Oferta ważna od 26 kwietnia do 7 maja
lub do wyczerpania asortymentu.

maja popielarska
„Nowa Maja w ogrodzie”

Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów oferujących produkty z gazetki.

porada MAI

1599

kpl.

CORDOBA - zestaw mebli metalowych
11-częściowy
2 wzory: granatowy w kratkę w zestawie z bordowym parasolem,
beżowy w kratkę w zestawie z beżowym parasolem
stół ze szklanym blatem i otworem na parasol,
wym. stołu: 150 x 90 x 72 cm
6 foteli 4-pozycyjnych z poduszkami,
wym. 55 x 85 x 94 cm, gr. poduszki: 5 cm
2 podnóżki z poduszkami, wym. 49 x 47,5 x 34 cm,
gr. poduszki: 5 cm
stolik ze szklanym blatem, śr. 46 cm, wys. 48 cm
parasol, śr. 2,4 m, 6 żeber, poliester 120 g/m²

349

sz t .

Kosiarka elektryczna
BestGreen
moc: 1400W
szer. koszenia: 34 cm
poj. kosza: 35 L
centralna 5-stopniowa regulacja wysokości
koszenia: 25-65 mm

czytaj więcej

strona 4

od

19

99zt.

5

49t.

s

Obrus

sz

Rośliny Trio-mio

wym. 140 x 180 cm - 19,99/szt.
wym. 140 x 240 cm - 29,99/szt.
*dostępne inne wzory i wymiary

gatunki: bacopa, calibrachoa,
petunia, verbena
3 kolory rośliny w jednej doniczce
doniczka: 13 cm

69

6

99zt.
s

99zt.
s

Zabezpieczenie rowerowe

Siatka pleciona ocynkowana
wys. 1,5 m, dł. rolki: 10 m
oczko: 60 x 60 mm
kolor: antracyt
cena za mb: 7,00 zł

na kluczyk
dł. 65 cm, różne kolory

79

sz t .

Grill trójkątny

29

99zt.
s

Wentylator biurkowy
śr. 23 cm, wys. 37 cm,
kolory: biały, czarny
moc: 21W
2 prędkości nawiewu,
oscylacja 90º

śr. rusztu: 43 cm
wym. 145 x 80 cm
lakierowana i emaliowana
blacha stalowa,
chromowany ruszt

49

99zt.
s

Wentylator podłogowy
śr. 40 cm, wys. 120 cm, kolory: biały, czarny
moc: 40W
oscylacja: 90°
3 prędkości nawiewu

1

2

3

99zt.
s

1. Butelka szklana ze słomką - 3,99/szt.
poj. 450 ml metalowe wieczko różne wzory i kolory

2

2. Kufel szklany ze słomką i uchwytem - 3,99 szt.
poj. 450 ml metalowe wieczko różne wzory i kolory

5

49p.
o

Węgiel drzewny 2,5 kg
cena za 1 kg=2,20 zł

5

49p.
o

Brykiet węgla
drzewnego 2,5 kg
cena za 1 kg=2,20 zł

59

99zt.
s

Leżak bujany Leniwiec
różne kolory
wym. 140 x 50/58 x 29/96 cm
dł. textylenu: ok. 157 cm
obciążenie: max 110 kg

49

99zt.

129

sz t .

nadmuchanie materaca trwa tylko ok. 140 sekund

Piaskownica/Basenik
Paradiso 2w1

Materac flokowany Double
wym. 191 x 137 x 30 cm
kolor: szary
wbudowana pompa o mocy: 220-240V
torba do przenoszenia
zestaw naprawczy w komplecie

24

s

wym. 1 elementu: 87 x 78 x 20 cm
po rozłożeniu: 80 x 87 x 155 cm
kolory: zielony, różowy, niebieski

99zt.
s

Koc piknikowy
wym.130 x 160 cm
2 wzory
warstwa zewnętrzna: polar
z dodatkiem wełny
wodoodporny spód

59

99zt.
s

Fotel nadmuchiwany
flokowany
wym. 112 x 112 x 66 cm
różne kolory
zestaw naprawczy w komplecie

24

65t.

