PRAWDZIWE
RATY 0%

Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów oferujących produkty z gazetki.

Oferta ważna od 8 do 18 maja lub do wyczerpania asortymentu.

3 x 0%

799

szt.

Pnącza i krzewy
dostępne rodzaje: jaśmin,
passiflora, dławisz,
chmiel, rdest Auberta,
wisteria, milin amerykański
pojemnik: 1 L

4599

szt.

Farba Dekoral
Super Biała 10 L
2w1: podkład i farba
nawierzchniowa
wykończenie: mat
wydajność: 12 m²/L
cena za 1 L=4,60 zł

42

99

szt.

Gładź gotowa
bezpyłowa
Cekol F-16 20 kg
cena za 1 kg=2,15 zł

ruch pieszy po 6 h

odporna
na szorowanie

4499

szt.

Farba Dulux
Kolory Świata 2,5 L

2599

2899

op.

op.

Gładź szpachlowa
bezpyłowa Cekol
GS-250 20 kg

różne kolory, emulsja
lateksowa, do stosowania
wewnątrz
wydajność: 14 m²/L
cena za 1 L=18,00 zł

Wylewka
samopoziomująca
Cekol WG-50 20 kg

cena za 1 kg=1,30 zł

4999

szt.

szt.

Farba emulsyjna
Dekoral Clean&Color
2,5 L

Impregnat Altax
do drewna ogrodowego 5 L
różne kolory
zabezpiecza drewno ogrodowe
przed czynnikami atmosferycznymi
wydajność: 6 m²/L
cena za 1 L=10,00 zł

różne kolory, satynowa
przyjazna dla alegrików
wydajność 15 m²/L
cena za 1 L=20,00 zł

5499

cena za 1 kg=1,45 zł

IV klasa ścieralności

4999

szt.

Szlifierka kątowa

rektyfikowany

moc: 500 W
śr. tarczy: 115 mm
max. 11000 obr./min

5499

szt.

Wiertarka udarowa
moc: 500 W
0-2800 obr./min
śr. wiercenia w drewnie
/betonie/metalu: 25/16/13 mm

1979 3887
m2

159

m2

Gres szkliwiony
Boliwia

Gres szkliwiony
polerowany Bergen

wym. 33,3 x 33,3 cm
kolor: żółty
op. 1,55 m²,
cena za op. 30,67 zł

wym. 60 x 60 cm
kolor: szary
op. 1,44 m²,
cena za op. 55,97 zł

/kpl.

Szafka podwieszana
z umywalką
kolor: biały
wym. 60 x 39,8 x 21,6 cm
umywalka ceramiczna,
szer. 40 cm

wysoki połysk
system
„push to open”

148

/kpl.

Kompakt WC Stive
z deską

2

system spłukiwania 3/6 L
odpływ poziomy

398

/kpl.

Kabina prysznicowa Sand
wym. 80 x 80 x 195 cm
lub wym. 90 x 90 x 195 cm,
brodzik, wys. 15 cm
profil aluminiowy, kolor: chrom,
drzwi i ścianki: szkło transparentne

1299

szt.

Przewód OMYp
300/300 V, biały
wym. 2 x 1 mm, dł. 10 mb

3489

szt.

Wentylator stołowy
moc: 32 W
śr. 23 cm
2 prędkości nawiewu
kolory: biały, czarny

149

stelaż uchylny

/szt.

Parasol aluminiowy
z wentylacją

99

99

kpl.

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

1299

szt.

Uniwersalny
miernik cyfrowy
pomiar napięcia AC-DC,
natężenia, rezystencji
zasilanie bateryjne
bateria 9 V w zestawie

6

99

szt.

Nawóz Biopon 1 L
rodzaje: do roślin
balkonowych,
do pelargonii, do surfinii

8299

Wentylator podłogowy

Siatka pleciona

szt.

