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1Piękny dom naSwięta
Oferta ważna od 17 listopada do 24 grudnia 2021 r.  

lub do wyczerpania asortymentu. 
Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów  

oferujących produkty z gazetki.

1

1  Jodła z brokatem 
wys. 180 cm, jodła sztuczna 
ze złotym wplotem,  
3 rodzaje gałązek,  
zdobiona brokatem,  
metalowy stojak - 189 zł

2  Renifer tekstylny
siedzący, wys. 59 cm - 39,99 zł
stojący, wys. 104 cm - 89,99 zł

6.12
od

Dostępna
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1  Cyprys Gold Crest Willma
dwie kule, wys. 65 cm 
doniczka: 14 cm - 29,99 zł

2  Renifer tekstylny
stojący, z teleskopowymi nogami  
wys. 76 cm - 84,99 zł
stojący, wys. 50 cm - 54,99 zł
siedzący, wys. 50 cm - 44,99 zł 
stojący na czterech nogach,  
wys. 48 cm - 64,99 zł

6.12
od

Dostępne
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KASIA OGÓREK 
radzi:

JAK PRZYGOTOWAĆ 
ŚWIĄTECZNY WIENIEC  
NA DRZWI? 

Świąteczny wieniec na drzwi to prosta ozdoba, którą można 
zrobić samodzielnie. Do jego wykonania potrzebne będą:  
słomiany podkład, gałązki świerkowe lub jodłowe, klej na gorąco, 
cienki drut, sekator i ozdoby np. suszone owoce lub szyszki. 
Gałązki układamy na podkładzie w tym samym kierunku i prze-
wiązujemy je drucikiem. Następnie szyszki i suszone owoce 
mocujemy przy pomocy kleju na gorąco. Tak przygotowany 
wieniec możemy zawiesić na drzwiach wejściowych, używając 
do tego samoprzylepnych, przezroczystych haczyków. 

Poduszka
z mikrofibry 
wym. 45 x 45 cm, 
różne wzory

2499

Koc w świąteczną  
kratę
wym. 130 x 160 cm  

3999

1

1

2

2

3

3

1  Wieniec śnieżony 
z szyszkami
śr. 46 cm- 29,99 zł

2  Wieniec deko-
rowany w stylu  
naturalnym 
śr. 45 cm - 34,99 zł

3  Wianek LED
śr. 40 cm, z czerwoną 
wstążką, ozdobiony  
czerwonymi jagodami,  
20 LED, zasilanie:  
3 baterie AA* - 99,99 zł

1  Girlanda ośnieżona flokowana
dł. 270 cm, szer. 30 cm - 49,99 zł

2  Wieniec ośnieżony flokowany
śr. 45 cm - 24,99 zł

3  Kalendarz adwentowy Renifer 
dł. 114 cm - 44,99 zł

*baterie nie są dołączone do produktu

Pomysły  
na dekoracje 

domu  
na święta

Cyprys Gold  
Crest Willma
dwie kule, wys. 65 cm 
doniczka: 14 cm

2999

roślina żywa

6.12
od

Dostępny

13.12
od

Dostępny

23.11
od

Dostępny

23.11
od

Dostępne
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1  Skarpeta w świąteczną kratę 
wym. 30 x 50 cm - 19,99 zł

2  Poduszka w świąteczną kratę
z reniferem, wym. 45 x 45 cm - 39,99 zł

3  Poduszka z pluszową  
głową renifera
wym. 35 x 35 cm - 44,99 zł

4  Jodła diamentowa na pniu 180 cm
sztuczna, z połyskującym śniegiem, zdobiona 
jarzębiną i naturalną szyszką - 169 zł

5  Cyprysik Elwoodii 
ze śniegiem i dekoracją, wys. 30 cm,  
doniczka: 10 cm (metalowa osłonka) - 17,49 zł

6  Poduszka Velvet
okrągła z weluru z guzikiem i ozdobnymi plisami, 
śr. 38 cm, różne kolory -41,99 zł

6.12
od

Dostępna

roślina żywa

149
TANIEJ Z KARTĄ

w dniach: 17-20.11.
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Bombka  
szklana Domek
wys. 9 cm,  
brokatowe zdobienie