119

sz t .

199

sz t .

Płot lamelowy
wym. 150 x 180 cm
rama, wym. 1,8 x 3,5 cm
listwa, wym. 0,42 x 6,5 cm
z drewna sosnowego impregnowanego
ciśnieniowo
*rama, wym. 2,0 x 4,5 cm, listwa,
wym. 0,42 x 6-6,4 cm - 29,89/szt.

Nożyce elektryczne GO/ON!
do żywopłotu
moc: 600 W
dł. robocza: 45 cm
gr. ciętych gałęzi: max 16 mm
podwójny włącznik bezpieczeństwa

Parasol stalowy z wentylacją
i stelażem bocznym
różne kolory, śr. 300 cm, z falbaną
stelaż stalowy z korbką, 8 żeber stalowych,
podstawa krzyżakowa bez obciążników
materiał: poliester 180 g/m²

8

99zt.
s

Płotek sztachetowy wbijany
wym. 90 x 45 cm
wys. po wbiciu: 28 cm
sztacheta: 1,6 x 9 cm
impregnowany ciśnieniowo

sz

529

sz t .

Kosiarka spalinowa
poj. silnika: 139 cm³, moc: max 4,56KM
szer. koszenia: 40 cm
poj. kosza: 45 L
8-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia
regulacja obrotów silnika

maja popielarska
„Nowa Maja w ogrodzie”

OGRÓD

299

449

szt.

Ochroń swoje warzywa przed
szkodnikami – przy roślinach posadź
aksamitki.

799

szt.

Coleus (Pokrzywka)

Goździk

różne kolory
doniczka: 10,5 cm

różne odmiany
doniczka: 9,5 cm

Oglądaj Maję w programie „Nowa Maja w ogrodzie”
w każdą niedzielę w HGTV Home & Garden!

więcej porad na facebooku
Bricomarché po sąsiedzku

399

szt.

szt.

Pelargonia angielska

Rabarbar - sadzonka

różne kolory
okazałe rośliny, unikalne kolory,
obfite kwitnienie
doniczka: 13 cm

etykieta z opisem odmiany
i sposobem uprawy
doniczka: 9 cm

699

990

op.

op.

Rozsada warzyw
w 10-paku

Truskawki/Poziomki
w 10-paku

opis odmiany oraz sposób
uprawy na etykiecie
różne gatunki

6

899

99

pojemnik: 2 L
niskopłożąca odmiana
o żółtawym wybarwieniu

różne odmiany
pojemnik: 2 L

op.

szt.

Jałowiec Goldschatz

Krzew borówki

999

399

szt.

szt.

różne odmiany

Pomidor w dużym 6-paku

Pomidor koktajlowy
karłowy

gatunki: koktajlowy, wielkoowocowy
różne odmiany

doniczka: 12 cm

139

2,43 m

szt.

99

5 lat gwarancji
nie wymaga malowania

Siatka leśna ocynkowana

Przęsło ogrodzeniowe Maciek ocynkowane

wys. 1,2 m, dł. rolki: 50 mb
cena za mb: 1,98 zł

wys. 1,2 m, szer. 2,0 m
kolor: antracyt, struktura

antracyt

1,53 m

ocynkowany ogniowo

szt.

4299
szt.

od

Panel ogrodzeniowy 3D
wym. 2,43 x 1,53 m
oczko: 75 x 200 mm
cena nie obejmuje słupków

4

zakupy na

199
szt.

Palik strugany

dł. od 100 cm
*dostępne paliki w różnych wymiarach
do pomidorów, jak i drzewek

RATY

prawdziwe raty

od

1399
szt.

Kantówka

wym. 180 x 7 x 7 cm - 13,99/szt.
wym. 210 x 7 x 7 cm - 18,99/szt.
wym. 240 x 7 x 7 cm - 24,99/szt.