6

99

4999

moc: 42 W
śr. 40 cm
3 prędkości nawiewu
kolory: biały, czarny

śr. 300 cm, różne kolory
6 żeber stalowych
tyczka, śr. 38 mm,
z korbką
materiał: poliester 180 g/m²

szt.

wys. 1,5 m, dł. rolki: 10 m
oczko: 60 x 60 mm
gr. drutu: 2,4 mm
cena za mb: 8,30 zł

op.

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

149

/szt.

Wykaszarka elektryczna
Gardena
moc: 300 W
śr. koszenia: 23 cm
półautomatyczny system
wysuwania żyłki, śr. żyłki: 1,6 mm

999

/szt.

Bujak 2-osobowy
na stalowym stelażu
stelaż metalowy, siedzisko
z polyrattanu z poduszkami
na siedzisko i oparcie, kolor: szary
wym. siedziska: 124 x 120 x 75 cm
wym podstawy: 118 x 121 x 195 cm
obciążenie: max 200 kg

849

/szt.

Kosiarka spalinowa Lider z napędem
moc: max 4 KM, silnik OHV LONCIN
poj. silnika: 139 cm³
szer. koszenia: 46 cm
poj. kosza: 60 L
8-stopniowa regulacja wysokości koszenia: 25-75 mm
4w1: kosz, wyrzut boczny, wyrzut tylny, mielenie
funkcja mycia obudowy

składana półka

599
op.

Grill jednorazowy
przenośny
waga: 450 g
węgiel w zestawie

7999

8499

szt.

389

szt.

Grill wózek

Grill okrągły

wym. 86 x 27,5 x 83 cm
ruszt - stal chromowana,
wym. 48 x 26 cm

wym. 51,5 x 48 x 73,5 cm
śr. rusztu 42 cm

wym. 104 x 65 x 90 cm
ruszt stalowy chromowany,
wym. 45,5 x 57 cm
ruszt do podgrzewania
regulowana wys. rusztu,
misa ze stali emaliowanej,
pokrywa, wyjmowany popielnik

3299
szt.

szt.

Impregnat żywiczny
Altax 4,5 L

IV klasa ścieralności
antypoślizgowość: R9

m2

różne kolory
odporna na pleśnie i glony
powłoka zabezpiecza drewno
przed czynnikami atmosferycznymi
wydajność: 12 m²/L
cena za 1 L=17,78 zł

Płytka podłogowa Kernel
wym. 17 x 89,7 cm
kolor: miodowy
rektyfikowana
op. 1,22 m², cena za op. 48,79 zł

szt.

Grill z pokrywą

7999
3999

599

/szt.

Emalia akrylowa
Viva Garden 750 ml
różne kolory
tworzy mocne powłoki,
odporne na działanie czynników
pogodowych
wydajność: 12 m²/L
cena za 1 L=43,99 zł

Moskitiera okienna
wym. 130 x 150 cm
kolory: biały, czarny

1999
szt.

Zasłona - moskitiera
magnetyczna
wym. 100 x 220 cm
kolory: czarny, biały
przejrzysta tkanina
można skracać i zwężać

649
szt.

Płotek Wampir
poziomy
dł. 55 cm
wys. całkowita: 30 cm,
po wbiciu: 14 cm

od

lat
10
gwarancji*

249
szt.

Palik strugany

6499
szt.

Płot szczelny

4

do drzewek,
wym. 3 x 100 cm - 2,49/szt.
kwadratowy do pomidorów,
wym. 2,2 x 2,2 x 120 cm - 2,79/szt.
okrągły do pomidorów,
wym. 3 x 150 cm - 3,49/szt.

wym. 90 x 180 cm
rama, wym. 30 x 45 mm
listwa, 5 x 100 mm
dostępne również: wym. 180 x 180 cm - 79,99/szt.,
łuk, wym. 180 x 180 cm - 95,99/szt.

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

219

/szt.

Przęsło ocynkowane Hugo
szer. 200, wys. 120 cm
kolor: antracyt, malowane proszkowo

499
szt.

Byliny
różne gatunki
pojemnik: 1 L

649

odmiany o ciekawych
kwiatach

999

szt.

szt.

