Oferta ważna od 29 lipca do 14 sierpnia lub do wyczerpania asortymentu.
Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów oferujących produkty z gazetki.
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Etapy montażu paneli podłogowych

Niezbędnik

23,99

Szablon uniwersalny
15 cm
ułatwia pracę przy kładzeniu
paneli czy glazury
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Podkłady pod panele

4,99/m

2

Podkład podłogowy Save
Comfort Mat

wym. 1500 x 110 cm
materiał: polistyren ekstrudowany,
kolor: zielony + alu
gr. 1,8 mm
szybki montaż, zintegrowana
folia paroizolacyjna
pod podłogi pływające
pod ogrzewanie podłogowe
izolacja akustyczna i termiczna
wyrównuje nierówności podłoża
op. 16,5 m2, cena za op. 82,34 zł

2

od 2,99/m2
Podkład podłogowy
Panel Base
wym. 100 x 50 cm
materiał: polistyren
ekstrudowany, kolor: szary
pod podłogi pływające
izolacja akustyczna i termiczna
odporność na obciążenia i uderzenia
3 mm - 2,99 zł
op. 5 m2, cena za op. 14,95 zł
5 mm - 3,99 zł
op. 5 m2, cena za op. 19,95 zł

2,49/m

39,99
Zestaw do montażu
paneli podłogowych
30 klinów dystansowych
blok dobijający ramię montażowe

Wykończenie

2

Podkład podłogowy
Thermo Roll

wym. 1500 x 110 cm
materiał: polistyren
ekstrudowany, kolor: czerwony
gr. 1,6 mm
szybki montaż
pod podłogi pływające
pod ogrzewanie podłogowe
odporność na uderzenia
wyrównuje nierówności podłoża
op. 16,5 m2, cena za op. 41,09 zł

9,99
Listwa
przypodłogowa MDF
wym. 18 x 58 x 2600 mm
kolor: biały
okleinowana
nadaje się do malowania
montaż na klamry
możliwość klejenia
*wym. 14 x 70 x 2600 mm
- 13,99 zł

Panele
podłogowe

1

19,99/m

2

Dąb Naredo
szeroka deska
wym. 1286 x 194 mm
struktura drewna
15 lat gwarancji
op. 1,996 m2, cena za op.: 39,90 zł

Panele podłogowe są wytrzymałe,
łatwe w utrzymaniu czystości
i szybkie w montażu. To doskonały
sposób na zmianę wnętrza!

2

34,99/m

2

Dąb Chateau
szeroka deska
wym. 1286 x 194 mm
struktura drewna - matowa
4-stronna V-fuga
woskowane krawędzie
20 lat gwarancji
op. 1,996 m2, cena za op.: 69,84 zł

Isowaxx

megaloc

AC4
8 mm

3

36,99/m

2

AC5
8 mm

szeroka deska
wym. 1286 x 194 mm
struktura drewna - matowa
4-stronna V-fuga
woskowane krawędzie
25 lat gwarancji
op. 1,996 m2, cena za op.: 73,83 zł

Isowaxx

megaloc

AC4
8 mm

4

39,99/m
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Floryda

AC5
8 mm

AC4
8 mm

4

5

2

Sydney

wąska deska
wym. 1286 x 160 mm
struktura drewna - połysk
4-stronna V-fuga
woskowane krawędzie
25 lat gwarancji
op. 2,057 m2, cena za op.: 82,26 zł

Isowaxx

megaloc

5

32,99/m

2

Dąb Grizzly
wąska deska
wym. 1286 x 160 mm
struktura drewna - matowa
4-stronna V-fuga
woskowane krawędzie
20 lat gwarancji
op. 2,057 m2, cena za op.: 67,86 zł

Isowaxx

megaloc

1

2

3

3

Rozwiązania na podłogę
1

16,99

6

Elastyczna
zaprawa
wyrównująca
2-30 mm 25 kg

5

cena za 1 kg=0,68 zł

4

3

2

1

2

49,99/op.
Styropian Gamma
podłoga 5 cm
6 m2 w paczce
cena za m2=8,33 zł

3

1,29/m

2

Folia budowlana
Red Fox
wym. 4 x 25 m
gr. 0,3 mm

4

7,98

9,99

Mata stalowa

Posadzka
cementowa
10-100 mm 25 kg

do zbrojenia posadzek
wym. 1 x 2 m
oczko 10 x 10 cm

4

5

cena za 1 kg=0,40 zł

6

29,99
Wylewka
samopoziomująca
WG-50 20 kg
grubość warstwy 3-50 mm
cena za 1 kg=1,50 zł

