URZĄDZASZ?

Oferta ważna od 30 czerwca do 10 lipca 2021 r. lub do wyczerpania asortymentu.
Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów oferujących produkty z gazetki.

WEKUJESZ?
599
Zestaw
podtynkowy
bezkołnierzowy
Mille
w zestawie: stelaż,
miska CleanOn Mille,
przycisk chrom, deska
duroplastowa slim

109
Farba lateksowa Beckers Designer White
poj. 11 l, odporność na mycie wodą z detergentem
wydajność: do 14 m2/l
cena za 1 l=9,91 zł

czas na przetwory
799

/kpl.

Komplet 8 słoików
poj. 500 ml

1299

/kpl.

Komplet 6 słoików
z wieczkami

1049

poj. 550 ml,
wieczko kolorowe
ozdobne uchwyty

/kpl.

Komplet 8 słoików
poj. 900 ml

pamiętaj!
Najlepiej zaopatrzyć się
w nowe słoiki i nakrętki.
To od ich szczelności
zależy trwałość Twoich
zimowych zapasów.

999

/kpl.

Komplet 8 słoików
z wieczkami
poj. 180 ml,
wieczko kolorowe

1399

/kpl.

Pomysły na zimowe
przetwory
do domowej spiżarni.
Przeczytaj poradę:

Komplet 6 słoików
z wieczkami
poj. 346 ml,
wieczko kolorowe

1149

/kpl.

2

799

/kpl.

Komplet 6 słoików
z wieczkami

Komplet 6 słoików
z wieczkami

poj. 720 ml,
wieczko kolorowe

poj. 250 ml,
wieczko kolorowe

Pyszne
i zdrowe
kiszonki

1599

849
Słoik
z wieczkiem

Słoik z zamknięciem
mechanicznym

poj. 3 l, wieczko złote

poj. 2,1 l, beczkowy

Kiszenie
ogórków i kapusty
Przeczytaj poradę:

1199

599

/kpl.

Beczka
do kiszenia

Słoik z
wieczkiem

poj. 4 l,
na kapustę, ogórki

poj. 1,5 l, wieczko
kolorowe
w zestawie
szczypce

idealna

To się
przyda!
3

49/kpl.

Zakrętki
śr. 82/6,
wzory: złota gładka,
ogórki, 10 szt.

do kiszenia
ogórków i kapusty,
czy też do produkcji smalcu.
Charakteryzuje się wysoką
jakością wykonania
i świetnymi właściwościami
termicznymi.

5499

999

/kpl.

Słoik
z wieczkiem
poj. 4 l,
wieczko kolorowe
w zestawie widelec
lub szczypce

2499
Słoik
z plastikową
pokrywą
poj. 5 l

Kamionka-beczka
z pokrywką
poj. 1,4 l

3

Domowe wino

wino
domowej
roboty

229
Rurka
fermentacyjna
plastikowa

Odkryj stare, rodzinne
przepisy i spróbuj zrobić
domowe wino.
Wystarczy mieć kilka
niezbędnych akcesoriów.

od

iu
Pobzuateklkoirpkoowwinanny

6-komorowa

6499

Balon do wina
w plastikowym koszu
poj. 15 l - 64,99 zł
poj. 25 l - 79,99 zł

ostać
o b ę p oz
jedną d
owej.
cji pion
w p oz y

wino przelane
do

ładne
butelki b j
ę
superpre dzie
zentem

14

99/kpl.

4

1699

/kpl.

Korek naturalny
stożkowy

Butelka na wino
Bordeaux

wym. 16 x 21 mm,
aglomerowany, 20 szt.

poj. 750 ml, 8 szt.

2399

/kpl.

1799

/kpl.

Butelka Rodzinna
z kapslem
hermetycznym

Butelka
Klasztorna
z zakrętką

poj. 500 ml, 6 szt.

poj. 500 ml, 6 szt.

1499

/kpl.

Butelka Bosmańska
z zakrętką
poj. 250 ml, 6 szt.