799

Bombka 
szklana
śr. 8 cm

799

Bombka 
szklana
śr. 8 cm  
wzór: bałwanek  
z dzwoneczkiem

999

Bombka szklana  
Dziadek do orzechów 
śr. 8 cm

1199

Bombka szklana 
Ptaszek 
wys. 8,2 cm

1199

Bombka szklana
śr. 8 cm, brokatowe 
zdobienie

899
Bombka szklana  
Żołnierzyk
wys. 12,3 cm

999

Bombka  
szklana
śr. 8 cm, 2 wzory 

799

1  Konik na biegunach
wys. 17,5 cm, różne kolory - 34,99 zł

2  Dekoracja świąteczna LED 
zasilanie bateryjne 
wys. 17 cm - 49,99 zł

3  Latarnia LED
zasilanie bateryjne: 3 x AAA* 
wys. 23 cm, różne kolory - 29,99 zł

4  Bombka szklana
śr. 8 cm, różne kolory - 7,99 zł

3

Bombka  
szklana
śr. 8 cm,  
czerwona  
z brokatem  
i transparentnymi 
kryształkami

699

*baterie nie są dołączone do produktu

22.11
od

Dostępny
22.11

od
Dostępna

29.11
od

Dostępna

22.11
od

Dostępna

22.11
od

Dostępne

29.11
od

Dostępna

29.11
od

Dostępne22.11
od

Dostępna



KASIA OGÓREK 
radzi:

ŚWIĄTECZNE  
OZDOBY NA PARAPET

W okresie bożonarodzeniowym na parapetach świetnie 
sprawdzą się lampki, które nadadzą wnętrzu wyjątkowego 
charakteru. Możemy je po prostu położyć, ale też owinąć 
wokół karnisza lub umieścić w przezroczystym słoiku. 
Ciekawym pomysłem będą też własnoręcznie wykonane 
stroiki z gałązek świerkowych ozdobionych szyszkami  
lub bombkami w ulubionym kolorze. 
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1  Firana z kółkami Migold
mocowanie: kółka, wym. 140 x 260 cm 
kolor: biały ze złotym zdobieniem - 59,99 zł

2  Ośnieżona choinka  
w jutowym worku
ośnieżona techniką flokowania   
wys. 60 cm - 34,99 zł

3  Kominek LED
wym. 31 x 21 x 44 cm,  
zasilanie bateryjne 3 x AA* - 109 zł

4  Laleczka tekstylna
różne wzory i kolory
laleczka 51 cm (siedząca) - 39,99 zł
laleczka 49 cm (stojąca) - 44,99 zł 

*baterie nie są dołączone do produktu

22.11
od

Dostępny

22.11
od

Dostępne



Zasłona  
z kółkami  
sztruks
mocowanie: kółka 
wym. 140 x 260 cm 
różne kolory

7999

Latarnia LED
wys. 40 cm 
różne kolory
zasilanie bateryjne: 9 x AAA*

8499

1

2

3

Firana z kółkami 
Migold
mocowanie: kółka 
wym. 140 x 260 cm 
kolor: biały ze złotym 
zdobieniem

5999

1  Skrzat tekstylny
siedzący, wys. 46 cm - 44,99 zł
siedzący, wys. 37 cm - 59,99 zł

2  Skrzat tekstylny
stojący na teleskopowych nogach 
wys. 55 cm - 44,99 zł 
wys. 90 cm - 89,99 zł 

3  Golteria ‘Big Berry’® 
wys. 15 cm, doniczka: 10 cm 
w świątecznej osłonce - 11,99 zł

7

1  Firana z kółkami Migold
mocowanie: kółka, wym. 140 x 260 cm 
kolor: biały ze złotym zdobieniem - 59,99 zł

2  Ośnieżona choinka  
w jutowym worku
ośnieżona techniką flokowania   
wys. 60 cm - 34,99 zł

3  Kominek LED
wym. 31 x 21 x 44 cm,  
zasilanie bateryjne 3 x AA* - 109 zł

4  Laleczka tekstylna
różne wzory i kolory
laleczka 51 cm (siedząca) - 39,99 zł
laleczka 49 cm (stojąca) - 44,99 zł 

*baterie nie są dołączone do produktu

Poradnik  
świątecznego  
dekorowania  

okien

roślina żywa

22.11
od

Dostępny

6.12
od

Dostępne

Domek LED
z włókna szklanego  
ze światłem,  
wymiary:  
38 x 22 x 44 cm,  
zasilanie bateryjne 
3xAA*  

109
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Skrzat tekstylny
1  stojący, na teleskopowych nogach, 

wys. od 71 cm - od 59,99 zł

2  siedzący,  
wys. od 25 cm - od 19,99 zł

3  siedzący na sankach,  
wys. 25 cm - 19,99 zł

6.12
od

Dostępne
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1  Girlanda świerkowa z oświetleniem LED
80 LED, kolor: ciepły biały, dł. 3,2 m, 80 LED, zasilanie: AA* - 76,99 zł