rektyfikowany

59,99/m

Gresy

2

Gres polerowany Ainara Black
wym. 60 x 60 cm
kolor: czarny, wykończenie: połysk
op. 1,44 m2, cena za op.: 86,39 zł

rektyfikowany

39,89/m

Niezbędnik
2

9,99

Gres szkliwiony Calacata Mat
wym. 60 x 60 cm
kolor: biały, wykończenie: mat
op. 1,44 m2, cena za op.: 57,44 zł

rektyfikowany

Paca z hydrogąbką
wym. 27 x 13 cm

27,99/m

2

Gres szkliwiony Scandinavia
wym. 31 x 62 cm
kolory: beżowy, szary, wykończenie: mat
struktura drewna
op. 1,54 m2, cena za op.: 43,10 zł

19,99
Paca nierdzewna
ząb 10 mm x 10 mm
wymiary pacy: 27 x 13 cm

8,99

Paca styropianowa
wym. 75 x 14 cm

44,89/m

2

Gres polerowany Malibu
Grey
wym. 60 x 60 cm
kolor: szary, wykończenie: połysk
op. 1,44 m2, cena za op.: 64,64 zł

34,99/m

2

Gres szkliwiony Pure Grey
wym. 31 x 62 cm
kolor: szary, wykończenie: mat
imitacja marmuru
op. 1,54 m2, cena za op.: 53,88 zł

64,99

Wiadro glazurnicze
z rolkami
20 l

5

Ściana od A do Z
...
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Przygotowanie ściany
do malowania
w prostych krokach:
1. Usuń starą powłokę malarską
2. Uzupełnij ubytki i wyrównaj
powierzchnię za pomocą szpachli i gładzi
3. Nałóż na ścianę grunt
lub farbę podkładową

42,99
Bezpyłowa gładź
szpachlowa F-16
Finisz 20 kg

17,99
Klej gipsowy GS-20
20 kg

kolor: biały
cena za 1 kg=2,15 zł

cena za 1 kg=0,90 zł

Niezbędnik

25,99

59,99

Bezpyłowa gładź
szpachlowa GS-250 20 kg

Farba podkładowa
Beckers Primer

możliwość nakładania
mokro na mokro
grubość warstwy do 10 mm
cena za 1 kg=1,30 zł

poj. 10 l
wyrównywanie chłonności
podłoża
wydajność: 8 m2/l
cena za 1 l=6,00 zł
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Taśma malarska Washi

Taśma malarska Blue
Dolphin

papier ryżowy
23 mm x 25 m - 7,99 zł
35 mm x 25 m - 10,99 zł
35 mm x 50 m - 20,99 zł

9,99
Zestaw malarski
microfibra 10 cm
kuweta malarska, wym. 15 x 29 cm
uchwyt: 10 cm
wałek microfibra 3 szt., szer. 10 cm

38 mm x 33 m - 8,99 zł
48 mm x 33 m - 9,99 zł

9,89*
19,99
Paca nierdzewna
wym. 27 x 13 cm

6

6,99

Paca ścierna
wym. 21 x 10,5 cm

Uchwyt do wałka
Spinner 330

od 15,99

do wałka: 25 cm
chromowany trzonek,
ergonomiczna rączka
*cena obowiązuje przy zakupie
dwóch wkładów Spinner 330
**cena regularna - 16,99 zł

dł. 25 cm
runo dł. 9 mm, gładkie powierzchnie
- 15,99 zł
runo dł. 13 mm, chropowate
powierzchnie - 17,99 zł

Wałek do malowania Spinner 330

Farby kolorowe
Czy wiesz, że...

farby ceramiczne nie przyciągają
kurzu, przez co są doskonałym
wyborem dla alergików?

...
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Kup farbę Beckers
Designer Colour
(5 l lub 2 x 2,5 l)

139,Farba ceramiczna Magnat
poj. 5 l
wykończenie: mat
plamoodporna
odporna na szorowanie na mokro
wydajność: 16 m2/l
cena za 1 l=27,80 zł

24,99

62,99

poj. 0,5 l
wykończenie: półmat
odporna na detergenty,
zmywanie i zarysowania
wydajność: 14 m2/l
cena za 1 l=49,98 zł

poj. 2,5 l
wykończenie: mat
najwyższa odporność na mycie
wodą z detergentem
wydajność: 16 m2/l
cena za 1 l=25,20 zł

Farba akrylowa Beckers
Designer Universal

Farba lateksowa
Beckers Designer Color

Oferta ważna od 29.07 do 14.08.2020 r.
Regulamin promocji dostępny w sklepie.

