Oferta ważna od 6 do 16 czerwca lub do wyczerpania asortymentu.

169

szt.

Wiertarko-wkrętarka Einhell

Kupuj w Bricomarché
i odbieraj bony urodzinowe

napięcie: 12 V, akumulator: 1,3 Ah
2 biegi: I. 0-300 obr./min, II. 0-1050 obr./min
moment obrotowy: 20 Nm
ustawienia momentu obrotowego: 17+1
zdejmowany uchwyt, lampka LED

220
KG

79

220
KG

220

99
szt.

Regał metalowy ocynkowany

KG

wym. 175 x 90 x 40 cm
5 półek MDF
skręcany, wyposażony
w plastikowe stopki

220
KG

Pula
10.000 zł

zakup od 100 do 199,99 zł

bon 20 zł

zakup od 200 do 299,99 zł

bon 40 zł

zakup od 300 i więcej

bon 80 zł

29

99
m²

gatunek 1
IV klasa ścieralności
antypoślizgowość: R9

Płytka podłogowa Arbor
matowa, kolor: brąz
wym. 17,5 x 60 cm
imitująca drewno
op. 1,05 m², cena za op.: 31,49 zł
UWAGA - codzienna pula bonów ograniczona. Szczegóły w sklepie i na www.bricomarche.pl

zakupy
na

RATY

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

PRAWDZIWE RATY 0%

PRAWDZIWE RATY 0%

PRAWDZIWE RATY 0%

10 x 0% 20 x 0% 30 x 0%
Promocja ważna od 6 do 16 czerwca

Promocja ważna od 6 do 16 czerwca

Promocja ważna od 6 do 16 czerwca

uchylny

167

szt.

669

szt.

Pawilon poliestrowy ze ściankami
i moskitierą
wym. 3 x 3 x 2,7 m
stelaż stalowy
szybki i łatwy system montażu
materiał: poliester 180 g/m²
pawilon, kolor: szary
*zdjęcie poglądowe

Parasol aluminiowo-stalowy
z wentylacją
wym. 2 x 3 m
kolor: cappucino
6 żeber stalowych
tyczka aluminiowa, śr. 38 mm, z korbką
materiał: poliester 200 g/m²

248

szt.

Parasol aluminiowo-stalowy
śr. 350 cm, różne kolory
8 żeber stalowych
tyczka aluminiowa: śr. 48 mm, z korbką
materiał: poliester 180 g/m2

219

szt.

Leżak bujany Jawa
kolor szary
wym. 148 x 63 x 87 cm
siedzisko, materiał: tekstylen
obciążenie: max 100 kg

4499

szt.

Leżak składany z poduszką
wym. 47 x 74 x 74 cm
różne kolory
materiał: tkanina poliestrowa, rama stalowa
obciążenie: max 120 kg

9999

6299

szt.

szt.

Leżak składany
drewniany
wym. 120 x 58 x 80 cm
materiał: 100% bawełna
drewno bukowe nielakierowane
obciążenie: max 100 kg

Fotel wielopozycyjny Haiti
Relax z podnóżkiem
różne wzory
gr. poduchy: 3 cm
profilowany

oparcie rozkładane do pozycji łóżka

299

kpl.

Zestaw mebli sosnowych
Nordic
stół, wym. 110 x 75 x 72 cm
2 fotele, wym. 58 x 58 x 78 cm
ławka dwuosobowa, wym. 115 x 58 x 78 cm

2

739

szt.

Huśtawka ogrodowa
rozkładana
wym. 228 x 120 x 167 cm
stelaż stalowy, kolor: ciemnoszary

12
399

szt.

Rękawki nadmuchiwane
wzór: dinozaur lub papuga
wym. 23 x 15 cm
2 komory powietrzne
*dla dzieci w wieku 3-6 lat

99
szt.

Ponton nadmuchiwany
wzór: żaba lub ryba
wym. od 100 x 83 cm
*dla dzieci w wieku 3-6 lat

399

szt.