2  Dekoracja świąteczna
zasilanie bateryjne: 3 x AA*, wys. 18 cm - 69,99 zł

2

1

Bombka szklana
śr. 8 cm 
zdobiona brokatem,  
kolor: niebieski mat

799

Gnom LED
wys. 28 cm  
2 kolory,  
światło: ciepłe białe, 
zasilanie bateryjne: 
3 x AA*

1999

Lampion LED
kolor: srebrny, 
zasilanie bateryjne:  
2 x AA lub 3 x AA*  
10 LED, wys. 15 cm - 19,99 zł  
15 LED, wys. 20 cm - 24,99 zł  
20 LED, wys. 25 cm - 29,99 zł 

od 1999

Bombka szklana
śr. 8 cm, zdobiona 
brokatem i cyrkoniami
kolor: ciemnoniebieski

799

Bombka szklana
śr. 8 cm, 
różne wzory i kolory

899

Krasnal  
stojący LED

wys. 90 cm  
2 rodzaje, 2 kolory,  

światło: ciepłe białe  
zasilanie bateryjne:  

3 x AA*

6999

*baterie nie są dołączone do produktu

22.11
od

Dostępna

22.11
od

Dostępna

22.11
od

Dostępna
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1  Girlanda ośnieżona flokowana
śnieżona techniką flokowania,  
dł. 270 cm, szer. 30 cm - 49,99 zł

Renifer LED
renifer akrylowy, 16 led, światło: białe,  
w tym 8 migających, kabel zasilający: 5 m,  
zasilacz, IP44, do użytku wewnątrz  
i na zewnątrz, ilość żarówek: 160,  
transformator- 289 zł

2  wym. 86 x 54 x 18 cm 

3  wym. 90 x 55 x 18 cm

29.11
od

Dostępne

23.11
od

Dostępna

259
TANIEJ Z KARTĄ

w dniach: 1-4.12.
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DOBIERZ OŚWIETLENIE   

Kurtyna LED Sople
60 LED, dł 5 m,  
zasilanie elektryczne, IP 44

6999

Kurtyna LED Sople
40 LED, dł. 3 m,  
zasilanie elektryczne,  
z transformatorem, IP 44

4999

Lampki LED Kulki
20 LED 
okrągłe lampki mikro led na drucie 
baterie 2xAA*

1199

Lampa stołowa
lampka ceramiczna, 
kolory: złoty, srebrny,  
wys. 26 cm

3499

Lampki LED Szyszki
40 LED, IP 44, transformator  
dł. 3 m, do użytku wewnątrz  
i na zawnątrz

2999

Kurtyna świetlna 
LED  
520 LED, dł. 23 m,  
dodatkowe gniazdo,  
można połączyć max 5 kpl., 
kolor: zimny biały, ciepły 
biały, multikolor, IP 44 
adaptor, zasilanie sieciowe 

119

Oprawa oświetleniowa Megan
kolor: czarny, metal-szkło, gwint: E27,  
napięcie: 230 V, kl. energ.: A+++ do G,  
pojedyncza - 34,99 zł  
podwójna - 79,99 zł  
potrójna - 99,99 zł

od 3499

Tillandsia z lampką LED
wys. 23 cm, lampka w kolorze czarnym lub złotym,  
zasilane bateryjnie, (baterie w komplecie)

9999

Lampa stołowa
lampka ceramiczna, 
klosz czarny, podstawa 
złota, wys. 60 cm

119

TILLANDSIA (OPLĄTWA)  
to bardzo modna i wbrew pozorom łatwa  
w uprawie roślina. Nie wymaga podłoża, 
zamiast podlewania wystarczy 2-3 razy  
w tygodniu lekko zrosić roślinę letnią,  
miękką wodą. W połączeniu z elegancką lamp-
ką nada Twojemu wnętrzu nowoczesnego 
charakteru, przytulności i odrobinę luksusu.

