
Szlifierka kątowa Einhell 
+ tarcza diamentowa GRATIS
 moc: 850 W
 śr. tarczy: 125 mm
 max: 11000 obr./min

9999
szt.
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GRATIS

 Zrób zakupy za min. 30 zł 
i odbierz kupon konkursowy

 Napisz 3 pomysłowe skojarzenia 
z hasłem „Bricomarché po sąsiedzku”

 Wrzuć kupon do urny 
najpóźniej do 3 czerwca

miejsce

1

TELEWIZOR
SHARP 49”

miejsce

3

LAPTOP/
TABLET 2w1

miejsce

2

ODKURZACZ
iROBOT ROOMBA

miejsce

4

EKSPRES
CIŚNIENIOWY

miejsce

5

MULTICOOKER
PHILIPS

miejsce

6

SMARTFON
LENOVO

3 wyróżnienia

TERMOS
AMBITION 0,5 L

Płytka ścienna Glossy 
 wym. 25 x 75 cm
 z połyskiem, kolory: biały, czarny
 op. 1,12 m², cena za op.: 29,11 zł

2599
m2

Przykładowa aranżacja.

Oferta ważna od 24 maja do 3 czerwca 
lub do wyczerpania asortymentu.

KONKURS

połysk

Konkurs trwa od 24 maja do 3 czerwca. 
Gwarantujemy wygrane dla klientów każdego sklepu Bricomarché. 
Szczegóły w sklepie i na www.bricomarche.pl



Parasol stalowy 
ze stelażem bocznym 
 śr. 300 cm, różne kolory
 6 żeber stalowych
 stelaż stalowy z korbką, malowany proszkowo, 
podstawa krzyżakowa bez obciążników
 materiał: poliester 160 g/m²

funkcja odchylania tilt

Pawilon poliestrowy ze ściankami
 wym. 3 x 3 x 2,7 m
 stelaż stalowy
 szybki i łatwy system montażu na zatrzaski kulowe 
i uchwyty motylkowe (nie wymaga narzędzi)
 poliester 180 g/m², ścianki z moskitierą
 pawilon, kolor: szary, moskitiera, kolor: czarny
*zdjęcie poglądowe

599 szt.

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

329 szt.

Basen rozporowy z kołnierzem  
244 x 66 cm
 poj. 2300 L
 pompa o wydajności 1249 L/h
 zestaw naprawczy w komplecie

149 szt.

Huśtawka ogrodowa Amanda
 wym. 170 x 110 x 160 cm,
 kolor: zielony w paski, daszek z falbaną
 stelaż stalowy
 materiał: poliester 140 g/m² 
 obciążenie: max 220 kg

198 szt.

SIESTA - zestaw mebli polyrattanowych
 stolik z blatem z konglomeratu, wym. 80 x 47 x 40 cm
 2 fotele z poduszkami, wym. 60 x 68 x 80 cm
 sofa dwuosobowa z poduszkami, wym. 117 x 68 x 80 cm
 stelaż i poduszki, kolor: czarny, gr. poduszek: 5 cm

899kpl.

Fotel wielopozycyjny
z podnóżkiem
 poducha pikowana, gr. 8 cm
 różne wzory i kolory

9999
szt.

Hamak siedzisko
 wym. 120 x 100 cm, różne kolory
 tkanina: płótno, drewniana poprzeczka
 obciążenie: max 100 kg

3999
szt.

TOLEDO - zestaw mebli z drewna 
akacjowego 7-częściowy    
 stół prostokątny rozkładany, wym. 180/230 x 100 x 75 cm 
 6 krzeseł składanych, wym. 61 x 42 x 86 cm

1149kpl.

Bujak/Leżanka na stalowym stelażu
 wym. 190 x 127 x 210 cm
 poduszka i daszek: poliester 160 g/m²,  
kolor: czerwony, gr. poduszki: 5 cm
 stelaż, kolor: antracyt
 obciążenie: max 110 kg

599 szt.

