Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów oferujących produkty z gazetki.

Oferta ważna od 5 kwietnia do 7 maja lub do wyczerpania asortymentu.
Prawdziwe raty 0%: 20 x 0% - promocja ważna od 5 do 23 kwietnia.

1799

kpl.

20 x 0%

20 x 89,95 zł

Zestaw mebli z drewna egzotycznego
7-częściowy
stół prostokątny rozkładany, wym. od 160/220 x 90 x 75 cm
6 składanych 5-pozycyjnych foteli, wym. 59 x 69 x 109 cm

2

995

meble ogrodowe

kpl.

CORFU - zestaw mebli 4-częściowy
stolik, wym. 77 x 57 x 42 cm
sofa 2-osobowa z poduszkami, wym. 128 x 70 x 79 cm
2 fotele z poduszkami, wym. 75 x 70 x 79 cm
stelaż, kolor: brązowy, poduszki, kolor: beżowy
materiał odporny na działanie warunków atmosferycznych
i promieni UV

20 x 0%

20 x 49,75 zł

regulowany kąt oparcia

regulowany kąt oparcia

449

szt.

Leżanka Pacific
wym. 197 x 75 x 40,5 cm
kolory: brązowy, grafitowy
faktura przypominająca naturalny
splot rattanowy
materiał odporny na promieniowanie
UV i warunki atmosferyczne
obciążenie: max 110 kg

20 x 0%

20 x 69,95 zł

1399

meble ogrodowe 3
Meble ogrodowe 05

kpl.

MALAGA - zestaw mebli z polyrattanu 4-częściowy
stolik ze szklanym blatem, wym. 85 x 50 x 36 cm
sofa 2-osobowa z poduszkami, wym. 129 x 75 x 81 cm
2 fotele z poduszkami, wym. 77 x 75 x 81 cm
stelaż, kolor: czarny, poduszki, gr. 5 cm, kolor: ecru

20 x 0%

20 x 62,45 zł

1249

kpl.

DALIA - zestaw mebli rattanowych 5-częściowy
stolik ze szklanym blatem, śr. 70 cm, wys. 66 cm
4 fotele z poduszkami, gr. 5 cm,
kolor: pomarańczowy, wym. 58 x 69 x 89 cm
*dostępny w wybranych sklepach Bricomarché

549

szt.

Leżanka polyrattanowa
5-pozycyjna
wym. 208 x 64 x 41 cm
kolor ramy: ciemny szary,
kolor rattanu: brąz melanż
kółka do łatwego przemieszczania

BRAK FOTO mialo
byc na ftp

399

szt.

Ławka polyrattanowa
wym. 120 x 64 x 92 cm
kolor: szary melanż

4
296

meble ogrodowe
szt.

Barek na kółkach z drewna
eukaliptusowego
wym. 51 x 89 x 85 cm

20 x 0%

20 x 111,10 zł

2222

kpl.

CALAMA - zestaw mebli z drewna eukaliptusowego 7-częściowy
stół prostokątny, wym. 200 x 100 x 75 cm, stalowe wsporniki
6 foteli z polyrattanu, kolor: cappucino, wym. 65 x 61,5 x 85 cm

579

szt.

Stół ogrodowy
wym. 150 x 90 x 72 cm
kolor: czarny
blat szklany imitujący kamień,
2-stronny, rama aluminiowa,
kolor: czarny mat

599

szt.

Stół ogrodowy
wym. 153 x 90 x 73,5 cm
blat z konglomeratu, kolor: czarny,
rama aluminiowa,
nogi stalowe, kolor: czarny mat

189

szt.

Fotel 7-pozycyjny
składany
wym. 69 x 55 x 106 cm
siedzisko i oparcie z textylenu wypełnionego
pianką, kolor: beżowy,
rama aluminiowa, kolor: czarny mat

meble ogrodowe
idealne na balkon

20 x 0%

20 x 19,95 zł

399

kpl.

NIKO - zestaw mebli z drewna
akacjowego 3-częściowy
pół-stolik składany, wym. 100 x 50 x 74 cm
2 krzesła z textylenem składane,
kolor: szary, wym. 53 x 42 x 80 cm

certyfikat TÜV
sevelit

składa się na płasko

398

szt.

