
BON 100 ZŁ DO KOSIAREKOFERTA
SPECJALNA

Promocją objęte są kosiarki w cenie min. 699 zł

Akcja trwa od 20 maja do 2 czerwca lub do wyczerpania asortymentu.

Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepach.
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Farba akrylowa Dekoral Super Biała
 poj. 10 l
 wykończenie: mat
 podkład i farba nawierzchniowa w jednym
 wydajność: 12 m²/l
 cena za 1 l=5,50 zł

Świętujemy 
cały rok!

KUPUJ
ONLINE

także

Myjka ciśnieniowa Yato
 moc: 1400 W
 105 bar
 pompa aluminiowa
 wydajność: 300 l/h
 zasięg roboczy 10 m

194,-54,99
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Świętujemy 

cały rok!

Lampa solarna 
 wym. 7,5 x 7,5 x 51 cm 
 kolor: inox
 dwa rodzaje

19,99

Leżak drewniany
 wym. 118 x 58 cm 
 drewno bukowe

64,99

Hamak
 wym. 200 x 100 cm
 max obciążenie: 120 kg

49,99

399,-
Grill prostokątny
 wym. 90 x 104 cm, wys. 65 cm
 powierzchnia grillowania: 45,5 x 57 cm
 chromowany ruszt i podgrzewacz
 regulacja wysokości rusztu za pomocą 
pokrętła
 system regulacji powietrza w pokrywie
 pojemnik na popiół

119,-
Lampa solarna z reflektorem
i czujnikiem ruchu
 wym. 40,0 x 16,0 x 18,0 cm 
 sensor ruchu: zasięg 8-12 m
 kolor: czarny

399,- Basen ze stelażem
 poj. 6473 l, wym. 366 x 76 cm
 pompa o wydajności 1249 l/h

179,-
Ławka parkowa
 wym. 118 x 52 cm, wys. 75 cm
 drewno/metal
 max obciążenie: 360 kg

899,-
Pawilon
 wym. 3 x 3 m, wys. 2,75 m
 2 ściany z moskitierą, 2 ściany 
z oknem PVC

1299,-
Basen ze stelażem
 poj. 13030 l, wym. 427 x 107 cm
 pompa ze skimmerem o wydajności 2574 l/h
 drabinka, wys. 107 cm
 nadruk imitujący rattan
 przykrycie na basen w zestawie

Lampa solarna 
Kula
 wym. 10 x 33 cm 
 kpl. 3 szt.
 kolor: biało-czarny

29,99

Zestaw mebli Lupus
 zestaw polyrattanowy 7-częściowy
 stół, wym. 150 x 90 cm, 
wys. 73 cm, szklany blat
 6 foteli, wym. 66 x 56 cm, wys. 90,5 cm

1199,-
składana półka 

boczna



idealny na balkon

KUPUJ ONLINEtakże

Świętujemy 

cały rok!

Hamak
 wym. 200 x 100 cm
 max obciążenie: 120 kg

Grill owalny
 wym. 72 x 45 cm, wys. 89 cm
 powierzchnia grillowania: 
55 x 39 cm
 chromowany ruszt
i podgrzewacz

99,99

799,-
Fotel wiszący
 wym. podstawy: śr. 105 cm, 
wys. 200 cm
 wym. kosza: 120 x 105 cm, 
wys. 73 cm
 2 poduszki w zestawie
 max obciążenie: 120 kg

499,-
Bujak Lobo
 wym. 160 x 80 cm, 
wys. 195 cm

119,-
Półparasol

 wym. 300 x 150 cm

79,99
Podstawa 
pod parasol
 wym. 30 x 50 cm
 waga: 9 kg

899,-
Huśtawka 3-osobowa
 wym. 230 x 120 cm, wys. 164 cm
 funkcja rozkładania
 stelaż stalowy malowany 
proszkowo
 max obciążenie: 300 kg

129,-
Leżak z podnóżkiem
 wym. 90 x 65 cm, wys. 110 cm
 tekstylen, różne kolory
 max obciążenie: 110 kg999,-

Fotel wiszący dwuosobowy
 wym. podstawy: śr. 120 x wys. 205 cm 
 wym. siedziska: 114 x 74 x wys. 130 cm
 3 poduszki w zestawie
 max obciążenie: 130 kg