17   
lat  

Parasol aluminiowy
 śr. 350 cm, różne kolory
 8 żeber stalowych
 tyczka aluminiowa: śr. 48 mm, 
z korbką, podstawa krzyżakowa 
bez obciążników
 materiał: poliester 180 g/m²

258 szt.174szt.

odchylane oparcie

Leżak plażowy 5-pozycyjny
 różne kolory
 stelaż stalowy, materiał: poliester
 wym. 52 x 90 cm, wys. 78 cm
 obciążenie: max 120 kg

4998
szt.

10 x 0% 

10 x 59,90 zł

10 x 0% 

10 x 32,90 zł

10 x 0% 

10 x 114,90 zł

10 x 0% 

10 x 89,90 zł
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Lampka kempingowa 
Cob LED
 3 LED, 200 lumenów
 zasilanie bateryjne: 3xAAA
 w komplecie: hak, magnes

1999
szt.

Latarka Cob LED
 3 LED, 150 lumenów
 zasilanie bateryjne: 3xAAA
 zasięg: max 20 m, czas świecenia: 
max 40 h

1299
szt.

Lodówka turystyczna 
na wkłady 35 L
 wym. 39,5 x 48 x 30 cm
 różne kolory
 waga bez wypełnienia: 2,4 kg

7999
szt.

Płotek tarasowy
 wym. 180 x 90 cm
 rama, wym. 3,4 x 4,4 cm
 deska, wym. 1,25 x 9 cm

4999
szt.

Pergola podwójna 
prosta
 wym. 60 x 120 x 212 cm
 słup: 3,5 x 4,5 cm

8699
szt.

Piłka
 rodzaje: do koszykówki, 
do siatkówki, do gry w piłkę nożną

1299
szt.

Torba izotermiczna 25 L
 wym. 25 x 33 x 29 cm
 różne kolory
 zapinana na suwak, z kieszonką, 
pasek z regulacją długości

3699
szt.

Grill kulisty z pokrywą i 3 półkami
 wym. 102 x 46 x 86 cm, śr. rusztu: 43 cm
 ruszt chromowany, palenisko emaliowane, 
regulowana wysokość rusztu
 2 półki drewniane boczne i dolna półka metalowa
 kółka do łatwego przemieszczania

119 szt.

Grill betonowy Sevilla
 wym. 70 x 47 x 173 cm
 wym. rusztu: 40 x 30 cm
 ruszt chromowany, 2 poziomy wysokości rusztu
 z betonu o zwiększonej odporności na wysoką 
temperaturę i naprężenia mechaniczne

379 szt.

Płyn Bros przeciw 
komarom i kleszczom 50 ml
 rodzaje: dla dorosłych, dla dzieci
 cena za 1 L=109,80 zł

549
szt.

Spirale antykomarowe
10 szt.
 cena za 1 szt.=0,55 zł 

549
op.

Grill węglowy Andaluzja
 wym. 45 x 43 x 71 cm, śr. rusztu: 41 cm
 1 ruszt do grillowania, 1 ruszt do podgrzewania, 
ruszty chromowane, regulowana wysokość 
 metalowa półka
 waga: 5 kg, kółka do łatwego przemieszczania

6999
szt.

5 poziomów rusztu

solidna konstrukcja

17   

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. 
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Spray Bros przeciw 
kleszczom 90 ml
 odstrasza i zabija kleszcze
 do stosowania na odzież i obuwie
 efekt ochronny utrzymuje się 
na ubraniu nawet do 20 dni
 cena za 1 L=77,67 zł

699
szt.

Podstawka samochodowa 
Sindo z podłokietnikami
 kolory: czerwony, niebieski
 przeznaczony dla dzieci 
o wadze od 15 do 36 kg

2-częściowy

dolna część może być 
wykorzystywana osobno jako 
podstawka samochodowa

1699
szt.

10 x 0% 

10 x 37,90 zł

SUPEROFERTA URODZINOWA 

Kantówka
 wym. 90 x 7 x 7 cm - 6,99/szt.
 wym. 150 x 7 x 7 cm - 11,99/szt.

od 699
szt.

Preparat Tech On 
do czyszczenia 
klimatyzacji 150 ml
 czyszczenie klimatyzacji w 15 minut
 cena za 1 L=46,60 zł

699
szt.

Zestaw żarówek zapasowych 
4Car 8 elementów
 H4 lub H7, 12V

999
kpl.