Stół stalowy składany
wym. 132 x 90 cm
blat z płyty sevelit - odporny na warunki
atmosferyczne, wysokie temperatury,
zarysowania i zadrapania
2 wzory blatu

129

szt.

Stolik stalowy Bistro
śr. 80 cm, wys. 71 cm
blat szklany gładki, nieprzezroczysty
stelaż, kolor: czarny mat
otwór na parasol

79

szt.

Fotel stalowo-polyrattanowy
wym. 54 x 59 x 82 cm
stelaż i polyrattan, kolor: czarny

5

6

huśtawki, hamaki, bujaki

1199

szt.

899

Huśtawka 3-osobowa

szt.

Huśtawka z drewna
eukaliptusowego

wym. 280 x 151 x 185 cm
stelaż stalowy, ścianki boczne z textylenu,
kolor: ecru, daszek poliester 160 g/m2,
regulowany

wym. 189 x 148 x 200 cm
poduszka, gr. 5 cm, kolor: zielony
daszek poliester 180 g/m2, kolor: zielony

rozwijana moskitiera

odpinana moskitiera na rzepy

boczne ścianki z siatki

półki na napoje

20 x 0%

20 x 57,45 zł

1149

szt.

Huśtawka 3-osobowa Helga z moskitierą
wym. 220 x 130 x 177 cm, poduszki, gr. 8 cm
regulowany kąt oparcia, dodatkowe poduszki pod głowę,
poduszki dekoracyjne, moskitiera, 2 półki boczne
kolor: zielony, daszek regulowany: beżowy
obciążenie: max 300 kg

479

szt.

Łóżko podwieszane z moskitierą
wym. stelaża: 260 x 160 x 210 cm,
wym. leżanki: 230 x 98 cm
kolor: cappucino
obciążenie: max 240 kg

huśtawki, hamaki, bujaki
545

szt.

certyfikaty TÜV i FSC

Huśtawka Apart Plus
ze zjeżdżalnią
wym. 300 x 339 cm, wys. 227 cm
śr. belki: 10 cm, śr. słupa stelaża: 8 cm
dopuszczalna masa użytkownika
1 elementu: 50 kg

20 x 0%

20 x 27, 25 zł

699

szt.

Huśtawka podwójna
wym. 180 x 123 x 170 cm
z daszkiem, poduszki: gr. 8 cm
kolor: bordowy

1099

szt.

20 x 0%

20 x 54,95 zł

Bujak/Leżanka
na stalowym stelażu
wym. siedziska: 70 x 98 x 149 cm,
wym. stelaża: 104 x 189 cm
siedzisko z polyrattanu z 2 poduszkami,
kolor: brąz melanż

6999
szt.

Hamak bawełniany
wym. 200 x 100 cm
materiał: bawełna 260 g/m²,
drewniane belki
obciążenie: max 100 kg

7

8

fotele, leżaki

111

189

szt.

Leżak składany z poduszką

Leżak Borneo z drewna
sosnowego

wym. 90 x 58 x 95 cm
kolory: limonka, niebieski w paski
obciążenie: max 120 kg
materiał: poliester 180 g/m2

199

wym. 110 x 75 x 78 cm
różne kolory
obciążenie: max 120 kg

szt.

Leżanka
wielopozycyjna Lena
gr. poduchy: 8-10 cm

szt.

z podnóżkiem

159

szt.

Fotel wielopozycyjny
Lena Plus
gr. poduchy: 8-10 cm

99

szt.

Fotel stalowy składany
wym. 80 x 80 x 75 cm
różne kolory
obciążenie: max 150 kg

149

szt.

