Oferta ważna od 12 kwietnia* do 31 maja. *Niektóre rośliny dostępne w innym terminie. Szczegóły w gazetce.

inspiracje

maja popielarska
program „Maja w ogrodzie”

Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów oferujących produkty z gazetki.

porada MAI

czytaj więcej
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Lawenda - 5,99/szt.

wys. 20 cm
pojemnik: 1 L

Bukszpan formowany - od 29,99/szt.
doniczka: 19 cm
2 Kula, śr. 22,5 cm - 29,99/szt.
3 Stożek, wys. 55 cm - 49,99/szt.

1
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japonski

rośliny dostępne od 12 kwietnia

Donice z terakoty

Deska tarasowa sosnowa - 16,97/szt.

2

wym. 2,5 x 14 x 250 cm
ryflowana, impregnowana ciśnieniowo
zastosowanie: tarasy, ogrodzenia, pomosty, ścieżki
cena za 1 m²=48,49 zł

Lampa owadobójcza
-orientalna - 39,99/szt.
moc: 3W, wys. 24 cm
kolor: brąz

od 12,49/szt.

od 14,49/szt.

od 16,99/szt.

kolory: brąz, terakota, z otworem
śr. od 16 cm, wys. od 14 cm

kolor: brąz, z otworem
śr. od 15 cm, wys. od 13 cm

kolor: brąz, z otworem
śr. od 19 cm, wys. od 17 cm

Magnolia - 19,99/szt.
różne odmiany
wys. 80-100 cm
pojemnik: 3 L

Klon palmowy Atropurpureum
- 29,99/szt.

Złotokap* - 49,99/szt.
wys. 160-180 cm
pojemnik: 7 L

wys. 40-60 cm
pojemnik: 3 L

Pieris japoński - 18,99/szt.
różne odmiany
zimozielony, kwaśnolubny
wys. 20-25 cm
pojemnik: 2 L

地球

*przykładowa aranżacja

Strumyk ogrodowy Garden Brook - 299/kpl.
3 elementy, dł. zestawu: max 140 cm, dowolna aranżacja kształtu
imituje naturalny wygląd strumienia, odporny na warunki atmosferyczne
*dostępny w wybranych sklepach Bricomarché

Azalia japońska
- 69,99/szt.
różne kolory
wys. 40-50 cm
pojemnik: 10 L

Tuja Pon-Pon
- 119/szt.
odmiana: Smaragd, Plicata Excelsa
wys. 100-120 cm
pojemnik: 10 L

Bukszpan Pon-Pon
- 49,99/szt.
wys. 45-65 cm
pojemnik: 5 L

angielski

rośliny dostępne od 12 kwietnia
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FOTO DO WYMIANY

Donice z terakoty

Powojnik/Clematis
- 9,99/szt.

4

od 34,99/szt.

od 63,99/szt.

kolor: biały, z otworem
śr. od 27 cm, wys. od 23 cm

kolor: biały, z otworem
śr. od 29 cm, wys. od 26 cm

różne odmiany
wys. od 60 cm
pojemnik: 2 L

Winobluszcz
- 8,99/szt.
różne odmiany
wys. 60-80 cm
pojemnik: 2 L

Hortensja
pnąca - 11,99/szt.
pojemnik: 2 L

ROSARIUM
oferta ważna od 11 do 21 maja

Róża - od 19,99/szt.

różne kolory i odmiany
pojemnik: 3 L
*wielkokwiatowe i rabatowe - 19,99/szt.
*okrywowe - 24,99/szt.
*licencyjne: Harkness - 26,99/szt.
*licencyjne: Tantau, Kordes,
Meilland - 29,99/szt.