Środek Green Race 
do samochodu 500 ml 
 rodzaje: do usuwania insektów, 
do tapicerki i dywaników, do mycia i konserwacji 
elementów plastikowych, do czyszczenia felg
 cena za 1 L=9,98 zł

499
szt.

Koszyk 4bike do bidonu 
rowerowego
 aluminiowy

799
szt.

Pompka rowerowa
4bike
 dł. 38 cm

399
szt.

Licznik rowerowy 
4bike 8-funkcyjny

2299
szt.

Fotelik samochodowy 
Sindo Plus 
 kolory: czerwony, niebieski
 przeznaczony dla dzieci 
o wadze od 15 do 36 kg

5199
szt.



Opryskiwacz ciśnieniowy 
 poj. 6 L
 dł. lancy: 50 cm

Konewka plastikowa
 poj. 10 L

999
szt.

Zestaw zraszający 
z kompletem złączek 
i regulowaną dyszą prostą
 w zestawie: dysza prosta regulowana, 
szybkozłącze 1/2”, szybkozłącze 1/2” 
ze stopem, przyłącze na kran 1”-3/4”

799
kpl.

Nawóz mineralny Biopon 
w żelu 500 ml
 rodzaje: do roślin balkonowych, 
do pelargonii, do surfinii, do róż
 cena za 1 L=13,98 zł

699
szt.

Wąż ogrodowy GO/ON! 
 dł. 15 mb, 1/2”

1199
szt.

Zestaw zraszający z kompletem złączek 
i wielofunkcyjnym pistoletem
 w zestawie: pistolet wielofunkcyjny, szybkozłącze 1/2”, 
szybkozłącze 1/2” ze stopem, przyłącze na kran 1”-3/4”

1999
kpl.

Zraszacz wahadłowy
 16 dysz
 regulacja zasięgu zraszania
 wbudowana igła do czyszczenia dysz
 pow. podlewania: max 312 m² 

2399
szt.

6999
szt.

IP 44

Lampa ogrodowa stojąca
 60W, E27
 kolory: czarny
 klosz szklany, wykończenie: aluminium
 wys. 39,5 cm
 kl. A++ - E

1999
szt.

IP 44

Seria lamp ogrodowych
 60W, E27
 kolor: postarzana czerwień, 
wykończenie: aluminium, szkło
1. Lampa wisząca, dł. 38 cm - 39,99/szt.
2. Słupek, wys. 46 cm - 39,99/szt.

3999
szt.

2

1

Lampa solarna plastikowa
 kolor: czarny, 2 diody LED białe
 wys. 40 cm

1999
szt.

Lampa solarna metalowa
 kolor: chrom, dioda LED biała
 wys. 68 cm

998
szt.

Lampa solarna metalowa  
Cooper
 kolor: miedziany, dioda LED biała
 wys. 31 cm

399
szt.

Dalia maxi
 różne kolory
 doniczka: 14 cm

999
szt.

Kosz kwiatowy
 gatunki: begonia chardonnay, 
petunia veranda, sunsatia, 
petunia million bells/superbells, 
pelargonia
 różne kolory
 misa: od 21 cm
*zdjęcie aranżowane

od 2299
szt.

Hortensja ogrodowa 
wielkokwiatowa
 różne kolory
 wys. 60-70 cm
 pojemnik: 5 L

3499
szt.

duża roślina

Róża
 odmiany: wielkokwiatowa, 
wielokwiatowa, drobnokwiatowa 
 różne kolory
1. niska, pojemnik: 3 L - 12,99/szt.
2. pnąca, z drabinką, 
pojemnik: 5 L - 19,99/szt.
3. szczepiona na pniu, 
pojemnik: 5 L - 34,99/szt.

od 1299
szt.

2 31

Truskawka
 różne odmiany
 owocuje w połowie maja
 pojemnik: 2,5 L

1799
szt.

Zdjęcie aranżowane

SUPEROFERTA URODZINOWA 4
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Pompa do wody brudnej 
GO/ON!
 moc: 900 W
 wydajność: 14000 L/h
 wys. podnoszenia: max 9 m
 gł. zanurzenia: max 7 m
 śr. zanieczyszczeń: max 35 mm

159 szt.