Fotel wielopozycyjny
Lena
gr. poduchy: 8-10 cm

poduszki
poduszki na siedziska

100% poliester 190 g/m2

dostępne różne wzory

dwukolorowa

9

4999
szt.

gr. 6 cm, wym. 118 x 50 cm,
stebnowana
na ławkę
różne zestawienia kolorów

6

99
szt.

gr. 1,5 cm
wym. 42 x 42 cm

6

4599

99

szt.

szt.

gr. 6 cm, wym. 118 x 50 cm,
stebnowana
na ławkę

gr. 6 cm
wym. 36 x 36 cm

poduszki na fotele

poduszki na leżanki

dostępne różne wzory

dostępne różne wzory

uchwyty mocujące w oparciu

uchwyty mocujące w oparciu
100% poliester 190 g/m2
dwukolorowa

99

szt.

gr. 6 cm,
wym. 200 x 60 cm
z trokami

9

1499

99

gr. 1,5 cm,
wym. 74 x 39 cm
z trokami

gr. 3 cm,
wym. 90 x 44 cm, proste brzegi
do mebli drewnianych

109
uchwyty mocujące w oparciu

2899

4599

gr. 6 cm,
wym. 98 x 49 cm
z trokami

gr. 6 cm,
wym. 117 x 48 cm, stebnowana
na wysoki fotel

szt.

szt.

gr. 1,5 cm,
wym. 88 x 44 cm
z trokami

szt.

taśma mocująca w oparciu

2199

szt.

szt.

uchwyty mocujące w oparciu

uchwyty mocujące w oparciu

100% poliester 190 g/m2

100% poliester 190 g/m2

dwukolorowa

dwukolorowa

4699
szt.

gr. 6 cm
wym. 117 x 48 cm, stebnowana
na wysoki fotel
różne zestawienia kolorów

szt.

gr. 6 cm
wym. 200 x 60 cm,
stebnowana
różne zestawienia kolorów

10

pawilony, parasole

ochrona UV

269

szt.

dwukolorowy

366

Parasol aluminiowo-stalowy
z wentylacją
wym. 200 x 300 cm
kolor: cappucino
6 żeber stalowych
tyczka aluminiowa, śr. 33-36 mm, z korbką
materiał: poliester 180 g/m²

379

szt.

szt.

Parasol drewniany
z podwójną wentylacją

Parasol stalowo-aluminiowy
z wentylacją

śr. 350 cm, z falbaną
różne kolory
8 żeber
tyczka drewniana,
kolor: teak: śr. 48 mm, z korbką
materiał: poliester 200 g/m²

wym. 300 x 400 cm, z falbaną
kolory: ecru, zielony
8 żeber stalowych
tyczka aluminiowa stylizowana
na drewnianą: śr. 48 mm, z korbką
materiał: poliester 220 g/m²

beznarzędziowy system montażu

1299

szt.

20 x 0%

20 x 64,95 zł

Pawilon poliestrowy z wentylacją
wym. 3 x 3,6 x 2,9 m
kolor: ecru-szary, stelaż stalowy, kolor: antracyt
4 ściany z moskitierą, dach: poliester 180 g/m2

3 stopnie regulacji wysokości

999

szt.

20 x 0%

20 x 49,95 zł

Pawilon poliestrowy
z 2 markizami
wym. 3 x 3 x 2,7 m, po rozłożeniu
markiz: 6,4 x 3 x 2,7 m)
kolor: beżowy, stelaż stalowy,
materiał: poliester, daszek: 180 g/m2,
markizy: 120 g/m2

439

szt.

Parasol stalowy ze stelażem bocznym
i oświetleniem
śr. 300 cm kolory: ciemnozielony, ecru
8 żeber z oświetleniem solarnym, 3 LED na żebro
tyczka, śr. 48 mm, z korbką materiał: poliester 160 g/m²

79

szt.

Obciążnik z tworzywa
do podstaw
krzyżakowych
wym. 47 x 64 x 4,2 cm,
waga: 14 kg
z uchwytem

5999
szt.

Obciążnik kamienny
do podstaw krzyżakowych
wym. 66,5 x 47 x 5,5 cm,
waga: 14 kg

pokrowce, skrzynie, podstawy
1499
szt.