Kółko nadmuchiwane
różne wzory, śr. 61 cm
*dla dzieci w wieku 3-6 lat

1699

szt.

Kółko nadmuchiwane
z zabezpieczeniami
śr. 69 cm
*dla dzieci do 1 roku

1399

szt.

Kółko nadmuchiwane Donut

2199

różne wzory, śr. 107 cm
zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci w wieku od 12 lat

kpl.

piłka w zestawie

109

szt.

Basen nadmuchiwany
z siatką do gry w piłkę

3299

szt.

wym. 251 x 168 x 97 cm
poj. 636 L
piłka o śr. 27 cm
zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci powyżej 3 lat

Basen nadmuchiwany
Deep Dive

89

szt.

Basen rozporowy
z kołnierzem 244 x 66 cm
poj. 2300 L
zestaw naprawczy w komplecie

szt.

Materac nadmuchiwany
różne wzory, wym. 183 x 76 cm
zestaw naprawczy w komplecie
obciążenie: max 90 kg

poj. 282 L
wym. 152 x 30 cm
3 pierścienie
zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci w wieku 2+

99

1699

279

szt.

Basen stelażowy 305 x 76 cm
poj. 4678 L
pompa o wydajności: 1249 L/h
zestaw naprawczy w komplecie

49

5

99
szt.

5

99
op.

cena za 1 kg=2,40 zł

cena za 1 kg=2,40 zł

wym. 43,5 x 53,5 x 68,5 cm,
śr. rusztu: 37 cm
2 ruszty pokryte chromem
3 poziomy rusztu
kółka do łatwego przemieszczania

op.

Brykiet węgla drzewnego 2,5 kg

Węgiel drzewny 2,5 kg

Grill węglowy okrągły

99

549

szt.

Podpałka żelowa BIO
”Green Line”

139

500 ml

szt.

Grill kulisty z pokrywą
i 3 półkami

499

wym. 102 x 46 x 86 cm, śr. rusztu: 43 cm
ruszt chromowany, palenisko emaliowane
2 półki drewniane boczne i dolna półka metalowa
kółka do łatwego przemieszczania

999

szt.

szt.

Butelka szklana 1 L

Karafka z kapslem 1 L

z kabłąkiem

od

różne kolory

599

szt.

Słoik szklany z uszczelką
wys. od 10 cm, śr. od 10,4 cm

1989

szt.

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

4499

szt.

699

Hamak siedzisko

kpl.

wym. 120 x 100 cm, różne wzory i kolory
materiał: bawełna 250 g/m2, drewniana
poprzeczka
obciążenie: max 100 kg

299

kpl.

Komplet biesiadny składany

4

stół, wym. 113 x 73,5 x 68 cm
2 ławki, wym. 95 x 23 x 42 cm
stelaż stalowy, kolor: czarny,
blat i siedzisko plastikowe, kolor: biały

189

szt.

Lodówka turystyczna
samochodowa 30 L
wym. 40 x 30 x 40 cm
napięcie 12V, chłodzi do 20ºC poniżej
temperatury zewnętrznej
kabel w zestawie

Słoiki do zapraw
900 ml
w zestawie: 8 słoików

799

kpl.

Słój z pokrywą
na kiszonki 4 L
szczypce w komplecie

4999

szt.

Garnek kamionkowy
z pokrywką 4,5 L

7
1

99
szt.

Tawułka

59

pojemnik: 2 L

szt.

Kiełbasa dla psa 400 g
smak: z wołowiną
cena za 1 kg=3,98 zł

399

op.

Przysmaki dla psa York 60 g
różne rodzaje
z wysoką zawartością mięsa
cena za 100 g=6,65 zł

od

199

szt.

Kość prasowana dla psa
dł. od 11 cm

od

699

999

op.

szt.

