Oferta ważna od 10 do 21 maja
lub do wyczerpania asortymentu.

599

kpl.

Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów oferujących produkty z gazetki.

Zestaw składany
4-częściowy Porto

7999

stół, wym. 96,5 x 56 x 46,5 cm
2 fotele, wym. 71 x 67,5 x 80 cm
sofa, wym. 70 x 122 x 81 cm
blat: szkło hartowane, wzór: fala wodna
wykończenie: tekstylen, kolor: brąz

kpl.

Grill walizkowy
wym. 83 x 36 x 56 cm,
wym. rusztu: 46 x 28 cm
stalowy, ruszt chromowany
regulowana wysokość rusztu,
dodatkowy ruszt do podgrzewania
rożen obrotowy w komplecie

IV klasa ścieralności

maja popielarska
„Nowa Maja w ogrodzie”

porada MAI

Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów
oferujących produkty z gazetki.

zakupy
na

RATY

czytaj więcej

strona 8

prawdziwe raty

3 x 0%
przez cały rok

19

99
m

2

Gres szkliwiony Bari
wym. 29,7 x 59,8 cm, gr. 0,85 cm
kolory mat: beż, szary
op. 1,6 m², cena za op.: 31,98 zł

Dobierz raty do swoich potrzeb.
Zapytaj w sklepie o atrakcyjne
opcje rat w Bricomarché.

779

Zestaw 7-częściowy stalowy Trend
szklany blat, kolor: jasnoszary,
stelaż, kolor: antracyt
stół, wym. 150 x 90 x 72 cm
6 foteli, wym. 61 x 57 x 84 cm

kpl.

89

szt.

Stolik z drewna
eukaliptusowego
składany
wym. 48 x 43 x 47 cm

199

298

kpl.

szt.

Ławka z drewna
eukaliptusowego
wym. 130 x 63 x 80 cm

kpl.

Sosnowy zestaw 4-częściowy
Hermes

Sosnowy zestaw 3-częściowy
Apollo

stół, wym. 70 x 110 x 79 cm
ławka, wym. 45 x 120 x 93 cm
2 fotele, wym. 45 x 60 x 93 cm

stół, wym. 60 x 60 x 71 cm
2 krzesła składane, wym. 40 x 35 x 85 cm

299

345

szt.

Parasol stalowy z wentylacją
różne kolory, śr. 400 cm
8 stalowych żeber
tyczka aluminiowa: śr. 48 mm, z korbką
materiał: poliester 180 g/m²

339

szt.

999

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

2

zakupy na

szt.

Pawilon z wentylacją
i kwietnikami
wym. 3 x 3 m, wys. 2,7 m
stelaż stalowy, kolor: ciemny szary,
dach poliester 180 g/m² z podwójną
falbaną, kolor: bordowy/szary,
8 kwietników

RATY

prawdziwe raty

99

szt.

Fotel wielopozycyjny
Bilbao Plus z podnóżkiem
różne wzory
gr. poduchy: 4-10 cm
profilowany

3 x 0% przez cały rok

9

99

regulowana długość

129

szt.

Huśtawka Bocianie
gniazdo
śr. 95 cm
kolory: niebieski, pomarańczowy
stalowy stelaż pokryty pianką
obciążenie max: 50 kg

Dmuchana zabawka
treningowa
wys. 91 cm
różne wzory i kolory
komora stabilizacyjna na piasek
*dla dzieci powyżej 3 lat

szt.

9999
kpl.

Stolik wielofunkcyjny
Creative Fun
wym. 79 x 56 x 50 cm
różne kolory
w zestawie: 2 foremki, kubek, sitko

2999
szt.

Dmuchany bujak
wym. od 74 x 43 x 61 cm
dwa wzory: żyrafa, dinozaur
regulowane oparcie, 2 uchwyty,
zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci od 1 do 3 lat

199

kpl.

Basen rozporowy z kołnierzem
305 x 76 cm
poj. 3638 L
pompa o wydajności 1249 L/h
zestaw naprawczy w komplecie

8999
szt.

7699
kpl.