Pokrowiec na parasol
ogrodowy
ochrona UV, wodoodporny
materiał: PEVA

2199
szt.

gładka powierzchnia

Pokrowiec na krzesła
ogrodowe

1

138

faktura imitująca drewno

szt.

wym. 125 x 50 x 30 cm
ochrona UV, wodoodporny
materiał: PEVA

2

1. Skrzynia ogrodowa

poj. 270 L, wym. 117 x 45 x 57,5
do przechowywania poduszek oraz narzędzi
1. Skrzynia Sherwood kolor: brązowy
2. Skrzynia Marvel kolor: grafitowy

2199
szt.

Pokrowiec na poduszki
ogrodowe
wym. 125 x 50 x 30 cm
ochrona UV, wodoodporny
materiał: PEVA

2999
szt.

399

szt.

Pokrowiec na leżankę
ogrodową

Skrzynia polyrattanowa

wym. 200 x 75 x 40/70 cm
ochrona UV, wodoodporny
materiał: PEVA

wym. 137 x 54 x 64 cm kolor: szary melanż
2 kółka i uchwyt do łatwego przemieszczania

4999
szt.

Podstawa plastikowa
pod parasol
do napełniania wodą
poj. zbiornika na wodę: 12 L
wym. 33 x 35 x 13 cm,
waga napełnionej podstawy: 11,5 kg

99

szt.

Podstawa żeliwna
pod parasol
śr. 45 cm, waga: 8 kg

138

szt.

Podstawa cementowa
pod parasol na kółkach
wym. 45 x 45 cm, waga: 26 kg
4 kółka

4999
szt.

Pokrowiec na stół
okrągły z krzesłami
wym. 200 x 80 cm
ochrona UV, wodoodporny
materiał: PEVA

11

12

baseny
mechanizm natryskowy
w daszku

349

449

szt.

Basen rozporowy ze stelażem i daszkiem 244 x 51 cm
poj. 1688 L daszek z ochroną przed promieniowaniem UV UPF 40+
zestaw naprawczy w komplecie

1299

szt.

20 x 0%

20 x 64,95 zł

Basen rozporowy ze stelażem 427 x 107 cm
poj. 15232 L pompa o wydajności: 3028 L/h
mata pod basen, przykrycie basenu drabinka, wys. 107 cm
obudowa: imitacja rattanu, kolor: brązowy
zestaw naprawczy w komplecie

szt.

Basen rozporowy ze stelażem 366 x 76 cm
poj. 6473 L pompa o wydajności: 1249 L/h
zestaw naprawczy w komplecie

949

szt.

20 x 0%

20 x 47,45 zł

Basen rozporowy z kołnierzem 457 x 122 cm
poj. 13807 L pompa o wydajności: 3028 L/h
mata pod basen, przykrycie basenu, drabinka: wys. 122 cm
zestaw naprawczy w komplecie

baseny, akcesoria

13

zestaw odpowiedni
do basenów o śr. do 396 cm

1599

9999
kpl.

20 x 0%

szt.

Zestaw do czyszczenia i konserwacji basenów

20 x 79,95 zł

w zestawie: dyspenser środków chemicznych, pływający
termometr, tester do badania PH wody, łatki naprawcze, teleskopowy trzonek,
dł. 172 cm, odkurzacz z podłączeniem węża ogrodowego, wybierak

Basen rozporowy ze stelażem i kołnierzem 549 x 366 x 122 cm
poj. 15033 L pompa o wydajności: 3028 L/h
mata pod basen, przykrycie basenu drabinka, wys. 122 cm
zestaw naprawczy w komplecie

249

szt.

Łóżko nadmuchiwane
wym. 203 x 152 x 46 cm flokowane, kolor: beżowy, boki: czarne
kieszonka boczna, torba do przenoszenia
zestaw naprawczy w komplecie
wbudowana pompa 220-240V
(nadmuchanie materaca trwa tylko ok. 5 minut)

*przykładowa wizualizacja

239

szt.

Solarny podgrzewacz wody

9999
szt.

Fotel nadmuchiwany
wym. 165 x 84 x 79 cm
flokowany, kolor: biało-czarny
zestaw naprawczy w komplecie

99

99
kpl.