4199
Pojemnik
fermentacyjny
z kranem
i pokrywką
poj. 30 l

Tozysidęa!
pr
1599
Gąsior Dama
z zamknięciem
mechanicznym

15

99

1699

poj. 5 l,
w plastikowym koszu

Wskaźnik
zawartości
alkoholu

Wężyk do obciągu
wina z pompką
i zaciskiem

z termometrem,
do pomiaru
w alkoholach
czystych

1399

Dzięki pożywkom

Gąsior Dama
z zakrętką
poj. 3 l

15

99

uzyskamy odpowiednie namnożenie
drożdży, szybkie rozpoczęcie
fermentacji, pełne odfermentowanie,
a w rezultacie odpowiednie
stężenie alkoholu
i właściwy aromat wina.

1

4

Gąsior Dama z zakrętką
poj. 5 l, w plastikowym koszu

od

2

239

1. Pożywka dla drożdży winiarskich,
op. 10 g, cena za 100 g=23,90 zł - 2,39 zł
2. Pożywka do wina z witaminą B1,
3
op. 10g, cena za 100 g=34,90 zł - 3,49 zł
3. Klarowin 2, op. 7 g do klarowania win
czerwonych, cena za 100 g=49,86 zł- 3,49 zł
4.Drożdże suszone, op. 7 g Fermivin VR5
cena za 100 g=71,29 zł- 4,99 zł
5. Drożdże suszone, op. 7 g Enovini
7
cena za 100 g=57,00 zł- 3,99 zł
6. Drożdże gorzelnicze, op. 95 g
Turbo 5-7 dni, cena za 100 g=8,94 zł- 8,49 zł
7. Drożdże TurboFruit op. 40 g
cena za 100 g=19,98 zł - 7,99 zł
8. Drożdże gorzelnicze op. 150 g
8
Turbo Grom 48 h, cena za 100 g=6,99 zł- 10,49 zł
9. Drożdże gorzelnicze op. 120 g Turbo Grom 72 h
cena za 100 g=8,33 zł- 9,99 zł

5

6

9

5

nowoczesna kuchnia
4

1

3
efektowne fazowanie

2

6

5
produkt polski
10 lat gwarancji

7
wykończenie lappato
rektyfikowany
mrozoodporny

6

117

na zdjęciu

Lampa wisząca Lola

1 Okap kominowy JTS ECO

wym. 30 x 30 cm
kolory: szary, czarny,
biały, stal
gwint: E27

szer. 60 cm, kolor: czarny,
kl. energetyczna: C, wydajność: 280 m³/h,
oświetlenie: 2 x LED - 289 zł

2 Bateria zlewozmywakowa

2

Bateria zlewozmywakowa
giętka Lavo

4

giętka Lavo

głowica: 35 mm, ceramiczna
kolory: beżowy, niebieski,
biały, szary, czarny

głowica: 35 mm, ceramiczna, kolory: beżowy,
niebieski, biały, szary, czarny - 89,99 zł

3 Płytka ścienna Blanco Brillo

5

wym. 10 x 20 cm,
kolor: biały, połysk, op. 1 m2 - 57,99 zł/m2

379

4 Lampa wisząca Lola
wym. 30 x 30 cm, kolory: szary, czarny, biały,
stal, gwint: E27 - 117 zł

5 Zlewozmywak granitowy

Zlewozmywak granitowy
2-komorowy Barbados
wym. 48 x 78 cm, kolory: szary, czarny
w zestawie korek automatyczny,
syfon space saving

2-komorowy Barbados
wym. 48 x 78 cm, kolory: szary, czarny
w zestawie korek automatyczny,
syfon space saving - 379 zł

produkt polski
10 lat gwarancji

9999

6 Blat laminowany
kolory: Dąb Canyon, Beton Jasny
wym. 38 x 600 x 3050 mm,
op. 3,05 mb - 274,47 zł - 89,99 zł/mb

Zlewozmywak stalowy
wpuszczany Pika

7 Gres półpolerowany Boston

produkt polski

wym. 60 x 60 cm, kolor: czarny, op. 1,44 m2,
cena za op. 79,19 zł - 54,99 zł/m2

10 lat gwarancji
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999

8999

wym. 75 x 40 cm,
w komplecie syfon
i zestaw montażowy

ROZWIĄZANIE NA STAŁE?
Modułowe filtry do wody
Przeczytaj poradę:

FILTRUJESZ?