Goździk Waikiki

Floks

różne odmiany zimujące,
kolor: różowy
doniczka: 12 cm

699

999

szt.

1199

szt.

Clematis

Clematis edycja specjalna

pojemnik: 1 L

5

9

99

szt.

Lawenda

op.

Lawenda w 6-paku

różne odmiany
pojemnik: 1 L

odmiany zimujące

Hortensja bukietowa

różne odmiany
pojemnik: 4 L

różne odmiany
pojemnik: 3 L

379
szt.

Rozsada - ogórek wężowy
opis odmiany oraz sposób
uprawy na etykiecie
doniczka: 10,5 cm

9

99
szt.

Konewka
plastikowa
poj. 10 L

1499
szt.

Ziemia BIO
do warzyw i ziół 50 L
cena za 1 L=0,30 zł

43

99
szt.

Wąż ogrodowy
GO/ON!
śr. 3/4”, dł. 30 mb

różne kolory
doniczka: 12 cm
*bez osłonki

szt.

szt.

Bez lilak

szt.

Niecierpek Sunpatiens

1799

1499

szt.

pojemnik: 1 L

99

różne kolory
doniczka: 17 cm

599

799
op.

Rozsada w 10-paku
rodzaje: kalafior, kalarepa,
sałata, sałata lodowa, seler
korzeniowy
opis odmiany oraz sposób
uprawy na etykiecie

Kwitnące Ample
gatunki: pelargonie, surfinie,
bidens, lobelia, fuksja
różne kolory
doniczka: 21 cm, różne kolory

999
op.

Pomidor w dużym 6-paku
odmiany: pomidor koktajlowy
wysoki, pomidor wielkoowocowy
opis odmiany oraz sposób
uprawy na etykiecie

Łap wodę w pojemnik
na deszczówkę, którą można
wykorzystać do nawadniania.
Co ważne - taka woda nic
nie kosztuje, a rozwiązanie
jest proste i ekologiczne.

8999
szt.

Pojemnik plastikowy
na deszczówkę 210 L
z pokrywą i kranem

139

/szt.

Krzesło wiszące
śr. 82 cm, wys. 123 cm
kolor: szary
stelaż metalowy
opleciony sznurkiem

2799

899

kpl.

szt.

Zestaw lampek solarnych
Diament 4 szt.
różne kolory, dioda LED biała
wys. 29,4 cm
*cena za szt. 6,99 zł

Lampka solarna Inox
kolor: srebrny, dioda LED biała
wys. 36,2 cm

219

/szt.

Leżak bujany Beta
wym. 148 x 87 x 63 cm
kolor: czarny
zagłówek z poduszką, antypoślizgowe
wykończenie na podłokietnikach i stelażu,
siedzisko z tekstylenu
obciążenie: 120 kg

499

/szt.

Bujak Lobo
z daszkiem
wym. 160 x 80 x 195 cm
kolor: granatowy

699

funkcja
rozkładania

/szt.

Huśtawka 3-osobowa

2 poduszki
wym. 190 x 120 x 179 cm
w zestawie
daszek, poliester 160 g/m²
siedzisko tekstylen,
kolory: czarny, antracyt, stelaż ciemnoszary
max obciążenie 360 kg

799

/szt.

Huśtawka rozkładana Megi
wym. 230 x 120 x 164 cm, poduszki gr. 8 cm
regulowany daszek, poliester 180 g/m²
max obciążenie: 300 kg
kolor: czekoladowy

1699

/kpl.

Cordoba - zestaw mebli stalowych 11-częściowy

6

stół ze szklanym blatem i otworem na parasol, wym. stołu: 150 x 90 cm, wys. 72 cm
6 foteli 4-pozycyjnych z poduszkami, wym. 55 x 85 cm, wys. 94 cm, gr. poduszki: 5 cm
2 podnóżki z poduchami, wym. 49 x 47,5 cm, wys. 34 cm, gr. poduszki: 5 cm
stolik ze szklanym blatem, śr. 46 cm, wys. 48 cm
parasol, śr. 2,4 m, 6 żeber, kolor: bordowy, poliester 160 g/m²

179

/szt.