3 x 0% przez cały rok

449

Trampolina

obciążenie: max 150 kg

śr. 305 cm, śr. maty: 255 cm
wys. z siatką zabezpieczającą: 230 cm,
siatka zapinana na zamek + klamry, wys. siatki: 180 cm
solidna konstrukcja z galwanizowanych rurek, mata
z materiału odpornego na działanie promieni UV
trampolina spełnia najnowsze normy bezpieczeństwa
obowiązujące w UE

54 sprężyny

8999

zamek YKK

szt.

szt.

Basen rozporowy
z kołnierzem 244 x 66 cm
poj. 2300 L
zestaw naprawczy w komplecie

2299
kpl.

279

Taczka plastikowa z łopatką
i grabkami
szt.

Basen rozporowy
z kołnierzem 366 x 76 cm
poj. 5377 L
pompa o wydajności: 1249 L/h
zestaw naprawczy w komplecie

2399
szt.

Krzesełko dziecięce
składane

359

różne kolory
wym. 37 x 37 x 56 cm
rurki stalowe,
torba w zestawie

szt.

Basen rozporowy
ze stelażem 305 x 76 cm

od

poj. 4678 L
pompa o wydajności: 1249 L/h
zestaw naprawczy w komplecie

189

3999
szt.

9899

Materac flokowany Double

szt.

wym. 191 x 137 x 22 cm
kolor: granatowy
zestaw naprawczy w komplecie

Pompa z filtrem do basenu

wydajność od 1249 L/h
*dostępne inne modele pomp

1098

szt.

szt.

Kosiarka spalinowa GO/ON!
z napędem
regulowana rączka

Wykaszarka elektryczna
Bestgreen
moc: 710W
szer. robocza: 29 cm
żyłka: 1,5 mm x 5 m
regulacja teleskopowa,
regulacja kąta pracy głowicy,
system Tap&Go,
kółka prowadzące

silnik B&S, poj. 140 cm³
szer. koszenia: 46 cm
poj. kosza: 60 L
centralna 8-stopniowa regulacja
wysokości koszenia: 25-75 mm
4w1: kosz, wyrzut boczny,
wyrzut tylny, mielenie

2498

7499

szt.

szt.

Przedłużacz
pomarańczowy
1-gniazdowy
b/u, dł. 20 m

Przedłużacz
bębnowy 4-gniazdowy
z/u i wyłącznikiem termicznym
dł. 25 m

wał dzielony

379

regulacja obrotów silnika

szt.

Kosa spalinowa
silnik dwusuwowy, moc: max 3KM
poj. silnika: 52 cc
szer. robocza żyłki: 50 cm
szer. robocza noża: 25 cm
zbiornik na mieszankę,
klucze serwisowe
w komplecie: tarcza, szelki

łożyskowane koła

369

szt.

Pompa ogrodowa wielostopniowa
moc: 1300W
ciśnienie: max 5,6 bar
wydajność: 5400 L/h
wys. pompowania: max 56 m
gł. zasysania: max 6 m
silnik z zabezpieczeniem termicznym

Dobierz raty do swoich potrzeb. Zapytaj w sklepie o atrakcyjne opcje rat w Bricomarché.

899

1999

szt.

Lampa solarna plastikowa
kolor: czarny, dioda LED biała
wys. 41,5 cm

od

2999

3999

szt.

szt.

Lampa solarna plastikowa
kolor: czarny, dioda LED biała
wys. 44 cm

Lampa solarna
plastikowo-rattanowa

biała wys. 84 cm

od

szt.

Osłonka metalowa

3999

szt.

szt.

Lampa solarna dekoracyjna Lampion solarny
4 przezroczyste kwiatki, dioda LED ze świecą LED

kolor: czarny, dioda LED biała
wys. 35,5 cm

399

3999

szt.

