
Zestaw mebli polyrattanowych 
Colin 5-częściowy
 stół, śr. 107 cm, wys. 74 cm, 
kolor: jasny szary, blat szklany
 4 fotele, wym. 70 x 65 cm, wys. 89 cm, 
poduszki, kolor: szary

1999/kpl.

Poduszka Fashion 
 wym. 40 x 40 cm
 4 wzory

1499
szt.

PRAWDZIWE RATY

10, 20 LUB 30 x 0%

Oferta ważna: od 10 kwietnia do 11 maja lub do wyczerpania asortymentu

20 x 0%

20 x 99,95

Poznaj naszą nową stronę internetowąPoznaj naszą nową stronę internetową

www.bricomarche.pl
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Zestaw mebli 
polyrattanowych Logan 
7-częściowy*
 stół, wym. 200 x 100 cm, 
wys. 75 cm
 6 foteli, wym. 55 x 61 cm, 
wys. 83 cm
 kolor: szary, 
poduszka, kolor: jeansowy

2499/kpl.

Zestaw mebli 
metalowych

Consul 7-częściowy
 stół, wym. 135/270 x 90 cm, 

wys. 75 cm, blat szklany
 6 foteli, wym. 60 x 56 cm, 

wys. 87 cm, kolor: szary

1799/kpl.

Zestaw mebli 
polyrattanowych 
Tres 3-częściowy

 stolik składany, 
wym. 60 x 60 cm, wys. 70 cm

 2 krzesła składane, 
wym. 57 x 46 cm, wys. 83 cm 

 kolor: brązowy melanż

299/kpl.

szkło z chropowatą fakturą
- nie widać odcisków palców i zarysowań

opis parasola znajdziesz na stronie 8

Dobierz 
odpowiedni 

parasol 
do mebli 

W ciągu dnia parasol chroni 
przed słońcem, a wyposażony 

w oświetlenie przyda się 
także podczas wieczornej 

kolacji. Ofertę parasoli 
znajdziesz na 

s. 8 i 9.

*dostępny od 6 maja 
w wybranych sklepach

30 x 0%

30 x 83,30

20 x 0%

20 x 89,95
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Zestaw mebli polyrattanowych Vienna 
7-częściowy
 6 foteli, wym. 66 x 65 cm, wys. 89 cm
 stół, wym. 160 x 100 cm, wys. 73 cm
 poduszka, kolor: jasnoszary

2899/kpl.

Zestaw mebli drewnianych Marocco 3-częściowy
 stolik drewniany, wym. 80 x 80 cm, wys. 43 cm, blat z płytek ceramicznych
 2 kanapy, lewa, wym. 174 x 69 cm, wys. 68 cm, prawa, wym. 179 x 69 cm, wys. 68 cm
 poduszki, gr. 10 cm 2399/kpl.

Olej ochronny 500 ml
 impregnuje, chroni przed 
plamami z wody, napojów 
i tłuszczu, zapobiega szarzeniu 
 cena za 1 L= 59,98 zł

2999
szt.

30 x 0%

30 x 96,63

20 x 0%

20 x 119,95
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Zestaw mebli plastikowych 
7-częściowy
 stół, wym. 160 x 94 cm, wys. 74 cm
 6 foteli, wym. 61 x 65 cm, wys. 99 cm
 imitacja rattanu, kolor: grafi t 799/kpl.

Skrzynia ogrodowa Marvel
 poj. 270 L
 wym. 116 x 45 cm, wys.  57 cm
 plastikowa, kolor: grafi towy
 do przechowywania poduszek 
oraz narzędzi 129/szt.

Krzesło z poduszką
 plastikowe, nogi drewniane
 wym. 53 x 47 cm, wys. 82,5 cm
 kolory: biały, miętowy, jasny szary

145/szt.