1699,-
Zestaw mebli Barcelona
 zestaw polyrattanowy 4-częściowy
 stół, wym. 110 x 60 cm, wys. 67 cm, szklany blat
 2 fotele, wym. 61 x 72 cm, wys. 83 cm
 kanapa dwuosobowa, wym. 115 x 72 cm, wys. 83 cm

139,-
Grill kulisty 
z półkami bocznymi
 wym. 102 x 46, wys. 86 cm
 powierzchnia grillowania: 43 cm
 chromowany ruszt grillowy
 system regulacji powietrza 
w pokrywie
 pojemnik na popiół

499,-
Zestaw mebli Vento
 zestaw polyrattanowy 3-częściowy
 2 fotele składane, wym. 58 x 77 cm, 
wys. 75,5 cm
 stolik, śr. 56, wys. 36,5 cm, szklany blat
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164,-
Szlifierka mimośrodowa 
Ryobi
 moc silnika: 300 W
 prędkość obrotowa: 
7000-12000 obr./min
 śr. oscylacji: 2,4 mm

169,-
Szlifierka kątowa Ryobi
 moc silnika: 800 W
 śr. tarczy: 125 mm
 prędkość obrotowa: 
max 12000 obr./min

359,-
Wiertarko-wkrętarka Ryobi
 akumulator: 18 V Li-Ion, 1,3 Ah
 moment obrotowy: 50 Nm
 regulacja momentu obrotowego: 24
 obroty na poszczególnych 
biegach: I 0-500/ II 0-1800
 czas ładowania: 40 min
 torba materiałowa

147,-
Kosiarka elektryczna
 moc: 1000 W 
 szer. robocza: 31 cm 
 kosz: 25 l

189,-
Nożyce do żywopłotu 
elektryczne
 moc: 750 W
 dł. robocza: 55 cm
 obrotowa rękojeść, miękki uchwyt

Wykaszarka 
elektryczna
 moc: 250 W 
 szer. robocza: 22 cm
 waga: 1,25 kg

48,99268,-
Wykaszarka 
spalinowa
 moc: 1 KM 
 poj. silnika: 25 cm³ 
 szer. robocza: 38 cm

107,-
Pompa membranowa
 moc: 280 W 
 wydajność: 1020 l/h 
 wys. podnoszenia: 68 m

343,-
Pompa ogrodowa 
powierzchniowa 
 moc: 900 W 
 wydajność: 4500 l/h 
 gł. zasysania: 9 m
 wys. podnoszenia: 45 m

Zestaw do podlewania
 w zestawie: pistolet wielofunkcyjny, 
szybkozłącze 1/2”, szybkozłącze 1/2” 
ze stopem, przyłącze na kran

19,99

Wąż nawadniający 
Aqua-drop 1/2”
 dł. 15 m 
 równomiernie przepuszcza 
wodę na całej długości 
 adaptery do połączenia z wężem 
ogrodniczym

29,99

Kompaktowy zraszacz 
oscylacyjny
 powierzchnia zraszania: do 312 m²
 regulacja zasięgu zraszania

22,99
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Hortensja ogrodowa
 wys. 20-40 cm 
 doniczka: 3 l
 różne odmiany

19,99

Pergola Frezja
 wym. 128 x 40 x 200 cm 
 słup, wym. 4,4 x 4,4 cm

89,99

Róże krzaczaste
 wys. 30-50 cm

 doniczka: 3 l

13,99

Róże angielskie
 wys. 60-80 cm

 doniczka: 5 l

19,99

Róże na pniu
 wys. pnia: 100 cm
 doniczka: 5 l

39,99

Rośliny kwitnące 
w misie ozdobnej
 misa: 22 cm
 różne gatunki 

19,99

Lawenda
 wys. 10-15 cm 
 doniczka: 1 l
 odmiany zimujące
w gruncie

6,99

Kratka
1. wym. 65 x 150 cm

- 9,89/szt.
2. wym. 60 x 180 cm

- 13,99/szt. 

od 9,89

Świętujemy 

cały rok!

 poj. 4,5 l
 powłoka odporna na działanie 
deszczu, śniegu i słońca
 zabezpiecza przed grzybami i glonami
 wydajność: 12 m²/l
 cena za 1 l=17,78 zł

Impregnat Drewnochron 
powłokotwórczy

79,99

Opryskiwacz 
ciśnieniowy 
Orion 6 l

109,-

odmiany 
pachnące

w zestawie z osłoną
herbicydową
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AC4
8 mm