Lampiony szklany
wys. 26 cm
*cena nie obejmuje świecy

kolor: czarny, dioda LED biała
wys. 26 cm

2999

Skrzynka drewniana
dekoracyjna

szt.

wym. 29,5 x 18,5 x 12 cm - 29,99/szt.
wym. 35 x 23 x 13,5 - 39,99/szt.
wym. 39,5 x 27 x 15 cm - 49,99/szt.

kolor: biały
*cena nie obejmuje roślin

wzory: Flowers, Serce
wym. od 10 x 7 x 9 cm
*cena nie obejmuje roślin

Tekstylia bawełniane
wzór: city, lawenda

2

1

Sztuczna trawa Edge
szer. 2 m

1289

2599
szt.

szt.

Lampa olejowa

Figura ogrodowa
ceramiczna Krasnal
wys. 30 cm
różne wzory i kolory

wym. 34 x 34 cm

3. Fartuch - 16,99/szt. wym. 60 x 80 cm

od

3999
szt.

Figura ogrodowa ceramiczna

z baterią solarną diody led umieszczone
w oczach sowy

30 cm

osłonka na roślinę

z latarenką na tealight

z termometrem

17 cm

25 cm

6

z latarenką na tealight

wzór: ptak, żaba, ślimak, sowa
wym. od 25,5 x 19,5 x 17 cm

15 cm

różne kolory
wys. 24 cm

1. Mata - 6,99/szt. wym. 30 x 45 cm
2. Koszyk na pieczywo - 10,99/szt.

32 cm

m2

28 cm

1178

3

osłonka na roślinę

3999
szt.

Figura ogrodowa
ceramiczna Żaba
wys. 32 cm

bardzo szeroki - idealny
do dużych zestawów mebli

149

379

szt.

szt.

Parasol aluminiowy
podwójny

Parasol aluminiowy
z wentylacją

wym. 270 x 460 x 230 cm
stelaż uchylny, kolor: antracyt
kolory: ecru, ciemny brąz
12 żeber
tyczka, śr. 48 mm, z korbką
poliester 180 g/m²

śr. 3 m
stelaż uchylny
różne kolory
6 żeber
tyczka, śr. 48 mm

669

szt.

Huśtawka ogrodowa
3-osobowa

wym. 190 x 117 x 180 cm
stelaż stalowy ciemnoszary, obicie
w kolorze czarnym lub antracytowym
daszek poliester 160 g/m²

latarenka
jednoelementowa konstrukcja
niewymagająca skręcania

299

szt.

Pawilon z falbaną
wym. 300 x 300 cm, różne kolory
stelaż stalowy
materiał: poliester 180g/m²
torba do przechowywania w komplecie

moskitiera

849

szt.

z podłokietnikami

9999

Pawilon poliestrowy
z moskitierą i latarenką

szt.

wym. 300 x 300 x 280 cm
kolor: ecru
stelaż stalowy zdobiony z półkami
dach poliester 180 g/m²

Leżak składany
z drewna bukowego
wym. 122 x 60 x 80 cm
drewno impregnowane

łatwy w montażu i utrzymaniu w czystości
szeroki rozkładany blat na 12 osób

wysoka trwałość i odporność na działanie
warunków atmosferycznych i promieniowania UV

1995

kpl.

HARMONY - zestaw mebli 7-częściowy
stół rozkładany, wym. 162/241 x 100,5 x 74 cm,
faktura powierzchni imitująca drewno
6 foteli, wym. 59 x 60 x 86 cm, obciążenie: max 110 kg

składane krzesła i fotele
poduszki o gr. 1,8 cm

1299

kpl.

MILTON - zestaw mebli z drewna eukaliptusowego 7-częściowy
stół owalny, wym. 160,5/220 x 100 x 74 cm
4 krzesła składane z poduszkami, wym. 49 x 59,5 x 94 cm
2 fotele składane z poduszkami, wym. 55 x 59,5 x 94 cm

1999

kpl.

CORIA - zestaw z drewna eukaliptusowego 7-częściowy
stół prostokątny rozkładany, wym. 170/210/250 x 100 x 75 cm
4 krzesła składane, wym. 58 x 47,5 x 93 cm
2 fotele składane, wym. 58 x 55 x 93 cm

HOBBY
Gaz pieprzowy
policyjny 50 ml
- 34,99/szt.
cena za 1 L=699,80 zł

Pompka aluminiowa
4bike - 11,99/szt.
Zestaw 2 lamp rowerowych
Quick Clip - 12,99/kpl.