1199

Wkład filtrujący B25
Maxfor Aquaphor

Wkład magnezowy
B25 Maxfor Aquaphor

usuwa toksyny, poprawia
smak i zapach wody

usuwa toksyny, poprawia
smak i zapach wody,
wzbogaca wodę w magnez

1499

/kpl.

Dzbanek START 3,3 l MI
Unimax + bidon

3499

/kpl.

Dzbanek Time 2,5 l
+ 3 wkłady
7

Salon z aneksem kuchennym
9

2

3

1
4
6

8

7

5
4-stronna V-fuga
struktura drewna

na zdjęciu
1 Osłonka na nóżkach
wym. 20 x 17 x 33 cm - 19,99 zł
wym. 26 x 20 x 45 cm - 29,99 zł
wym. 30 x 24 x 58 cm - 39,99 zł

2 Zasłona Blackout
wym. 140 x 260 cm, różne kolory- 59,99 zł

3 Poduszka York
wym. 45 x 45 cm, różne kolory- 24,99 zł

4 Stolik
materiał: bambus/drewno
śr. 40 cm, wys. 40 cm - 69,99 zł
śr. 50 cm, wys. 50 cm - 99,99 zł

8

20 lat gwarancji

5 Panel podłogowy
Dąb Grenoble
AC4, 8 mm, zintegrowany podkład
wyciszający 1,5 mm,
op. 1,73 m2, cena za op. 50,12 zł - 28,97 zł/m2

6 Wazon ceramiczny
kolory: beżowy, czarny
wym. 11,5 x 11 x 17 cm - 15,99 zł
wym. 15,5 x 14 x 25,5 cm - 29,99 zł
wym. 19,5 x 17 x 30 cm - 49,99 zł

7 Świecznik ceramiczny
kolory: beżowy, czarny
wym. 8 x 23 cm - 14,99 zł
wym. 8 x 25,5 cm - 15,99 zł

8 Pufa dekoracyjna
wym. 40 x 40 x 48 cm, różne kolory- 129 zł

9 Lampa wisząca Zahara
lampa wisząca z rattanowym kloszem
wym. 34 x 120 cm, gwint: E27
kolor: beżowy, metal - 199 zł

10 Płytka ścienna Velvetia
wym. 30,8 x 60,8 cm
· Patchwork A, kolor: multikolor, połysk
op. 1,12 m2, cena za op. 61,59 zł - 54,99 zł/m2
· Patchwork Grey, kolor: szary, mat
op. 0,93 m2, cena za op. 51,14 zł - 54,99 zł/m2

10
strukturalna powierzchnia

12
duża komora

13

15 lat gwarancji

Aranżacja małej
kuchni.
Przeczytaj poradę:

Salon
z aneksem
kuchennym

Połączenie kuchni i salonu
ma wiele plusów.
Dzięki temu mieszkanie
będzie sprawiało
wrażenie bardziej
przestronnego.

to jest pomysł!

Panele PVC cechują się
szybkim i łatwym
montażem, nie wymagającym
dużo pracy ani użycia
specjalistycznych narzędzi
i stanowią doskonałą
alternatywę
dla tradycyjnego
gresu.

11
rektyfikowany
mrozoodporny

11 Gres szkliwiony Scandinavia

10

wym. 120 x 20 cm, kolory: beżowy,
jasny szary, mat, op. 1,20 m2,
cena za op. 59,99 zł- 49,99 zł/m2

12 Zlewozmywak
granitowy Retto
wym. 56 x 51 x 21,5 cm, kolor: grafit,
komora: wym. 49 x 35cm,
syfon w komplecie- 299 zł

13 Blat laminowany
kolory: Dąb Canyon, Beton Jasny
wym. 38 x 600 x 3050 mm
-274,47 zł - 89,99 zł/mb.

5499

/m2

Płytka ścienna Velvetia
wym. 30,8 x 60,8 cm
· Patchwork A, kolor: multikolor, połysk
op. 1,12 m2, cena za op. 61,59 zł
· Patchwork Grey, kolor: szary, mat
op. 0,93 m2, cena za op. 51,14 zł

999

/szt.