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

Pojemnik na akcesoria
 wym. 26,4 x 26,7 x 7,1 cm

899
szt.

Wiertarka udarowa Sthor
 moc: 710 W
 max: 3000 obr./min
 ogranicznik głębokości, płynna regulacja obrotów
 śr. wiercenia w metalu/betonie/drewnie:
13/12/30 mm        

8999
szt.

Hydrofor bezzbiornikowy
 moc: 1200W
 wydajność: 3700 L/h
 wys. podnoszenia wody: max 46 m, 
wys. zasysania: max 8 m
 automatyczny wyłącznik termiczny, 
czujnik suchobiegu

379 szt.

Hydrofor
 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

469 szt.

Szlifierka kątowa Sthor
 moc: 2000 W
 śr. tarczy: 230 mm
 max: 6000 obr./min

199 szt.

Wiertarko-wkrętarka Li-ion 
 napięcie:18 V, poj.: 1,3 Ah Li-ion
 0-700 obr./min, P/L
 moment obrotowy: max 17 Nm
 zabezpieczenie przeciw przegrzaniu baterii

129 szt.

Trymer elektryczny 
BestGreen
 moc: 750 W
 śr. gałęzi: max 24 mm
 dł. ostrza: 610 mm
 obrotowa rękojeść (5 pozycji)

228 szt.

Tarcza do cięcia metalu
 wym. 115 x 1,0 x 22,2 mm
*wym. 125 x 1,0 x 22,2 mm - 1,99/szt.

189
szt.

9999
szt.

Skrzynka narzędziowa 
pionowa
 wym. 42,5 x 28,8 x 36,5 cm
 3 organizery

6999
szt.

Kosiarka spalinowa GO/ON! 
z napędem
 poj. silnika: 139 cm³
 moc: max 4 KM, silnik OHV
 szer. koszenia: 40 cm
 poj. kosza: 45 L
 centralna 7-stopniowa regulacja wysokości 
koszenia: 25-75 mm, metalowa obudowa
 regulacja obrotów

589szt.

Wykaszarka 
elektryczna Ryobi
 moc: 300 W
 śr. koszenia: 23 cm
 duża łatwość nawijania żyłki na bęben
 automatyczny system wysuwania 
żyłki, śr. żyłki: 1,2 mm
 lekka konstrukcja: 1,4 kg

9999
szt.

Kosiarka elektryczna 
 moc: 1000 W
 szer. koszenia: 33 cm
 poj. kosza: 28 L
 3-stopniowa regulacja wysokości 
koszenia: 25-60 mm

179 szt.

silnik indukcyjny

gwarancji
3 lata

Zestaw narzędziowy 
Yato 72 części
 1/2”, 1/4”, CRV

137kpl.

możliwość rozłożenia 
na 2 osobne części

10 x 0% 

10 x 58,90 zł

10 x 0% 

10 x 46,90 zł

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

Zmiotka York Prestige 
z szufelką 

799
kpl. Miotła York Prestige 

z trzonkiem
 trzonek, dł. 120 cm

1499
szt.

wydajność: 15 m2/L

wydajność: 12 m2/Lwydajność: 14 m2/L

wydajność: 14 m2/L

Farba Nobiles Pory Roku 2,5 L
 różne kolory, lateksowa, matowa, dobrze 
kryjąca, odporna na mycie, przeznaczona 
do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń
 cena za 1 L=13,98 zł

3495
szt.

wydajność: 12 m2/L

Lakier Domalux Alkilak 
do drewna 1 L
 wodoodporny, daje błyszczącą, 
równą i gładką powłokę, 
chroni przed czynnikami atmosferycznymi, 
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

2399
szt.

Impregnat akrylowy 
do drewna 5 L 
 różne kolory
 cena za 1 L=3,60 zł

1799
szt. Lakierobejca 2 w 1 

Drewnochron 800 ml
 różne kolory, zastosowanie 
dekoracyjne i ochronne, 
wewnątrz i na zewnątrz
 cena za 1 L=37,49 zł

2999
szt.