Helikopter nadmuchiwany
wym. 140 x 127 x 89 cm
50 piłeczek w komplecie, ruchome śmigło
zestaw naprawczy w komplecie
dla dzieci powyżej 2 lat

podgrzewa wodę o ok. 3-5 stopni,
pow. grzewcza: 1,88 m²
pasuje do pomp zwykłych o wyd. 9462 L/h
oraz piaskowych o wyd. 7570 L/h
lub mniejszej

oświetlenie ogrodowe

14

elektryczne
2

1
1

1

2

IP 54

od

34

IP 44
IP 54

99
szt.

od

Kinkiet ogrodowy
60W, E27
kolor: srebrny
wykończenie: aluminium, szkło
1. wys. 20 cm - 34,99/szt.
2. wys. 26 cm - 44,99/szt.

od

5499

kolor: chrom mat, wykończenie: stal
1. 35W, GU10, wys. 11,8 cm - 54,99/szt.
2. 2 x 35W, GU10, wys. 21 cm - 64,99/szt.

9999
szt.

899

799

szt.

Lampa solarna naścienna
z czujnikiem ruchu
dioda LED biała, 10 lumenów
wys. 24 cm

1

3

24 LED, 192 lumeny
kolor: srebrny
wykończenie: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
1. Kinkiet ukośny, wym. 10,2 x 22 cm - 69,99/szt.
2. Kinkiet prosty, wym. 10 x 18 cm - 74,99/szt.
3. Słupek, wym. 13 x 50 cm - 89,99/szt.

Kinkiet Aster

3

2

szt.

Seria lamp ogrodowych LED

szt.

elektryczne

6999

Lampa solarna
plastikowa
kolor: czarny
dioda LED biała
wys. 40 cm

szt.

Lampa solarna
plastikowa
kolor: inox
dioda LED biała
wys. 38 cm

daje mocne światło

IP 44

od
2

3999
szt.

Seria lamp ogrodowych
60W, E27 kolor: postarzana czerwień
wykończenie: aluminium, szkło
1. Lampa wisząca, dł. 38 cm - 39,99/szt.
2. Słupek, wys. 46 cm - 39,99/szt.
3. Kinkiet, wys. 45 cm - 69,99/szt.

solarna

solarne

oświetlenie i dekoracje ogrodowe

7999

1299

szt.

szt.

Lampion wiklinowy

Poduszka Prima

kolor: biały
wym. 16,5 x 33 x 33 x 5 cm

59

różne kolory
wym. 40 x 40 cm

5999

99

szt.

szt.

Dywan
tarasowo-balkonowy

Łańcuch lampek LED

różne wzory i kolory
wym. 120 x 180 cm
materiał: polipropylen

20 lampek LED, IP 20
dł. od pierwszej do ostatniej lampki: 9,5 m,
odległość między lampkami: 50 cm,
dł. całkowita: 17,5 m
zasilanie sieciowe

21

99
szt.

Słoik solarny LED
śr. 11 cm, wys. 16 cm

8999
szt.

Latarnia solarna
z 3 świecami LED
kolor: czarny
wym. 20 x 20 cm, wys. 41 cm
do postawienia lub powieszenia

15

1. Jabłko solarne LED
- 12,99/szt.
kolory: biały, zielony

2. Figurka ceramiczna
solarna LED - 29,99/szt.
wzory: jeż, żaba, żółw wys. 12 cm
2 x dioda LED

3. Lampa solarna
dekoracyjna Motyl - 25,99/szt.

3

figurka metalowa dioda LED biała
wys. 59 cm różne kolory

2

2
1

dekoracje ogrodowe

139

szt.

wys. 49 cm

16

Figura ogrodowa
ceramiczna Dziecko
z osłonką

7999
szt.

Figura ogrodowa
ceramiczna Krasnal
z osłonką

99

wys. 25,5 cm

wys. 38 cm

różne wzory
wym. od 35,5 x 20,5 x 49 cm

szt.

Figura ogrodowa
ceramiczna Żaba
z osłonką

wys. 28 cm
szt.

2

1. wzór: Chłopiec,
z lampionem na tealight,
wym. 23 x 18 x 45 cm
2. wzór: Dziewczynka,
wym. 22 x 19 x 44 cm

99

szt.

