
oferta ważna od 18 do 29 lipca 2012 r.
lub do wyczerpania asortymentu

Okap kuchenny Pesaro
 wyciąg - pochłaniacz, wydajność 500 m3/h
 wym. 60 x 40 cm, ze stali nierdzewnej i szkła
 sterowanie guzikowe, oświetlenie halogenowe

   

389,-szt.
produkt polski

5 lat gwarancji

Zaprawa klejowa do płytek K1 C1T
 odporna na mróz i wodę, zalecana do mocowania ściennych  
i podłogowych płytek ceramicznych

 25 kg, cena za 1 kg=0,76 zł 

1899
szt.

Rotband 

Uni Grunt 1 L

GRATIS !*

*przy zakupie  

 2 worków K1 25 kg



 50W, GU10
 wykończenie chrom

2

1499
szt.

Obrus żakardowy 
 wym. 100 x 150 cm
 kolory: biały, łosoś, czekolada,  
ciemna oliwka

1599
szt.

Firana żakardowa w łuku
 wym. 320 x 165 cm
 różne wzory

299
kpl.od

Pręty do zazdrosek 
 kolory: biały, złoty
 dł. od 30 cm
 2 szt. + 4 haczyki

Oprawa meblowa  
podszafkowa 
 20W, G4, 12V
 kolory: chrom,  
matowy chrom

 z włącznikiem

1399
szt.

699
szt.od

Vega 
 różne rodzaje
 kolor: satyna

1. Kinkiet - 29,99/szt.
2. Listwa 2x50W - 59,99/szt.
3. Plafon 2x50W - 64,99/szt.
*3x50W - 84,99/szt.

2999
szt.od

Comfort 
 różne rodzaje
 kolor: jasny beż/dąb

1199
szt.od

249
szt.od

Lambrekin żakardowy 
 kolor: biały, różne wzory
 szer. 30 cm

*szer. 50 cm - 4,99/szt.
*szer. 70 cm - 5,99/szt.

nowość

Panel na tunelu 
 kolor: biały
 wym. 120 x 60 cm
 dostępne  
inne wymiary

1299
szt.od

Seria lamp
RINGO

Seria gniazd i włącznikówVEGA COMFORT
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1598
m2 

Panel podłogowy Buk Klepka
 AC3, HDF 7 mm 

Bubinga 
 AC3, HDF 7 mm 

2699
m2

Wiąz Deska GO/ON! 
 AC3, HDF 8 mm

2399
m2

Dąb Sękaty 
 AC4, HDF 7 mm 

2499
m2

Dąb Husky 
 AC4, HDF 8 mm 

2999
m2

Wykładzina PVC
 różne wzory
 szer. 2 m, gr. 0,7 mm

1099
m2

Gres szkliwiony  
Deserto Arancio
 wym. 33,3 x 33,3 cm

1999
m2

Gres szkliwiony  
Rodos Beige 
 wym. 33,3 x 33,3 cm

1699
m2

gatunek 1

Gres szkliwiony 
drewnopodobny 
 wym. 33,3 x 66,6 cm
 różne kolory

2699
m2

Comfort 
 różne rodzaje
 kolor: jasny beż/dąb

1199
szt.od

249
szt.od

Lambrekin żakardowy 
 kolor: biały, różne wzory
 szer. 30 cm

*szer. 50 cm - 4,99/szt.
*szer. 70 cm - 5,99/szt.

10 lat gwarancji

10 lat gwarancji

15 lat gwarancji

Panele
PODŁOGOWE

struktura drewna PR

10 lat gwarancji

struktura drewna 
WP z połyskiem

struktura drewna WG

15 lat gwarancji

struktura drewna WG

struktura drewna SE

gatunek 1

Wykładzina PVC Terana
 szer. 2 m, gr. 2,2 mm,  
warstwa ścieralna 0,2 mm

1999
m2

mrozoodporny

mrozoodporny

mrozoodporny



BATERIE  
ZLEWOZMYWAKOWE

GŁOWICA: 40 MM

4

Porto 

4999
szt.

Rosso z wyciąganą  
wylewką 

9999
szt.

3 lata gwarancji

3 lata gwarancji

5 lat gwarancji

5 lat gwarancji

Zlewozmywak 1-komorowy 
wpuszczany z ociekaczem 
 wym. 57 x 45 x 16 cm, odwracalny
 ze stali szlachetnej, wykończenie satynowe
 syfon w komplecie

109 ,-kpl.

Zlewozmywak Motyl 
1-komorowy z ociekaczem 
 wym. 48 x 78 cm
 z konglomeratu kwarcowego
 syfon w komplecie
 produkt dostępny w wybranych sklepach Bricomarché

369 ,-kpl.