Farby białe

109,-

89,99

Farba lateksowa Beckers
Designer White

Farba lateksowa
Magnat Ultra matt

poj. 10 l
wykończenie: mat
odporna na mycie wodą
z detergentem
wydajność: 14 m2/l
cena za 1 l=10,90 zł

poj. 10 l
wykończenie: mat
odporna na zmywanie i szorowanie
antyrefleksyjna
wydajność: 14 m2/l
cena za 1 l=9,00 zł

7

Do zadań specjalnych

12,99
Rozpuszczalnik
i odplamiacz
poj. 100 ml
czyści i rozpuszcza
silne zabrudzenia
cena za 1 l=129,90 zł

Bosch
Automotive

15,99
Płyn do mycia - Remont

15,99
Prepartat biobójczy
poj. 250 ml
dezynfekcja i usuwanie czarnych śladów
niszczy grzyby i pleśń, działa
bakteriobójczo, wybiela
cena za 1 l=63,96 zł

poj. 500 ml
do mycia bardzo brudnych
powierzchni
usuwa brud, tłuszcze
cena za 1 l=31,98 zł

198,Myjka do okien Bosch
napięcie: 3,6 V Li-Ion
30 min pracy ciągłej
szer. listwy: 266 mm
gumowa powłoka
z opatentowaną technologią
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16,99
Zmywacz zaprawy
cementowej
poj. 1 l
skutecznie usuwa resztki zapraw,
fug oraz klejów
koncentrat

19,99
Koncentrat myjący
do prac remontowych
poj. 1 l
koncentrat do mycia
i odtłuszczania ścian, sufitów
i innych powierzchni
do prac porządkowych po pracach
remontowych i budowlanych

Dom na błysk

9,99
Ściereczka Vileda
Actifibre okienna 1 szt.

...
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12,99/kpl.
Ścierki Vileda
Mikrofibra Color
4 szt.

14,99/kpl.
Szufelka ze zmiotką
Vileda 2w1

219,Mop parowy Vileda
moc: 1550 W
lekki i łatwy do przenoszenia
zabija do 99,9% bakterii
bez konieczności stosowania
środków chemicznych

22,99

Szczotka zewnętrzna

23,99
Wkład do mopa
Vileda Ultramax

24,99
Szczotka 3Action
z kijem

77,77/kpl.

Mop Vileda Ultramax box
+ Płyn uniwersalny Ajax
zestaw zawiera: mop płaski
z trzyczęściowym drążkiem
oraz wiadro

9

Instalacja wodna i sanitarna

1,39
Kolano PP
kanalizacyjne
32/90
białe
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6,49
Rura PP kanalizacyjna 32
dł. 2 m
biała

System PPr

System miedziany

0,49

0,49

5,99

2,69

0,89

1,11

Kolanko PPr

Mufa PPr

Mufa PPr

Nypel mosiądz

Mufa miedź

Kolano miedź

20 mm x 1/2 gz
system zgrzewany
do łączenia instalacji
zgrzewanej z inną instalacją

15 mm x 1/2 gz
do łączenia instalacji
miedź z inną instalacją

20 mm
system zgrzewany

20 mm
system zgrzewany
równoprzelotowa

6,49
Rura PPr

10

20 mm x 3,4 mm
PN 20
system zgrzewany
ciepła i zimna woda użytkowa
instalacje grzewcze
dł. 3 m

15 mm

15 mm
dwukielichowe

...
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29,99

Rura miedź
15 x 1 mm
zastosowanie do instalacji
grzewczych i sanitarnych
dł. 2,5 m

Sposób montażu
ogrzewania podłogowego

...
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1,39/mb
Rura wielowarstwowa
PEX/AL/PE 16 x 2,0
zastosowanie do instalacji
grzewczych i sanitarnych

System PEX

od

5,49

Złączka PEX
1. 16 x 1/2 gz - 5,49 zł
2. 16 x 1/2 gw - 5,49 zł
3. 16 x 16 ww - 6,99 zł

od

5,99

od

8,99

Kolano PEX

Trójnik PEX

90°
1. 16 x 1/2 gz - 5,99 zł
2. 16 x 1/2 gw - 5,99 zł
3. 16 x 1/2 ww - 6,49 zł

1. 16 x 16 x 1/2 gz - 8,99 zł
2. 16 x 16 x 16 ww - 10,99 zł
3. 16 x 16 x 1/2 gw - 12,99 zł
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Elektryka - energia domu

od

7,99

1. Gniazdo/Łącznik LOGO

...