Fotel z automatycznym 
podnóżkiem
 wym. 165 x 65 cm, wys. 113 cm
 kolor: różowy, rama, kolor: czarny
 wypełnienie z pianki (grube siedzisko)

Krzesło
 plastikowe
 wym. 53 x 47 cm, wys. 82,5 cm
 kolory: miętowy, jasny szary

Fotel
 plastikowy, nogi drewniane
 wym. 61 x 56 cm, wys. 90 cm
 kolory: szary, czarny

199/szt.9999
szt.169/szt.

płynna regulacja
pochylenia oparcia

Zestaw 
mebli Atos 

z drewna 
akacjowego 

3-częściowy
 stół składany, 
wym. 90 x 55, 

wys. 72 cm
 2 krzesła składane, 

wym. 50 x 38, 
wys. 82 cm

299/kpl.

Wygodnie 
w każdej 

przestrzeni
Składane meble doskonale 

sprawdzą się na małej 
przestrzeni, np. na balkonie. 

Ich zaletą jest też łatwe 
przechowywanie.

10 x 0%

10 x 79,90
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Płyn
do czyszczenia 
tworzywa 
sztucznego 
500 ml
 do mebli i akcesoriów 
wykonanych z żywic 
syntetycznych, 
PCW, polipropylenu
 cena za 1 L = 45,98 zł 2299

szt.

Ławka z drewna
eukaliptusowego
ze stolikiem 
 wym. 64 x 150 cm,wys. 104 cm
 kolor: szary

Kwietnik 
z drewna 
akacjowego  
 wym. 52 x 56 cm, 
wys. 79 cm
 3 składane półki, 
wym. 39 x 19 cm

Ławka metalowa* 
 wym. 57 x 128 cm, 
wys. 86 cm 
 kolory: jasnozielony, 
jasnoszary

Ławka z drewna 
eukaliptusowego 
 wym. 158 x 60 cm, wys. 90,5 cm

Zestaw mebli polyrattanowych
Luna 2-częściowy
 fotel obrotowy, kolor szary, 
wym. 82 x 95 cm, wys. 84 cm
 poduszka, gr. 15 cm, kolor: miętowy
 stolik, śr. 50 cm, wys. 38,5 cm

119/szt.

699/kpl.

419/szt.

489/szt.

369/szt.

Hamak siedzisko 
 wym. 100 x 100 cm, 
różne kolory
 tkanina: płótno, 
drewniana poprzeczka
 obciążenie: max 100 kg                                                                                                                                              

4299
szt.Ekologiczna pasta

do czyszczenia 375 g
 usuwa brud, tłuszcz i przypalenia 
 do różnych powierzchni w domu, 
ogrodzie, garażu, warsztacie
 cena za 1 L = 50,64 zł

1899
szt.

Spędzaj 
czas,

jak chcesz
Wypoczynek niejedno ma imię. 

Relaksuj się w samotności, 
z książką w ręku lub zorganizuj 
spotkanie w gronie znajomych, 
zjedz posiłek lub po prostu utnij 

sobie drzemkę. Mamy meble, 
dzięki którym uda się 

zrealizować każdy z tych 
pomysłów.

*dostępna od 30 kwietnia

10 x 0%

10 x 69,90
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Hamak 
z drewna 
sosnowego 
 wym. 367 x 106 cm, 
wys. 119 cm
 płótno, wym. 100 x 200 cm
 sosna impregnowana ciśnieniowo
 obciążenie: max 100 kg

Huśtawka 2-osobowa 
z polyrattanu

 wym. 161 x 120 cm, wys. 163 cm 
 poduszka, gr. 5 cm

 2 poduszki ozdobne
 kolor: brązowy,

poduszki: beżowe

Huśtawka 4-osobowa 
 wym. 230 x 120 cm, 
wys. 164 cm
 rozkładana do pozycji łóżka
 2 poduszki w zestawie
 różne wzory
 siedzisko na sprężynach