Rododendron - 59,99/szt.
różne kolory
wys. 40-60 cm
pojemnik: 10 L

Mieszanka nasion traw
Premium 1 kg - od 21,99/op.
rodzaje: gazonowa, sportowa, cieniolubna

Azalia wielkokwiatowa
- 8,99/szt.
różne odmiany
wys. 40-60 cm
pojemnik: 2 L

Siatka przeciw kretom
Horti - 1,69/mb
szer. 1,0 m
kolor: czarna

patio
ogród

Lawenda w 6-paku*
- 9,99/op.

6

odmiany zimujące
*dostępna od 20 kwietnia

Osłonka Wave - od 19,99/szt.
różne kolory
śr. od 29,3 cm, wys. od 27,7 cm

rośliny dostępne od 12 kwietnia

Donica z cementu - od 69,99/szt.
kolory: czarny, szary
kompozytowa, z otworem
śr. od 26 cm, wys. od 26 cm

Donica z włóknem szklanym - od 149,99/szt.
kolory: rdzawy, ołów
lekkie i wytrzymałe
śr. od 28 cm, wys. od 33 cm

Calioppe Rose
Splash

Amelit

Americana
Violet

doniczka: 12 cm

Pelargonia bluszczolistna
- 4,99/szt.

Pelargonia rabatowa
- 4,99/szt.

doniczka: 12 cm

Fuksja na pniu
- 29,99/szt.
wys. 50 cm
doniczka: 14 cm

Margaretka na pniu
- 24,99/szt.
wys. 50-60 cm
doniczka: 15 cm

Americana
White Splash

Americana
Pink Splash

Temprano Maxime

Pelargonia dwubarwna
- 5,49/szt.

Classic
White

Diabolo

doniczka: 12 cm

Oleander na pniu
- 39,99/szt.

Helena

1

2

wys. 80 cm
doniczka: 19 cm

Oleander
- 14,99/szt.
wys. 30 cm
doniczka: 14 cm

Tuja - 7,99/szt.
1. Smaragd, pojemnik 3 L
2. Danica, pojemnik 2 L
rośliny hodowane w donicy

15 lat gwarancji
produkt posiada atest PZH

Płot szczelny
prosty - 59,99/szt.
wym. 90 x 180 cm
rama, wym. 30 x 45 mm
listwa, 5 x 100 mm
*wym. 180 x 180 cm
- 79,99/szt.
*łuk, wym. 180 x 180 cm
- 95,99/szt.

nie wymaga impregnacji

Podest ryflowany
- 9,99/szt.
kolor: brąz
wym. 50 x 50 cm
gr. 28 mm, 7 desek, 3 podbitki
cena za 1 m²=39,96 zł

Deska tarasowa
kompozytowa - 30,79/szt.
wym. 2,2 x 14 x 220 cm
kolor: ciemny brąz
dwustronnie ryflowana i szlifowana
cena za 1 m²=99,97 zł

rośliny dostępne od 20 kwietnia
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balkon
taras

zmienia kolor

Verbena - 4,99/szt.
doniczka: 10 cm
różne odmiany

4

Star Jubilee

49
szt.

Mandeville

1

Knight Rider

2

Indian Summer

Petunia
doniczka: 12 cm
1. Crazytunia
2. Kaskadowa
3. Surfinia

8

Cherry Cheesecake

Bingo Orange

3 Gigant Blue

Lemon Slice

Cherry Punch

Niebieski

Banana Chocolate

Cherry Star

Calibrachoa superbells - 4,99/szt.
doniczka: 10 cm
długie i obfite kwitnienie, polecane do koszy
i skrzynek balkonowych

Pomarańczowy

Czerwony

Wilec - 5,49/szt.
do sadzenia pojedynczego
lub w kompozycjach
doniczka: 10 cm

Blanche Roche

Sally

Sunsatia - 4,99/szt.