20lat
gwarancji

struktura drewna 
- nature line

Panel podłogowy Pinia Hightrail
 op. 2,47 m², cena za op.: 41,97 zł16,99/m2

Płytka podłogowa 
Arbor
 wym. 17,5 x 60 cm 
 różne kolory, mat 
 op. 1,05 m², 
cena za op.: 31,38 zł 

29,89/m2

Panel podłogowy Dąb Skalny Oregon
 op. 2,22 m², cena za op.: 57,70 zł25,99/m2

AC4
7 mm

15 lat
gwarancji

struktura stare drewno

Świętujemy 

cały rok!

szeroka deska, 
struktura synchroniczna

Panel podłogowy 
Silver Shadow Oak
 op. 1,87 m², cena za op.: 93,48 zł

klasa ścieralności PEI IV

antypoślizgowość R9

Gres szkliwiony
polerowany
Bergen White
 wym. 60 x 60 cm 
 kolor: szary, połysk
 op. 1,44 m², cena za op.: 57,57 zł 

39,98/m2

Farba lateksowa 
Dulux Easy Care
 poj. 2,5 l
 wykończenie: mat
 plamoodporna
 hydrofobowa
 wydajność: 14 m²/l
 cena za 1 l=23,20 zł

57,99
Farba lateksowa 
Dulux Acryl Matt
 poj. 10 l
 wykończenie: mat
 odporna na szorowanie
 doskonałe krycie
 wydajność: 12 m²/l
 cena za 1 l=8,60 zł

85,99
Farba podkładowa 
Dulux
 poj. 8 l
 wykończenie: mat
 zmniejsza zużycie farb
 zwiększa przyczepność farb
 wydajność: 8 m²/l
 cena za 1 l=7,50 zł

59,99

Farba lateksowa 
Dekoral Clean & Color
 poj. 2,5 l
 wykończenie: satyna
 odporna na plamy, zmywanie i szorowanie 
 wydajność: 15 m²/l 
 cena za 1 l=22,00 zł

54,99

III klasa ścieralności

rektyfikowany

2 

3 

1 

Płytka ścienna Zelandia
 wym. 25 x 36 cm 
 kolor: szary, połysk 
 op. 1,35 m², cena za op.: 33,74 zł 
Płytka ścienna strukturalna 
Zelandia - 36,99/m²  
 wym. 25 x 36 cm 
 kolor: szary, połysk
 op. 1,08 m², cena za op.: 39,95 zł  
Listwa ścienna Zelandia - 8,99/szt.  
 wym. 2,8 x 36 cm 
 kolor: szary, połysk 

24,99/m2

2 

3 

1 

WIESIEK SKIBA
złota rączka Bricomarché

 NASZ EKSPERT 

 STRUKTURA SYNCHRONICZNA 

#SĄSIEDZKIEPORADY

 NA PANELACH 

Uzyskaj efekt prawdziwego drewna na podłodze 
dzięki panelom ze strukturą synchroniczną. 
Idealnie odwzorują one rysunek drewna, 
przypominają je także w dotyku.

Zobacz więcej porad 
na Facebooku, 

YouTube i stronie 
Bricomarche.pl

49,99/m2

AC6
10 mm

30lat
gwarancji
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189,-
Wentylator podłogowy
metalowy
 moc: 50 W
 śr. 40 cm
 3 prędkości nawiewu
 oscylacja 
 kolory: miedziany, czarny chrom

Wentylator stołowy
 moc: 38 W
 śr. 30 cm
 3 prędkości nawiewu
 oscylacja 
 kolory: biały, czarny

49,99

montaż prawo
- lub lewostronny

359,-
Szafka łazienkowa Alex 
z umywalką 
 wym. 52 x 84,1 x 30,2 cm 
 umywalka: 55 cm
 kolor: biały, wysoki połysk
 bateria i syfon w komplecie 

cała 
lakierowana

279,-
Kompakt WC Merida  
 odpływ poziomy 
 deska polipropylenowa 
wolnoopadająca

1099,-
Klimatyzator 9000BTU 
z pilotem
 moc: 990 W
 wym. 33 x 68 x 28 cm 
 przepływ powietrza: 320 m³/h 
 pow. chłodzenia: 12-18 m2

 kl. energetyczna: A, głośność: 50 DB                                                                     
 2-stopniowa regulacja, 
zakres temperatur: 16-31OC℃                     
 funkcje: chłodzenie, 
ogrzewanie, osuszanie, wentylacja
*dostępny w wybranych sklepach

Świętujemy 

cały rok!