Lakier do wnętrz 
Domalux 1 L 
 bezzapachowy
 połysk lub półmat
 do mebli, boazerii, przedmiotów 
drewnianych i drewnopochodnych

2999
szt.

wydajność: 10 m2/Lwydajność: 15 m2/L

Farba Dekoral 
Clean&Color 2,5 L
 różne kolory, satynowa, odporna na 
szorowanie, przyjazna dla alergików
 cena za 1 L= 21,95 zł

5487
szt.

Farba fasadowa Dekoral 
Polinit 10 L
 biała, emulsyjna, do stosowania 
na zewnątrz 
 cena za 1 L=10,90 zł

109 szt.

Farba Nuance 10 L
 biała, emulsyjna, dobrze 
kryjąca, odporna na szorowanie, 
do stosowania wewnątrz
 cena za 1 L=4,00 zł

3999
szt.

Drabina aluminiowa 
2-stronna 2-stopniowa
Coteka
 obciążenie: do 150 kg

4799
szt.

wydajność: 12 m2/L

Farba fasadowa Dekoral 
Polinit 1 L
 różne kolory, emulsyjna 
do stosowania na zewnątrz

1699
szt.

Drabina aluminiowa 
6-stopniowa Coteka
 obciążenie: do 150 kg

9777
szt.

7999
kpl.

MEGA
okazja

SUPEROFERTA URODZINOWA 6
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tylko w

Skrzydło drzwiowe 
Dalia
 kolor: biały
 wykończenie: folia
 P/L, bez klamki
 krawędź soft

229 szt.

 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm

Skrzydło drzwiowe Zeta
 kolor: dąb north
 wykończenie: soft
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz

Dąb St. Moritz
 op. 1,73 m², cena za op.: 51,85 zł2997

m2

Dąb Sierra
 op. 2,47 m², cena za op.: 41,92 zł1697

m2

struktura BG - struktura drewna 
z wyższym połyskiem

struktura GT - grained timber 
(widoczne słoje)

MEGA
okazja

138szt.

 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm 
 z wentylacją, szer. 70 cm

panele 
podłogowe

Skrzydło drzwiowe 
Ceres
 kolor: orzech north
 wykończenie: soft
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz

198 szt.

 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm

tylko w

Dąb Salt Lake
 op. 2,22 m², cena za op.: 57,70 zł2599

m2

struktura RF - stare drewno

Urban Driftwood
 op. 2,22 m², cena za op.: 59,87 zł2697

m2

struktura GT - grained timber (widoczne słoje)

gwarancji
20 lat

gwarancji
20 lat

gwarancji
15 lat

gwarancji
15 lat

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 - 13,97/szt.

997
szt.

Piana montażowa 
GO/ON! 750 ml
 cena za 1 L=13,16 zł

987
szt.

MEGA
okazja

AC4
7 mm

AC4
10 mm

AC4
8 mm

AC3
8 mm

Cyrkulator powietrza
 moc: 40 W
 śr. 35 cm
 3 prędkości nawiewu
 osłona plastikowa

89 szt.

Wentylator podłogowy 
z pilotem
 moc: 40 W
 kolor: czarny 
 śr. 40 cm
 3 prędkości nawiewu
 funkcja oscylacji

8999
szt.

SUPEROFERTA URODZINOWA 
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1. Szafka wisząca Katalonia White 
z umywalką -  289/kpl.
 wym. 405 x 610 x 384 mm, 
umywalka, szer. 600 mm, bez baterii
2. Słupek podwieszany 
 wym. 1376 x 302 x 250 mm -  249/szt.

Kolumna natryskowa 
z okrągłą deszczownicą
 wys. 100 cm
 słuchawka 3-funkcyjna 
 2 węże stalowe, dł. 40 cm i 150 cm
 deszczownia: śr. 20 cm
 uchwyt ścienny regulowany

Kolumna natryskowa z baterią termostatyczną
 drążek, wys. 97 cm
 bateria termostatyczna dwuuchwytowa, ścienna
 słuchawka kwadratowa 1-funkcyjna, 
2 węże stalowe: dł. 50 i 150 cm
 deszczownica, wym. 20 x 20 cm

299kpl.

Zestaw podtynkowy 
 w zestawie: stelaż, miska, deska PP, 
przycisk dwudzielny biały, komplet 
elementów przyłączeniowych

396kpl.