Czy wiesz, że

6,99

8,99

Obudowa S-3

Wyłącznik
nadprądowy
1P-B16A

IP30
szyba

ków i gniazd
montaż łączni
st końcowym
je
h
yc
elektryczn
ej instalacji
etapem każd
znej?
yc
tr
ek
el

1. Gniazdo - 7,99 zł
pojedyncze 2P
bez uziemienia
białe
2. Łącznik - 8,49 zł
pojedynczy
biały

4,49
Obudowa S-2
mikro
IP30

od

6,29

Rura karbowana
kolor: szary
320N/5 cm
krążek 10 m
1. RKGL 16 - 6,29 zł
2. RKGL 20 - 7,59 zł

159,Przewód instalacyjny
YDYp 3*1,5
450/750 V
krążek 100 m

Domowa instalacja telewizyjna

34,99
Antena UHF TV DVB-T kierunkowa
kanały: 21-69
współczynnik fali stojącej: 1,48-1,81
promieniowanie przód/tył: 19-26 dB
11 elementów
zysk anteny: 6-10 dB

7,99
Kabel koncentryczny
RG6U
1 mm CCA
krążek 10 m
RTV
drut stalowy 1 mm,
miedziowany w oplocie
aluminiowym

20,99
Kabel koncentryczny
YWDXpek
krążek 10 m
RTV
drut miedziany 1,05 mm
w oplocie miedzianym

12

od

4,79

Kanał
elektroinstalacyjny

1

od ,59
Rura osłonowa
kielichowa
PVC-U
biała

odporna
na promienie UV
320N/5 cm
dł. 2 m
1. RLM 16 - 1,59 zł
2. RLM 20 - 2,39 zł

do prowadzenia
małych średnic
PCV
IP30
dł. 2 m
1. MKE 11/20 - 4,79 zł
2. MKE 15/25 - 6,29 zł

Domowy warsztat

Organizery

13,99
Skrzynka narzędziowa
z organizerami
2 organizery
poliwęglanowe pokrywy
organizerów odporne
na uderzenia
tacka
wym. 31,2 x 16,7 x 13 cm

14,99
Skrzynka narzędziowa 16’’
półtacka, uchwyty boczne,
miejsce na kłódkę
wym. 41,5 x 22,6 x 20 cm

119,Wiertarko-wkrętarka
Nutool Red

49,99
Szlifierka oscylacyjna Nutool

59,99
Opalarka Nutool

moc: 135 W
12000 oscylacji/min
wym. stopy: 90 x 187 mm

napięcie: 18 V
akumulator: 1,3Ah Li-Ion
0-700 obr./min
ustawienia momentu
obrotowego: 18+1
moment obrotowy: 19 Nm

moc: 2000 W
temperatura na biegu I: 400°C
temperatura na biegu I: 600°C

79,99
Wyrzynarka Nutool
moc: 400 W
prędkość obrotowa:
0-3000 obr./min
gł. cięcia drewno/metal
/plastik: 55 mm/6 mm/20 mm
maksymalny kąt nastawienia: 45O
zestaw brzeszczotów

94,99
Szlifierka kątowa
Kaltmann
moc: 900 W
max 12000 obr./min
śr. tarczy: 125 mm

13

Posadzka na tarasie
4

8,89/mb
3

1 Taśma uszczelniająca
do spoin 12 cm

189,2 Woder Duo Ekspress 12 kg
błyskawiczna hydroizolacja
dwuskładnikowa
cena za 1 kg=15,75 zł

2

1
5

3

26,99
Klej do łazienki
i kuchni 22,5 kg
nadaje się do ogrzewania
podłogowego
cena za 1 kg=1,20 zł

3

16,99
Klej do płytek
Glazurnik 25 kg
na zewnątrz i do wewnątrz
chodzenie już po 24 h
cena za 1 kg=0,68 zł

