akumulatorowe NAC
do żywopłotu

napięcie: 18 V
akumulator: 1,5 Ah
dł. robocza: 40 cm
gr. ciętych gałęzi: max 13 mm
akumulator i ładowarka w komplecie

999

/szt.

Kosiarka spalinowa Lider
z napędem

G

szt.

1. Motyka
Jardibest
trzonek z drewna
bukowego, woskowany,
dł. 130 cm

2499
szt.

poj. silnika: 196 cm³, moc: max 6,5 KM
szer. koszenia: 51 cm
poj. kosza: 60 L
8-stopniowa centralna regulacja
wysokości koszenia: 25-80 mm
wyrzut boczny, mielenie, funkcja mycia
obudowy

RANC
WA

3

JA

1999

LATA

1

2

silnik OHV

3

2. Grabie 16-zębne
Jardibest
trzonek z drewna
bukowego, woskowany,
dł. 150 cm
zakrzywione zęby,
nitowane

34

99
szt.

3. Szpadel prosty
Jardibest
trzonek T z drewna
bukowego, woskowany,
dł. 90 cm

129

/szt.

Wykaszarka
elektryczna Handy

moc: 650 W
śr. koszenia: 32 cm
śr. żyłki: 1,6 mm, głowica
tnąca automatyczna
teleskopowy trzonek,
regulowany uchwyt,
regulowany kąt cięcia

339

/szt.

Kosa spalinowa NAC

moc: 1,5 KW/2 KM
poj. silnika: 51,7 cm³
szer. robocza żyłki: 42 cm
szer. robocza tarczy: 25,5 cm

Oświetlenie ogrodowe
IP 44

Kinkiet ogrodowy Chile
- od 34,99/szt.

1
2
IP 44

kolory: złoto antyczne, czarny,
wykończenie: stal nierdzewna
/aluminium/plastik, szkło/plastik
1. 35 W, GU10,
wym. 65 x 80 x 94 mm - 34,99/kpl.
2. 2x35 W, GU10,
wym. 65 x 145 x 94 mm - 49,99/kpl.

Kinkiet ogrodowy
Chile - od 44,99/kpl.

1
2

kolor: srebrny, wykończenie:
stal nierdzewna/aluminium
/plastik, szkło/plastik
1. 35 W, GU10,
wym. 65 x 80 x 94 mm - 44,99/kpl.
2. 2x35 W, GU10,
wym. 65 x 145 x 94 mm - 49,99/kpl.

Lampa solarna LED
- 6,99/szt.

Lampa solarna LED
- 7,99/szt.

plastikowa
kolor: czarny, dioda LED biała
wys. 38 cm

kolor: inox, dioda LED biała
wym. 7,5 x 36,5 cm

Lampa solarna LED
z mozaikowym kloszem
- 8,99/szt.
kolor: inox, dioda LED biała
wym. 7,5 x 39,5 cm

1. Figura ceramiczna
Kret z oświetleniem
solarnym LED
- 24,99/szt.
różne wzory
wys. 23,3 cm

IP 44

Kinkiet zewnętrzny
Innsbruck - 39,99/szt.

2. Latarnia solarna
ze świecą LED - 19,99/szt.

14 W, E27
kolor: złoto antyczne
wykończenie: plastik/metal
kl. A++ do E

1

2

wym. 14 x 14 x 27,5 cm
zasilanie bateryjne
kolory: biały, czarny

649

/szt.

Huśtawka ogrodowa
3-osobowa

4999
szt.

wym. 195 x 115 cm, wys. 172 cm
stelaż stalowy
daszek: poliester 180 g/m²
poduszka, gr. 8 cm,
poliester 160 g/m²

Hamak
wym. 200 x 100 cm
materiał: bawełna
obciążenie: max 120 kg

159

/szt.

Leżak z drewna
sosnowego

wym. 110 x 75 cm,
wys. 78 cm
różne kolory
*dostępny w wybranych
sklepach

239

/szt.

Leżanka aluminiowa
7-pozycyjna

wym. 178 x 61,5 x 60 cm
tekstylen, kolory: brązowy, szary
stelaż, kolor: antracyt

999

/szt.

Bujak/Leżanka na stalowym stelażu

10

siedzisko z polyrattanu z 2 poduszkami,
kolor: brąz melanż
wym. siedziska: 70 x 98 cm, wys.149 cm,
wym. stelaża: 104 x 104 cm, wys. 189 cm

319

/szt.

Parasol stalowy boczny
z wentylacją

różne kolory, śr. 350 cm
tyczka z korbką, stelaż śr. 48 mm
podstawa krzyżakowa (bez obciążników)
materiał: poliester 180 g/m², z falbaną

1249
m

Sztuczna trawa
szer. 1,33 m lub 2 m

2

999
szt.

Latarka LED
1 x LED COB,
200 lumenów
zasilanie: 3 x AAA,
baterie w zestawie
różne kolory

1699

997

CORFU - zestaw mebli plastikowych 4-częściowy

/kpl.

stolik, wym. 77 x 57 x 42 cm
sofa dwuosobowa z poduszkami, wym. 128 x 70 x 79 cm
2 fotele z poduszkami, wym. 75 x 70 x 79 cm
kolor: brązowy, poduszki, kolor: beżowy

1999

szt.

szt.