Huśtawka 3-osobowa 
Helga z moskitierą 

 wym. 220 x 130 cm, 
wys. 177 cm, 

poduszki, gr. 8 cm 
 regulowany kąt oparcia

 dodatkowe poduszki pod 
głowę, poduszki dekoracyjne, 

moskitiera, 2 półki boczne
 kolor siedziska: zielony

 daszek regulowany, 
kolor: beżowy

Bujak Lea z daszkiem* 
 wym. 190 x 100 cm, wys. 180 cm
 daszek, kolor: szary, poduszka, kolor: limonka
 obciążenie: max 130 kg

Fotel wiszący   
 wym. 155 x 149 cm, wys. 180 cm
 rama stalowa i z klejonego drewna 
modrzewia syberyjskiego 
 obciążenie: max 150 kg 1599/szt. 599/szt.

749/szt.

999/szt.

1099/szt.

359/szt.

Jak 
na 

wakacjach
W ogrodzie można pozwolić 
sobie na wszystko, np. na 

bujanie w obłokach... Huśtawki, 
bujaki i miękkie siedziska to 

wszystko, czego potrzebujesz, 
żeby w pełni rozkoszować 

się wakacyjnym 
spowolnieniem 

czasu.

pokrycie poduszek 
na zamek - ułatwia 
czyszczenie

stoliki na 
napoje

p
n
c

st
na

*dostępny od 18 kwietnia

20 x 0%

20 x 79,95

10 x 0%

10 x 99,90

10 x 0%

10 x 74,90

10 x 0%

10 x 109,90

Bricomarche_katalog_ogrod_druk.indd   6Bricomarche_katalog_ogrod_druk.indd   6 2019-03-28   13:47:322019-03-28   13:47:32



7

Poduszka 
na ławkę
 wym. 120 x 49 cm, 
gr. 6 cm

Poduszka na leżankę
 wym. 190 x 60 cm, gr. 5 cm
 pasek z regulacją długości

2699
szt. 3999

szt. 4799
szt.

5499
szt.8399

szt.

Dwustronna poduszka na fotel
 wym. 117 x 48 cm, gr. 6 cm
 uchwyty mocujące w oparciu 

Dwustronna poduszka na ławkę 
 wym. 118 x 50 cm, gr. 6 cm
 uchwyty mocujące

Dwustronna
poduszka na leżankę 
 wym. 190 x 60 cm, gr. 6 cm  
 uchwyty mocujące 
w oparciu

 kolory: czerwień/antracyt, 
beż/jasny brąz, jasna zieleń/

ciemny brąz, beż/niebieski 

4999
szt.

4999
szt.

8699
szt.

Poduszka 
na fotel wysoki
 wym. 117 x 50 cm, 
gr. 5 cm

Poduszka 
na krzesło
 wym. 96 x 46 cm, 
gr. 3 cm

Poduszka 
na fotel niski
 wym. 100 x 46 cm, 
gr. 5 cm

Stolik z polyrattanu
 blat z hartowanego szkła, gr. 5 mm
 kolor: szary
 śr. 47 cm, wys. 30 cm - 139/szt. 
 śr. 54 cm, wys. 45 cm - 159/szt.
 śr. 60 cm, wys. 55 cm - 179/szt.

Bujak na stalowym stelażu 
 siedzisko z polyrattanu z poduszką 
 kolory: szary, czarny
 wys. 186 cm
 wym. siedziska: 
107 x 66 cm, wys. 114 cm, 
 obciążenie: max 150 kg

785/szt.

Poduszki dostępne w różnych wzorach i kolorach

od 139/szt.

10 x 0%

10 x 78,50
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Podstawa okrągła 
pod parasol
 śr. 45,5 cm, wys. 33 cm
 waga: 10 kg

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

Parasol stalowy 
z wentylacją
 kolory: antracyt, 
cappucino, śr. 400 cm
 8 żeber stalowych
 tyczka aluminiowa: 
śr. 48 mm, z korbką

*bez podstawy

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

Parasol stalowy 
ze stelażem bocznym 
i oświetleniem 
 wym. 300 x 300 cm
 8 żeber, listwy LED
 kolor: ciemnoszary
 ochrona UV50

*bez obciążników

Parasol stalowy ze stelażem bocznym 
 wym. 300x 400 cm
 8 żeber stalowych, z wentylacją
 stelaż aluminiowy
 kolory: oliwkowy, brązowy, turkusowy 7900

szt.

