
Oferta ważna od 12 do 22 września 
lub do wyczerpania asortymentu.

PRAWDZIWE RATY 0%

10 x 0% 
Promocja ważna od 12 do 22 września

PRAWDZIWE RATY 0%

20 x 0% 
Promocja ważna od 12 do 22 września

Cement Górażdże Premium 
CEM I 42,5 R 25 kg
 do wykonywania ław fundamentowych, 
stropów, wieńców, nadproży, tarasów
 cena za 1 kg=0,40 zł

988
op.

Gres szkliwiony Village
 wym. 31 x 62 cm
 kolor: jasny szary, ciemny szary,
wykończenie: mat
 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 op. 1,34 m², cena za op.: 33,49 zł

2499
m2

Kolumna natryskowa 
z baterią termostatyczną
 drążek, wys. 96 cm
 bateria termostatyczna Slim
 słuchawka okrągła, 5-funkcyjna, 
wąż stalowy, dł. 150 cm
 deszczownica, śr. 20 cm

229kpl.

kl. ścieralności: IV



nie wymaga impregnacji

Węgiel ekogroszek kamienny 
Dragon Premium 20 kg
 wartość opałowa: min. 23 MJ/kg
 cena za 1 kg=0,85 zł

1699
op.

Płytka ścienna szkliwiona Ariana
 wym. 20 x 40 cm
 kolor: beż, imitacja drewna 
 op. 1,52 m², cena za op.: 27,34 zł
*płytka dekor Inserto, cena za szt.: 2,99 zł

1799
m2

Płytka ścienna szkliwiona Vera
 wym. 20 x 40 cm
 kolor: biały
 op. 1,52 m², cena za op.: 27,34 zł
*płytka dekor Squares, cena za szt.: 2,99 zł

1799
m2

Zaprawa klejowa 
Atlas Plus 20 kg
 do przyklejania płytek
 cena za 1 kg=2,00 zł

3999
op.

Oprawa LED Duno z czujnikiem ruchu
 15 W, strumień świetlny: 1280 lm - 38,99/szt.
 klosz: tworzywo sztuczne
 kl. A  do A++
*24 W, strumień świetlny: 2000 lm - 49,99/szt.

3899
szt.

Zegar ścienny
 śr. 58 cm

4999
szt.

Deska sedesowa 
wolnoopadająca GO/ON!

3999
szt.

Umywalkowa 

3999
szt.

Natryskowa

4599
szt.

Wannowa

5999
szt.

Grzejnik aluminiowy
 moc: 758 W
 wym. 700 x 574 x 70 mm
 podłączenie boczne

188szt.

2

Seria baterii Omikron
głowica: 40 mm, wykończenie: chrom

Lampka stołowa
 40 W, E14
 wys. 30 cm
 abażur materiałowy, 
podstawa ceramiczna
 kolory: szary, biały
 kl. A++ do E

2399
szt.



Borówka amerykańska
 różne odmiany
 wys. 40-60 cm
 pojemnik: 1,5 L

599
szt.

Oprawa LED Duno z czujnikiem ruchu
 15 W, strumień świetlny: 1280 lm - 38,99/szt.
 klosz: tworzywo sztuczne
 kl. A  do A++
*24 W, strumień świetlny: 2000 lm - 49,99/szt.

Okap kominowy Essenza
 szer. 60 cm
 moc: 65 W
 stalowy szlifowany, kolor: srebrny
 wydajność: 300 m³/h
 zakres prędkości: 3 stopnie
 filtr aluminiowy, 2-częściowy regulowany komin
 sterowanie mechaniczne, oświetlenie: 1 x 2,5 LED
 kl. energetyczna: B

349szt.

Drabina wielofunkcyjna 
7-stopniowa Corda
 3-elementowa

288szt.

Grabie 16- zębne*
 szer. 56 cm 
 materiał: plastik z dodatkami 
uszlachetniającymi
 zatrzaskowy system łączenia „klik”

499
szt.

Szczotka ulicówka*
 szer. 30 cm
 zatrzaskowy system łączenia „klik”

999
szt.

Trzonek aluminiowy
 dł. 140 cm
 zatrzaskowy system łączenia „klik”
 kompatybilny z: grabiami i szczotką

2299
szt.

Grabie wachlarzowe*
 szer. 58 cm 
 materiał: plastik z dodatkami 
uszlachetniającymi
 zatrzaskowy system łączenia „klik”

1099
szt.

199szt.

Pilarka elektryczna Nac
 moc: 2000 W
 dł. prowadnicy: 40 cm
 beznarzędziowy system naciągu łańcucha (SDS)                                                                    

Narzędzia na system 

KLIK
jeden trzonek wiele zastosowań

*możliwość zamontowania 
na standardowym trzonku



IP 44

możliwość zastosowania 
żarówek LED

wbudowane źródło światła

Zestaw podtynkowy Mito
 w zestawie: stelaż, miska, 
deska wolnoopadająca 
wypinana PP, przycisk biały

384kpl.