Zabawka dla psa
pływająca
różne rodzaje
z wytrzymałego tworzywa

Przysmaki dla psa York
300 g
różne rodzaje
cena za 1 kg=23,30 zł

5999

szt.

Kwietnik z kratką
wym. 40 x 60 x 130 cm
zamknięcie strunowe

639

op.

Karma sucha dla kota 1,6 kg
smak: z wołowiną, drobiem
i warzywami
cena za 1 kg= 3,99 zł

2499

2299

szt.

op.

Hortensja na pniu

Karma sucha dla psa 8 kg

wys. 80-100 cm
pojemnik: 2 L

smak: z wołowiną i drobiem
cena za 1 kg=2,87 zł

899

szt.

Trawy ozdobne
różne gatunki
pojemnik: 1,5-2 L

Lampy solarne
- dioda LED biała

Naścienna -

39,99/szt.

plastikowa
kolor: czarny
wym. 16 x 14 x 10 cm

od

39

99

szt.

Transporter Gulliver
wym. od 48 x 31 x 31 cm
różne kolory

5999

szt.

Klatka dla chomika
Indoor
wym. 40 x 26 x 22 cm
kolory: szaro-niebieski, szaro-pomarańczowy
w komplecie: kołowrotek, domek, kładka

17,99/szt.

21,99/szt.

plastikowa
kolor: szary
wys. 38,5 cm

plastikowa
kolor: szary
wys. 40 cm

247

szt.

od

899

szt.

Seria gniazd
i włączników Fala
różne rodzaje

Okap kominowy Cuba
kolor: czarny
szer. 60 cm
moc: 80 W
wydajność: 170 m³/h
filtr aluminiowy tłuszczowy,
teleskopowy komin maskujący
sterowanie mechaniczne,
oświetlenie halogenowe: 2 x 35 W
kl. E

1999

szt.

Naświetlacz

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

599

1499

szt.

szt.

Latarka ledowa

199

Latarka czołowa LED Cob

źródło światła: 9 LED
zasilanie: 3 x AAA

140 lumenów
zasilanie bateryjne: 3 x AAA
zasięg: max 17 m, czas świecenia: max 38 h

szt.

Okap podszawkowy Treviso
front: stal nierdzewna szlifowana,
obudowa: malowana proszkowo, kolor: biały
szer. 60 cm
moc: 60 W
wydajność: 200 m³/h
zakres prędkości: 2 stopnie
filtr aluminiowy tłuszczowy
sterowanie mechaniczne, oświetlenie LED: 1 x 2,5 W

1799

szt.

129

szt.

2499

2699

szt.

Farba pastelowa
do drewna 375 ml

Farba kredowa
do drewna 375 ml

różne kolory
wydajność: 12 m²/L
cena za 1 L=47,97 zł

różne kolory
wydajność: 12 m²/L
cena za 1 L=66,64 zł

szt.

Lakierobejca
do drewna 750 ml
różne kolory, odporna na plamy
i promieniowanie UV, wytrzymała
na uderzenia
wydajność: 12 m²/L
cena za 1 L=35,99 zł

Cyrkulator metalowy

199

moc: 55 W, 230V
śr. 35 cm
kolor: chrom
3 prędkości nawiewu, 3 łopatki aluminiowe
przewód zasilający 1,8 m

szt.

3499

szt.

Wentylator podłogowy
z pilotem

Olej do blatów 500 ml

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

bezbarwny
wydajność: 14 m²/L
cena za 1 L=69,98 zł

2199

szt.

Emalia Akrylux 500 ml
różne kolory, akrylowa, do drewna i metali,
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
wydajność: 16m2/L
cena za 1 L=43,98 zł
odporna na szorowanie

3397

m²

Płyta meblowa Dąb Sonoma

6

wym. 2800 x 2070 x 18 mm
obustronnie laminowana
op. 5,796 m², cena za op: 196,89 zł

69

mb

Blat laminowany Dąb Canyon
wym. 3050 x 600 x 38 mm
op. 3,05 mb, cena za op: 210,45 zł

5499

szt.