19,99
od 13,99
4 Fuga wąska 2 kg
zaprawa do spoinowania 1-6 mm
cena za 1 kg=od 7,00 zł
*dostępne także op. 5 kg - 29,99/op.
cena za 1 kg=6,00 zł

14

Ekspresowy beton
montażowy B40 25 kg

16,99
5 Zaprawa wyrównująca
ZW-04 22 kg
grubość warstwy 3-50 mm
cena za 1 kg=0,77 zł

wiąże w 30 min
cena za 1 kg=0,80 zł

Przydatne w domu
1

2

3

119,-

z, że...
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2 x 2 stopnie

129,2. Drabina
dwustronna Dopplo
2 x 3 stopnie

298,3. Drabina
wielofunkcyjna Corda
3 x 7 stopni

od 46,79/szt.
Płyta OSB

z, że...
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wym. 2500 x 1250 mm
12 mm - 46,79/szt.
18 mm - 71,89/szt.
22 mm - 88,89/szt.
*nowość, dostępna w wybranych sklepach:
wym. 1200 x 600 mm, 12 mm - 21,99/szt.

599,-

Lavor Space 180
moc: 2500 W
180 bar
przepływ wody: 510 l/h

zintegrowany pojemnik na detergenty
aluminiowa pompa
pistolet, lanca, dysza regulowana, turbo,
szczotka płaska, rotacyjna, tarasowa
wąż: 8 m

15

Pokrycia dachowe

Pokrycia tarasowe

1

odporna na uderzenia

2

odporna na uderzenia

35,99
1. Płyta falista PVC
wym. 90 x 200 cm
kolory: bezbarwny, dymny

od 44,99
2. Płyta PCB
z poliwęglanu komorowego
wym. 105 x 200 cm
kolor: bezbarwny

4 mm - 44,99 zł
6 mm - 79,99 zł
10 mm - 89,99 zł

od 8,99
3. Profil zamykający
dł. 210 cm
kolor: bezbarwny
do płyt gr. 4,5,6 mm - 8,99 zł
do płyt gr. 8,10 mm - 10,99 zł

3

4

od 26,99

Gont i masy bitumiczne

4. Profil łączący
dł. 200 cm
kolor: bezbarwny
do płyt gr. 4,5,6 mm - 26,99 zł
do płyt gr. 8,10 mm - 34,99 zł

...
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Poddasze

15,89

2,39/m

Gont bitumiczny karpiówka

1. Membrana
dachowa
Aqua-Vent 115

różne kolory
op. 3 m²,
cena za op. 47,67 zł

2

1

wym. 1,5 x 50 m
gramatura 115 g/m2

2

9,99/m

2

2. Wełna
mineralna Rockroll

16

24,99

49,99

Masa asfaltowo-kauczukowa Izohan
Dysperbit 10 kg

Masa asfaltowo-kauczukowa Izohan
SBS-B 10 kg

renowacja i konserwacja pokryć
dachowych, wykonywanie izolacji
przeciwwilgociowych, gruntowanie
podłoży mineralnych
cena za 1 kg=2,50 zł

renowacja i konserwacja pokryć
dachowych
modyfikowana SBS
cena za 1 kg=5,00 zł

gr. 150 mm,
lambda: 0,044
op. 3,5 m2,
cena za op.: 34,97 zł

15,99
Klej do pap i gontów
Izohan 300 ml
kolor: czarny
cena za 1 l=53,30zł

1,19/m

3
2

3. Folia paroizolacyjna
Red Fox
wym. 2 x 50 m
gr. 0,2 mm

Elementy ogrodzeń

36,99

Panel ogrodzeniowy
3D ocynkowany

19,99

Element murkowy
Gorc Alaska
wym. 38 x 22 x 16 cm

wym. 123 x 250 cm
oczko: 75 x 200 mm
kolor: antracyt RAL 7016

*wizualizacja ogrodzenie Darek

21,99

Element słupkowy
Gorc Alaska
wym. 38 x 22 x 16 cm

*wizualizacja ogrodzenie Darek

10 lat

gwarancji*

21,99
*10 lat gwarancji po rejestracji na www.polbram.eu

Ogrodzenie Darek - ocynkowane, kolor: czarny RAL 9005

219,- Przęsło
wys. 90-120 cm,
szer. 200 cm

dwuskrzydłowa
299,- Furtka
889,- Brama
wys. 130-150 cm, szer. 400 cm
wys. 130-150 cm, szer. 90 cm
lewa/prawa
zawiera zawiasy regulowane