Panel dekoracyjny PVC
wym. 50 x 100 cm, różne wzory

9

Stylowe dodatki

6999
Listwa maskująca karnisz
wym. 200 x 10 x 4 cm
nadaje się do malowania

od

4999

Rama metalowa z dekoracją

złotedodatki
i srebrne

od

Urządzając wnętrze ze złotymi
i srebrnymi akcentami, warto
sięgać po akcesoria o prostej
formie, która nieco złagodzi
dekoracyjny charakter
lśniących powierzchni.

799

Ramka na zdjęcia

od

wym. od 10 x 15 cm
różne wzory

stylowe
dodatki
od

29

99

Figura ceramiczna
kolory: srebrny, czarny
· wym. 13 x 10 x 14 cm - 29,99 zł
· wym. 17 x 12 x 20 cm - 44,99 zł

10

wym. 30 x 1,5 x 68 cm - 49,99 zł
wym. 33 x 1,5 x 55 cm - 69,99 zł

4999

od

3899

Świecznik

Świecznik

kolory: srebrny, złoty
różne wzory i wymiary

śr. 12 cm, wys. 17 cm - 38,99 zł
śr. 14 cm, wys. 20,5 cm - 49,99 zł

2799
Bonsai w doniczce
różne rozmiary i wzory

przedpokój
1

129

2

Zegar ścienny
śr. 60 cm, kolor: czarny

4

to jest pomysł!

Alternatyw
ą do otwarte
j
szafy jest p
rzenośny w
ieszak
na ubrania
na kółkach.
Nie zajmuje
wiele miejs
ca,
stanowi też
dekorację
samą w sob
ie.

119
Regał na ubrania
materiał: bambus/drewno
wym. 62,5 x 34 cm,
wys. 153,5 cm

3

na zdjęciu
1 Wieszak stojący
materiał: bambus/drewno,
wym. 40 x 40 cm,
wys. 170 cm - 69,99 zł

2 Lustro stojące
materiał: bambus/drewno
wym. 40 x 35,5 cm,
wys. 160 cm - 199 zł

3 Kwietniki dekoracyjne
kolor:
wym.
wym.
wym.

złota doniczka, czarny stojak
23 x 54 cm - 39,99 zł
18 x 41 cm - 49,99 zł
20,5 x 48 cm - 59,99 zł

4 Zegar ścienny
śr. 70 cm, kolor: brązowo-czarny - 129 zł

149
Wieszak
na ubrania
materiał:
bambus/drewno
wym. 80 x 40 cm,
wys. 170 cm

11

Łazienka w stylu skandynawskim
10
mrozoodporny

5

6

1

wysoki połysk

mrozoodporny

7

cichy domyk

9

8
2
10 lat gwarancji

4
całość lakierowana
miejsce na wiadro i mop

łazienka 1 - str. 12
3
300 cm

200 cm

10 lat gwarancji*

6 m2
*na ceramikę

12

na zdjęciu

OŚWIETLASZ?

1 Gres szkliwiony Sange
wym. 60 x 17,5 cm, kolor: honey, nugat
op. 1,05 m2, cena za op. 30,44 zł - 28,99 zł/m2

2 Wanna prostokątna Balinea
akrylowa, wym. 140 x 70 cm- 329 zł

7

197

1

3 WC kompakt
bezkołnierzowy Colour New

Kolumna natryskowa
Neo Joko Square

spłukiwanie 3/5 l, deska woloopadająca
duroplast - 439 zł

bateria natryskowa: 40 mm
deszczownica: wym. 20 x 20 cm
słuchawka 5-funkcyjna,
wąż stalowy 150 cm,
mydelniczka

4 Szafka łazienkowa Iga
wym. 60 x 82,5 x 38,6 cm, kolor: biały
2 szuflady, uchwyty i nogi metalowe
chrom - 449 zł

od

5 Szafka wisząca
nad pralkę Iga

kolor: biały, IP 44, 4000 K kl. energetyczna: A
1. 1 3 W, 1120 lm, wym. 5,5 x śr. 26 cm - 49,99 zł
19 W, 1650 lm, wym. 5,5 x śr. 33 cm - 64,99 zł
25 W, 2150 lm, wym. 5,5 x śr. 38 cm - 79,99 zł
2. 36 W, 2210 lm, wym. 5,5 x 43 x 43 cm - 99,99 zł
48 W, 2955 lm, wym. 6 x 53 x 53 cm - 139 zł