Pelargonia bluszczolistna
- 4,99/szt.

doniczka: 12 cm
różne odmiany

Lollipop

doniczka: 12 cm

Granatit
*dostępne inne odmiany

Dipladenia Bella - 15,99/szt.
doniczka: 12 cm
Leonardo

Bergpalais

kolorowe liście

Pelargonia rabatowa - 4,99/szt.
doniczka: 12 cm
różne odmiany

Pelargonia Champion - 5,49/szt.
Flower Fairy
Velvet

doniczka: 12 cm
podwójne duże kwiaty, intensywne kolory

Pelargonia rabatowa - 5,49/szt.
doniczka: 12 cm
różne odmiany

Cranberry Blast

499
szt.

2
Carmine

Pink

Petunia
doniczka: 12 cm
1. Supertunia
2. Veranda
tworzy kule kwiatowe
3. Amore
4. Conchita Grande
bardzo duże kwiaty

Podłoże do kwiatów 50 L
- 14,99/op.

1

3
Queen of Hearts
*dostępne inne odmiany

4
Lavender

White

do kwiatów balkonowych i tarasowych
dzięki odpowiednim dodatkom długo
utrzymuje wilgoć
wzbogacone nawozem na 6 tygodni
cena za 1 L=0,30 zł

wiejski
ogród

rośliny dostępne od 26 kwietnia

Donice z cementu

10

od 44,99/szt.

od 48,99/szt.

kolor: brąz postarzany
kompozytowa, z otworem
śr. od 20 cm, wys. od 18 cm

kolor: brąz postarzany
kompozytowa, z otworem
śr. od 22 cm, wys. od 22 cm

Bez Lilak - 39,99/szt.
różne odmiany
wys. 40-60 cm
pojemnik: 12 L

Żylistek - 7,69/szt.
różne odmiany
wys. 40-60 cm
pojemnik: 3 L

Kalina - 7,99/szt.

Krzewuszka - 7,99/szt.

różne odmiany
wys. 15-40 cm
pojemnik: 2 L

różne odmiany
wys. 40-60 cm
pojemnik: 3 L

Jaśminowiec - 7,69/szt.
różne odmiany
wys. 40-60 cm
pojemnik: 3 L

Drzewko owocowe
- 24,99/szt.

Hortensja ogrodowa
- 14,99/szt.

gatunki: wiśnia, czereśnia,
brzoskwinia, grusza, morela,
jabłoń, śliwa
pojemnik: 5 L

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

Planter do uprawy roślin Domowy ogródek - 9,99/op.
poj. 22 L
do uprawy pomidorów, warzyw i ziół na balkonach i tarasach
wzbogacony w nawóz na 6 tygodni
cena za 1 L=0,45 zł

Nawóz w płynie 1 L - 10,99/szt.
rodzaje: do pomidorów, papryki
i bakłażanów, do warzyw, ziół
oraz krzewów i drzew owocowych

Nasiona wysokich roślin
jednorocznych - 11,99/op.
na macie, wym. 300 x 20 cm

ogród

eko
do dekoracji potraw

Nasiona kwiatów
jadalnych - 1,29/op.
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różne rodzaje

Nasiona ziół i roślin jadalnych
- 7,99/op.
różne rodzaje
na macie lub na krążku

Mix ziół w 6-paku
- 14,99/op.
różne rodzaje

Obornik Florovit 4,5 L - 13,99/op.
rodzaje: bydlęcy, koński
cena za 1 L=3,11 zł

Nawóz ekologiczny
Target 1 kg - 11,49/op.
rodzaje: do warzyw, do pomidorów,
ogórków i ziół
wieloskładnikowy organiczny nawóz

Ziemia uniwersalna BIO 20 L
- 6,99/op.

