Oferta ważna od 9 do 19 maja
lub do wyczerpania asortymentu.

PRAWDZIWE
RATY 0%

3 x 0%

Promocja ważna od 9 do 19 maja

189

szt.

Nożyce Ryobi do żywopłotu
moc: 500 W, waga: 2,8 kg
dł. robocza: 50 cm
gr. ciętych gałęzi: max 20 mm
nożyce szlifowane diamentem
gumowane powierzchnie uchwytu

10 lat

gwarancji*

*na stelaż i ceramikę

Przy zakupie 2 szt. - cena 99 zł
cena za 1 L = 9,90 zł

56

99
szt.

Impregnat do drewna
Sadolin Garden 5 L
różne kolory, zabezpiecza
przed czynnikami atmosferycznymi,
do stosowania na zewnątrz
wydajność: 6 m²/L
cena za 1 L=11,40 zł

miska bezkołnierzowa

779

kpl.

Zestaw podtynkowy Taxo
w zestawie: stelaż, miska,
deska wolnoopadająca wypinana
duroplastowa, przycisk chrom,
system 3/6 L

Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów oferujących produkty z gazetki.

4

99

Byliny
różne odmiany
pojemnik: 1 L

szt.

obfite kwitnienie
od wiosny do jesieni

5

649

49

szt.

szt.

Begonia Solenia

Lantana

różne odmiany
doniczka: 12 cm

doniczka: 10 cm

lubi słońce

obfite kwitnienie
zimujący

9

549

99

szt.

szt.

Niecierpek Sunpatiens

Goździk Suntory Pink

różne kolory
doniczka: 12 cm

pojemnik: 2 L

699

999

szt.

op.

Rabarbar

Lawenda
w 6-paku

doniczka: 15 cm

różne odmiany
zimujące

Wydajność
gleby
Aby poprawić urodzajność gleby piaszczystej,
warto wzbogacić ją o glinę wymieszaną
z obornikiem lub kompostem.
więcej porad na fb
Bricomarché
po sąsiedzku

DOMINIK STRZELEC

699

szt.

499

Zioła w doniczce

szt.

różne rodzaje i odmiany
doniczka: 15 cm

Rojnik

pojemnik: 1 L

759

pasjonat ogrodów

op.

Nawóz granulowany Target 1 kg
rodzaje: do truskawek, malin i poziomek;
do traw zagęszczający i wypierający chwasty,
do pomidorów i ogórków, do hortensji

699

op.

Ziemia uniwersalna
GO/ON! 50 L
cena za 1 kg=0,14 zł

2

899

op.

Ziemia do kwiatów
balkonowych 50 L
cena za 1 kg=0,18 zł

799

szt.

Nawóz Florovit
do pelargonii 1 kg

od

999
szt.

Bez Lilak
różne odmiany
wys. od 50 cm
pojemnik: od 2 L

1499
szt.

Hortensja bukietowa
różne kolory
wys. 40-60 cm
pojemnik: 3 L

199

szt.

Wykaszarka elektryczna
BestGreen
moc: 710 W
szer. robocza: 29 cm
żyłka: 1,5 mm x 5 m
regulacja teleskopowa,
regulacja kąta pracy głowicy,
system Tap&Go, kółka prowadzące

144

szt.

Kosiarka elektryczna GO/ON!
moc: 1000 W
szer. koszenia: 33 cm
poj. kosza: 30 L
3-stopniowa regulacja
wysokości koszenia: 20-60 mm

silnik OHV

699

szt.

Kosiarka spalinowa
GO/ON! z napędem
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

4399
szt.

999

Wąż ogrodowy
GO/ON!

szt.

Konewka plastikowa

2699

śr. 3/4”, dł. 30 mb

szt.

poj. 10 L

Płot myśliwski
szpic cięty
wym. 4,6 x 60 x 250 cm

359

szt.

Pompa ogrodowa wielostopniowa
moc: 1300 W
ciśnienie: max 5,6 bar
wydajność: 5400 L/h
wys. pompowania: max 55 m
gł. zasysania: max 8 m
silnik z zabezpieczeniem termicznym

139

szt.

Pompa GO/ON!
do wody deszczowej
moc: 350 W
wydajność: 5200 L/h
gł. zanurzenia: 7 m
wys. podnoszenia: 11 m

119

szt.

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

449

szt.

Rollborder
strugany bez faz
wym. 17 x 120 cm

od

199
szt.

Palik strugany
dł. od 100 cm

kranik z zestawie

7499
szt.

Pojemnik plastikowy
na deszczówkę
210 L

1569
szt.

Emalia Emakol Strong 900 ml
wybrane kolory
olejno-ftalowa, do przedmiotów z drewna
oraz elementów stalowych i żeliwnych,
do malowania wewnątrz i na zewnątrz
cena za 1 L=17,43 zł

799
szt.

Rygiel półpalisada
wym. 7 x 250 cm

445

kpl.