Kabina natryskowa 
pięciokątna Glasgow
 wym. 90 x 90 x 190 cm 
 profile: chrom 
 drzwi: jednoskrzydłowe, uchylne 
 szkło: 6 mm, hartowane, 
transparentne 
 możliwość montażu bez brodzika
*dostępny także brodzik pięciokątny 
Glasgow Slim - 349,-
 wys. 6 cm 

699,-



Świętujemy 

cały rok!

~ Dzień Matki ~

~ Dzień Dziecka ~

Brodzik Muchomorek 
 wym. 102 x 89 cm
 dla dzieci w wieku 1-3

39,99

Huśtawka 
plastikowa
 śr. 28 cm
 max obciążenie: 30 kg

19,99

125,-
Huśtawka Bocianie 
gniazdo
 śr: 95 cm
 max obciążenie: 150 kg
 kolory: pomarańczowy, niebieski

Basenik 
Lodowy deser
 wym. 160 x 38 cm
 dla dzieci w wieku 2+

45,99

Dzwonek GET MEE® 
w ozdobnej skrzynce 
 wys. 22-24 cm
 doniczka: 2 x 10,5 cm

24,99

Ślizgawka wodna Lama
 dwa tory o dł. 488 cm
 2 materacyki do ślizgania w kształcie lamy 
 wbudowane zraszacze
 dla dzieci w wieku 3+

79,99

Koło Zwierzak
 3 rodzaje: 
jednorożec 107 x 58 cm, 
lama 86 x 58 cm, 
krokodyl: 71 x 56 cm
 dla dzieci w wieku 3-6

8,99

Trawa dekoracyjna
 wys. 80 cm                                                                                                                              

69,99

KUPUJ ONLINEtakże

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

Rośliny w szkle
 wys. 20-25 cm
 różne kompozycje

9,99

Eustoma 
 wys. 25-30 cm
 doniczka: 11 cm

 różne kolory

8,99

Porcelana 
stołowa Maki

Aleksandrów Kujawski, Bartoszyce, Bełchatów, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Bytom, ul. Narutowicza 11 e, Bytom, 
ul. Zabrzańska 33, Chodzież, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Gdynia, Giżycko, Głogów, Gniezno, Goleniów, Golub-Dobrzyń, Gostyń, 
Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Inowrocław, Jarocin, Jarosław, Jelenia Góra, Kalisz, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, 
Kielce, Kluczbork, Koło, Kołobrzeg, Konstantynów Łódzki, Koszarówka, Kościan, Krotoszyn, Krzeszowice, Kwidzyn, Lębork, Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, 
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, 
Polkowice, Poznań CH Pestka, Poznań CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Puck, Radomsko, Radzyń Podlaski, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rypin, 
Sandomierz, Sanok, Siedlce, Skierniewice, Skórzewo, Słupca, Sokołów Podlaski, Sokółka, Starachowice, Stargard, Staszów, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, 
Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Szprotawa, Śrem, Środa Wlkp., Świdnik, Świebodzice, Świętochłowice, Tczew, Tomaszów Lubelski, 
Trzcianka, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wieluń, Wolsztyn, Wrocław, Września, Wschowa, Wyszków, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zduńska Wola, Zielona 
Góra, ul. Batorego 81 a, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin. 

2 

3 
Kubek - 7,99 
 poj. 300 ml

Miska - 11,99 
 wym. 13,5 cm

Talerz 
deserowy - 11,99 
 śr. 20 cm

2 

3 

1 

1 

RATY  3 X 0%    RRSO=0% 
Promocja ważna od 20 do 30 maja
Przez RRSO należy rozumieć rzeczywistą roczną stopę oprocentowania obliczoną 
na podstawie reprezentatywnego przykładu na dzień 13.02.2020 r. Przyznanie 
kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej 
Klienta dokonanej przez BNP Paribas Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Kasprzaka 10/16, posiadający NIP 526-10-08-546, w całości wpłacony. 
Szczegółowe warunki dotyczące kredytu dostępne u Sprzedawcy. Partnerzy sieci 
Bricomarche współpracują z Bankiem i są umocowani do świadczenia w imieniu 
Banku usług pośrednictwa finansowego w  zakresie czynności faktycznych 
i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny. Niniejszy materiał 
ma charakter reklamowy i informacyjny; nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego. 