*baterie nie są dołączone do produktu

Lampa  
podłogowa

wys. 155 cm 
żarówka LED A19 
6W w komplecie, 

przewód 1,8 m 
z wyłącznikiem 

podłogowym, 
kl. energetyczna: 

A++

199

30.11
od

Dostępna

30.11
od

Dostępna

30.11
od

Dostępne
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1  Jodła diamentowa  
na pniu 
sztuczna, 140 cm, z połyskującym  
śniegiem - 99,99 zł

Drewniany dziadek  
do orzechów

2  wys. 26 cm - 34,99 zł

3  wys. 38 cm - od 54,99 zł

4  wys. 60 cm - 94,99 zł

22.11
od

Dostępne
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Obrus w świąteczną  
kratę

wym. 130 x 180 cm - 59,99 zł  
wym. 140 x 220 cm - 69,99 zł

od 5999

Talerz prostokątny  
Dziadek do orzechów
wym. 20 x 12,8 cm - 15,99 zł
wym. 25,8 x 15,8 cm - 28,99 zł

od 1599

Kubek ceramiczny 
Dziadek do orzechów 
z gumową przykrywką  
poj. 390 ml 

1499

1  Świecznik adwentowy LED
wys. 31 cm, bateria 9 LED, kolor światła: 
ciepły biały,  IP 20- 49,99 zł 

2  Wianek z oświetleniem LED
zdobiony bombkami, szyszkami  
i kokardą, kolory: złoty, czerwony 
śr. 30 cm - 26,99 zł

3  Bieżnik w świąteczną kratę
z chwostem, wym. 35 x 150 cm - 34,99 zł

4  Kubek Dziadek  
do orzechów
poj. 360 ml - 9,99 zł

5  Kubek Dziadek  
do orzechów
poj. 380 ml - 9,49 zł

6  Talerz głęboki Dziadek  
do orzechów
śr. 20 cm - 12,99 zł

7  Talerz choinka Dziadek  
do orzechów
wym. 25 x 17,5 cm - 17,99 zł

3

1

2

4

5

6

7

Choinka  
ceramiczna
kolor: złoty  
wys. 20,3 cm - 19,99 zł  
wys. 31,2 cm - 39,99 zł

od 1999

23.11
od

Dostępny
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1  Świecznik szklany
kolor: złoty  
wym. 13 x 30 cm - 34,99 zł  
wym. 13 x 35 cm - 36,99 zł  
wym. 13 x 40 cm - 39,99 zł

2  Figurka brokatowa 
Renifer
wys. 28 cm  
kolory: srebrny, szampański, 
czarny - 9,99 zł 

3  Świecznik  
ceramiczny
kolor: antyczny złoty  
wys. 15 cm - 19,99 zł  
wys. 23 cm - 29,99 zł  
wys. 31 cm - 39,99 zł 

4  Świecznik  
szklany
kolor: czarno-złoty  
wys. 33 cm - 59,99 zł 
wys. 39 cm - 64,99 zł

5  Bombka  
szklana
śr. 8 cm,  
kolor: czarno-złoty - 7,99 zł

6  Bombka szklana
śr. 8 cm  
kolor: czarno-złoty - 8,99 zł

1

2

3

4

5

6
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4

5

6

7

8

1  Salaterka Natalie
śr. 13 cm - 8,99 zł

2  Filiżanka  
ze spodkiem Natalie
poj. 240 ml - 15,49 zł

3  Talerz  
deserowy Natalie
śr. 20 cm - 10,99 zł

4  Talerz płytki  
Natalie
śr. 27 cm - 16,99 zł

5  Kubek na nóżce  
Natalie
poj. 400 ml - 14,99 zł

6  Obrus
wym. 140 x 250 cm,  
kolor: biały - 39,99 zł

7  Świecznik  
ceramiczny
kolory:  antyczny złoty,  
czarny matowy   
wys. 15 cm - 9,99 zł 
wys. 19 cm - 14,99 zł 
wys. 25 cm - 24,99 zł 

8  Renifer  
flokowany
materiał: polyresin 
kolor: czarny
wys. 20 cm - 29,99 zł
wys. 30 cm - 41,99 zł

Pomysły  
na świąteczne 

dekoracje  
stołu
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dek
ora

cje
Choinka  
ceramiczna
kolor: czarny  
wys. 20,3 cm - 16,99 zł  
wys. 31,2 cm - 31,99 zł

od 1699

Kubek Victoria
poj. 340 ml  
wzór: gwiazdka,  
kolor: biały 

699

Kubek Victoria
poj. 310 ml 
wzory: bombka, stroik  
kolor: czarny 

699

Renifer ceramiczny
kolor: srebrny  
wys. 36,8 cm

7299

Anioł
materiał: polyresin 
wys. 19,5 cm

2499

5

3

4

Choinka brokacona
materiał: plastik  
wys. 30,5 cm - 24,99 zł  
wys. 38 cm - 39,99 zł  

od 2499

1  Jodła brokatowa  
w jutowym worku
sztuczna, z efektem złotego brokatu 
wys. 60 cm- 22,99 zł

2  Anioł ceramiczny
wys. 25,5 cm - 29,99 zł

3  Renifer ceramiczny
kolor: srebrny 
wys. 25,2 cm - 55,99 zł

4  Wieniec jodłowy  
z brokatem
duży wieniec jodłowy z 3 rodzajami 
gałązek, zdobiony złotym brokatem 
śr. 61 cm - 44,99 zł