Ziemia do warzyw i ziół BIO 20 L
- 7,99/op.

cena za 1 L=0,35 zł
*50 L - 12,99/op., cena za 1 L=0,26 zł

cena za 1 L=0,40 zł
*50 L - 15,99/op., cena za 1 L=0,32 zł

100% naturalny
na 500 L roztworu

Florovit pro natura nawóz
uniwersalny 5 kg - 24,89/szt.
zawiera naturalny humus
cena za 1 kg=4,98 zł

wydajne opakowanie

Nawóz Substral Naturen 1 L
- 19,99/szt.
do pomidorów i ziół
wieloskładnikowy organiczny nawóz

WIDEO

Ogródek ziołowy
Wideoporada
Mai Popielarskiej na facebooku
Bricomarché po sąsiedzku

Podłoże Humus użyźniające
glebę 40 L - 12,99/op.
do owoców i warzyw
bogate w naturalną próchnicę
cena za 1 L=0,32 zł

Ziemia do drzewek i krzewów
owocowych BIO 50 L - 16,99/op.
cena za 1 L=0,34 zł

G
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WA

narzędzia

LATA

2199
szt.
Motyka prosta
z widełkami

dł. 130 cm, trzonek
z drewna bukowego,
woskowany

2199
szt.
Haczka

3499
szt.

4299
szt.

dł. 130 cm, trzonek
z drewna bukowego,
woskowany

dł. 90 cm, trzonek T
z drewna bukowego,
woskowany

dł. 100 cm, trzonek T
z drewna bukowego,
woskowany

Widły

Szpadel prosty

2499
szt.

3999
szt.

dł. 150 cm, trzonek
z drewna bukowego,
woskowany

dł. 100 cm, trzonek T
z drewna bukowego,
woskowany

Łopata

Grabie 16-zębne

Nożyce do żywopłotu
Premium - 77,99/szt.
teleskopowe, aluminiowe rączki
z miękkim uchwytem, falowane ostrze
z powłoką antyadhezyjną

Nożyce ogrodowe - 88,99/szt.
śr. cięcia: max 35 mm
teleskopowe, wyposażone w 4-stopniowy
system zapadkowy, aluminiowe rączki z miękkim
uchwytem, ostrza z powłoką antyadhezyjną

Pompa do wody brudnej
Inox - 228/szt.

ogród
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Sekator ogrodowy Premium
Bypass - 34,99/szt.
różne rodzaje, śr. cięcia: max 12 mm lub 18 mm
aluminiowe rączki, ostrza pokryte powłoką
antyadhezyjną, ostrze do cięcia świeżego drewna

moc: 1100W
wydajność: 15000 L/h
wys. podnoszenia: max 10 m
gł. zanurzenia: max 7 m
śr. zanieczyszczeń: max 35 mm
*produkt dostępny od 2 maja

maja popielarska
program „Maja w ogrodzie”

Pilarka spalinowa - 273/szt.
moc: max 2,2kW/3KM, poj. silnika: 52 cm³
0-8000 obr./min.
dł. prowadnicy: 45 cm
automatyczne smarowanie łańcucha,
system antywibracyjny

OGRÓD

Ocet jabłkowy ma wiele zastosowań.
Stosując go pozbędziesz się niechcianych
mleczy, wyczyścisz ostrza kosiarki,
a nawet pozbędziesz się pleśni
z mebli ogrodowych!
Oglądaj Maję w programie „Maja w ogrodzie”
w każdą niedzielę w HGTV Home & Garden!
więcej porad na facebooku
Bricomarché po sąsiedzku
Aerator/Wertykulator - 299/szt.

osprzęt Oregon

moc: 1500W
szer. robocza: 32 cm
poj. kosza: 35 L
koła: przód/tył, 175/100 mm
2 wałki w zestawie

Pilarka elektryczna - 379/szt.
moc: 2400W
dł. prowadnicy: 40,5 cm
wyłącznik termiczny
beznarzędziowy system naciągu łańcucha (SDS)
dodatkowy łańcuch Oregon

Kosiarka spalinowa z napędem
- 1299/szt.
poj. silnika: 150 cm³, silnik B&S652E
szer. koszenia: 51 cm
poj. kosza: 65 L
8-stopniowa centralna regulacja
wysokości koszenia
3w1: kosz, wyrzut boczny, mielenie