139/szt.

299/szt.

799/szt.

599/szt.

439/szt.

możliwość obrotu o 3600

możliwość obrotu o 3600

oświetlenie LEDoświetleni

10 x 0%

10 x 79,90
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Pawilon stalowy z wentylacją
 wym. 300 x 400 cm, wys. 280 cm
 kolor: jasnoszary, stelaż: antracyt
 dach gr. 179 g/m2 z pokryciem PA
 4 ścianki gr. 160 g/m2

Pawilon stalowy 
 wym. 366 x 305 cm, 

wys. 326 cm
 dach: gr. 180 g/m2, 
ścianki: 120 g/m2 

 kolor: cappucino/brązowy

Pawilon stalowy
z moskitierą
 wym. 300 x 300 cm, wys. 280 cm
 gr. 180 g/m², ścianki z moskitierą
 kolor: beżowy, stelaż, kolor: czarny

Pawilon stalowy z przesuwanym 
dachem i ściankami 
 wym. 300 x 240 cm, wys. 236 cm
 materiał: tekstylen 
kolor: brązowy

Parasol 
aluminiowo-stalowy
z wentylacją
 wym. 200 x 300 cm
 kolor: cappucino
 6 żeber stalowych
 tyczka aluminiowa, 
śr. 38 mm, z korbką
 uchylny

799/szt.999/szt.

1199/szt.

1099/szt.

165/szt.

Pod 
parasolem

W ogrodowym relaksie 
może przeszkodzić drobny 
deszcz czy też zbyt duży 
upał. Wystarczy parasol 

lub pawilon - i już nie 
trzeba się martwić 
niedogodnościami.

Wieczorna 
inwazja 

komarów?

Wystarczy pawilon 
z moskitierą, by 

natrętne bzyczenie 
nie popsuło Twoich 

planów.

10 x 0%

10 x 79,90

10 x 0%

10 x 119,90

10 x 0%

10 x 99,90

10 x 0%

10 x 109,90
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Plac 
zabaw 

z klimatem
Ogród to również źródło 

pomysłów dla najmłodszych. 
Każde dziecko ucieszy huśtawka, 

zabawa w piasku czy w wodzie. 
Dopełnieniem udanej zabawy 
może być wypoczynek przy 

napojach w kolorowych 
słoiczkach (patrz 

str. 11). 

Huśtawka 2-osobowa Zosia
 wym. 300 x 340 cm, 
wys. 227 cm
 śr. belki: 10 cm, 
śr. słupa stelaża: 7 cm
 obciążenie 
siedziska: max 80 kg, 
zjeżdżalni: max 100 kg
 2 siedziska i zjeżdżalnia 
w komplecie

Piaskownica/Basenik 
Paradiso 2w1

 wym. 1 elementu: 87 x 78 cm, wys. 20 cm
 po rozłożeniu: 78 x 200 cm

 kolory: zielony, różowy, niebieski

Bujak Gąsienica
 wym. 84 x 46 cm, wys. 47 cm

Flaming dekoracyjny 
 kolor: ciemnoróżowy, 2 wzory

 wys. od 65 cm

1. Pochodnia 
ogrodowa Stożek 
 kolor: szary/granitowy
 wym. 13 x 13 cm, 
wys. 60 cm - 49,99/szt.
 wym. 17 x 17 cm, 
wys. 90 cm - 99,99/szt.

Figura 
ogrodowa 

 wym. 30 x 16 cm, 
wys. 61 cm  

 kolor: szary
/granitowy

9999
szt.

od 4999
szt.

5999
szt.

579/szt.4999
szt.

4999
szt.