6 Słupek gospodarczy Iga

7 Kolumna natryskowa

Neo Joko Square
bateria natryskowa: 40 mm,
deszczownica: wym. 20 x 20 cm,
słuchawka 5-funkcyjna,
wąż stalowy 150 cm, mydelniczka - 197 zł

8 Parawan
nawannowy Round
wym. 80 x 140 cm
szkło transparentne: 6 mm,
powłoka ułatwiająca czyszczenie - 299 zł

9 Lustro Koło
śr. 50 cm - 39,99 zł

7899

1

Zestaw
prysznicowy Vivo
dł. drążka: 96 cm
kolor: chrom
deszczownia: śr. 22 cm,
wąż: 150 cm
słuchawka 3-funkcyjna

mrozoodporny

bnlaistkuroy

10 Gres szkliwiony
Ashland Light Grey

od
wym. 29,8 x 59,8 cm,
kolor: jasny szary, mat
op. 1,60 m2,
cena za op. 43,18 zł - 26,99 zł/m2

2

Plafoniera Klara LED

wym. 70 x 97 x 30,6 cm - 249 zł

wym. 60 x 186 x 34 cm,
metalowe uchwyty i nogi - 429 zł

4999

2899

/m2

Gres szkliwiony Sange
wym. 60 x 17,5 cm
kolor: honey, nugat
op. 1,05 m2, cena za op. 30,44 zł

1999

Akcesoria łazienkowe Galado
kamionka, kolor: beżowy + czarny
· Mydelniczka - 19,99 zł
· Kubek - 24,99 zł
· Dozownik mydła - 24,99 zł
· Szczotka WC - 49,99 zł

13

Łazienka w stylu glamour
deszczownica slim, śr. 23 cm

9

6

7
rektyfikowany
mrozoodporny

4

5
3

2

łazienka 2 - str. 14

150 cm

250 cm

8
1

250 cm

3,75 m2

150 cm

mrozoodporny

3,75 m2

rektyfikowany

na zdjęciu
1 Gres polerowany Ainara

4

wym. 60 x 60 cm,
kolor: czarny, połysk, rektyfikowany
op. 1,44 m2, cena za op. 86,39 zł - 59,99 zł/m2

2 Zestaw podtynkowy Moduo

Lampa wisząca
Natal

Lampa wisząca
Justin

wym. 25 x 25 cm
kolor: czarny,
materiał: stal

wym. 25 x 35 cm
kolor: chrom
materiał: stal i aluminium

9

299

w zestawie: stelaż, miska CleanOn Moduo,
przycisk szklany biały,
deska duroplastowa slim - 849 zł

Kolumna
natryskowa
Vivo Black
z baterią

3 Kabina prysznicowa
Doris Black
wym. 100 x 80 x 200 cm
szkło transparentne hartowane: 5 cm,
profile czarne, możliwość montażu
prawo- lub lewostronnego,
brodzik polski: 15 cm - 897 zł

kolor: czarny mat
skład zestawu: bateria mieszaczowa, drążek
prysznicowy, słuchawka,
wąż, deszczownica slim
śr. 23 cm

4 Kolumna natryskowa Vivo
Black z baterią

5 lat gwarancji

139

od

Seria baterii
Siros
głowica ceramiczna: 35 mm
kolor: czarny mat
· natryskowa - 139 zł
· umywalkowa - 159 zł
w zestawie korek klik-klak
· wannowa - 189 zł
· umywalkowa wysoka - 249 zł

kolor: czarny mat, skład zestawu: bateria
mieszaczowa, drążek prysznicowy,
słuchawka, wąż, deszczownica slim
śr. 23 cm - 299 zł