5  Renifer ceramiczny
kolor: złoty  
wys. 12,5 cm - 14,99 zł  
wys. 16 cm - 19,99 zł

1

2

30.11
od

Dostępny

1.12
od

Dostępny

30.11
od

Dostępny

30.11
od

Dostępne

30.11
od

Dostępne

13.12
od

Dostępny

13.12
od

Dostępna
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KASIA OGÓREK 
radzi:

ŚWIĄTECZNY 
STÓŁ  
W STYLU EKO

Nie masz pomysłu na aranżację stołu? Postaw 
na styl eko! Zacznij od obrusu lub bieżnika 
z naturalnych tkanin np. z lnu lub bawełny. 
Na środku stołu ułóż kilka gałązek świerku 
albo jodły, a pomiędzy nie powtykaj plastry 
suszonych cytrusów. Na każdym talerzu połóż 
serwetkę (najlepiej z ekologicznego papieru), 
na niej szyszkę i małą, iglastą gałązkę. Na 
koniec ustaw na stole świeczniki – pamiętaj,  
w stylu eko im prostsze dekoracje, tym lepiej.

Świecznik  
ceramiczny
wys. 15,5 cm - 22,99 zł  
wys. 19,1 cm - 26,99 zł  
wys. 23 cm - 32,99 zł 

od 2299

Choinka  
ceramiczna
kolor: czarny  
wys. 20,3 cm - 16,99 zł  
wys. 31,2 cm - 31,99 zł

Anioł
materiał: polyresin 
wys. 19,5 cm

TEKSTYLIA NA STÓŁ 

Obrus z nadrukiem
rożne wzory i kolory 
wym. 140 x 180 cm - 24,99 zł   
wym. 150 x 220 cm - 29,99 zł

od 2499

Obrus
kolor: biały, wzór: prążki 
wym. 130 x 180 cm - 29,99 zł  
wym. 150 x 220 cm - 34,99 zł  
wym. 150 x 300 cm - 44,99 zł

od 2999

Bieżnik z nadrukiem
różne wzory i kolory 
wym. 33 x 180 cm  

1999

Bieżnik z nadrukiem 
świątecznych skrzatów
kolory: szary, czerwony
wym. 32 x 180 cm  

2499

Bieżnik z nadrukiem 
z chwostami
różne wzory i kolory, wym. 33 x 180 cm

1999

Bieżnik ze srebrną 
aplikacją
kolory: biały, szary
wym. 37 x 175 cm  

3999

Obrus z błyszczącej 
tkaniny
kolory: czerwony, srebrno-biały
wym. 150 x 220 cm   

3499

Obrus świąteczny
kolory: czerwony, biały,  
wzór: jodełka
wym. 150 x 220 cm  

3499

TEKSTYLIA DO SYPIALNI 

Pościel Lili 
materiał: bawełna satynowa, różne wzory 
wym. 140 x 200 cm - 79,99 zł  
wym. 160 x 200 cm - 89,99 zł  
wym. 200 x 220 cm - 99,99 zł 

od 7999

30.11
od

Dostępne

6.12
od

Dostępny

6.12
od

Dostępny
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Choinka żyłkowa  
z białymi końcami  
200 cm 
choinka z żyłki PCV, na stojaku

149
Choinka zdobiona 
brokatem 180 cm
choinka z gałązkami PE,  
na stojaku

199
Choinka Anna 150 cm
z folii PCV, seledynowe końce,  
na stojaku 

9999

Girlanda świerkowa  
z oświetleniem 80 LED
zasilanie: baterie AA*   
dł. 3,2 m
kolor: ciepły biały,  

7699

Choinka zdobiona 90 cm
z naturalnymi dodatkami  
i połyskującym ośnieżeniem,  
na stojaku

6499

Girlanda jodłowa  
z brokatem  
3 rodzaje gałązek 
zdobiona złotym brokatem 
dł. 270 cm 