Wykaszarka spalinowa
- 269/szt.
silnik dwusuwowy: 25 cm³
moc: max 1KM
szer. robocza: 38 cm
wał dzielony

Kosiarka elektryczna
- 399/szt.
moc: 1600W
szer. koszenia: 38 cm
5-stopniowa centralna
regulacja wysokości koszenia
kosz: 45 L

rękawice ochronne

nawadnianie

Zraszacz metalowy
- 25,69/szt.
wbijany
umożliwia zmianę wielkości
i kształtu pola zraszania
pow. podlewania: max 700 m²
kąt zraszania: 20°-360°

Zestaw do podlewania
ze zraszaczem pistoletowym
Cellfast - 19,99/kpl.
3/4”

akcesoria

1
2

3

1. Dziecięce - 8,99/para rozmiar: 8/10
zastosowanie: do użytku ogólnego

2. Ze skóry bydlęcej (dwoina) - 9,99/para
rozmiar: 10 zastosowanie: prace manipulacyjne

4

3. Z lateksu - 19,99/para rozmiar: 7/9

Pistolet ogrodowy - 29,99/szt.
z regulacją strumienia, pokryty powłoką
antykorozyjną, mosiężna końcówka zraszająca,
mechanizm blokady pracy

zastosowanie: prace ogrodowe przy roślinach kolczastych

Wąż ogrodowy GO/ON! - 45,99/szt.
śr. 3/4”, dł. 30 mb

4. Ze skóry bydlęcej - 24,99/para
rozmiar: 9-10 zastosowanie: prace narzędziowe

ochrona przed komarami
klips wzmacniający

4

2

3

Lampa owadobójcza
- 14,99/szt.
3W, wys. 20 cm
kolor: czarny

z systemem nawadniającym

taśma magnetyczna na całej długości

1

ogród
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Donica ogrodowa Retro
- od 129/kpl.
kolory: biały, palisander, piasek
wykończenie: drewno strukturyzowane malowane
z systemem nawadniającym, wkład z PCV

1
1. wym. 38 x 38 x 40 cm - 129/kpl.
2. wym. 38 x 38 x 70 cm - 169/kpl.
3. wym. 38 x 67 x 40 cm - 189/kpl.
4. wym. 38 x 96 x 40 cm - 259/kpl.
*dostępne w wybranych sklepach Bricomarché

Zasłona-moskitiera
magnetyczna - 25,99/szt.
wym. 90 x 210 cm
możliwość skracania i zwężania
*wym. 120 x 240 cm - 34,99/szt.

nawozy

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

do hortensji - sprzyja niebieskiemu wybarwieniu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem
bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone na etykiecie
i informacje dotyczące produktów.
na 100 m2 trawnika

1

2

butelka z dozownikiem

Nawóz Target
Morze Kwiatów 1 L - 8,99/szt.
do roślin kwitnących
ze zwiększoną zawartością potasu

Nawóz do kwiatów 250 g - 6,49/op.

wygodna butelka z dozownikiem

rodzaje: do róż, do kwiatów balkonowych i ogrodowych,
do pelargonii, do surfinii, do różaneczników i azalii
cena za 1 kg=25,96 zł
*do hortensji - 6,99/op., cena za 1 kg=27,96 zł

Nawóz Florovit super
długo działający 300 g - 9,99/op.
rodzaje: rośliny dom i balkon,
rośliny kwitnące, rododendrony, azalie
i hortensje, róże i inne kwiaty ogrodowe
cena za 1 kg=33,30 zł

precyzyjna aplikacja

3

4

1. Środek chwastobójczy Target Starane 250 EW 20 ml - 14,99/op.
do zwalczania chwastów na trawnikach cena za 1 L=749,50 zł

2. Koncentrat Resolva do zwalczania chwastów
na trawnikach 100 ml - 14,99/op.
zwalcza między innymi koniczynę białą, babkę i mlecz cena za 1 L=149,90 zł