Zestaw podtynkowy Brawo
 w zestawie: stelaż, miska, deska PP 
wolnoopadająca, przycisk spłukujący 
6/3 L, kolor: chrom

589kpl.
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Oprawa naścienna Line
 2 x 40 W, E14
 kolor: chrom satyna
 podstawa: metalowa, kolor: chrom/satyna
 klosz: szklany, kolor: biały
 kl. A++ do E

7999
szt.

Kinkiet łazienkowy Cibyll
 40 W, G9
 kolor: chrom, chrom satyna
 podstawa: metalowa, kolor: chrom/satyna
 klosz: szklany, kolor: biały
 A++ do E
*brak żarówki w komplecie

6499
szt.

Seria spotów Merkur
 50 W, GU10
 wykończenie: metalowe, klosze: metalowe
 imitacja drewna, kolor: szary dąb
 kl. A++
1. Kinkiet 1 x 50 W - 34,99/szt.
2. Plafon 3 x 50 W - 115/szt.
*brak żarówek w kompelcie

3499
szt.

Plafon Oscar LED
 moc: 18 W, 4000K, 
wym. 34 x 10 cm lub 33 x 11 cm
 podstawa metalowa, kolor: biały, 
klosz: plastikowy, kolor: biały/chrom
 kl. A

8499
szt.

gwarancji*
7lat

*na ceramikę

gwarancji*
10 lat

*na stelaż

Kompakt WC Lazur 
z deską wolnoopadającą 
 system spłukiwania: 3/6 L
 odpływ poziomy

299 szt.

1

2

 dozownik, kubek, pojemnik na szczoteczki, 
mydelniczka, szczotka WC
 materiał: tworzywo, kolor: biały mat 
 wykończenie: imitacja drewna

od 899
szt.

Akcesoria łazienkowe Snow

 kolory: szary, biały
 dozownik, kosz na pedał, poj. 3 L, 
kubek, mydelniczka, szczotka WC
 materiał: metal, wykończenie: mat

od 799
szt.

Akcesoria łazienkowe Nicea

Dywanik
 wym. 40 x 60 cm
*wym. 50 x 80 cm - 29,99/szt.

1999
szt.

Waga
 elektroniczna

3999
szt.

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

168 szt.

gwarancji*
7lat

*na ceramikę



gatunek 1
klasa ścieralności PEI IV
antypoślizgowość: R9

Bateria zlewozmywakowa 
giętka Kameleon
 głowica: 35 mm
 wykończenie: chrom
 silikonowy wąż, różne kolory
 perlator oszczędzający wodę, 
wężyki przyłączeniowe 3/8”, 
2 szt. x 40 cm 

189 szt.

Grzejnik olejowy Turbo 
11-żebrowy
 moc: 2500 W
 2 opcje grzania
 kolor: szary
 timer, regulowany termostat, potrójny 
system chroniący przed przegrzaniem
 wentylator Turbo
 wym. 62 x 13 x 48 cm

199 szt.

Konwektor elektryczny 
 moc: 1200/2000 W
 2-stopniowa regulacja mocy
 dodatkowy nadmuch powietrza
 zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
wolnostojący/uchwyt do przenoszenia
 kolory: czarny, biały, wym. 38,8 x 60 x 26 cm

159 szt.

Ekran zagrzejnikowy 
 wym. 50 x 50 cm
 gr. 3 mm
 op. 2 m²

1499
op.

Zestaw kominkowy 
5-elementowy 
 w zestawie: pogrzebacz, stojak, 
szczotka, szufelka i szczypce
 wys. 66 cm
 różne kolory, stal szlachetna

8999
kpl.

Plafon Oscar LED
 moc: 18 W, 4000K, 
wym. 34 x 10 cm lub 33 x 11 cm
 podstawa metalowa, kolor: biały, 
klosz: plastikowy, kolor: biały/chrom
 kl. A

Płytka podłogowa Arbor
 wym. 17,5 x 60 cm
 kolor: miodowy, wykończenie: mat
 op. 1,05 m², cena za op.: 31,47 zł

2997
m2

Brykiet drzewny 
Ecomax 5 kg
 cena za 1 kg=0,98 zł

489
op.

Kabina prysznicowa Doris
 wym. 80 x 100 x 200 cm
 brodzik, wys. 15 cm
 gr. szkła: 5 mm
 drzwi i ścianki szklane, transparentne
 wykończenie chrom, podwójne rolki

799kpl.



DOMINIK STRZELEC
pasjonat ogrodów

Sadząc tuje pamiętaj, aby dołek wykopany 
w ziemi był minimum 3-krotnie większy 
niż doniczka.

Sadzenie tui

oczyszczają powietrze

Rośliny antysmogowe
 różne rodzaje
 doniczka: 9 cm

499
szt.

Tuja
 różne odmiany
 pojemnik: 2 L

799
szt.