Daszek płaski
słupkowy Gorc
łupany czterostronnie
wym. 43 x 27 x 6 cm

*wizualizacja ogrodzenie Darek
lub Maciek

zawiera zawiasy regulowane

24,99

Daszek płaski
murkowy Gorc
łupany dwustronnie
wym. 50 x 27 x 6 cm

*wizualizacja ogrodzenie Darek
lub Maciek

10 lat

gwarancji*

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

Ogrodzenie Maciek - ocynkowane, kolor: antracyt RAL 7016

168,-

Przęsło
wym. 120 x 200 cm

239,- Furtka
wym. 150 x 90 cm
lewa/prawa
zawiera zawiasy regulowane

dwuskrzydłowa
645,- Brama
wym. 150 x 400 cm
zawiera zawiasy regulowane

17,99
Element słupkowy,
murkowy Ico Onyx
wym. 39 x 19,5 x 19 cm
*wizualizacja ogrodzenie Maciek

17

Kwitnący ogród

...

Czy wiesz, że

leni
ych odcieni zie
łączenie różn
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zapewni nie ty
d?
wi” Twój ogró
również „oży

12,99
Róża miniaturowa
wys. 20-30 cm
doniczka: 2 l
wybrane odmiany

kwiaty o intensywnym
zapachu - wabią motyle

9,99
Budleja Davida
wys. 30-50 cm
doniczka: 3 l
wybrane odmiany

9,99
29,99
Judaszowiec
kanadyjski
wys. 60-80 cm
doniczka: 5 l

Iglaki
wys. 20-60 cm
doniczka: 2 lub 3 l
wybrane odmiany,
o złotym wybarwieniu

Tuja ’Aurea Nana’
Tuja ’Yellow Ribbon’
Jałowiec ’Gold Star’
Jałowiec ’Goldschatz’
Cyprysik ’Sungold’

...

Czy wiesz, że
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derenie białe
na czerwono
się
ch
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ją
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ą?
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12,99
Hortensja
bukietowa
wys. 30-50 cm
doniczka: 16 cm
wybrane odmiany

16,99
Wierzba
wys. 120-150 cm
doniczka: 3 l
odmiana ’Hakuro-Nishiki’
lub ’Kilmarnock’

18

8,99

Dereń biały
wys. 40-60 cm
doniczka: 2 l
różne odmiany

7,99

Trzmielina
wys. 15-30 cm
doniczka: 1 l
różne odmiany

Podłoża i nawozy

Pielęgnacja ogrodu
Czy wiesz, że...

kolor
je mogą zmieniać
niektóre hortens
by?
gle
u
ności od odczyn
kwiatów w zależ
my
że
mo
edni nawóz,
Stosując odpowi
barwę kwiatów.
na
ać
ływ
wp

6,99

Nawóz do hortensji
Biopon 200 g

hortensja niebieska lub hortensja
różowa i czerwona
wspomaga wybarwienie kwiatów
cena za 100 g=3,50 zł

eliksir do storczyków 35 ml gratis

Czy wiesz, że...

jesienne,
stosując nawozy
trwać w dobrej
ze
pr
om
lin
pomagasz roś
m okresie?
dne warunki w ty
kondycji zimę i tru
ne
ien
jes
zy
wo
Kup już teraz na
ozy.
mr
na
y
lin
roś
i przygotuj swoje

Nasiona i cebule
jesienny 3 kg
18,99 Nawóz
wybrane rodzaje: uniwersalny,
do trawnika, do iglaków
cena za 1 kg=6,33 zł

od 1,99
Nasiona „Bądź fit”
wybrane rodzaje

, że...

Czy wiesz

7,99
Preparat do zwalczania
mrówek Resolva 100 g*

17,99
Podłoże Westland 50 l

rodzaje: do iglaków, do borówek
superlekkie
z formułą R+ wspomagającą
utrzymywanie odpowiedniej wilgotności
cena za 1 l=0,36 zł

do likwidacji mrówek
w domu i wokół domu
łatwy w użyciu
szybko działa
cena za 1 kg=79,90 zł

*Produkt biobójczy, należy używać
z zachowaniem szczególnych środków
ostrożności. Przed użyciem należy
przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

idealny
jesień to
nie cebul
sa
na dze
moment
io
h w sną?
kwitnącyc

9,99
Cebule kwiatowe
wybrane rodzaje
ciekawe odmiany
jakość premium
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Pomocne w ogrodzie