100% bawełna

Filtr Eco Dafi 
 do filtracji mechanicznej: 
usuwa piasek, tłuszcze, drobne 
zawiesiny, produkty korozji oraz 
zanieczyszczenia wymywane z 
powierzchni instalacji hydraulicznych

 można stosować z innymi wkładami 
Dafi: węglowy, żywiczny, azotanowy

 w zestawie: wkład polipropylenowy 
do filtracji mechanicznej,  
obudowa filtra,  
klucz montażowy

5999
kpl.

produkt polski
Tango z wylewką U  
 wykończenie: chrom

129 ,-szt.

 Granit z wylewką F 
 produkt dostępny  
w wybranych sklepach  
Bricomarché

129 ,-szt.

149
szt.od

Ręczniczek kuchenny 
 wym. 35 x 55 cm
 różne wzory i kolory

*wym. 45 x 65 cm - od 2,99/szt.

699
kpl.od

Komplet kuchenny 
 do wyboru: rękawica i podkładka lub 2 rękawice
 różne wzory, kolory i rozmiary

Baterie zlewozmywakowe
 głowica: 40 mm

Zlewozmywaki
 2 lata gwarancji

obrotowe przyłącze

Zlewozmywak 1-komorowy  
nakładany z ociekaczem
 wym. 60 x 80 cm
 ze stali szlachetnej gładkiej
 syfon w komplecie

99 ,-kpl.

Zlewozmywak 2-komorowy  
nakładany 
 wym. 60 x 80 cm
 ze stali szlachetnej gładkiej

99 ,-szt.
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Wiertarko-wkrętarka 
akumulatorowa McKenzie
 akumulator: 14,4V Ni-Cd 1.5Ah
 samozaciskowy uchwyt wiertarski: 10 mm
 regulacja momentu obrotowego: 23 + 1
 2 biegi: 0 do 400 obr./min  
i 0 do 1150 obr./min

 płynna regulacja obrotów, funkcja 
 hamowania, zintegrowany promień światła

 ładowanie akumulatora: 1,5 h

Akcesoria w zestawie:
 7 bitów, 6 wierteł
 uchwyt na bity
 2 akumulatory + ładowarka

267 ,-kpl.

Porto 

4999
szt.

Rosso z wyciąganą  
wylewką 

9999
szt.

Szlifierka kątowa
McKenzie
 moc: 1150W
 śr. tarczy: 125 mm
 prędkość obrotowa:  
3000-10500 obr./min

 3-pozycyjny uchwyt
 blokada wrzeciona

Akcesoria w zestawie:
 tarcza do cięcia metalu
 tarcza do szlifowania metalu
 osłona do cięcia

169 ,-kpl.

Wiertarka udarowa Verto 
 moc: 810W
 uchwyt samozaciskowy: 13 mm
 prędkość obrotowa: 0 - 2900 obr./min, P/L
 liczba udarów: 52200/min
 śr. wiercenia w drewnie/stali/betonie: 25/10/13 mm
 listwa z ogranicznikiem głębokości wiercenia, obrotowa 
rękojeść dodatkowa

119 ,-szt.

Opalarka Verto
 moc: 2000W
 zakres temp. I:350oC, II: 550oC
 walizka

6499
szt.

Przedłużacz zewnętrzny
 b/u, dł. 20 m, 16A

2999
szt.

Farba Śnieżka Eko 
 biała, emulsja akrylowa, przeznaczona 
do malowania ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń

 10 L, cena za 1 L=5,50 zł

5499
szt.

Farba fasadowa GO/ON!  
 biała, akrylowa, przeznaczona do 
malowania elewacji budynków i ścian 
wewnątrz pomieszczeń

 10 L, cena za 1 L=3,70 zł

3699
szt.

Tango z wylewką U  
 wykończenie: chrom

129 ,-szt.

 Granit z wylewką F 
 produkt dostępny  
w wybranych sklepach  
Bricomarché

129 ,-szt.

Emalia olejno- 
ftalowa Supermal  
 różne kolory, do dekoracyjnego i ochronnego 
malowania powierzchni drewnianych, 
drewnopochodnych, tynków i metali 
użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz 
pomieszczeń

 0,8 L, cena za 1 L=16,24 zł

1299
szt.odEmalia akrylowa Supermal 

 różne kolory, do dekoracyjnego  
i ochronnego malowania drewna, 
materiałów drewnopochodnych, elementów 
metalowych, podłoży cementowych i 
tynków wewnątrz  
i na zewnątrz pomieszczeń

 0,4 L, cena za 1 L=32,48zł

1299
szt.od

Lakier ogólnego  
stosowania
Multispray
 różne kolory
 na drewno, metal, kamień  
i beton

 0,4 L, cena za 1 L=24,98 zł

999
szt.