Kołowrotek 3-łożyskowy Jaxon Magnet
Carp FRM 301 - 64,99/szt.

2 lampy: przednia i tylna
2 funkcje świecenia, zasilanie:
2 ogniwa guzikowe (w zestawie)

wielkość: 300
przełożenie: 5,2:1
poj. szpuli: 0,25 mm-230 m
waga: 326 g
szpula zapasowa

Wiatrówka Steyr - 259/szt.
replika pistoletu M9-A1
kaliber: 4,5 mm
prędkość początkowa: 130 m/s
zasilany kapsułą CO2
pojemność magazynka: 19 kulek typu BB
energia kinetyczna pocisku: poniżej 17 J
waga: 532 g
w zestawie celownik laserowy

Preparat wielofunkcyjny
WD-40 z aplikatorem 250 ml
- 14,99/szt.
do smarowania, do konserwacji,
do czyszczenia, do wypierania wilgoci
cena za 1 L=59,96 zł

Smar WD-40
do łańcuchów rowerowych
250 ml - 19,99/szt.
zapewnia całoroczną ochronę
łańcucha
cena za 1 L=79,96 zł

Wędka teleskopowa Jaxon Arcadia
Tele Allround - 59,99/szt.
6 sekcji
wyrzut: 10-40 g
dł. 350 cm, dł. po złożeniu: 105 cm
waga: 361 g

Aspekty prawne zakupu i posiadania:
Zgodnie z ustawą o broni i amunicji wszystkie wiatrówki
(zarówno z lufą gwintowaną, jak i lufą gładką) o energii pocisku poniżej
17 J (dżuli) dostępne są w Polsce bez zezwolenia dla osób pełnoletnich.

działanie przy użyciu
kamieni lawy

certyfikat GS

umożliwia grillowanie
na dwóch poziomach
jednocześnie

159

szt.

Grill wózek z 3 półkami
wym. rusztu: 40 x 45 cm
wym. 99 x 50 x 83 cm
ruszt grillowy i węglowy
palenisko emaliowane, ruszt chromowany,
pokrywa na zawiasach emaliowana, regulowana
wysokość rusztu, 3 półki drewniane
kółka do łatwego przemieszczania

219

szt.

Grill węglowy wózek
Munchen
stalowy, wym. 88 x 51 x 90 cm,
wym. rusztu: 58 x 20 cm
2 ruszty, 2 poziomy regulacji rusztów
dolna półka, kółka do łatwego
przemieszczania
pokryty lakierem wysokotemperaturowym

498

szt.

Grill gazowy dwupalnikowy Lava
wym. rusztu: 48,5 x 37,5 cm
wym. 99,5 x 49 x 102 cm
moc: 5,5 kW
palnik boczny do gotowania, moc: 1 kW
lakierowana blacha stalowa, podwójny palnik ze stali
aluminizowanej, chromowany ruszt do grillowania
wskaźnik temperatury w pokrywie, półka boczna i dolna
kółka do łatwego przemieszczania
wąż, reduktor i kamienie lawy w zestawie

489

szt.

Grill betonowy Grado
wym. grilla: 90 x 68 x 191 cm
wym. rusztu: 45 x 33 cm
waga: 260 kg
3-poziomowy chromowany ruszt
*grill w sprzedaży jest niezmontowany
i niepomalowany, co daje możliwość
dopasowania wyglądu grilla do wystroju ogrodu

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:
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, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarocin, Jarosław, Jelcz-Laskowice, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kluczbork, Knurów, Kołobrzeg, Konin, 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, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puck, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, Siedlce,
Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, 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

Informator handlowy 10/2017 ważny od 26 kwietnia do 7 maja 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.

wentyl: AV/DV
dł. 28 cm