Nawóz Florovit
długodziałający
4 kg - 44,90/szt.
do trawników
działa 100 dni
cena za 1 kg=11,23 zł

3. Żel chwastobójczy Roundup 140 ml - 23,99/szt.
cena za 1 L=171,36 zł

4. Środek chwastobójczy Target Sprinter 350 SL 250 ml - 19,99/szt.
zwalcza chwasty roczne i wieloletnie, likwiduje chwasty jednoliścienne i dwuliścienne,
hamuje wzrost i rozwój chwastów w tym skrzyp cena za 1 L=79,96 zł

5

Nawóz 10 kg - 29,99/op.
do trawników
cena za 1 kg=3,00 zł
*do iglaków - 34,99/op.,
cena za 1 kg=3,50 zł

Nawóz z hydrożelem Target
Terracottem 100 g - 9,99/op.
do kwiatów doniczkowych i balkonowych
zwiększa zdolność podłoża do magazynowania wody
cena za 1 kg=99,90 zł

Preparat na mrówki
Resolva 150 g
- 9,99/op.
cena za 1 kg=66,60 zł

6

7

Spray Resolva 1 L - 19,99/szt.
gotowy do użycia
5. Środek chwastobójczy totalny - likwiduje rośliny z korzeniami
6. Środek owadobójczy - zwalcza mszyce, tarczniki, przędziorki
7. Środek owadobójczy - naturalny preparat do zwalczania owadów, w tym mszyce,
tarczniki, przędziorki

obrzeża palisady
ogród
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produkty betonowe barwione w masie
6 lat gwarancji
gładka powierzchnia produktu

Agrowłóknina antychwastowa
Horti - 1,49/mb
szer. 1,6 m
kolor: czarna

Płotek ogrodowy - 25,99/op.
łączna dł. 3 mb
5 elementów, dł. 60, wys. 30 cm
zatrzaskowy system łączenia „klik”
z polipropylenu

Obrzeże palisadowe - 8,99/szt.

Palisada okrągła - 2,68/szt.

wym. 46 x 25 x 6 cm
kolor: szary
*kolor: czerwony - 9,99/szt.

wys. 25 cm, śr. 10 cm
kolory: szary
*kolor: czerwony - 3,28/szt.

Gazon półksiężyc mini - 4,98/szt.
wym. 30 x 20 x 4 cm
kolor: szary
*kolor: czerwony - 5,98/szt.

Elastyczne obrzeże ogrodowe
Eko-bord - 59,99/szt.
wys. 4 cm, dł. 10 mb
do wyznaczania granic trawników,
alejek i klombów

Palisada - 24,99/op.
wys. 6 cm, dł. 2,1 m
kolory: brąz, jasny brąz, grafit
odporna na warunki atmosferyczne

3

1

2

Ogrodzenie betonowe Astra Brick - od 10,99/szt.

Przęsło ozdobne Bari - 296/szt.
wys.1,2 m, szer. 2,0 m
kolor: antracyt
*dostępne w wybranych sklepach Bricomarché

5 lat gwarancji
ocynkowane
malowane proszkowo

kolor: grafit, struktura chropowata
1. Bloczek słupka pionowego ABS19 - 10,99/szt.
wym. 360 x 190 x 130 mm
2. Bloczek murka poziomego ABM19 - 12,99/szt.
wym. 480 x 190 x 130 mm
3. Daszek dwuspadowy CPB - 15,99/szt.
wym. 417 x 25 x 50 mm
do bloczka murkowego i słupkowego

Daszek do ogrodzenia - 15,99/szt.
dwuspadowy CPB wym. 417 x 25 x 50 mm
do ogrodzenia Astra Brick

1

4

2

3

Ogrodzenie łupane Gorc de Luxe - od 8,99/szt.