Dmuchany zamek do skakania
wym. 157 x 147 x 119 cm
zdejmowalne ścianki,
zestaw naprawczy w komplecie
obciążenie max: 85 kg
*dla dzieci od 3 do 6 lat

839

Dmuchana bramka do piłki nożnej
wym. 213 x 122 x 137 cm
w zestawie: 2 piłki, śr. 36 cm,
zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci powyżej 3 lat

kpl.

Basen rozporowy
ze stelażem 427 x 84 cm
poj. 10220 L
pompa o wydajności: 2006 L/h
mata pod basen, przykrycie basenu
drabinka, wys. 84 cm
zestaw naprawczy w komplecie

Dobierz raty do swoich potrzeb. Zapytaj w sklepie o atrakcyjne opcje rat w Bricomarché.

9

99

od

799
szt.

Lampion wiklinowy Natura

szt.

wym. od 10 x 10 x h10 cm
kolor: bialy

Lampa solarna
plastikowa Reflektor
z wyłącznikiem
kolor: czarny,
3 diody LED białe
wys. 31,5 cm

1199
szt.

Zawieszka metalowa
różne wzory i rodzaje

1

2

od

6

99
szt.

Osłonka metalowa wiaderko
różne kolory
1. pojedyncza, wys. 13 cm - 6,99/szt.
2. podwójna, wys. 21,5 cm - 9,99/szt.

3
1. Lampa solarna stalowa Cooper - 11,49/szt.
kolor: miedziany, dioda LED biała wys. 43 cm

2. Lampa solarna Inox - 27,99/szt.
kolor: srebrny, dioda LED biała wys. 50 cm

4

3. Figura krasnal z lampą solarną - 36,99/szt.
dioda LED biała, 4szt. panel słoneczny polikrystaliczny wys. 30 cm

od

19

99
szt.

Osłonka wiklinowa wisząca Natura
kolor: biały
1. wym 25 x h14 cm - 19,99/szt.
2. wym. 30 x h16 cm - 29,99/szt.
3. wym. 35 x h18 cm - 39,99/szt.

7

99

529

649

szt.

Floks

różne odmiany
doniczka: 12 cm

499

różne kolory
doniczka: 17 cm

699

szt.

999

szt.

Lawenda

szt.

Zioła

odmiany zimujące
doniczka: 12 cm

Szałwia

różne rodzaje i odmiany
doniczka: 15 cm

8

op.

szt.

Begonia Solenia

doniczka: 10 cm
*zdjęcie aranżowane

różne rodzaje
cena za 1 kg=4,00 zł

999

szt.

Lantana
Tutti Frutti

Nawóz 2 kg

doniczka: 17 cm

13

99

szt.

7

99
szt.

Hortensja
bukietowa

Bez Lilak
różne odmiany
wys. 40-60 cm
pojemnik: 3 L

599

para

99

Rękawica dziana
z poliestru

szt.

Tuja

różne kolory
rozmiary: 7-8
strona chwytna powlekana
pianką lateksową

różne odmiany
wys. 40-60 cm
pojemnik: 3 L

różne odmiany
wys. 40-60 cm
pojemnik: 3 L

możliwość grillowania
na 2 poziomach

119

szt.

Grill węglowy z 3 półkami
wym. 86 x 46 cm, śr. rusztu: 41 cm
rożen obrotowy, regulacja wys. rusztu
drewniane półki boczne i dolna
kółka do łatwego przemieszczania

179

szt.

299

szt.

Grill kociołek z popielnikiem

Grill węglowy wózek

wym. 95,5 x 57 cm, śr. misy: 47 cm
misa i pokrywa stalowa, ruszt stalowy
system regulacji dostępu powietrza,
ruszt węglowy

2 ruszty, wym. 100 x 51 cm
wym. 97 x 100 x 51 cm
stalowy, ruszty chromowane
kółka i rączki do łatwego
przemieszczania

certyfikat GS

399

szt.

Grill/Wędzarnia z półką
3 ruszty, wym. 26 x 30 cm (x 2), 23 x 30 cm (x 1)
wym. 113 x 60 x 114 cm
lakierowana blacha stalowa, stal nierdzewna,
dzielone ruszty emaliowane
wskaźnik temperatury w pokrywie,
drewniana półka
kółka do łatwego przemieszczania

4998

144

szt.

184

szt.