Ziemia uniwersalna 
kwiatowa GO/ON! 50 L
 cena za 1 L= 0,15 zł

749
szt.

Ziemia do borówek 50 L
 cena za 1 L= 0,20 zł

999
szt.

Ziemia do roślin 
kwaśnolubnych 50 L
 cena za 1 L= 0,20 zł

999
szt.

6

Ognik
 różne kolory
 pojemnik: 3 L

899
szt.

Storczyk 2-pędowy
Grand Flower
 wys. 65-70 cm
 doniczka: 12 cm

3499
szt.

duże kwiaty

Paproć
 wys. 20-35 cm 
 doniczka: 12 cm 

599
szt.

Jałowiec
 różne odmiany
 pojemnik: 2-3 L

799
szt.

Paproć Dawalia,
„nogi pająka”
 doniczka: 13 cm

1399
szt.

Jagoda kamczacka
 wys. 20-30 cm
 różne odmiany 
 pojemnik: 2 L

699
szt.



3 funkcje: wciąganie liści, 
dmuchawa, rozdrabnianie

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.

od 4499
szt.

odporna na uderzenia

Płyta PCB
 z poliwęglanu, kolor: brązowy
 wym. 105 x 200 cm 
 gr. 4 mm - 49,99/szt.
 gr. 6 mm - 79,99/szt.
 gr. 10 mm - 109/szt.

od 4999
szt.

odporna na uderzenia

Odkurzacz elektryczny do liści
 moc: 3000 W
 nadmuch powietrza: 100-275 km/h 
 poj. worka: 45 L 
 regulacja obrotów silnika
 kółka ułatwiające sterowanie, teleskopowa rura

129 szt.

Rozdrabniacz 
do gałęzi Handy
 moc: 2400 W
 śr. gałęzi: max 3,9 cm
 kółka jezdne, worek na ścinki
 mechanizm tnący: noże

298 szt.

Agrowłóknina 
antychwastowa Horti
 szer. 160 cm, dł. 5 m
 kolor: czarna

899
szt.

Plandeka ochronna
 wym. 2 x 3 m 
 kolor: niebieski

499
szt.

Plandeka ochronna 
 wym. 3 x 4 m
 gr. 90 g/m2

2199
szt.

Szpadel 
 rodzaje: szpadel prosty, 
szpadel ostry, łopata
 metalowy trzonek

2599
szt.

Siekiera 
 waga: 2 kg
 głowica kuta, hartowana

4999
szt.

Drabina aluminiowa
5-stopniowa Corda

139 szt.

Drabina aluminiowa 
2-stronna 3-stopniowa
 obciążenie: do 150 kg

9999
szt.



Płytka gipsowa 
wewnętrzna Trento
 op. 0,51 m²

2899
op.

Pełna lista teleadresowa dostępna na   www.bricomarche.pl

www.bricomarche.pl
 adresy sklepów    informacje o produktach    strefa pomysłów    nasze usługi

Oferta ważna w sklepach:
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Farba Nobiles Super Akryl 10 L
 zapewnia doskonałe krycie i czystość bieli, 
przeznaczona do malowania wewnątrz pomieszczeń
 wydajność: 14 m²/L
 cena za 1 L=7,99 zł

7990
szt.

Fuga wąska Atlas 2 kg 
 kolory: biała, szara
 cena za 1 kg=11,00 zł
*dostępne inne kolory - 23,99/op., 
cena za 1 kg= 12,00 zł
*dostępne również op. 5 kg - 48,99/op., 
cena za 1 kg=9,80 zł

2199
op.

Biała gładź szpachlowa 
Gipsar Uni 20 kg 
 wzmocniona polimerami
 cena za 1 kg=1,30 zł

2599
op.

Farba Pory Roku 2,5 L
 różne kolory, lateksowa, matowa, dobrze kryjąca, 
odporna na mycie, przeznaczona do dekoracyjnego 
malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń
 wydajność: 12 m²/L 
 cena za 1 L=13,20 zł

3299
szt.

Płytka gipsowa wewnętrzna 
Perugia z gotową fugą
 op. 0,4 m²

2099
op.

Farba Nuance 10 L
 biała, emulsyjna, dobrze kryjąca, do stosowania wewnątrz
 wydajność: 14 m²/L
 cena za 1 L=4,00 zł

3999
szt.

odporna na szorowanie

Farba lateksowa Nuance 
Barwne Inspiracje 2,5 L
 kolorowa, emulsyjna, dobrze kryjąca, 
odporna na szorowanie, do stosowania wewnątrz
 wydajność: 14 m²/L
 cena za 1 L=11,20 zł

2799
szt.

odporna na szorowanie

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., Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, 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, Polkowice, Poznań CH Pestka, 

Poznań CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słubice, Słupca, Sokołów 

Podlaski, Sokółka, Starachowice, Stargard, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Szprotawa, Śrem, Środa Wlkp., Świdwin, Świebodzice, Świecie, Świętochłowice, Tczew, 

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. 