Farba Dekoral Clean&Color 2,5 L
różne kolory, satynowa, lateksowa,
do stosowania wewnątrz
wydajność: 15 m² /L
cena za 1 L=22,00 zł

4599

szt.

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

1

od

od

3

3699

1. Kinkiet 1 x 40 W - 36,99/szt.
2. Listwa 2 x 40 W - 79,99/szt.
3. Listwa 3 x 40 W - 129/szt.

szt.

Miniroleta
Zebra Classic

szt.

Seria spotów Discovery
40 W, E14
klosz i podstawa: metalowa,
kolor: biały
kl. A++ do E

29

99

wym. od 35 x 150 cm
różne kolory
2

6499

szt.

Plafon Sky Effect
moc: 10 W, 4000K,
wym. 34 x 10 cm lub 33 x 11 cm
podstawa metalowa, kolor: biały,
klosz akrylowy, kolor: biały
kl. A++ do A

2999

3699

szt.

Tablica korkowa
z mapą świata
wym. 40 x 60 cm

od

399

mb

Lambrekin segmentowy
żakardowy, kolor: biały
różne wzory

czerwiec

kpl.

Karnisz metalowy
galwanizowany pojedynczy Kulka
1. dł. 40 cm - 3,99/mb
2. dł. 60 cm - 4,49/mb

śr. 19 mm, dł. 160 cm
kolory: mosiądz antyczny,
satyna, stal nierdzewna
kompletny zestaw

3499

kpl.

Tablica suchościeralna
magnetyczna
wym. 40,6 x 50,8 cm
z planerem miesięcznym
w komplecie 5 pisaków,
2 magnesy, pinezki

od

7999

szt.

Obraz na płótnie
By The Sea

3499

różne wzory
1. wym. 45 x 140 cm - 79,99/szt.
2. wym. 75 x 100 cm - 89,99/szt.

2

3999

szt.

szt.

Firana Doros
z ukrytymi patkami

Firana Puro
z ukrytymi patkami

wym. 140 x 245 cm
kolory: biały

wym. 140 x 245 cm
różne kolory wzoru

1699

szt.

Poduszka

1

wym. 40 x 40 cm
różne kolory

1299

szt.

Panel ścienny PCV
wym. 980 x 498 mm
różne wzory i kolory

2799

szt.

Tapeta winylowa
na flizelinie
efekt 3D
wym. rolki: 10,05 x 0,53 m
różne kolory

3299

szt.

Tapeta winylowa drewno
odporna na zmywanie
wym. rolki: 10,05 x 0,53 m
różne kolory

77

77

kpl.

Zestaw Vileda Ultramax
mop płaski Ultramax
z 3-częściowym drążkiem
wiaderko z wyciskaczem

7999

szt.

Suszarka do ubrań Vileda
wym. po rozłożeniu: 102 x 54,5 x 4 cm
profilowane skrzydła, kółka do łatwego
przemieszczania
obciążenie max: 14 kg

99

99

szt.

Deska do prasowania
Smart Vileda

od

wym. 114 x 34 cm

2499

szt.

Kosz plastikowy Filo
kolory: różne kolory
1. Na pranie, poj. 30 L - 24,99/szt.
2. Na bieliznę, poj. 55 L - 49,99/szt.

145

szt.

Umywalka nablatowa
z/o, otwór na baterię
szer. 58,5 cm

288

8 lat

gwarancji

od
kpl.

Zlewozmywak granitowy
1-komorowy Lemon z baterią

599

od

szt.

1499

szt.

Akcesoria łazienkowe
Charlie

Akcesoria łazienkowe
Polar

dozownik, kubek, mydelniczka,
szczotka WC
kolory: biały, popiel

dozownik, kubek, mydelniczka,
szczotka WC
akcesoria ceramiczne,
chromowane

wpuszczany
wym. 57 x 45 x 18 cm
kolory: beżowy, grafit
bateria typu U
syfon w komplecie

229

kpl.