Nawadnianie

14,99

15,99

1-ramienny zraszacz wahadłowy

Pistolet do zraszania

15 trwałych dysz
elastyczna konstrukcja odporna na uszkodzenia
łatwa regulacja zasięgu zraszania
wbudowana igła do czyszczenia zabrudzonych dysz
obszar zraszania: 240 m2

wyposażony w mosiężną
regulowaną dyszę
regulowany strumień wody
ergonomiczny uchwyt

Prace między roślinami
3

1

4

2

5,49
1. Pazurki
+ motyczka
2. Grabki
3. Miotło-grabki
4. Pazurki

Sadzenie roślin

Prace porządkowe

Narzędzia trzonowane

26,99

5,49

6,99

Szpadel

20,99

Łopatka
wąska

Sadzarka
do cebulek

Sekator
ogrodniczy
V-series

trzon metal
uchwyt DY
rodzaje: prosty
lub ostry

ostrze mijające
antypoślizgowe rączki

Rękawice ochronne
Pure Pretty

powlekane poliuretanem
z dzianiny poliestrowej
odporne na przecięcia
i rozdarcia
idealne do precyzyjnych
prac manualnych
rozmiar 7 lub 8

89,99

26,99

Zbiornik na wodę
deszczową z kranem
i pokrywką

Grabie 14-zębne
trzon metal
głowica stal
wzmacniana

wym. 78 x 72 cm
poj. 210 l
tworzywo sztuczne

...

Czy wiesz, że
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2,49/para
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89,89
Pompa zanurzeniowa
do wody brudnej

moc: 400 W
wydajność: 7500 l/h
gł. zanurzenia: 5 m
śr. zanieczyszczeń: 35 mm

Domowa spiżarnia

12,99/kpl.

7,49/kpl.

Słoik z zakrętką
- zestaw 6 szt.

Słoik z zakrętką
- zestaw 6 szt.

poj. 720 ml
kolorowa zakrętka

poj. 212 ml
kolorowa zakrętka

8,99/kpl.

Słoik z zakrętką
- zestaw 6 szt.
poj. 900 ml
złota zakrętka

39,99
Słój Sodówka
z kranem
poj. 5,7 l

9,99

Słój do ogórków lub kapusty
poj. 4 l
kolorowa zakrętka
w zestawie: widelec lub szczypce

5,99

12,98/kpl.

16,99/kpl.

Butelka Piersiówka

Butelka Bosmańska
- zestaw 6 szt.

Butelka Piersiówka
- zestaw 6 szt.

poj. 250 ml
hermetyczne zamknięcie

poj. 250 ml
z zakrętką

poj. 500 ml
z zakrętką
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Domowe
wino
... w prostych krokach:

Przygotowanie

Kup Zestaw
Winiarski,

rego
Sprzęt winiarski, któ
inien być
pow
ć,
wa
uży
my
zie
będ
fekowany.
idealnie czysty i zdezyn
zętu
spr
ji
ekc
ynf
Do dez
roztworu
winiarskiego używamy
.
pirosiarczynu potasu

a książkę otrzymasz
za 1 grosz!
*cena regularna 10,99 zł

1. Mycie i dezynfekcja sprzętu
2. Przygotowanie odpowiednich drożdży
3. Pozyskanie soku z owoców

2,49

i przygotowanie do fermentacji

Pirosiarczyn potasu
10 g

4. Fermentacja

cena za 100 g=24,90 zł

5. Zlewanie młodego wina
6. Klarowanie

Drożdże i pożywki
my
Dzięki pożywce uzyska
enie drożdży,
odpowiednie namnoż
fermentacji,
szybkie rozpoczęcie
owanie,
ent
erm
odf
pełne
iednie
a w rezultacie odpow
stężenie alkoholu
a.
i właściwy aromat win

4,99

3,49

Aktywne suszone
drożdże winiarskie 7 g

Pożywka do wina
z witaminą B1 10 g

1. do wszystkich rodzajów win
2. do win owocowych, białych,
różowych i musujących
cena za 100 g=71,29 zł
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cena za 100 g=34,90 zł

16,99
Multimierz

1,69
Rurka
fermentacyjna

do pomiaru stężenia cukru
i potencjalnej zawartości alkoholu

plastikowa 6-komorowa

16,99

29,99

Wężyk do obciągu wina
z pompką i zaciskiem

Pojemnik fermentacyjny 30 l
z pokrywką
do fermentacji wina, piwa i zacierów

129/kpl.