Kompakt WC Stive z deską
 system spłukiwania 3/6 L
 odpływ poziomy

149 szt.

Półka metalowa
 chromowana
1. wym. 25 x 14,5 x 41 cm - 32,99/szt.
2. wym. 25 x 12,3 x 49,5 cm - 44,99/szt.

od 3299
szt.

Akcesoria łazienkowe 
Simple
 dozownik, kubek, mydelniczka, 
pojemnik na szczoteczki, 
szczotka WC

od 299
szt.

Seria baterii Lapi, głowica: 35 mm

Umywalkowa 

2799
szt.

Zlewozmywakowa 

3999
szt.

Natryskowa 

4799
szt.

Wannowa

5799
szt.

Zlewozmywak nakładany 
2-komorowy 
 wym. 80 x 60 cm
 ze stali szlachetnej gładkiej, 
kolor: satyna

9499
szt.

Lustro Roviera 
podświetlane LED
 wym. 55 x 70 cm

179 szt.

szuflada z cichym domykiem

fronty i boki lakierowane

uchwyt chromowany

system anti-calc

289 kpl.

8999
kpl.

1

1

2

2

Deska sedesowa 
duroplastowa Veno Slim 
wolnoopadająca
 kolor: biały

9999
szt.

SUPEROFERTA URODZINOWA 8
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10 x 29,90 zł



Kabina prysznicowa
 wym. 80 x 80 x 195 cm, 
brodzik, wys. 13 cm
 profil aluminiowy, kolor: satyna, 
drzwi i ścianki: szkło mrożone

379kpl.

Kabina prysznicowa Livorno
Duo Square
 wym. 80 x 80 x 190 cm, brodzik: wys. 15 cm 
 profil aluminiowy, kolor: chrom,  podwójne drzwi 
z zawiasami up&down (unoszące), drzwi i ścianki szklane 
transparentne z powłoką NANO GLASS

899kpl.

Płytka podłogowa gresowa
 wym. 60 x 60 cm
 matowa, imitująca beton, różne kolory
 op. 1,44 m², cena za op.: 43,19 zł
*ilość ograniczona

Cement Górażdże 
Uni 32,5 25 kg
 zastosowanie: murowanie, tynkowanie, 
podsypki pod nawierzchnie z kostki brukowej
 cena za 1 kg=0,30 zł

747
op.

Cement Górażdże 
Premium 42,5 R 25 kg
 do wykonywania ław fundamentowych, 
stropów, wieńców, nadproży, tarasów 
 cena za 1 kg=0,39 zł

977
op.

Płyta 
gipsowo-kartonowa Mini 
 gr. 12,5 mm, 
wym. 600 x 900 mm

599
szt.

Wanna prostokątna 
Kreta
 wym. 140 x 70 cm
 ze stelażem
 bez zestawu odpływowego

269kpl.

10 lat gwarancji

1399
op.

Zaprawa klejowa K1 C1T 
do płytek 20 kg
 odporna na mróz i wodę, 
zalecana do mocowania ściennych 
i podłogowych płytek ceramicznych
 cena za 1 kg=0,70 zł

gatunek 1

połysk

gatunek 1

połysk

Płytka ścienna Pinia
 wym. 25 x 36 cm
 kolory: beżowy, brązowy
 op. 1,35 m², cena za op.: 39,14 zł
 płytka strukturalna - 37,99/szt., op. 1,08 m²,  
cena za op.: 41,03 zł
*płytka podłogowa, kolor: beżowy, 
wym. 33,3 x 33,3 cm - 32,99/m², op. 1,33 m², 
cena za op.: 43,88 zł

2899
m2

IV kl. ścieralności

antypoślizgowość R9

2999
m2

2099
op.