Piasek drobny 
do piaskownicy 

25 kg
 stopień granulacji: 

0,2 mm
 cena za 1 kg 

= 0,80 zł

1999
szt.

1

2

2. Pochodnia ogrodowa Kula 
 kolor: szary/granitowy
 wys. 15 cm, śr. 13 cm - 22,99/szt.
 wys. 20 cm, śr. 18 cm - 39,99/szt.
 wys. 25 cm, śr. 23 cm - 49,99/szt.

od 2299
szt.
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Ręcznik kuchenny 
Jungle 

 wym. 38 x 63 cm
 różne wzory i kolory

Słoiczek szklany
ze słomką i pokrywką 

 poj. 450 ml
 różne kolory

Cerata Trefl 
 szer. 140 cm
 różne wzory i kolory

Talerz plastikowy
 śr. 33 cm  

 różne wzory i kolory

Filodendron 
sztuczny

w doniczce 
 wys. 100 cm

Trawa sztuczna
dekoracyjna 

 wym. 48 cm, 2 wzory

Butelka szklana 
na oliwę 

 1. wys. 19,5 cm
 2. wys. 24 cm

Butelka szklana ze słomką 
 wys. 19,5 cm

Słoik szklany
ze słomką 
 wys. 13,5 cm

Świecznik szklany  
 wys. 7,5 cm

599
szt.

599
szt.

599
szt.

599
szt.

699
szt.

899
szt.

499
szt.

999
mb

139/szt.

2499
szt.

nadruk z modnym motywem liści

1

2
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Lampka
solarna LED 
 wys. 28 cm

Lampka
solarna LED 

 wys. 70 cm   

Lampka solarna
Pochodnia LED  

 wys. 76 cm

Lampka solarna 
Baranek LED
 1. wys. 23 cm - 19,99/szt.
 2. wys. 40 cm - 26,99/szt.

Lampka solarna 
Krasnal LED  
 wys. 33 cm Lampka 

solarna 
LED Inox 
 kolor: biały

 wym. 
10,5 x 7,5 cm,
wys. 38,8 cm

Lampka solarna 
Kwiatek 

 LED zmieniający 
kolor

 wys. 36,3 cm

Sowa 
 wym. 29 x 23 cm, 
wys. 34,5 cm

Żaba 
 wym. 35 x 28.5 cm,
wys. 25 cm

Ślimak 
 wym. 43 x 20 cm,

wys. 30 cm

699
szt.

1399
szt.

3699
szt.

8999
szt.

1199
szt.

Lampka solarna LED  
 wys. 40 cm  

1999
szt.

1199
szt.

999
szt.

od 1999
szt.

1

2

stojąca 
lub wisząca

899999

Figury ogrodowe
z oświetleniem solarnym

Zbuduj 
nastrój

Każdy ogród ma własną 
duszę, więc warto o nią 
zadbać. Odpowiednie 
oświetlenie pomoże 
wydobyć z niego to, 

co niewidoczne 
w dzień.
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Kinkiet
ogrodowy
Seattle 
 11 W, E27 
 wykończenie:
stal nierdzewna 
 kl. A++ do E

Seria lamp 
ogrodowych 
Crystal LED
 moc: 6,5 W
 kl. A+

Słupek  
 wys. 36 cm

Kinkiet 
prosty  

 wys. 13 cm

Kinkiet 
ukośny 

 wys. 19,5 cm

Słupek 
 wys. 56 cm

Lampa ogrodowa Idava 
 kolor: biały
 1. 25 W, E 27, wys. 27 cm - 49,99/szt.
 2. 40 W, E 27, wys. 36 cm - 74,99/szt.
 3. 40 W, E 27, wys. 47 cm - 129/szt.
 kl. A++ do E

Girlanda żarówkowa 
 20 żarówek kolorowych, 20 W, G50
 dł. 10 m

Lampa sufi towa LED Polux Celina
 z czujnikiem ruchu
 wym. 26 x 8 cm, 12 W - 59,99/szt.
 wym. 32 x 10,5 cm, 17 W - 74,99/szt.
 kl. A++ do A

Girlanda żarówkowa 
 10 żarówek fi lament, 20 W, E27

 dł. 10 m

6999
szt.