Ławka ogrodowa
wym. 118 x 52 x 75 cm
kolor ramy: czarny
wykończenie: drewno/metal
max. obciążenie 360 kg

2 półki
na napoje

linka z regulacją
długości
w komplecie

2

1

2499
szt.

Huśtawka plastikowa
różne kolory
obciążenie: max 30 kg
1. śr. 28 cm
2. wym. 42 x 17 cm

21

99

8999
kpl.

szt.

Basen Owoce
poj. 150 L
wym. 122 x 25 cm
zestaw naprawczy w komplecie
dla dzieci powyżej 2. roku życia

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

119

z podłokietnikami

/szt.

Leżak składany

wym. 122 x 60 x 80 cm
drewno bukowe,
impregnowane

7999
szt.

Basen Blue
poj. 778 L
wym. 262 x 175 x 51 cm
zestaw naprawczy w komplecie
dla dzieci powyżej 6. roku życia

599

/szt.

Pawilon poliestrowy
ze ściankami
wym. 300 x 400 x 264 cm
stelaż stalowy, dach:
poliester 140 g/m2
kolory: zielony,
ecru, cappucino

199

Basen rozporowy z kołnierzem

/szt.

4499

poj. 3638 L wym. 305 x 76 cm
pompa o wydajności 1249 L/H
zestaw naprawczy w komplecie

szt.

Materac Double Flok
wym. 191 x 137 x 22 cm
kolor: niebieski
zestaw naprawczy w komplecie

6499
szt.

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

6999
szt.

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

339

/szt.

Basen ze stelażem
poj. 4678 L wym. 305 x 76 cm
pompa o wydajności 1249 L/H
zestaw naprawczy w komplecie

129

439

/szt.

/szt.

Pompa Lider
do zbiornika
z deszczówką
moc: 350 W
wydajność: 5200 L/h
gł. zanurzenia: 7 m
wys. podnoszenia: 11 m

moc: 1200 W
wydajność: 3700 L/h
wys. pompowania: max 46 m
wys. zasysania: max 8 m
zbiornik, poj. 19 L, wąż ssący: 4 m
filtr z wkładem nylonowym

teleskopowy
trzonek

6999
szt.

Wykaszarka
elektryczna GO/ON!
moc: 350 W
szer. cięcia trawy: 25 cm
półautomat
śr. żyłki: 1,3 mm

339

/szt.

Kosiarka elektryczna
moc: 1600 W
szer. koszenia: 38 cm
poj. kosza: 45 L
centralna 6-stopniowa regulacja
wysokości koszenia: 25-65 mm
*zdjęcie poglądowe

369

259

/szt.

/szt.

Pompa ogrodowa
wielostopniowa

Pilarka spalinowa GO/ON!

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

moc: 2,45 KM, poj. silnika: 45 cm³
dł. prowadnicy: 40 cm
pojemnik na paliwo
i klucze w komplecie

OFERTA SPECJALNA
888
op.

Klej C1 do płytek
ceramicznych
GO/ON! 20 kg
cena za 1 kg=0,44 zł

699
szt.

Obrzeże betonowe
wym. 75 x 20 x 6 cm
kolor: szary

999
szt.

Obrzeże betonowe
wym. 75 x 20 x 6 cm
kolor: czerwony

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:
Bolesławiec, Brzeg, Brzeg Dolny, Dzierżoniów, Głogów, Głuchołazy, Gubin, Jelcz-Laskowice, Kamienna Góra, Kępno, Kluczbork, Lubań, Lubsko,
Namysłów, Oława, Ostrzeszów, Polkowice, Strzegom, Szprotawa, Trzebnica, Wieluń, Wrocław, Ząbkowice Śląskie, Żary.
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 11/2019 ważny od 8 do 18 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.

Hydrofor