Gipsowa zaprawa tynkarska 
Goldband 20 kg
 tynk wewnętrzny przeznaczony 
do nakładania ręcznego 
jednowarstwowego
 cena za 1 kg=1,05 zł

płytka podłogowa
IV kl. ścieralności

polski brodzik

przydatność: 120 dni przydatność: 120 dni

Płytka ścienna Joy
 wym. 22,4 x 44,8 cm
 kolor: biały połysk
 op. 1,5 m², cena za op.: 59,99 zł 
*płytka ścienna strukturalna, kolory: biały połysk, 
szary połysk - 39,99/m², op. 1,2 m², 
cena za op.: 47,99 zł 
*płytka podłogowa Indigo, kolor: biały połysk, 
wym. 33,3 x 33,3 cm - 39,99/m², op. 1,33 m², 
cena za op.: 53,19 zł

3999
m2
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Tapeta papierowa
 kolory: beżowy, szary
 wym. rolki: 10,05 x 0,53 m

1499
szt.

Tapeta winylowa na papierze
 różne wzory i kolory
 wym. rolki: 10,05 x 0,53 m

2699
szt.

Miniroleta GO/ON!
 różne kolory
 wym. od 37 x 150 cm

od 1345
szt.

Miniroleta Noc&Dzień 
 wym. od 38 x 150 cm
 kolor: biały

Wazon ceramiczny  -  od 14,99/szt. 
 wys. od 21 cm
 kolor: biały

Ramka Bergen na zdjęcie
 -  od 7,99/szt. 
 różne kolory
 na zdjęcie w formacie od 10 x 15 cm

Poduszka Blossom 
Charm -  16,99/szt. 
 wym. 45 x 45 cm
 zapinana na zamek, miękka i przyjemna w dotyku
 różne wzory z motywem kwiatowym

Poduszka Aloha -  16,99/szt. 
 wym. 40 x 40 cm
 zapinana na zamek, miękka 
i przyjemna w dotyku
 różne wzory

blog „Dom z duszą”
IZA JURASIK

więcej porad na facebooku  
Bricomarché po sąsiedzku

DECOR

 Rama bez pleców może być galerią  
 rysunków, notatek, zdjęć lub  
 pocztówek. Pinezkami zamocuj  
 sznurek w kilku rzędach i przypnij  
 elementy klamerkami. 

od 2989
szt.
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Lampa -  49,99/szt. 
 60W, E27
 różne wzory i kolory
 kl. A++ do E

Skarbonka ceramiczna 
Świnka -  12,99/szt. 
 wym. 15 x 11 x 12 cm

Poduszka -  18,99/szt. 
 różne wzory i kolory
 szer. 35 cm

Obraz na płótnie
-  28,99/szt. 
 wym. 32 x 42 cm lub 32 x 32 cm
 różne wzory z motywami bajkowymi

Lampka dekoracyjna -  14,99/szt.
 wys. 19 cm, z tworzywa sztucznego
 różne kolory
 zasilanie bateryjne: 3xAAA

Dywan Disney -  34,99/szt. 
 wym. 95 x 133 cm
 różne wzory
 na antypoślizgowym spodzie

Lampka dekoracyjna w formie 
osłonki -  14,99/szt. 
 wys. 13 cm, z tworzywa sztucznego
 różne kolory
 zasilanie bateryjne: 3xAA
*cena nie obejmuje rośliny

Breloczek -  4,99/szt.
 różne wzory i kolory
 szer. 10 cm

Lampa -  49,99/szt.
 60W, E27
 różne wzory i kolory
 kl. A++ do E

Tapeta papierowa -  14,99/szt.
 kolory: beżowy, szary
 wym. rolki: 10,05 x 0,53 m

Pduszka Flowers -  16,99/szt. 
 wym. 40 x 40 cm
 zapinana na zamek, 
miękka i przyjemna w dotyku
 różne wzory z motywem kwiatowym

Karnisz metalowy 
pojedynczy galwanizowany 
Cylinder -  36,99/kpl. 
 śr. 19 mm, dł. 160 cm
 kolory: mosiądz antyczny, satyna, 
stal nierdzewna
 kompletny zestaw

Lampka -  36,99/szt. 
 40W, E14
 wys. 35 cm, różne kolory
 kl. A++ do E

Dywan Nature -  od 49,99/szt. 
1. wym. 120 x 160 cm - 49,99/szt.
2. wym. 133 x 190 cm - 59,99/szt.

efekt sizalu

1 2

Storczyk 2-pędowy 
Grand Flower
 wys. 70-80 cm
 różne kolory
 doniczka: 12 cm
*bez osłonki

3499
szt.