Baterie zlewozmywakowe

Myjka  
wysokociśnieniowa  
KÄRCHER K 2.100
 moc: 1,3kW
 ciśnienie robocze: 100 bar
 wydajność: 340 L/h
 pistolet spryskujący, wąż  
wysokociśnieniowy dł. 3 m,  
dysza rotacyjna,  
wbudowany filtr  
wody, adapter do podłączenia  
węża ogrodowego 3/4”

209,-szt.ergonomiczny 
uchwyt

Przedłużacz 3-gniazdowy 
 b/u, dł. 1,5 m

699
szt.

hipoalergiczna
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Tynk maszynowy  
zwykły  MP 75 
 tynk wewnętrzny przeznaczony  
do jednowarstwowego  
nakładania maszynowego

 20 kg, cena za 1 kg=0,80 zł

1598
szt.

Tynk maszynowy 
lekki MP 75 
 tynk wewnętrzny przeznaczony  
do jednowarstwowego nakładania 
maszynowego

 20 kg, cena za 1 kg=0,83 zł

1649
szt. Zaprawa klejowa 

uelastyczniona K2 C2T do płytek 
 odporna na mróz i wodę, zalecana do 
mocowania ściennych i podłogowych  
płytek chłonnych i niechłonnych oraz innych 
okładzin ceramicznych, na trudne podłoża 
typu: balkony, tarasy, ogrzewanie podłogowe

 25 kg, cena za 1 kg=1,12 zł

2799
szt.

Drabina aluminiowa  
7-stopniowa 
Starline Plus
 3- elementowa

289 ,-szt.

Drabina drewniana
6-stopniowa 
 2-elementowa

129 ,-szt.

Kastra budowlana 60 L 

1499
szt.

2099
m2

Płytka elewacyjna Burgund Rustiko
 wym. 250 x 65 x 6,5 mm
 opakowanie: 0,52 m2

Płytka elewacyjna  
betonowa Celtic 
 kolor: kremowy 
 cieniowana
 opakowanie: 0,5 m2 
 cena za 1 m2=89,98 zł

4499
op.

Płyta gipsowa Mini 
zielona wodoodporna 
 gr. 12,5 mm,  
wym. 600 x 900 mm

699
szt.

Drabina stalowa  
4-stopniowa 

5499
szt.

Wiadro 
budowlane 12 L 
 z wylewką

329
szt.

Płytka parapetowa 
Burgund Plus 
 wym. 300 x 148 x 13 mm

379
szt.

Drabina aluminiowa  
5-stopniowa

79,-szt.
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Płytka elewacyjna  
betonowa Celtic 
 kolor: kremowy 
 cieniowana
 opakowanie: 0,5 m2 
 cena za 1 m2=89,98 zł

4499
op.

Impregnat akrylowy  
do drewna 
 różne kolory 
 10 L, cena za 1 L=3,00 zł

2999
szt.

nowa formuła

Płot lamelowy 
 wym. 180 x 180 cm
 rama: wym. 20 x 45 mm

3399
szt.

Wyłaz dachowy OptiLook
 wym. 46 x 75 cm
 przeznaczony do pomieszczeń nieogrzewanych i dachów o kącie nachylenia 
15-60o, konstrukcja klapowa

 ościeżnica z drewna sosnowego impregnowanego, rama skrzydła 
aluminiowa z uszczelką, 3-stopniowe ryglowanie

 szyba hartowana o dużej odporności na gradobicie

249 ,-szt.

Okno dachowe 
 wym. 78 x 118 cm
 szyba hartowana, współczynnik  
przenikania ciepła szyby: 1,1; okna: 1,6

419 ,-szt.

Schody strychowe drewniane 
3-segmentowe Termo 
 wym. włazu: 120 x 70 cm,  
wys. pomieszczenia: max 280 cm

 skrzynia z drewna sosnowego z uszczelką, 
termoizolacyjna klapa o współczynniku 
przenikania ciepła 1,1W/m2K;  
rowki antypoślizgowe na stopniach

 schody całkowicie zmontowane i gotowe  
do wbudowania

269 ,-szt.

,-1349 szt.