Płyta tarasowo-ogrodowa
betonowa - 12,99/szt.
wym. 40 x 40 cm, gr. 3,8 cm
kolory: złocisty, jasny granit
cena za 1 m2=81,19 zł

5 lat gwarancji

Przęsło ozdobne Tytus - 129/szt.
wys. 0,9 -1,2 m, szer. 2 m

ocynkowane
malowane proszkowo

kolor: alaska
1. Daszek dwuspadowu słupkowy CBG - 8,99/szt.
wym. 240 x 280 x 60 mm
2. Bloczek murkowy GM - 18,99/szt.
wym. 380 x 220 x 160 mm
umożliwia budowę murków i podmurówek
3. Bloczek słupkowy GU+GA - 19,99/szt.
wym. 380 x 220 x 160 mm
umożliwia budowę słupków, brak konieczności fugowania
4. Daszek czterospadowy murkowy CSBNR - 22,99/szt.
wym. 450 x 280 x 60 mm

Grys Negro 20 kg
- 12,99/op.
grafitowy, gr. 8-16 mm
cena za 1 kg=0,65 zł

5 lat gwarancji
ocynkowany
zielony

Panel ogrodzeniowy 3D
- 29,98/szt.

Kora Corteza 20 kg
- 14,99/op.
kamienna, gr. 11-32 mm
cena za 1 kg=0,75 zł

wym. 2,50 x 1,23 m
oczko: 75 x 200 mm
*wym. 2,50 x 1,52 m - 39,89/szt.
*cena nie obejmuje słupków

DRZEWA W OGRODZIE

ŻYWOPŁOTY LIŚCIASTE
Catalpa - 99,99/szt.
130-160 cm
pojemnik: 7 L

Laurowiśnia
wschodnia - 34,99/szt.
różne odmiany
zimozielona
wys. 60-80 cm
pojemnik: 5 L

Klon Globosum
- 49,99/szt.

odmiana o kulistej koronie
wys. 160-180 cm

Platan klonolistny
- 22,99/szt.
wys. 150-180 cm

Brzoza brodawkowata
Youngii - 49,99/szt.
wys. 160-180 cm

Berberys - 7,99/szt.
różne odmiany
wys. 20-40 cm
pojemnik: 2 L

OCZKO WODNE
Folia PVC do oczek
wodnych - 6,99/m2
szer. 6 m, gr. 0,5 mm

Pokarm dla ryb
stawowych 1 L
- od 1,79/szt.
różne rodzaje

Preparat do oczka
wodnego Tropical
250 ml - 13,99/szt.
do zwalczania rozwoju glonów
zielonych, do zwalczania bakterii
i grzybów u ryb
cena za 1 L=55,96 zł

Pompa fontannowa - 149/szt.
wydajność: 2000 L/h, 35W
wys. podnoszenia: max 2,5 m
komplet końcówek fontannowych, 10 m kabla

Informator handlowy 8b/2017 ważny od 12 kwietnia do 31 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.

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:
Barlinek, Bełchatów, Bolesławiec, Braniewo, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, Dzierżoniów, Głogów, Golub-Dobrzyń, Gostyń, Grajewo, Grodzisk Wlkp., Grójec,
Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarosław, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kluczbork, Knurów, Kołobrzeg, Konin, Kościan, Kutno, Kwidzyn, Lębork, Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubliniec, Lubsko, Łomża,
Malbork, Miechów, Międzyrzecz, Mogilno, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowy Tomyśl, Oława, Opinogóra Górna, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Pabianice, Pabianice 2, Piekary Śl., Piła, Piotrków Tryb., Pleszew, Płock, Polkowice, Poznań, Pruszcz
Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puck, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Sandomierz, Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słupca, Sokołów Podlaski, Sokółka, Starachowice, Stargard, Strzegom, Strzelce Krajeńskie,
Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp., Świebodzice, Świecie, Tczew, Tczew 2, Tomaszów Lubelski, Trzcianka, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wejherowo, Wieluń, Wodzisław Śląski, Wolsztyn, Września,
Wschowa, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin. Pełna lista teleadresowa dostępna na www.bricomarche.pl