Osłonka betonowa
Flowers&Garden
różne wzory
wym. od 31 x 28 x 28 cm

wys. 37,5 cm

wys. 44 cm

99

Figura ogrodowa
ceramiczna Dziecko

1

wys. 17,5 cm

wym. 35 x 25,5 x 25,5 cm

różne wzory
wym. od 5 x 18 x 38 cm

grille
umożliwia grillowanie
na dwóch poziomach
jednocześnie

wszechstronne zastosowanie:
grillowanie i wędzenie
na zimno, ciepło i gorąco

17

1. Grill węglowy Vancouver XXL
2 ruszty dzielone chromowane,
wym. 98 x 28 cm (x2)
wym. 138 x 69 x 92 cm
regulowana wysokość rusztu,
2 półki metalowe - dolna i boczna
stalowy, pokryty lakierem odpornym
na wysokie temperatury
kółka do łatwego przemieszczania

odpowiedni dla ok. 18 osób

1

449

szt.

2

497
łatwy dostęp do misy paleniskowej

4

999

3

479

szt.

szt.

szt.

20 x 0%

20 0

x %

20 x 49,95 zł

20 x 23,95 zł

dostępny
od 24 kwietnia

5 poziomów rusztu
solidna konstrukcja

6
szt.

idealny na prezent

119

7
szt.

9999
kpl.

3. Grill węglowy
wym. 106 x 63 x 114 cm
lakierowana blacha stalowa, stal nierdzewna
płynna regulacja wysokości rusztu
za pomocą korby
wyciągana szuflada na popiół
4. Grill gazowy 4-palnikowy
wym. 123 x 50,5 x 105,5 cm
moc: 14 kW (4 x 2,8 kW)
palnik boczny, moc: 2,8 kW
emaliowany ruszt
do grillowania, wym. 63 x 38 cm
wskaźnik temperatury w pokrywie,
zintegrowany w pokrętle piezozapalacz,
2 półki boczne, zamykana szafka dolna
kółka do łatwego przemieszczania
wąż i reduktor w zestawie
5. Grill węglowy z 3 półkami
wym. 86 x 46, śr. rusztu: 41 cm
rożen obrotowy, regulowana wys. rusztu
drewniane półki boczne i dolna
kółka do łatwego przemieszczania
6. Grill węglowy Andaluzja
wym. 45 x 43 x 71 cm, śr. rusztu: 41 cm
1 ruszt do grillowania, 1 ruszt do podgrzewania,
ruszty chromowane, regulowana wys. rusztu
metalowa półka
waga: 5 kg, kółka do łatwego przemieszczania

7999

5

2. Grill/Wędzarnia
wym. 55 x 48,5 x 101 cm
blacha stalowa lakierowana, stal nierdzewna
ruszt chromowany, wym. 36 x 31cm (x3),
wieszak na ryby chromowany (x2),
miska paleniskowa lakierowana proszkowo,
wym. 35 x 30 cm, emaliowana misa wędzarnicza
wskaźnik temperatury w drzwiczkach,
uchwyty do przenoszenia

7. Komplet akcesoriów grillowych 5 szt.
ze stali szlachetnej
w zestawie: łopatka, szczypce, widelec,
nóż, szczotka do czyszczenia grilla
walizka aluminiowa

18

akcesoria rowerowe
3999

wodoodporna

szt.

24

5

99

3. Torba rowerowa
dwustronna

2

montaż do bagażnika
z elementami odblaskowymi
wym. 35 x 30 x 14 cm

1

szt.

6

szt.

1. Kosz rowerowy
metalowy przedni

2. Pokrowiec żelowy
na siodełko

z uchwytem do transportu
kolory: biały, czarny

wym. 34 x 21 x 3,5 cm

3

1799

4

7

nakładki LED znacznie
zwiększają widoczność
roweru na drodze

funkcja in touch umożliwia
obsługę telefonu
bez wyjmowania z etui

3399
szt.