Brama garażowa segmentowa 
Optimal 9100 
 wym. 2500 x 2150 mm
 kolory: biały, brąz; przetłoczenie kasetonowe
 ocieplana pianką poliuretanową, niski układ 
prowadzenia: 15/19 cm nadproża dla bramy 
ręcznej/automatycznej

Napęd do bramy garażowej 
 do bram segmentowych i uchylnych  
o wys. max 2,4 m i pow. do 6 m2

 bardzo cicha praca, funkcja Soft-Stop,  
Soft-Start

599 ,-kpl.
2 piloty  

w zestawie

Kantówka zaokrąglona 
 wym. 7 x 7 x 180 cm
 z drewna sosnowego 
impregnowanego  
ciśnieniowo

1299
szt.

Drzwi zewnętrzne  
antywłamaniowe
 wym. 960 x 2060 mm, P/L,  
kolor: złoty dąb

 konstrukcja drzwi - stalowa pokryta 
tłoczoną blachą ocynkowaną, okleina 
drewnopodobna PVC, szyba z witrażem 
zespolona, chowane zawiasy, wypełnione 
wełną mineralną

 zamek dzienny, 9 stalowych rygli, klamka 
z szyldem, wizjer, wkładka z kompletem 
kluczy

499,-kpl.

gatunek 1

Impregnat ochronno-
dekoracyjny Vidaron 
 bezbarwny
 0,7 L, cena za 1 L=18,56 zł

*różne kolory - 14,99/szt., 
 cena za 1 L=21,41 zł

1299
szt.od Lazura ochronno-dekoracyjna 

Vidaron Pro  
 bezbarwna, impregnuje, chroni, 
dekoruje, odporna na trudne warunki 
atmosferyczne, chroni przed UV,  
sinizną i wodą

  0,75 L, cena za 1 L=31,99 zł
*kolor - 24,99/szt., cena za 1 L=33,32 zł

2399
szt.od



DRABINA
aluminiowa
4-stopniowa
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Oferta ObOwiązuje w następujących sklepach: BIAŁOGARD, BOLESŁAWIEC, BRODNICA, BRZEG, BRZEG DOLNY, 
BRZESZCZE, CHOSZCZNO, DARŁOWO, DZIAŁDOWO, DZIERŻONIÓW, GŁUCHOŁAZY, GOLUB-DOBRZYŃ, GRUDZIĄDZ, GRYFICE, 
GRYFINO, IŁAWA, INOWROCŁAW, JAROCIN, JELCZ-LASKOWICE, KAMIENNA GÓRA, KĘPNO, KLUCZBORK, KNURÓW, KOŁOBRZEG, 
KONIN, KOSTRZYN N/ODRĄ, KROTOSZYN, KWIDZYN, LIBIĄŻ, LUBAŃ, LUBSKO, MALBORK, MOGILNO, MORĄG, NAMYSŁÓW, 
NOWA RUDA, NOWA SÓL, NOWY TOMYŚL, OŁAWA, OSTRÓDA, OSTRÓW WLKP., OSTRZESZÓW, PABIANICE, PIOTRKÓW TRYB., 
PSZCZYNA, RAWA MAZOWIECKA, RAWICZ, RYDUŁTOWY, SŁUBICE, STRZELCE KRAJEŃSKIE, SZAMOTUŁY, SZCZECINEK, 
SZCZYTNO, SZPROTAWA, ŚREM, ŚRODA WLKP., ŚWIDWIN, ŚWIEBODZICE, ŚWIECIE, TRZEBNICA, TUREK, WĄGROWIEC, WIELUŃ, 
WOLSZTYN, WRZEŚNIA, WSCHOWA, ZAWIERCIE, ZDUŃSKA WOLA, ZIELONA GÓRA, ZŁOCIENIEC, ŻARY 
pełna lista teleadresOwa dOstępna na www.bricOmarchÉ.pl

Drabina aluminiowa  
12-stopniowa 3-elementowa 
 + drabina aluminiowa  
4-stopniowa GRATIS

679,-kpl.

Drzwi zewnętrzne 
antywłamaniowe 
 wym. 960 x 2060 mm, P/L,  
kolory: machoń, orzech

 konstrukcja drzwi - stalowa pokryta 
tłoczoną blachą ocynkowaną, okleina 
drewnopodobna PVC, szyba z witrażem 
zespolona, chowane zawiasy, wypełnione 
wełną mineralną

 zamek dzienny, 9 stalowych rygli, klamka 
z szyldem, wizjer, wkładka z kompletem 
kluczy

739,-kpl.

gatunek 1

dł. po wysunięciu:
7,35 m

*W ramach Umowy Kredytu Ratalnego i Umowy o Kartę Kredytową RRSO 
dla kredytu ratalnego wynosi 0%. Całkowity koszt kredytu wynosi 0 zł. 
Szczegóły o regulaminie promocji 3x0% na stronie www.sygmabank.pl 
Promocja Karty nie dotyczy sklepu Bricomarche w Szprotawie. 