5 Umywalka nablatowa KR 139
wym. 58 x 39 x 18 cm, kolor: biały
z otworem na baterię - 149 zł

7

6 Lustro łazienkowe
Logan Black
wym. 60 x 80 cm, oświetlenie LED,
barwa neutralna, aluminiowa czarna rama
możliwość montażu w pionie
lub poziomie - 499 zł

7 Gres polerowany
Ontario Carrara
wym. 120 x 60 cm,
kolor: biało-szary, połysk, rektyfikowany
op. 1,44 m2, cena za op. 115,16 zł - 79,97 zł/m2

8 Świecznik
materiał: metal, kolory: czarny, złoty
wym. 17 x 51,5 cm - 59,99 zł
wym. 20 x 70,5 cm - 99 zł

9 Lampa wisząca Natal
wym. 25 x 25 cm, kolor: czarny,
materiał: stal - 89,99 zł

9999

8999

od

1299

Akcesoria łazienkowe Glossy

79

97

/m2

ceramika, kolor: czarny + złoty
· Mydelniczka - 12,99 zł
· Dozownik mydła - 18,99 zł

Gres polerowany Ontario Carrara
wym. 120 x 60 cm,
kolor: biało-szary, połysk, rektyfikowany
op. 1,44 m2, cena za op. 115,16 zł

od

1999

Akcesoria łazienkowe
Bianco
żywica poliestrowa/stal nierdzewna,
poliżywica, wzór: marmur
· Mydelniczka - 19,99 zł
· Dozownik - 27,99 zł
· Pojemnik kosmetyczny - 27,99 zł
· Szczotka WC - 59,99 zł
· Stojak na ręczniki - 89,99 zł
· Stojak WC - 99,99 zł

15

łazienka inspirowana naturą
1a

1b

5

6
2

3
7

łazienka 3 - str. 16

4

150 cm

210 cm

8
rektyfikowany

3,15 m

2

16

mrozoodporny

na zdjęciu

od

1 a 1 b Płytka ścienna Ordessa

799

Akcesoria łazienkowe Dotti
szkło, kolor: zielony
· Kubek - 7,99 zł
· Mydelniczka - 7,99 zł
· Dozownik mydła - 8,99 zł
· Szczotka WC - 15,99 zł

wym. 30,8 x 60,8 cm
1a. kolor: szary, połysk op. 1,12 m2,
cena za op. 44,79 zł - 39,99 zł/m2
1b. kolor: morski, mat, op. 1,12 m2,
cena za op. 50,39 zł - 44, 99/m2

359

2 Zestaw podtynkowy
bezkołnierzowy Mille
w zestawie: stelaż, miska CleanOn Mille, przycisk chrom, deska duroplastowa slim - 599 zł

3 Kabina prysznicowa Monica

5

wym. 90 x 90 x 190 cm, szkło hartowane: 6 mm
drzwi uchylne, system ""lift"" - unoszone
drzwi ułatwiające użytkowanie- 599 zł

Kolumna
natryskowa Esla
z baterią
termostatyczną
okrągła deszczownia,
śr. 20 cm
słuchawka 3-funkcyjna
bateria termostatyczna z
blokadą temperatury 38 st. C
wąż natryskowy: 150 cm

4 Brodzik kwadratowy

uniwersalny

1a
1b

wym. 90 x 90 x 6 cm - 299 zł

5 Kolumna natryskowa Esla
z baterią termostatyczną
okrągła deszczownia, śr. 20 cm
słuchawka 3-funkcyjna, bateria termostatyczna z blokadą temperatury 38 st. C
wąż natryskowy: 150 cm - 359 zł

6 Umywalka nablatowa KR 850

od

199

wym. 40 x 40 x 12 cm
kolor: biały, z otworem na baterię - 179 zł

Lustro
łazienkowe
Roni LED

7 Bambusowy wieszak
na ręczniki Lhan

wym. 40 x 60 cm
oświetlenie LED

3999

/m2

1 a 1 b Płytka ścienna Ordessa
wym. 30,8 x 60,8 cm
1a. k olor: szary, połysk op. 1,12 m2,
cena za op. 44,79 zł - 39,99 zł/m2
1b. k olor: morski, mat, op. 1,12 m2,
cena za op. 50,39 zł - 44, 99/m2