Kolumna natryskowa
Neo Square

1499

szt.

wys. 110 cm
wąż stalowy w podwójnym
oplocie, dł. 150 cm
deszczownica: 20 x 20 cm
bateria i mydelniczka w komplecie

Dywanik łazienkowy
Solid
wym. 45 x 70 cm
różne kolory
podkład antypoślizgowy
spód antypoślizgowy

10
lat
gwarancji*

14

99

szt.

Dywanik łazienkowy
Chenille
z mikrofibry, różne kolory
wym. 45 x 70 cm

8

*na ceramikę

249

szt.

Komapkt WC Merida
z deską wolnoopadającą
system spłukiwania: 3/6 L
odpływ poziomy

499

szt.

Kabina prysznicowa Xenia
wym. 80 x 80 x 195 cm; wym. 90 x 90 x 195 cm
brodzik akrylowy, wys. 15 cm
drzwi i ścianki szklane, transparentne z dekorem
drzwi przesuwne, dwuskrzydłowe, górne podwójne rolki

39

99
m²

Gres szkliwiony
Springfield Light Poler
kolor: szary
wym. 60 x 60 cm
polerowany i rektyfikowany
op. 1,44 m², cena za op.: 57,59 zł

*

29

99

m²

3499

gatunek 1
IV kl. ścieralności

m²

Glazura rektyfikowana
Bergen

Gres Wood
kolor: grey
wym. 29,7 x 59,8 cm
op. 1,6 m², cena za op.: 47,98 zł

połysk, kolor: szary
wym. 30 x 60 cm, gr. 0,9 cm
op. 1,44 m², cena za op.: 50,39 zł
*przykładowa wizualizacja

1

gatunek 1

2

2

3299

1

m2

Płytka ścienna
Glossy

3

wym. 29,7 x 60 cm
kolory: biały
op. 1,25 m², cena za op.: 41,24 zł
*płytka strukturalna - 34,99/m2,
op. 1,25 m², cena za op.: 43,74 zł

3299

3
4

m²

4

Płytka ścienna
Wood Brown
wym. 29,7 x 60 cm
kolor: brązowy
op. 1,25 m², cena za op.: 41,24 zł
*płytka strukturalna - 34,99/m2
*listwa dekor,
wym. 60 x 4,8 cm - 29,99/szt.

BATERIE JOKO

BATERIE LEMON

głowica: 40 mm
wykończenie: chrom

głowica: 35 mm
wykończenie: chrom

*

7 lat

gwarancji

5499

szt.

Umywalkowa
z obrotową wylewką

8999

całość lakierowana

szt.

6999

szuflady na cichy domyk

Umywalkowa

szt.

Umywalkowa
ścienna

uchwyty chromowane

287

7499

szt.

Wannowa

144

Wannowa

szt.

239

szt.

Szafka łazienkowa Nina
kpl.

Meble łazienkowe Set Sati
Szafka z umywalką, wym. 38,5 x 51 x 84 cm,
umywalka, szer. 50 cm, bez baterii

Szafka, wym. 53 x 60 x 45,6 cm
*dostępna do kompletu:
Umywalka, wym. 18 x 81 x 46,5 cm - 160/szt.
*bez baterii

15

99
op.

1999

szt.

Rynna PVC

Klej do płytek F-50
25 kg

śr. 90 mm, dł. 3 m
kolor: brązowy

mrozoodporny
cena za 1 kg=0,64 zł

1699

szt.

Rura spustowa PVC
śr. 75 mm, dł. 2 m
kolor: brązowy

1599

m²

Gont bitumiczny
Karpiówka

1799

kolor: czerwony
op. 3 m², cena za op.: 47,97 zł

op.