Wyrzynarka Einhell

Wiertarka udarowa Einhell

Farba Śnieżka Satynowa
2,5 L

moc: 720W
0-2700 obr./min, P/L
liczba udarów: 43200/min
śr. wiercenia w drewnie/betonie/metalu: 30/13/10 mm
samozaciskowy uchwyt wiertarski,
ogranicznik głębokości

różne kolory, emulsja,
do stosowania wewnątrz,
satynowe wykończenie
cena za 1 L=19,99 zł

szt.

moc: 620W
800-3000 skoków/min,
cięcie ukośne: max 45°
gł. cięcia w drewnie/metalu/plastiku:
100/10/12 mm
4-stopniowa regulacja skoku,
beznarzędziowa wymiana
brzeszczotu, przyłącze do odsysania pyłu

wydajność: 14 m2/L

6699
szt.

Wkrętak akumulatorowy
napięcie: 4,8V/0,8 Ah
0-220 obr./min
latarka LED
17 bitów w zestawie,
obrotowa rękojeść

1499

154

szt.

Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa Graphite
moc: 14,4V, 1,3Ah
moment obrotowy: max 18 Nm
ustawienie momentu obrotowego: 23+1
I: 0-350 obr./min, II: 0-1000 obr./min

119

wydajność: 14 m2/L

kpl.

szt.

Cyrkulator powietrza metalowy
kolor: chrom
moc: 55W, 230V
śr. 35 cm
3 prędkości nawiewu,
3 łopatki aluminiowe
przewód zasilający 1,8 m
posiada funkcję oscylacji

Zestaw malarski
Nuance
w komplecie: kuweta,
wałek, pędzel

wydajność: 12 m2/L

4999
szt.

Farba Dekoral Super
Biała 10 L
emulsyjna
2w1: podkład i farba
nawierzchniowa
cena za 1 L=5,00 zł

3198
szt.

Farba Śnieżka
Barwy Natury 2,5 L
różne kolory, emulsja lateksowa,
matowa z dodatkiem teflonu,
do stosowania wewnątrz
cena za 1 L=12,79 zł

pow. chłodzenia: do 12 m2
funkcja osuszania

199

8

6

95

op.

Zaprawa Beton B20 25 kg
cena za 1 kg=0,36 zł

8

88

op.

Zaprawa murarsko-tynkarska
- Duodur 25 kg
cena za 1 kg=0,36 zł

szt.

Wentylator podłogowy
z pilotem
kolor: chrom
moc: 50W, 230V
śr. 40 cm
3 prędkości nawiewu,
4 łopatki aluminiowe
posiada funkcję oscylacji

899

szt.

Klimatyzator powietrza 800 BTU
przepływ powietrza: 350 m³/h
2-stopniowa regulacja,
zakres temperatur: 16-31OC
kl. energetyczna: A
*dostępne w wybranych sklepach Bricomarché

74

98

15

99
m

2

10 lat gwarancji

7

efekt 3D

Gont bitumiczny czerwony
Ogon Bobra

dachówka bitumiczna,
łatwa w montażu
op. 3 m², cena za op.: 47,97 zł

77

szt.

Impregnat Extra
Drewnochron do drewna 4,5 L
różne kolory
cena za 1 L=16,66 zł
7 lat ochrony

wydajność: ok. 12 m2/L

szt.

Płachta remontowo-budowlana
typ 200
wym. 5 x 2 m
do izolacji paro- i wodoochronnej
w budownictwie mieszkaniowym
i przemysłowym
*wym. 5 x 4 m - 14,99/szt.

049
m2

Folia ochronna żółta typ 200
rolka, wym. 2 x 50 m, gr. 0,2 mm
cena za rolkę - 49 zł

2299
szt.

Izohan Dysperbit 10 kg

emulsja bitumiczna do renowacji i konserwacji
pokryć dachowych, gruntowania podłoży
oraz wykonywania izolacji przeciwilgociowej
cena za 1 kg=2,30 zł

45

PROM

Do wygrania
niezniszczalny

99
szt.

Izohan lepik na zimno 10 kg

OCJA

SZOK

100 x

modyfikowany SBS
cena za 1 kg=4,60 zł

ORYGINALNY
G-SHOCK

119

szt.

Pergola podwójna
półokrągła
wym. 90 x 45 x 220 cm
słup wym. 4,4 x 4,4 cm

26

99
szt.