Zestaw Winiarski
zestaw zawiera: balon do wina 15 l,
wężyk do obciągu wina, multimierz,
rurka fermentacyjna, korek do balonu,
instrukcja przygotowania wina,
drożdże winiarskie, pożywkę,
klarowin do klarowania wina,
pirosiarczyn potasu do dezynfekcji
sprzętu winiarskiego

ało się
Jeśli wino nie sklarow
y mu
sim
mu
ie,
ynn
samocz
iedniej
pomóc nabrać odpow
.
przejrzystości i barwy
Prosto i skutecznie
ienia,
można usunąć zmętn
ce.
stosując środki klarują

Butelkowanie

cza się
Korki walcowe umiesz
iednim
w butelkach po odpow
jest
dne
zbę
nie
u,
ani
tow
przygo
y.
nic
kow
kor
użycie
elki powinny
Po zakorkowaniu but
jedną dobę pozostać
w pozycji pionowej.

3,49

9,99 /op.

14,99

Klarowin 2 - środek
klarujący 7 g

Korek naturalny
walcowy 20 szt.

Korkownica
ręczna

cena za 100 g=49,86 zł

wym. 22 x 38 mm

15,99 /kpl.
Butelka na wino
- zestaw 8 szt.
poj. 750 ml
zielona
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SUPER

folia PVC odporna na warunki
atmosferyczne

PROMO!

folia PVC odporna na warunki
atmosferyczne

zabezpieczenie
przeciwwyważeniowe

1

2
folia PVC odporna na warunki
atmosferyczne

1. Drzwi stalowe techniczne
- 378,wym. 2052 x 846 mm lub 2052 x 946 mm
kolor: antracyt
P/L
gr. skrzydła: 41 mm
wypełnienie: styropian
2 zawiasy

2. Drzwi stalowe zewnętrzne
Nata - 519,wym. 970 x 2050 mm
kolor: złoty dąb
P/L
gr. skrzydła: 50 mm
wypełnienie: wełna mineralna
4 zawiasy, 3 zamki

system
jednego
klucza

689,-

3. Drzwi stalowe zewnętrzne
Temida Slim - 998,-

Drzwi stalowe zewnętrzne Tytan
wym. 900 x 2070 mm lub 1000 x 2070 mm
kolor: złoty dąb, P/L
gr. skrzydła: 55 mm, wypełnienie: spieniony polistyren
3 regulowane zawiasy, 3 zamki 3-bolcowe,
zabezpieczenie przeciwwyważeniowe

3

system
jednego
klucza

900 x 2070 mm oraz 1000 x 2070 mm
kolor: antracyt
gr. skrzydła: 55 mm
wypełnienie: spieniony polistyren
3 zawiasy, 2 zamki 3-bolcowe

Informator handlowy 17/2020 ważny od 29 lipca do 14 sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Bricomarché zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz błędów edytorskich.
Zdjęcia niektórych artykułów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu, mają one charakter poglądowy. Podane ceny stanowią ceny sugerowane. Ceny zawierają podatek Vat.

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:
Aleksandrów Kujawski, Babice Nowe, Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Bytom, ul. Narutowicza 11 e, Chodzież, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa
Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko, Głogów, Głuchołazy, Gniezno, Goleniów, Golub-Dobrzyń, Gostyń, Grodzisk Wlkp., Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarocin,
Jarosław, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kielce, Kluczbork, Koło, Kołobrzeg, Konin, Konstantynów Łódzki, Koszarówka, Kościan, Kozienice, Krotoszyn, Krzeszowice, Kutno, Kwidzyn, Lębork, Libiąż,
Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Mława, Mogilno, Morąg, Mrągowo, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy Tomyśl, Oborniki Wlkp., Oława, Ostróda, Ostrów
Wlkp., Ostrzeszów, Pabianice, ul. Myśliwska 36/38, Pabianice, ul. Zamkowa 31, 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, Starogard Gdański,
ul. Skarszewska 4, Starogard Gdański, ul. Zblewska 20 b, Staszów, Strzegom, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Szprotawa, Śrem, Środa Wlkp., Świdnik, Świdwin,
Świebodzice, 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 CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin.

Pełna lista teleadresowa dostępna na www.bricomarche.pl