Zaprawa Baumit Klinkier S 25 kg
z trasem do murowania i fugowania klinkieru
kolor: szary
cena za 1 kg=0,72 zł
*antracyt - 20,99/op., cena za 1 kg=0,84 zł

5499

szt.

Bluza polarowa Neo

2799

szt.

rozmiary: L-XXL
kolor: czarny
3 kieszenie zapinane na suwak
certyfikat CE

łatwy montaż

1

28

Płyta dachowa
szara Base
wym. 2000 x 860 x 2,6 mm

szt.

Cegła klinkierowa
Melbourne
RFNM16

179

szt.

Cegła klinkierowa
Adelajda
NFNM19

7999

para

229

Spodnie robocze Neo
rozmiary: M-XXL
odpinane kieszenie i nogawki,
wzmocnienie z tkaniny Oxford,
potrójne szwy, możliwość
włożenia nakolaników
certyfikat CE, EN ISO

szt.

Cegła klinkierowa
Portland
NFNM10

od
odporna na uderzenia

4499

szt.

Płyta PCB

z poliwęglanu, bezbarwna
wym. 105 x 200 cm,
gr. 4 mm - 44,99/szt.
gr. 6 mm - 71,99/szt.
gr. 10 mm - 94,99/szt.

597

szt.

Rura PP

dł. 3 mb
wym. 20 x 3,4 mm
system zgrzewany
do ciepłej i zimnej
wody użytkowej

649

szt.

Rura kanalizacyjna
śr. 32 mm, dł. 2 m

9999

para

Buty robocze skórzane
z metalowym noskiem Neo

10

rozmiary: 40-45
antypoślizgowa podeszwa, odporna na:
ścieranie, benzynę i inne rozpuszczalniki
wykonany w kategorii SB, certyfikat CE

3299

szt.

Lakierobejca 2w1
Drewnochron 800 ml
różne kolory, zastosowanie dekoracyjne
i ochronne, wewnątrz i na zewnątrz
wydajność 14 m²/L
cena za 1 L=41,24 zł

6499

szt.

Impregnat Express
Drewnochron do drewna 5 L
różne kolory
wydajność 12 m²/L
cena za 1 L=13,00 zł

1398

szt.

Rura kanalizacyjna PP
śr. 110 mm, dł. 2 m

69

99
szt.

Wiertarka udarowa Nutool
moc: 600 W
0-2900 obr./min, P/L
uchwyt kluczykowy: 13 mm,
regulacja prędkości obrotowej

8899

szt.

Wiertarko-wkrętarka
sieciowa Nutool

168

tarcza w zestawie

moc: 280 W
max 750 obr./min
regulacja momentu obrotowego: 24
samozaciskowy uchwyt wiertarski

szt.

Pilarka tarczowa Nutool
moc: 1400 W
śr. tarczy: 185 mm
5400 obr./min
gł. cięcia przy 90°/45°: max 63,5/46 mm

0,6 L oleju GRATIS

685

szt.

Agregat prądotwórczy
moc: 2000 W
regulator napięcia: AVR electronic
system easy start linkowy
2 gniazda: 230 V/50 Hz

2999

kpl.

Zestaw kluczy
płaskooczkowych CRV 12 szt.

799

polerowane

szt.

szt.

Płyn do chłodnic
Petrygo Q New 1 L

100
KG

349

Płyn letni GO/ON!
do spryskiwaczy 5 L

949

szt.

2999

szt.

Kanister 5 L
plastikowy

cena za 1 L=0,70 zł

Podstawka samochodowa Tambu
z podłokietnikami
kolor: czarny
przeznaczony dla dzieci o wadze od 15 do 36 kg

100
KG

Skrzynka narzędziowa
pionowa - 69,99/szt.
wym. 42,5 x 28,8 x 36,5 cm
3 organizery”

100
KG

Skrzynka narzędziowa
Technican box - 94,99/szt.
wym. 48 x 17,7 x 37,8 cm
wyjmowany organizer z przegródkami

możliwość rozłożenia
na 2 osobne części

100
KG

4999

szt.