4499
Girlanda 
ośnieżona 
flokowana 
dł. 270 cm  
szer. 30 cm

4999

Jodła Lea 220 cm
imitacja jodły, na stojaku

129

STOJAKI DO CHOINEK 

Stojak choinkowy 10 L 
wym. 31 x 25 cm, do drzewek o max. 
wys. 250 cm, możliwość regulacji ot-
woru montażowego, max. śr. otworu 
do mocowania: 10,5 cm

5799

Automatyczny  
stojak choinkowy
kolor: zielony  
śr. 34 cm, wys. 9 cm

109
Stojak do choinki  
Orbita
kolor: zielony  
śr. 39,5 cm, wys. 16 cm

2699

Stojak choinkowy
do choinki do 4 m wysokości,  
pień do 10 cm, z pojemnikiem  
na wodę

4999

SZTUCZNE 

CHOINKI  

I GIRLANDY

*baterie nie są dołączone do produktu

23.11
od

Dostępny

13.12
od

Dostępna

23.11
od

Dostępna
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ROŚLINY ŻYWE 

 SZTUCZNE GAŁĄZKI OZDOBNE 

Sosna  
kanadyjska 120 cm
choinka zielona  
z okrągłymi końcami, 
stojak w zestawie

3999
Poinsecja  
1-pędowa
doniczka: 9 lub 10 cm

499

Storczyk 2-pędowy
wys. 45 cm, doniczka: 12 cm 
kwiaty prowadzone w formie 
kaskady, ozdobne opakowanie

4999

Świerk  
pospolity
śr. doniczki: 43 cm 
(18-20 l) 
wys. 130-150 cm

3499

Choinka  
Iza 45 cm
z bielonymi 
końcówkami,  
na stojaku

899

1  Poinsecja bukiet
dł. 46 cm - 23,99 zł

2  Poinsecja
dł. 70 cm - 9,99 zł

3  Gwiazda  
betlejemska na piku
dł. 32 cm - 6,99 zł

4  Gałązka ozdobna
dł. 60 cm, z szyszką, 
liśćmi i jarzębiną -8,99 zł

5  Gałązka ozdobna
dł. 70 cm - 9,99 zł

6  Gałązka dekoracyjna 
dł. 82 cm, kolory: czarny,  
szampański, srebrny - 5,99 zł

7  Magnolia na piku
dł. 60 cm - 8,99 zł

8  Liść brokatowy
dł. 75 cm,  
kolor: czarno-srebrny - 7,99 zł

1

2

3
4

5

6

7 8

Choinka żyłkowa  
nierozczepiana 90 cm
z żyłki PCV, na stojaku

3999

Jodła diamen-
towa na pniu 
140 cm
z połyskującym  
śniegiem

9999

Amarylis 2-pędowy  
w ceramicznej doniczce 
doniczka: 12 cm

2999

Kalanchoe
wys. 25 cm,  

doniczka: 12 cm

999

*dostępne również  
większe poinsecje

13.12
od

Dostępna
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Zestaw wkrętaków 
i końcówek 
wkrętakowych  
14 szt. NEO
końcówka magnetyczna 
gwarancja: 25 lat

Wkrętak IXO V
napięcie akumulatora: 3,6 V 
poj. akumulatora: 1,5 Ah, prędkość obrotowa  
bez obciążenia: 215 obr./min 
magnetyczny uchwyt na końcówki z chwytem 
sześciokątnym

167

Zestaw ENERGY+   
z wiertarko - wkrętarką
w zestawie: wiertarko-wkrętarka, 
moment obrotowy: 35/55 NM, udar I: 
0-5250 obr./min, II: 0-18750 obr./min, 
akumulator 2Ah, ładowarka, torba 

Skrzynka technican box
wym. 48 x 17,7 x 37,8 cm, wyjmowany organizer 
z 4 przegródkami, metalowe zapięcia 
*bez wyposażenia

119Wyrzynarka  
Stanley Fatmax
moc: 710W 
prędkość skokowa: 0-3200 obr./min 
dł. skoku 20 mm 
max. kąt odchylenia od pionu 45°

329

Zestaw Multitool NEO
narzędzie wielofunkcyjne: w jednym narzędziu 
znajduje się 10 różnych funkcji, m.in. wkrętaki, 
nóż, otwieracz, pilnik, nożyce, latarka: wo-
doszczelność IPX7, 1 x dioda LED, strumień 
świetlny 200 lm, zoom

7799
/kpl.

cie
ka

we
 pr

eze
nty

Zestaw ENERGY+  
ze szlifierką
w zestawie: szlifierka 
obroty: 10000 obr./min, śr. tarczy: 115 mm, 
akumulator 2Ah, ładowarka, torba

399 /kpl.