9999
szt.

119/szt.

od 5999
szt.

7999
szt.9499

szt.

6999
szt.7999

szt.

Seria lamp ogrodowych LED 
 10 W, GU10
 żarówka led w komplecie 
 kl. A++ do E

Kinkiet 
 wys. 16 cm

Kinkiet    
 2 x 10 W, 
GU10
 wys. 23 cm

Kinkiet    
 wys. 16 cm

Kinkiet     
 2 x 10 W, 
GU10
 wys. 23 cm5999

szt.

5999
szt. 7499

szt.

7499
szt.

Kinkiet   
 wys. 22 cm

Kinkiet
 wys. 34 cm

Lampa 
wisząca
 wys. 88 cm

Słupek
 wys. 48 cm

Seria lamp ogrodowych Malmo
 15 W, E27
 kl. A++ do E

6499
szt. 9499

szt. 7999
szt.

8299
szt.

IP44

IP44

IP44

IP44

IP44

IP65

od 4999
szt.

IP44
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Płyn do czyszczenia
grilla 500 ml
 odtłuszcza, 
usuwa przypalenia
 do grilli, rusztów, rożnów, 
blach, naczyń i akcesoriów
 cena za 1 L = 59,98 zł

Komin rozpalający
do grilla
 z blachy stalowej
 wys. 27,5 cm, śr. 17 cm

Komplet 
akcesoriów 
grillowych
w walizce 5 szt.
 ze stali szlachetnej
 w zestawie: łopatka,
szczypce, widelec, 
nóż, szczotka 
do czyszczenia grilla, 
dł. 45 cm
 walizka aluminiowa 

Grill kulisty
z pokrywą 
i 3 półkami 
 wym. 102 x 46 x 86 cm, 
śr. rusztu: 43 cm
 ruszt chromowany

Grill kulisty Weber 
Bar-B-Kettle 
 wym. 89 x 56 x 47 cm
 uchwyt pokrywy z osłoną 
termiczną
 ruszt potrójnie chromowany 
śr. 47 cm, zabezpieczony 
przed rdzą, dozownik do węgla
 odpowiedni dla 7 osób

Grill wędzarnia
 wym. 113 x 114 x 60 cm
 osobna komora do wędzenia 
i grillowania typu American 
Barbecue
 wskaźnik temperatury 
w pokrywie, dzielone, 
emaliowane ruszty grillowe, 
wym. rusztu: 75 x 30 cm
 możliwość palenia drewnem
 odpowiedni dla 6 osób

Grill węglowy 
z pokrywą i półkami

 wym. 95 x 130 x 61 cm
 pokrywa na zawiasach 

z regulacją przepływu 
powietrza i termometrem

 chromowany ruszt główny 
- śr. 54 cm, podgrzewacz 

- wym. 40 x 30 cm
 dodatkowe przegrody 

węglowe

Grill gazowy 3-palnikowy
 wym. 104 x 55 x 97 cm
 3 palniki o mocy 8,7 kW 
(3 x 2,9 kW) oraz palnik boczny 
do gotowania o mocy 2,5 kW
 dołączony wąż i reduktor 
ciśnieniowy
 termometr w pokrywie
 powierzchnia grillowania 
50 x 37 cm
 odpowiedni dla 8 osób

Grill węglowy kulisty
 wym. 65 x 68 x 107 cm, 

śr. rusztu 50,5 cm
 termometr w pokrywie
 porcelanowa pokrywa
z żaroodporną emalią,  

chromowany ruszt główny

2999
szt.

2798
szt.

9799
szt.

169/szt.

469/szt.

389/szt.

419/szt.

699/szt.

