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Kabina prysznicowa Kora
wym. 80x80x195 cm, 1/4 koła,  
szkło transparentne, profile chrom,  
brodzik w komplecie
nr ref. 20244784

dostępny  
wym. 90 cm

949,00

Kabina prysznicowa Veno
wym. 80x80x185 cm, kwadratowa, szkło 
transparentne, profile chrom, brodzik w komplecie
nr ref. 20298320

dostępny  
wym. 90 cm

699,00*

Kabina prysznicowa Glasgow
wym. 90x90x190 cm, asymetryczna,  
profile chrom, szkło transparentne
nr ref. 775432

197,00

Kolumna 
prysznicowa  
Ares
deszczownica,  
rączka natryskowa
nr ref. 20252526

Kolumna prysznicowa 
Dex A-18
deszczownica,  
rączka natryskowa
nr ref. 20316534

949,00

Kabina  
prysznicowa 
Livia
wym. 100x70x200 cm,  
prostokątna, szkło grafitowe,  
w komplecie brodzik i zestaw prysznicowy
nr ref. 687736

299,00

Kolumna  
prysznicowa  
Joko
deszczownica,  
rączka natryskowa,  
bateria termostatyczna
nr ref. 991333

Kabina prysznicowa Olga Black
wym. 80x80x196 cm, 1/4 kola, profile czarne, szkło transparentne, 
brodzik w komplecie
nr ref. 20263194

699,00

Kolumna  
prysznicowa  
Midnight
deszczownica,  
rączka natryskowa,  
bateria
nr ref. 20310962

849,00

dostępny  
wym. 90 cm

999,00*

Kabina prysznicowa Tomar
wym. 80x80x190 cm, kwadratowa,  
profile czarne, szkło grafitowe
nr ref. 20267891

*Cena nie zawiera brodzika

dostępny  
wym. 90 cm

397,00 699,00

129,00

Zestawy natryskowe, 
kolumny prysznicowe:  
66 modeli dostępnych od ręki 

Kabiny, drzwi i ścianki prysznicowe: 170 modeli dostępnych od ręki  

Kolumna  
prysznicowa  
z baterią  
prysznicową 
Lima
deszczownica,  
rączka natryskowa,  
bateria termostatyczna 
nr ref. 20257244

dostępny   
wym. 100x80 cm

dostępne brodziki   
o wys. 6 cm i 15 cm
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25,50
Taśma izolacyjna
do odpływów o wym. 500 i 600 mm
nr ref. 20030395

979,00

Drzwi  
prysznicowe X1
wym. 100x190 cm, profile chrom, 
szkło transparentne
nr ref. 20286322
nr ref. 556255 – ścianka –  599,00 zł

Zestaw podtynkowy  
Start New
bateria podtynkowa,  
kwadratowa deszczownica 1-funkcyjna,  
rączka natryskowa 3-funkcyjna
nr ref. 909300

1099,00

439,00*

Zestaw szafka  
z umywalką  
wym. 60x45x46 cm,  
orzech
nr ref. 989506

329,00

Słupek  
wym. 150x30x25 cm,  
orzech
nr ref. 989436

299,00*

Zestaw szafka  
z umywalką Freja
wym. 45x67x40 cm, biała
nr ref. 659582

Zestaw szafka z umywalką Mel
wym. 45x80x34 cm, biała
nr ref. 20315155

umywalka  
w komplecie, 
metalowy uchwyt

cichy domyk

cichy domyk
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Rabat 10% na wszystkie akcesoria łazienkowe   

299,00

Parawan 
nawannowy 

Modern
wym. 68x140 cm

nr ref. 20286091

158,00*

797,00

Zestaw  
podtynkowy  
Parma
bateria podtynkowa,  
kwadratowa  
deszczownica 1-funkcyjna,  
rączka natryskowa 
nr ref. 20181245

dostępne  
inne wymiary

powłoka  
Anti-Plaque

Seria Lara Como Odpływy dostępne 
w różnych wymiarach.

dostępne  
inne wymiary

299,00

Odpływ liniowy Mer
wym. 500x76 mm,  
wys. 58 mm,  
przepływ 39,5 l/min,  
syfon ze stali nierdzewnej,  
czyszczony od góry
nr ref. 925386

299,00
Odpływ liniowy Plat
wym. 500x76 mm,  
wys. 58 mm,  
przepływ 39,5 l/min,  
syfon ze stali nierdzewnej,  
czyszczony od góry
nr ref. 925323

400,00Odpływ liniowy 
Slim Extra 
wym. 500x64 mm,  
wys. 52 mm,  
przepływ 39,5 l/min,  
syfon ze stali nierdzewnej,  
czyszczony od góry
nr ref. 20156675

415,00
Odpływ ścienny  
Matt 400,  
stal szczotkowana
wym. 400x64 mm,  
wys. 52 mm,  
przepływ 39,5 l/min,  
syfon ze stali nierdzewnej,  
czyszczony od góry
nr ref. 20218891