Płot myśliwski
szpic cięty

1.	
Kup Drewnochron
o pojemności min. 2,5 litra
2. Odbierz w kasie zdrapkę
i weź udział w konkursie!
3. Codziennie 5 zegarków do wygrania!
4. Promocja trwa od 5.05 do 1.06.2017 r.

wym. 4,6 x 60 x 250 cm
Szczegóły w sklepie i na www.bricomarche.pl

wydajność: ok. 11 m2/L

wydajność: ok. 20 m2/L

1499
szt.

Rollborder strugany
bez faz
wym. 4,6 x 30 x 180 cm

7

97

szt.

Rygiel półpalisada
wym. 7 x 250 cm

1699
szt.

Impregnat
ochronno-dekoracyjny
Vidaron 700 ml
różne kolory
cena za 1 L=24,27 zł

2899
szt.

Lakierobejca Vidaron 750 ml

różne kolory, zastosowanie
dekoracyjno-ochronne, wewnątrz i na zewnątrz
cena za 1 L=38,65 zł

4799

szt.

Hydrofor Lider

szt.

Pompa do wody
deszczowej

moc: 1,75kW/2,38KM
poj. silnika: 52 cc
szer. robocza żyłki: 42 cm
szer. robocza tarczy: 26 cm

moc: 250W
półautomat z podwójną żyłką
szer. cięcia trawy: 20 cm

239

szt.

Kosa spalinowa GO/ON!

Wykaszarka
elektryczna

moc: 1200W
wydajność: 3800 L/h
wys. pompowania: max 50 m
wys. zasysania: max 8 m
ciśnienie: 1,5-3,0 bar
zbiornik, poj. 20 L

139

298

szt.

szt.

Kosiarka spalinowa Ryobi
z napędem
moc: max 4,5KM, poj. silnika: 175 cm³
silnik Subaru OHC
szer. koszenia: 45 cm
poj. kosza: 55 L
centralna 7-stopniowa regulacja
wys. koszenia: 24-76 mm
koła łożyskowane, kosz,
wyrzut tylny, mielenie

maja popielarska

szt.

„Nowa Maja w ogrodzie”

Zbiornik Aquacan
na wodę deszczową 360 L
kolor: cegła
kształt inspirowany sztuką
użytkową starożytnej Grecji

1199

6999
szt.

Pojemnik
na deszczówkę 200 L

moc: 350 W
wydajność: 5200 L/h
gł. zanurzenia: 7 m
wys. podnoszenia: 11 m

tworzywo HDPE
w komplecie: kranik, pokrywka

OGRÓD

Woda deszczowa ma lekko kwaśny
odczyn, można nią podlewać
wszystkie rośliny, w szczególności
różaneczniki.
Oglądaj Maję w programie „Nowa Maja w ogrodzie”
w każdą niedzielę w HGTV Home & Garden!

więcej porad na facebooku
Bricomarché po sąsiedzku
Oferta obowiązuje w następujących sklepach:
Barlinek, Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko,
Głogów, Głuchołazy, Golub-Dobrzyń, Gostyń, Grajewo, Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarocin, Jarosław, Jelcz-Laskowice, Kamienna Góra, Kępno,
Kętrzyn, Kluczbork, Knurów, Kołobrzeg, Konin, Kościan, Krotoszyn, Kwidzyn, Lębork, Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubliniec, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Międzyrzecz, Mogilno, Morąg, Mrągowo,
Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy Tomyśl, Oława, Opinogóra Górna, Ostróda, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Pabianice, Pabianice 2, Piekary Śl., Piła, Piotrków Tryb., Pleszew, Polkowice, Poznań,
Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puck, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, 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., Świdwin, Świebodzice, Świecie,
Świętochłowice, Tczew, Tczew 2, Tomaszów Lubelski, Trzcianka, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wejherowo, Wieluń, Wodzisław Śląski, Wolsztyn, Września, Wschowa, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie,
Zduńska Wola, Zielona Góra, Zielona Góra Ch Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin.

Pełna lista teleadresowa dostępna na www.bricomarche.pl

www.bricomarche.pl
adresy sklepów

informacje o produktach

strefa pomysłów

nasze usługi

Informator handlowy 11/2017 ważny od 10 do 21 maja 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.

329