869

Zestaw mebli stalowych 5-częściowy

Zestaw mebli plastikowych 7-częściowy

stół stalowy, kolor: czarny, blat szklany, wzór: fala wodna,
z otworem na parasol, wym. 90 x 90, wys. 72 cm
4 fotele z tekstylenu, wym. 68 x 56 cm, wys. 93 cm

888

kpl.

stół, wym. 160 x 94 x 74 cm
6 foteli, wym. 61 x 65 x 99 cm, obciążenie: max 110 kg
imitacja rattanu, kolor: brąz

kpl.

ATLANTA - zestaw mebli stalowych 8-częściowy

stół stalowy, kolor: czarny, blat szklany z otworem na parasol,
wym. 140 x 80, wys. 72 cm
6 foteli 7-pozycyjnych, kolor: czarny, wym. 71 x 56 cm, wys. 106 cm
parasol, śr. 210 cm, 6 żeber, kolor: czarny, poliester 180 g/m²

899

szt.

Fotelik plastikowy
dla dzieci
wym. 38 x 38 x 52 cm
różne kolory
obciążenie max: 35 kg

1899
szt.

Stolik plastikowy
dla dzieci
wym. 56 x 52 x 44 cm
różne kolory

z podłokietnikami

1199

kpl.

GUERRA - zestaw mebli stalowych
5-częściowy

109

stół ze szklanym blatem,
otwór na parasol, śr. stołu: 114 cm, wys. 72 cm
4 fotele 4-pozycyjne z poduszkami, gr. 8 cm,
wym. 76 x 62 x 99 cm

szt.

Leżak składany
z drewna bukowego
wym. 122 x 60 x 80 cm
drewno impregnowane
stwórz zestaw ze stolikiem
stalowym

5799
szt.

Stolik stalowy

4

wym. 40 x 40 cm, wys. 43 cm
blat czarny, ze szkła hartowanego
kolor: czarny

materiał odporny na działanie
warunków atmosferycznych
i promieni UV

799

szt.

Pawilon ogrodowy
wym. 3 x 3 x 2,8 m
kolor: beżowy, stelaż stalowy,
dach poliestrowy 180 g/m2
4 ściany z moskitierą

stelaż uchylny

169

szt.

699

Parasol aluminiowy
z wentylacją
śr. 3 m, różne kolory
6 żeber stalowych
tyczka, śr. 48 mm, z korbką
materiał: poliester 180 g/m²

115

szt.

Parasol stalowy ze stelażem bocznym
wym. 3 x 4 m, różne kolory
8 żeber stalowych
stelaż aluminiowy z korbką, malowany proszkowo,
podstawa krzyżakowa bez obciążników
materiał: poliester 180 g/m²
możliwość obrotu 360O

szt.

Fotel z podnóżkiem
wym. 90 x 65 x 110 cm
tekstylen, różne kolory
obciążenie: max 110 kg

kąt oparcia regulowany
w podłokietnikach

269

szt.

Leżanka aluminiowa 7-pozycyjna
wym. 178 x 61,5 x 60 cm
tekstylen, kolory: brązowy melanż, szary
stelaż, kolor: antracyt

269

szt.

Ławka ogrodowa stalowa
wym. 128 x 56 x 85 cm
kolor: czarny
obciążenie: max 360 kg

669

szt.

Huśtawka ogrodowa 3-osobowa
wym. 190 x 120 x 179 cm
stelaż stalowy, kolor: ciemnoszary,
tekstylen, kolory: czarny, antracyt
daszek poliester 160 g/m²

Grill węglowy
wózek z 2 półkami
wym. 86,5 x 27 x 81,5 cm,
wym. rusztu: 48 x 26 cm
stal emaliowana, ruszt chromowany
boczna półka drewniana,
dolna metalowa
kółka do łatwego
przemieszczania

71

99

umożliwia grillowanie
na 2 poziomach jednocześnie

certyfikat GS

szt.

249

399

szt.

szt.

Grill/Wędzarnia z półką
wym. 113 x 60 x 114 cm
3 ruszty, wym. 26 x 30 cm (x 2),
wym. 23 x 30 cm (x1)
lakierowana blacha stalowa, stal nierdzewna,
dzielone ruszty emaliowane
wskaźnik temperatury w pokrywie, drewniana półka
kółka do łatwego przemieszczania

Grill węglowy wózek Munchen
stalowy, wym. 88 x 51 x 90 cm,
wym. rusztu: 58 x 20 cm
2 ruszty, 2 poziomy regulacji rusztów
dolna półka, kółka i rączki do łatwego
przemieszczania

9999
szt.

Ponton 2-osobowy
wym. 188 x 98 x 30 cm
3-komorowy
2 wiosła, dł. 124 cm, pompka nożna
zestaw naprawczy w komplecie
obciążenie: max 120 kg

139

szt.

Namiot turystyczny
4-osobowy z tropikiem
wym. 210 x 240 x 130 cm
stelaż: włókno szklane i stal
wodoodporność: 1000 mm
tropik: poliester 190T,
namiot: poliester 170T, podłoga PE 110 g/m²

799

szt.
Karimata

wym. 180 x 50 cm, gr. 6 mm
z powłoką aluminiową
*gr. 10 mm - 10,49/szt.