Latarka czołowa LED
1 x LED COB, do 140 lumenów
zasilanie: 3 × AAA
zasięg: max 17 m,
czas świecenia: max 38 h

Lampa kempingowa
LED
3 x LED, 200 lumenów
zasilanie: 3 × AA

1299

547

/kpl.

/szt.

Trampolina

FIESTA - zestaw mebli z polyrattanu 6-częściowy
stół ze szklanym blatem, wym. 120 x 70 cm, wys. 69 cm
2 fotele z poduszkami, wym. 59,5 x 66 cm, wys. 76 cm
sofa z poduszką, wym. 159 x 66 cm, wys. 76 cm
2 pufy z poduszkami, wym. 37,5 x 37,5 x 38 cm

śr. 305 cm, śr. maty: 260 cm,
siatka zapinana na zamek + klamry,
wys. siatki: 180 cm
solidna konstrukcja z galwanizowanych rurek,
mata z materiału odpornego na działanie promieni UV
obciążenie: max 150 kg

3 stopnie
regulacji

8 kwietników

999

/szt.

Pawilon z wentylacją i kwietnikami

wym. 300 x 300 cm, wys. 270 cm
stelaż stalowy, kolor: ciemny szary, dach poliester
180 g/m² z podwójną falbaną, kolor: bordowy/szary

1199

/szt.

Pawilon poliestrowy z 2 markizami
wym. 3 x 3 m, wys. 2,7 m,
(po rozłożeniu: 6,4 x 3 m, wys. 2,7 m)
kolor: beżowy, stelaż stalowy,
dach poliester 180 g/m2

Dekoracje do ogrodu
z otworem do zawieszenia
kolory: żółty, zielony, szary
wym. 21 x 9,5 x 29 cm - 39,99/szt.
wym. 26 x 12 x 36 cm - 59,99/szt.

599

2. Ważka na piku - 12,99/szt.

3

wys. 24 cm (bez piku)
różne kolory

op.

1. Brykiet węgla drzewnego 2,5 kg
2. Węgiel drzewny 2,5 kg

1

3. Motyl na piku - 12,99/szt.

cena za 1 kg=2,40 zł

wys. 20 cm (bez piku)

Lampion dekoracyjny
pleciony - 59,99/szt.
z polyrattanu
wys. 39 cm
kolory: szary, brązowy

Fontanna ścienna
z oświetleniem LED
- od 299/szt.

4999
kpl.

Sztućce grillowe
łopatka dł. 37 cm, szczypce dł. 37 cm,
widelec dł. 37,5 cm
w aluminiowej skrzynce

z automatycznym wyłącznikiem pompy
kolor: szary
1. wym. 8,8 x 29 x 58 cm - 299/szt.
2. wym. 9,6 x 34 x 74 cm - 399/szt.

799
szt.

Obrus ceratowy
wym. 140 x 120 cm
różne wzory i kolory

299
szt.

Widełki
do ogniska
drewniany uchwyt
dł. 96 cm
*dł. 130 cm - 4,99/szt.

3299
szt.

8499
szt.

Grill węglowy okrągły

Grill walizkowy

wym. 36 x 36 x 54 cm,
śr. rusztu 32 cm
chromowany ruszt
odpowiedni dla ok. 3 osób

wym. 82 x 36 x 56 cm,
wym. rusztu: 51 x 28 cm
stalowy, ruszt chromowany
regulowana wysokość rusztu
odpowiedni dla ok. 6 osób

159

/szt.

Grill kociołek
z popielnikiem

wym. 50 x 50 x 92, śr. rusztu: 46 cm
2 systemy regulacji dostępu powietrza
chromowany ruszt i nogi

399

/szt.

Grill kulisty Taurus z pokrywą i półkami
wym. 88 x 56,5 x 94 cm, śr. rusztu 54 cm
stalowy, ruszt chromowany
ruszt do podgrzewania
2 składane półki boczne wykonane z drewna
odpowiedni dla ok. 10 osób

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:
Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Górnicza, 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, Kluczbork, Knurów, Koło, Kołobrzeg, Konin, Konstantynów Łódzki, Koszarówka, Kościan, Krotoszyn, Kutno, Kwidzyn, Lębork, Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec,
Międzyrzecz, Mława, Mogilno, Morąg, Mrągowo, Namysłów, Nisko, 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, Radzyń Podlaski, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, Sanok, Siedlce,
Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słupca, Sokołów Podlaski, Sokółka, Starachowice, Stargard, Strzegom, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Szprotawa,
Śrem, Środa Wlkp., Świdnik, Świdwin, 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, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin.

Pełna lista teleadresowa dostępna na www.bricomarche.pl

Poznaj naszą nową stronę internetową

www.bricomarche.pl

zobacz
produkty

poznaj
dostępność
i ceny

przeczytaj
ciekawe
porady

Informator handlowy 9/2019 ważny od 17 do 28 kwietnia 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.

1. Osłonka ceramiczna
Kalosz - od 39,99/szt.

2