599/szt.

pokryty emalią porcelanową

Grill 
z 

przyjaciółmi
Wybierz odpowiedni dla siebie 
grill, dostosowany do Twoich 

potrzeb i miejsca przeznaczenia. 
Zaproś rodzinę i znajomych na 

grillowane przysmaki i ciesz 
się wspólnymi chwilami 

przy stole. 

10 x 0%

10 x 69,90

gwarancji
10lat
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Basen ze stelażem 427 x 107 cm 
 poj. 13030 L
 wydajność pompy: 2574 L/h
 mata pod basen, przykrycie basenu
 drabinka, wys. 107 cm
 obudowa: imitacja rattanu, kolor: brązowy
 zestaw naprawczy w komplecie

Basen
rozporowy z kołnierzem 457 x 107 cm
 poj. 12362 L
 wydajność pompy: 2006 L/h
 mata pod basen
 przykrycie basenu
 drabinka o wys. 107 cm
 zestaw naprawczy w komplecie

Basen SPA Tahiti 180 x 66 cm
 śr. wew. 132 cm
 wydajność pompy: 1325 L/h
 system podgrzewania wody 
(max. temp. wody 40°C)
 wkład do fi ltra, dyspenser, zestaw 
naprawczy w komplecie
 odpowiedni dla 2-4 osób dorosłych

Materac dmuchany 
z wbudowaną pompą

 wym. 203 x 152 cm, wys. 38 cm
 wbudowana pompa 220-240 V

 zestaw naprawczy
w komplecie, torba 

do przenoszenia
 nadmuchanie materaca

trwa ok. 240 sekund
 obciążenie: max 300 kg

Zestaw do czyszczenia 
i konserwacji basenów

 w zestawie: dyspenser środków
chemicznych, pływający termometr, 

tester do badania PH wody, łatki 
naprawcze, teleskopowy trzonek, 

dł. 167 cm, odkurzacz z podłączeniem 
do węża ogrodowego, wybierak

149/szt.

9999
kpl.

1295/kpl.

1699/kpl.

849/kpl.

system oświetlenia LED - różne kolory

Orzeźwienie 
w upalny dzień
Basen w ogrodzie to zawsze 

dobry pomysł, zwłaszcza gdy 
nadchodzą wakacje, 
a wraz z nimi upały. 
Świetnym pomysłem 

na relaks jest też kąpiel 
w SPA Tahiti

10 x 0%

10 x 129,50

20 x 0%

20 x 84,95

10 x 0%

10 x 84,90
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Basen ze stelażem
404 x 201 x 100 cm 
 poj. 6478 L
 wydajność pompy 2006 L/h
 drabinka o wys. 107 cm
 zestaw naprawczy w komplecie
 obudowa: imitacja rattanu, kolor: szary
 przepływowy dozownik chemii

1298/kpl.

Pełna lista teleadresowa dostępna na   www.bricomarche.pl

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: 

Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Braniewo, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Działdowo, Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko, Głogów, Gniezno, Goleniów, Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, 
Gubin, Hrubieszów, Iława, Jarosław, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kluczbork, Koło, Kołobrzeg, Konin, Konstantynów Łódzki, Kutno, Lębork, Limanowa, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko, Malbork, Miechów, Mława,  Mogilno, Nisko, Nowy 
Tomyśl, Oborniki Wlkp., Oława, Opinogóra Górna, Pabianice, Pabianice 2, Piekary Śl., Piła, Piotrków Tryb., Poznań CH Pestka, Poznań CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Radzyń Podlaski, Rawa Mazowiecka, 
Rawicz, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słupca, Sokołów Podlaski, Stargard, Starogard Gd., Starogard Gd. 2, Strzegom, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Szamotuły, Świebodzice, Tomaszów Lubelski, 
Trzcianka, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wejherowo, Wodzisław Śląski, Wolsztyn, Wrocław, Września, Wschowa, Wyszków, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Złocieniec, Żary, Żnin.

10 x 0%

10 x 129,80
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