Dalmierz laserowy  
Zamo III Solo Bosch
dioda lasera: 635 nm 
zakres pomiarowy: 0,15-20,00 m 
dokładność pomiarowa: ± 3,0 mm 
czas pomiaru max.: 4 s 
wym. 105 x 22 x 3 mm 
akumulator: 2x 1,5V LR03 (AAA)

175

POMYSŁ 

NA 

PREZENT

379 /kpl.

4499
/kpl.
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Kołowrotek Tramp 
TM 200 Jaxon
przełożenie: 5,2:1 
poj. szpuli: 0,20 mm/230 m 
il. łożysk bb: 3

3699Sygnalizator  
elektroniczny XTR 
CARP WEEKEND 201
identyfikacja optyczna  
i akustyczna brania
kolor diody: czerwony

2499

Wędka Intensa  
GTX X-CROSS TELE 
dł. 330 cm, dł. transportowa: 100 cm 
ciężar wyrzutu: 10-40 g, akcja: M

109 Podbierak ECO
dł. całkowita : 175 cm 
dł. po złożeniu : 82 cm 
śr. oczek: 8 mm 
wym. kosza: 50 x 50 cm

3499

Wędka Zaffire TELE CARP RT
dł. 300 cm, dł. transportowa: 87 cm 
ciężar wyrzutu: 30-80 g, akcja: M

4999

Zestaw kluczy  
nasadowych 46 szt.,  
1/4’’, NEO
stal CRV, 

9999
/kpl.

Zestaw wierteł i bitów  
X-Line 33 szt., Bosch
w zestawie: 
18 wierteł do: drewna Ø 3-8 mm,  
kamienia Ø 4-8 mm i metalu Ø 2-5 mm,
10 końcówek wkręcających: PZ, PH, SL, TORX
3 klucze nasadowe sześciokątne, przedłużka 
magnetyczna, rozwiertak

4999
/kpl.

Skrzynka narzę- 
dziowa 16 PREMIUM
wym. 41,4 x 22,3 x 20,5 cm 
wzmocnione zatrzaski

4999

Zestaw  
skrzynek 13” + 16”  
HeroBox Basic
wymiary: 
skrzynka 13”:  
33 x 20 x 16 cm 
skrzynka 16”:  
39,5 x 23 x 22 cm

2399
/kpl.

Organizer/Skrzynka 
narzędziowa Stack’N’Roll
1. Organizer
poj. 12,5 l - 98,99 zł 
2. Skrzynka narzędziowa
poj.33 l - 117 zł
3. Skrzynka na kółkach
wym. 52,5 x 41,1 x 55,5 cm
poj. 52 l - 237 zł

od9899

 1

 2

3

POMYSŁ 

NA 

PREZENT

POMYSŁ 

NA 

PREZENT

gwarancja 25 lat

gwarancja 25 lat

199 /kpl.

Zestaw kluczy  
nasadowych 73 szt., 
1/2”, 1/4”, CrV NEO 
stal CRV 



Szlifierka kątowa  
napięcie: 18 V
śr. tarczy: 115 mm
prędkość: 8500 obr./min

219

Pilarka tarczowa
napięcie: 18 V 
śr. tarczy: 150 mm, 
obroty: 4200 obr./min
podłączenie od odkurzacza  

299

Piła szablasta
napięcie: 18 V, prędkość: 2600 skok/min 
skok brzeszczotu: 22 mm 
gł. cięcia drewno/stal: 100/6 mm  
 

239
Klucz udarowy
napięcie: 18 V 
silnik bezszczotkowy
moment obrotowy: 215 Nm 
uchwyt: 1/2” (zewn.) 
 

449

Młot udarowy
napięcie: 18 V 
udar pneumatyczny 
udar: 1,2 J 
uchwyt: SDS-plus 
funkcje: wiercenie, wkręcanie, 
wiercenie + udar 

299

Wiertarko-wkrętarka
napięcie: 18 V
moment obrotowy: 44 Nm 
dwa biegi : I: 0- 350 obr./min,  
II: 0-1250 obr./min
ustawienia momentu obr.: 20+1  
średnica wiercenia: 10 mm 

149

Szlifierka mimośrodowa
napięcie: 18 V 
śr. stopy: 125 mm 
regulacja prędkości 
prędkość: 14 000–22 000 obr./min 