2299

5. Licznik rowerowy
przewodowy

szt.

laser rzuca 2 wiązki światła
na drodze za rowerem

13 funkcji
podświetlenie wyświetlacza
różne kolory

4. Etui na telefon
komórkowy
montaż na ramę
rozmiary: 4,8’’, 5,3’’

1199
szt.

6. Lampka rowerowa
tylna z laserem

15

99

para

Rękawiczki
rowerowe
rozmiary: S, M, L, XL
zapinane na rzep
różne kolory

1199
kpl.

7. Komplet nakładek LED
na wentyle kół 2 szt.
1 nakładka: 5 LED
7 trybów świecenia
różne kolory

18

99

5 świateł LED

kpl.

Oświetlenie ostrzegawcze
do kasku rowerowego
4 niezależnie montowane światła LED
3 tryby pracy: światło ciągłe, miganie, pulsowanie
montaż do bocznych lub tylnych tuneli
wentylacyjnych kasku

akcesoria rowerowe

1599

szt.

Bidon rowerowy 350 ml
plastikowy, z uchwytem
wzory: Princess, Frozen, Minnie,
Star Wars

1029
szt.

Dzwonek rowerowy
metalowy
wzory: Princess, Frozen,
Minnie, Cars, Star Wars

1399

kpl.

Komplet lampek LED
Mumps 2 szt.
silikonowe
światło białe + światło czerwone
3 tryby: miganie, miganie
naprzemienne, światło stałe
różne kolory

5599
szt.

Kask rowerowy
regulowany rozmiar: 52-56 cm
wzory: Princess, Frozen, Minnie, Cars,
Star Wars, Masza i Niedźwiedź

19

999

kpl.

20 x 0%

20 x 49,95 zł

MIRANDA - zestaw mebli z drewna
eukaliptusowego 4-częściowy
stolik prostokątny, wym. 90 x 50 x 44 cm
sofa 2-osobowa z poduszkami, wym. 122 x 62 x 80 cm
2 fotele z poduszkami, wym. 62 x 62 x 80 cm
drewno, kolor: szary, poduszki, gr. 5 cm, kolor: koral

349

szt.

Grill węglowy z pokrywą
śr. misy: 61 cm
wys. 95 cm, szer. z półkami: 130 cm
3 półki
palenisko emaliowane, ruszt chromowany,
wyjmowany popielnik, przesłona
wentylacyjna w pokrywie
kółka do łatwego przemieszczania

249

szt.

Leżanka stalowa 5-pozycyjna
wym. 194 x 55 x 36 cm
stelaż, kolor: czarny, textylen, różne kolory
kółka dla łatwego przemieszczania

Informator handlowy nr 8a/2017 ważny od 5 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.

OFERTA OBOWIĄZUJE W NASTĘPUJĄCYCH SKLEPACH:
Barlinek, Bełchatów, Bolesławiec, Braniewo, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Działdowo, Dzierżoniów, Gdynia, Głogów, Golub-Dobrzyń,
Gostyń, Grajewo, Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, Iława, Inowrocław, Jarosław, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kluczbork, Kołobrzeg, Konin, Kościan, Kutno, Lębork,
Limanowa, Lipno, Lubań, Lubliniec, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Międzyrzecz, Mogilno, Nisko, Nowa Ruda, Nowy Tomyśl, Oława, Opinogóra Górna, Ostrów Wlkp.,
Pabianice, Pabianice 2, Piekary Śl., Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puck, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Sandomierz,
Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słupca, Sokołów Podlaski, Starachowice, Stargard, Starogard Gd., Starogard Gd. 2, Strzegom, Strzelce Opolskie, Sucha
Beskidzka, Szamotuły, Śrem, Środa Wlkp., Świecie, Świętochłowice, Tczew, Tczew 2, Tomaszów Lubelski, Trzcianka, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wejherowo, Wodzisław
Śląski, Wolsztyn, Września, Wschowa, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Złocieniec, Żary, Żnin. Pełna lista teleadresowa dostępna na www.bricomarche.pl

rozkłada się na płasko

PRAWDZIWE
RATY 0%

20 x 0%
Promocja ważna od 5 do 23 kwietnia