Regał metalowy
ocynkowany
wym. 150 x 70 x 30 cm
4 półki MDF
montaż wciskany

Skrzynka Hammer
Mastercart na kółkach
z organizerem - 111/szt.
wym. 42 x 29 x 62,5 cm
uchwyty na kłódkę
kółka gumowane
3 organizery

NAGRODA I STOPNIA

NAGRODA II STOPNIA

NAGRODA III STOPNIA

3 x zestaw ogrodowy Keter
Salemo Set

3 x zestaw balkonowy Keter
Salemo Balcony Set

10 x skrzynka narzędziowa Keter
Hawk 26” z organizerem

847

kpl.

ocynkowany ogniowo

Drzwi zewnętrzne Sparta
wym. 99,1 x 206,8 cm, P/L, kolor: antracyt
gr. blachy ościeżnicy/skrzydła: 1,2/0,6 mm,
gr. skrzydła: 55 mm
tłoczone z blachy pokrytej folią dekoracyjną
PVC odporną na promienie UV
zabezpieczenie antywyważeniowe: zamek dolny
3-bolcowy, zamek górny 3-bolcowy,
3 bolce na stałe
konstrukcja zawiasów pozwala na ustawienie
otwierania na zewnątrz lub do wewnątrz,
uniemożliwia zdjęcie skrzydła, okucia w komplecie

5 lat

3399

szt.

Panel ogrodzeniowy 3D
wym. 2,50 x 1,23 m
oczko: 75 x 200 mm

wypełnienie: spieniony, twardy polistyren

ocynkowany ogniowo

5 lat

gwarancji

ocynkowana

119

4489

szt.

szt.

Siatka leśna

wys. 1,5 m, dł. rolki: 50 mb
oczko: 30 cm
cena za mb: 2,38 zł

479

1149

kpl.

2699

Panel ogrodzeniowy
3D antracyt struktura

szt.

wym. 2,50 x 1,52 m
oczko: 75 x 200 mm

Przedłużacz
pomarańczowy
1-gniazdowy

kpl.

Drzw stalowe RA041

Drzwi zewnętrzne Ceres

wym. 95 x 205 cm, P/L, kolor: orzech
gr. blachy ościeżnicy/skrzydła: 1,5/0,7 mm, gr. skrzydła: 50 mm
pokryte folią dekoracyjną PVC odporną na warunki atmosferyczne
4 zawiasy, zamek główny, zamek dodatkowy, próg ze stali
nierdzewnej, wizjer, klamka i okucia w komplecie
ocieplone wełną mineralną

wym. 97 x 205 cm, P/L, kolor: złoty dąb
gr. blachy ościeżnicy/skrzydła: 1,2/0,6 mm,
gr. skrzydła: 55 mm
3 zawiasy, zamek dolny i górny 3 bolcowy, drzwi
pokryte folią PVC odporną na promieniowanie UV
wypełnienie z polistyrenu
*cena nie obejmuje klamki

b/u, dł. 20 m

99

99

szt.

Wykaszarka elektryczna
GO/ON!
moc: 500 W
śr. koszenia: 25-30 cm
śr. żyłki: 1,2 mm, głowica
półautomatyczna

369

szt.

Kosiarka elektryczna
moc: 1300 W
szer. koszenia: 33 cm
poj. kosza: 35 L
5-stopniowa regulacja wysokości koszenia
funkcje dodatkowe: mulczowanie trawy,
system Easy Edge pozwala kosić trawę
przy samej krawędzi

Informator handlowy nr 13/2018 ważny od 6 do 16 czerwca 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.

gwarancji

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, Pruszcz Gdański,
Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puck, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słubice, Słupca, Sokołów Podlaski, Sokółka, Starachowice, Stargard, Starogard
Gd., Starogard Gd. 2, 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