199

ZESTAW STARTOWY 18 V 
akumulator: 2,5 Ah
szybka ładowarka: 50 min

22

POMYSŁ 

NA 

PREZENT



DOKARMIAMY PTAKI ZIMĄ

1  Zestaw prezentowy 
dla psa
zestaw zawiera: sznur, 2 piłki, kość, 
świąteczną laskę -16,99 zł

2  Świąteczna obroża  
z kokardką, bandamką
max. dł.: 30 cm, szer.: 1 cm
kolor: czerwony, zielony - 9,99 zł

3  Piłka świąteczna
śr. 11,5 cm, waga: 160 g - 7,99 zł

4  Miska plastikowa 
PUPPY
poj. 850 ml, kolory: niebieski,  
jasny brąz, z podstawką  
antypoślizgową - 18,99 zł

5  Karma mokra  
dla psów 1250 g 
smaki: z drobiem i warzywami,  
z wołowiną i warzywami, cena  
za 1 kg=3,59 zł - 4,49 zł

6  Karma mokra  
dla kotów 415 g
smaki: z drobiem i wątróbką,  
z łososiem i tuńczykiem,  
cena za 1 kg=4,80 zł - 1,99 zł

7  Zestaw akwarystyczny 
AQUA CLEAR
poj.: 20 l, kolor: czarny, biały,  
wym.: 40 x 20 x 33 cm, w zestawie: 
akcesoria - 229 zł/kpl.

8  Transporter Gulliver

kolor: zielony, drzwiczki plastikowe
tworzywo sztuczne pochodzące z recyk-
lingu, wym.: 28 x 46 x 30 cm - 49,99 zł

9  Toaleta CATHY 
 z filtrem
kolor: zielony, tworzywo sztuczne 
pochodzące z recyklingu,  
wym. 40 x 56 x 40 cm - 47,99 zł

10  Legowisko
kolory: szary, czarny z nadrukiem 
LOVE my DOG, Oxford, poduszka: 
dzianina futerkowa 
wym. 45 x 40 x 14 cm - 44,99 zł 
wym. 57 x 48 x 15 cm - 59,99 zł  
wym. 67 x 56 x 16 cm - 69,99 zł

11  Karmnik
drewniany, kryty papą, słomą
różne rodzaje i rozmiary - od 22,99 zł

12  Spirala na kule 
tłuszczowe
6 kul w zestawie, różne kolory,  
metal - 12,99 zł

13  Karma zimowa  
dla ptaków
waga: 1 kg - 5,29 zł

14  Zimowy pokarm/
przysmak dla ptaków
różne rodzaje,  
cena za 1 kg od 12,48 zł - od 3,99 zł

15  Kula w siatce
waga: 100 g - 0,99 zł
waga: 220 g - 1,69 zł
cena za 1 kg od 7,68 zł  

23
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Farba lateksowa  
Beckers Designer  

Colour 2,5 l
poj. 2,5 l 

wykończenie mat 
najwyższa odporność na mycie 

wodą z detergentem 
wydajność: 16 m2/l 

cena za 1 l=24,00 zł

5999

BLACK
WEEK

22-27 LISTOPADA

ZAPRASZAMY  
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OFERTA OBOWIĄZUJE  W NASTĘPUJĄCYCH SKLEPACH:  

Aleksandrów Kujawski, Babice Nowe, Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, 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, Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko, Głogów, Głuchołazy, Gniezno, Goleniów, Golub-Dobrzyń, 
Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarosław, Jelcz-Laskowice, Jelenia 
Góra, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kielce, Kluczbork, Knurów, Koło, Kołobrzeg, Konin, Konstantynów Łódzki, Koszalin, Koszarówka, 
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., Olecko, Olkusz, Oława, Ostróda, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Oświęcim, Pabianice, ul. Myśliwska 36/38, Pabianice, ul. Zamkowa 31, 
Piekary Śl., Piła, Piotrków Tryb., Pleszew, Poznań CH Pestka, Poznań CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, 
Puck, Pyrzyce, 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 Śląska, Środa Wlkp., Świdnik, Świebodzice, Świecie, Świętochłowice,  
Świnoujście, 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 CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin. 

Szukasz prezentu?
Nie możesz się zdecydować?  
Karta podarunkowa Bricomarche 
to idealne rozwiązanie na idealny 
prezent. Doładuj kartę w sklepie  
na dowolną kwotę od 50 zł  
i podaruj ją bliskim. Regulamin  
karty na www.bricomarche.pl

Mop Vileda SPRAY 
MAX BOX  

ze spryskiwaczem
skład zestawu: mop  

ze sprayem, wkład

7299