Osłonka ceramiczna 
do storczyka
 różne kolory
 wys. 14 cm, śr. 13 cm

599
szt.

Osłonka ceramiczna 
 różne kolory
 wys. od 13 cm, 
śr. od 13,5 cm

od 799
szt.

Dzień 
Matki

1699
szt.

Hibiscus
 różne kolory
 wys. 25-35 cm
 doniczka: 12 cm
*bez osłonki

Kalanchoe 
 różne kolory
 wys. 35 cm
 doniczka: 15 cm
*bez osłonki

1699
szt.

17   
lat  
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Krokodyl nadmuchiwany z uchwytem 
 wym. 168 x 89 cm
 zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci powyżej 3 lat

1999
szt.

Basen nadmuchiwany 
Viking ze zjeżdżalnią
 wym. 203 x 165 x 73 cm
 poj. 243 L
 zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci powyżej 2 lat

7999
szt.

Koło nadmuchiwane 
z uchwytami 
 śr. 91 cm
 różne kolory
*dla dzieci powyżej 10 lat

1199
szt.

Latawiec Fun
 różne kolory
 szer. 120 cm

899
szt.

Zestaw drewnianych mebli 
ogrodowych dla dzieci
 wielokolorowy
 stolik, wym. 75 x 85 x 53 cm
 2 ławeczki
 parasol, wys. 150 cm

179kpl.

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

899
szt.

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

1899
szt.

wzmocniona konstrukcja

1

2
Kreda 
 różne kolory
1. w pudełku z uchwytem, 20 szt.,
wym. 1 kredy: 2,5 x 10,5 cm - 6,99/op.
2. 4 szt., wym. 1 kredy: 4,5 x 19,5 cm - 7,99/op.

od 699
szt.

Ponton nadmuchiwany 
Statek kosmiczny 
 wym. 102 x 97 cm
 daszek z ochroną 
przed promieniowaniem UV 50+, 
okienko w podłodze
*dla dzieci w wieku 3-6 lat

1999
szt.

Materac nadmuchiwany 
z oparciem  
 wym. 157 x 89 cm
 uchwyt na napoje
 kolory: biały, niebieski
 zestaw naprawczy w komplecie
 obciążenie: max 90 kg

2999
szt.

Basen nadmuchiwany 
Słoń z fontanną 
 wym. 152 x 152 x 74 cm
 poj. 324 L
 fontanna przyłączana do węża ogrodowego
 zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci powyżej 2 lat

5999
szt.

Barlinek, Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, 
Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko, Głogów, Głuchołazy, Golub-Dobrzyń, Gostyń, Grajewo, Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, 
Jarocin, Jarosław, Jelcz-Laskowice, Kalisz, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kluczbork, Knurów, Kołobrzeg, Konin, Kostrzyn N/Odrą, Kościan, Krotoszyn, Kutno, Kwidzyn, Lębork, 
Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubliniec, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Międzyrzecz, Mogilno, Morąg, Mrągowo, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy Tomyśl, 
Oława, Opinogóra Górna, Ostróda, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Pabianice, Pabianice 2, Piekary Śl., Piła, Piotrków Tryb., Pleszew, Płock, Polkowice, Poznań, Pruszcz Gdański, Przemyśl, 
Przeworsk, Pszczyna, Puck, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, 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, Września, Wschowa, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zduńska Wola, Zielona Góra, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin. 

Pełna lista teleadresowa dostępna na   www.bricomarche.pl In
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Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Basen nadmuchiwany 
z siatką do gry w piłkę 
 wym. 254 x 168 x 97 cm
 poj. 636 L
 piłka o śr. 27 cm
 zestaw naprawczy w komplecie
*dla dzieci powyżej 3 lat

9999
szt.

piłka w zestawie

dziecka

PRAWDZIWE 
RATY 0%

10 x 0% 
Promocja ważna od 24 maja do 3 czerwca

Zestaw mebli 
ogrodowych dla dzieci
 wzory: małpka, lew, żabka
 stolik, śr. 50 cm, wys. 50 cm
 2 foteliki, wym. 38 x 38 x 50 cm
 parasol, śr. 105 cm

9999
kpl.