6499
szt.

Śpiwór

9999
szt.

Basen nadmuchiwany Blue
wym. 305 x 183 x 56 cm
poj. 1161 L
zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci powyżej 6 lat

149

szt.

Basen rozporowy z kołnierzem
244 x 66 cm

6

poj. 2300 L
pompa o wydajności 1249 L/h
zestaw naprawczy w komplecie

wym. 210 x 80/50 cm
ciepło: 0-25OC
wypełnienie: włókno 250 g/m²
materiał: poliester 190T, waga: 1050 g

2799
szt.

Materac flokowany
wym. 185 x 76 x 22 cm
kolor: granatowy
zestaw naprawczy w komplecie

7999
szt.

Lodówka turystyczna
na wkłady 35 L
wym. 39,5 x 48 x 30 cm

999
szt.

Latarka ledowa COB
różne kolory
źródło światła: 1 LED
zasilanie: 3 x AAA,
baterie w zestawie

1399
szt.

Lampa olejowa
różne kolory
wys. 24 cm

24

32

99
op.

Klej Atlas Do łazienki
i kuchni 22,5 kg
cena za 1 kg=1,11 zł

99
szt.

Wentylator biurkowy

śr. 23 cm, wys. 37 cm,
kolory: biały, czarny
moc: 21 W
oscylacja, 2 prędkości
nawiewu

5499
szt.

Wentylator podłogowy
śr. 40 cm, wys. 120 cm,
kolory: biały, czarny
moc: 40 W
oscylacja, 3 prędkości nawiewu

4999

4199

szt.

szt.

Farba Dulux
Kolory Świata 2,5 L

Farba Dulux Absolute White 9 L

różne kolory, emulsja lateksowa,
do stosowania wewnątrz
wydajność: 14 m²/L
cena za 1 L=16,80 zł

kolor: biały, wykończenie: mat
emulsja, dobrze kryjąca,
do stosowania wewnątrz
wydajność: 13 m²/L
cena za 1 L=5,55 zł

6998
szt.

Farba Dekoral Akrylit W 10 L
biała, lateksowa,
do malowania wewnątrz
wydajność: 14 m²/L
cena za 1 L=7,00 zł

odporna na szorowanie

boki i front laminowane
i lakierowane na wysoki
połysk

3778
szt.

Farba Dekoral
Akrylit W kolor 2,5 L
różne kolory, matowa, lateksowa,
do stosowania wewnątrz
wydajność 14 m²/L
cena za 1 L=15,11 zł

polski brodzik

148

kpl.

Szafka Elita z umywalką
kolory: biały, limba,
uchwyt satynowy
szafka, wym. 79 x 42 x 23,8 cm
umywalka, szer. 40 cm
*bez baterii

119

szt.

Deszczownica Riga
deszczownica, śr. 20,7 cm
wys. drążka: 94 cm
słuchawka 3-funkcyjna, wąż w metalowym
podwójnym oplocie, dł. 150 cm,
wykończenie: chrom

649

kpl.

Kabina prysznicowa Margo
wym. 90 x 90 x 200 cm
brodzik, wys. 15 cm
profil metalowy, kolor: chrom, drzwi i ścianki: szkło mrożone
z dekorem, podwójne wypinane rolki

17

99

moc: 10 W, 800 lumenów
kąt świecenia: 120°
kl. A+

szt.
IP65

6998

282

szt.

m2

Siatka pleciona
ocynkowana powlekana
wys. 1,5 m, dł. rolki: 10 m
oczko: 60 x 60 mm
kolor: zielony
cena za mb: 7,00 zł

malowane proszkowo

588
m2

Papa wierzchniego
krycia W/400

Papa wierzchniego
krycia V60 S42 Eco

kolor: szary
rolka: 10 m²,
cena za rolkę: 28,20 zł

gr. 4,2 mm
zgrzewalna
rolka: 7,5 m²,
cena za rolkę: 44,10 zł

5 lat

gwarancji

3489
szt.

189

Panel ogrodzeniowy 3D
ocynkowany malowany
wym. 2,5 x 1,23 m
oczko: 75 x 200 mm

szt.

Przęsło ozdobne
ocynkowane Darek
wys. 1,0 - 1,2 m, szer. 2,0 m

299

szt.

*Zarejestruj zakup na www.polbram.eu,
wypełnij formularz serwisowy
i wydłuż gwarancję.

6299

118

szt.

Drabina aluminiowa
7-stopniowa Corda

Taczka spawana
składana

Taczka tłoczona
ocynkowana

3-elementowa

szt.

poj. 85 L

poj. 80 L

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:
Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, 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, Kalisz, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kluczbork, Knurów, Koło, Kołobrzeg, Konin, Kostrzyn
N/Odrą, Koszarówka, Kościan, Krotoszyn, Kutno, Kwidzyn, Lębork, Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Mogilno, Morąg, Mrągowo, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, 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, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna,
Puck, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słubice, Słupca, 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, Wrocław, 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 11/2018 ważny od 9 do 19 maja 2018 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.

Naświetlacz ledowy