wym. 42 x 150 cm, bambus - 99 zł

8 Gres polerowany Bergen White
wym. 60 x 60 cm, kolor: szary, połysk,
rektyfikowany, op. 1,44 m2,
cena za op. 56,14 zł - 38,99 zł/m2

od

od

39

99

Storczyk sztuczny
różne wzory
1. wys. 40 cm - 39,99 zł
2. wys. 60 cm - 89,99 zł

1

2

7999

od

9999

Kinkiet łazienkowy
Rumba LED

Kinkiet łazienkowy
Anka LED

IP20, 4000 K, kl. energetyczna: A
kolor: chrom, materiał: stal
nierdzewna i szkło akrylowe
· 9 W, 585 lm,
wym. 5 x 40,5 x 7,5 cm - 79,99 zł
· 12 W, 780 lm ,
wym. 5 x 50 x 7,5 cm - 94,99 zł

IP 44, 4200 K, kl. energetyczna: A
kolor: chrom, materiał: blacha
stalowa, poliwęglan PC
· 8 W, 570 lm,
wym. 4,5 x 40 x 19,2 cm - 99,99 zł
· 12 W, 850 lm,
wym. 5 x 55 x 19,7 cm - 107 zł

17

Łazienka w stylu nowoczesnym

1
3 lata gwarancji

2
4

5

3

6

7
8

9

cichy domyk

łazienka 4 - str. 18
10
220 cm

11
140 cm

rektyfikowany
mrozoodporny

3,08 m

2

18

wykończenie lappato

na zdjęciu

2

1 Kabina prysznicowa Walk-In Alfa

5 lat gwarancji

gł. regulowana: 70-95 cm, szkło hartowane: 8 mm
wym. 90 x 200 cm - 479 zł
wym. 100 x 200 cm - 499 zł
wym. 120 x 200 cm - 539 zł

347
Kolumna natryskowa
Oregano Square
z baterią

2 Kolumna natryskowa Oregano

Square z baterią
kwadratowa deszczownia, wym. 20 x 20 cm
bateria mieszaczowa,
metalowa konstrukcja - 347 zł

kwadratowa deszczownia,
wym. 20 x 20 cm
bateria mieszaczowa,
metalowa konstrukcja

3 Mozaika ścienna Floris
wym. 30,5 x 30,3 cm,
kolor: biało-czarno-złoty, połysk,
op. 8 szt., cena za op. 319,92 zł - 39,99 zł/szt.

8999
Plafon Lucilla
LED 12
plafoniera LED
wym. 28 x 28 cm lub śr. 28 cm
kolor: biały, przeźroczysty
12 lub 18 W, 1100 lub 1700 lm,
4000 K, kl. A+, dwa rodzaje

4

4 Płytka ścienna Floris White
wym. 30,8 x 60,8 cm,
kolor: biało-złoty, połysk, op. 1,12 m2,
cena za op. 44,79 zł- 39,99 zł/m2

5 Lustro wiszące na pasku Perito

3999

/m2

1

śr. 60 cm, kolor: czarny - 149 zł

Płytka ścienna
Floris White

6 Umywalka nablatowa KR 650
wym. 40,5 x 40,5 x 14 cm, kolor: biały - 149 zł

7 Blat łazienkowy Marti
2

kolor: dąb classic,
wym. 60 x 46,4 x 2,2 cm - 119 zł

8 Szafka łazienkowa Marti
kolor: dąb classic/antracyt,
2 szuflady "kliknij-otwórz"
wym. 60 x 53 x 45,6 cm - 299 zł

9 Słupek wiszący Marti
kolor: dąb classic/antracyt,
wym. 30 x 150 x 30 cm,
drzwi "kliknij-otwórz" - 249 zł

10 Zestaw podtynkowy
bezkołnierzowy City Oval
w zestawie: stelaż pneumatyczny,
miska CleanOn City Oval, przycisk chrom,
deska duroplastowa slim - 997 zł

11 Gres półpolerowany Boston
wym. 60 x 60 cm, kolor: biały, rektyfikowany
op. 1,44 m2, cena za op. 79,19 zł - 54,99 zł/m2

od

5499

Kinkiet Marco
kolor: satynowy, materiał:
stop metali, szkło, IP20
1. wym. 8,6 x 7,4 x 23,5 cm - 54,99 zł
2. wym. 40 x 7,4 x 9 cm - 69,99 zł

1199

od

wym. 30,8 x 60,8 cm,
kolor: biało-złoty,
połysk, op. 1,12 m2,
cena za op. 44,79 zł

3

39

99/szt.

Mozaika ścienna Floris
wym. 30,5 x 30,3 cm,
kolor: biało-czarno-złoty,
połysk, op. 8 szt.,
cena za op. 319,92 zł

Metamorfoza
łazienki bez
remontu.
Przeczytaj
poradę:

Akcesoria
łazienkowe Ananas
ceramika, kolor: złoty
· Mydelniczka - 11,99 zł
· Kubek - 14,99 zł
· Dozownik - 19,99 zł
· Szczotka WC - 44,99 zł

19

zdrowa
woda

OFERTA OBOWIĄZUJE
W NASTĘPUJĄCYCH SKLEPACH:

system FRESH*
* łatwo dostępny
koszyczek na kostki WC

5999

/kpl.

Dzbanek filtrujący Onyx 4,2 l
z 3 wkładami magnezowymi
kolor: czarny
wykonany z Tritanu*
*materiał nie zawiera niebezpiecznych
związków, przypomina szkło,
jest lekki i bardzo wytrzymały

997
Zestaw
podtynkowy
bezkołnierzowy
City Oval
w zestawie: stelaż pneumatyczny, miska CleanOn City
Oval, przycisk chrom, deska duroplastowa slim

Informator handlowy 13/2021 ważny od 30 czerwca do 10 lipca 2021 r.
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.

Aleksandrów Kujawski, Babice Nowe, Barlinek, Bartoszyce,
Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg,
Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Bytom, ul. Narutowicza 11 e,
Bytom, ul. Zabrzańska 33, Bytów, Chodzież, Choszczno,
Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo,
Gdynia, Giżycko, Głogów, Głuchołazy, Gniezno, Goleniów,
Golub-Dobrzyń, Gostyń, Gostynin, Grajewo, Grodzisk Wlkp.,
Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława,
Inowrocław, Jarocin, Jarosław, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra,
Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kielce, Kluczbork, Knurów,
Koło, Kołobrzeg, Konin, Konstantynów Łódzki, Koszalin,
Kościan, Kozienice, Krotoszyn, Krzeszowice, Kwidzyn, Lębork,
Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko,
Łomża, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Milicz, Mława,
Mogilno, Morąg, Mrągowo, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda,
Nowa Sól, Nowy Tomyśl, Oborniki Wlkp., Oława, Ostróda,
Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Oświęcim, Pabianice, ul. Myśliwska
36/38, Pabianice, ul. Zamkowa 31, Piekary Śl., Piła, Piotrków
Tryb., Pleszew, Polkowice, Poznań CH Pestka, Poznań
CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna,
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, Strzelce Krajeńskie,
Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły,
Szczecinek, Szczytno, Szprotawa, Śrem, Środa Śląska, Środa Wlkp.,
Świdnik, Świdwin, Świebodzice, Świecie, Świętochłowice,
Tczew, Tomaszów Lubelski, Tomaszów Mazowiecki, Trzcianka,
Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wieluń, Wodzisław Śląski,
Wolsztyn, Wrocław, Września, Wschowa, Wyszków, Zawiercie,
Ząbkowice Śląskie, Zduńska Wola, Zielona Góra, ul. Batorego 81 a,
Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin.

RATY 10 i 20 x 0%

RRSO=0%

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla bezkosztowego kredytu ratalnego udzielanego przez BNP Paribas Bank Polska S.A.
(Bank) w sklepach Bricomarché, obliczona na dzień 15.03.2021 r. na podstawie reprezentatywnego przykładu. Okres kredytowania,
10 i 20 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu wynosi 40 000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące kredytu i jego dostępności znajdują się
u sprzedawcy. Dostępność kredytu zależy od przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Partnerzy sieci Bricomarché
współpracują z Bankiem i są umocowani do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa w zakresie czynności faktycznych i prawnych
związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