Dostępne  
kolory

489,00
Odpływ liniowy 
Slim Extra
wym. 600x64 mm,  
wys. 52 mm,  
przepływ 39,5 l/min,  
syfon ze stali nierdzewnej,  
czyszczony od góry, czarny
nr ref. 20255291

*Cena nie zawiera baterii

Dostępne  
kolory
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464,00

Miska WC wisząca Pure
deska duroplastowa, wolnoopadająca  
z łatwym wypinaniem
nr ref. 20318242

199,00 Miska WC wisząca Sydney
miska kołnierzowa, deska duroplastowa, 
wolnoopadająca z łatwym wypinaniem
nr ref. 20108186

129,00

179,00

169,00
WC kompakt Olivia
kołnierzowy, odpływ poziomy,   
deska polipropylenowa
nr ref. 20262144

deska PCV  
w komplecie

445,00

WC kompakt 
Colour
odpływ poziomy,  
deska duroplastowa,  
wolnoopadająca  
z łatwym wypinaniem
nr ref. 989366

bezkołnierzowy

Stelaż podtynkowy Tece
wym. 50x15x112-132 cm
nr ref. 729953

848,00

Stwórz swój własny zestaw.  

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

Przycisk  
spłukujący Now
wym. 22x15 cm, czarny
nr ref. 20100066

Przycisk  
spłukujący Now
wym. 22x15 cm, chrom
nr ref. 729981

Przycisk  
spłukujący Now
wym. 22x15 cm, biały
nr ref. 729995

498,00

Miska WC wisząca Fontana
deska duroplastowa, wolnoopadająca  
z łatwym wypinaniem
nr ref. 20211303

399,00

WC kompakt 
Arteco
odpływ poziomy,  
deska duroplastowa,  
wolnoopadająca  
z łatwym wypinaniem
nr ref. 20010431

498,00

Zestaw  
podtynkowy Agis
stelaż, miska kołnierzowa,  
deska polipropylenowa,  
wolnoopadająca,  
przycisk chrom
nr ref. 20289353 deska 

antybakteryjna

884,00

Zestaw podtynkowy 
Unifix Nova Pro 
stelaż, miska kołnierzowa, 
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,  
przycisk biały
nr ref. 20319152

695,00

bezkołnierzowy, 
dostępny z odpływem 

pionowym

przycisk odporny  
na przebarwienia

miska
bezkołnierzowa

miska
bezkołnierzowa

Zestaw  
podtynkowy Laro
stelaż, deska duroplastowa, 
wolnoopadająca z łatwym 
wypinaniem, przycisk chrom
nr ref. 989401

miska
bezkołnierzowa

949,00

Zestaw  
podtynkowy  
Solido Desna
stelaż Grohe,  
miska Desna,  
deska duroplastowa,  
wolnoopadająca,  
przycisk chrom
nr ref. 20156010 – stelaż  
podtynkowy Grohe
nr ref. 20255781 – miska Desna

Otrzymaj rabat 10%  
na całość!

+ +
stelaż miska przycisk

197,00

miska
bezkołnierzowa



Seria Parma 

Seria Sodalit 

Seria Savory 
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368,00

Bateria  
umywalkowa,  
wysoka
czarna, matowa
nr ref. 20181182

395,00

Bateria wannowa
czarna, matowa
nr ref. 20181203

270,00

Bateria  
prysznicowa
czarna, matowa
nr ref. 20181224

250,00

Bateria  
bidetowa
czarna, matowa
nr ref. 20181196

159,00

Bateria  
wannowa
chrom
nr ref. 20269095

129,00

Bateria  
prysznicowa
chrom
nr ref. 20269123

299,00

Bateria  
wannowa
chrom/biała
nr ref. 991375

249,00

Bateria  
prysznicowa
chrom/biała
nr ref. 991270

239,00

Bateria  
bidetowa
chrom/biała
nr ref. 991312

Płytka ścienna Nubila, biała
wym. 30x60 cm, gat. I, op. 1,44 m2 – 64,80 zł
nr ref. 20090413

Płytka ścienna Nubila Conve,  
strukturalna, biała 
wym. 30x60 cm, gat. I, op. 1,44 m2 – 79,20 zł
nr ref. 20090420

Dekor Nubila Conve Colorato 
wym. 30x60 cm
nr ref. 20090434

Gres Street, jasnoszary
wym. 60x60 cm, gat. I, op. 1,44 m2 – 43,17 zł
nr ref. 20156892

219,00

Bateria  
umywalkowa
czarna, matowa
nr ref. 20181175

119,00

Bateria umywalkowa
chrom
nr ref. 20269081

199,00

Bateria  
umywalkowa
chrom/biała
nr ref. 991221

Zlew granitowy Roxa
wym. 65x44x17 cm, czarny
nr ref. 20250916

259,00

Bateria kuchenna  
Sirius Top
chrom, wyciągana wylewka
nr ref. 20275934

grubość 9,5 mm

50,00/szt.

55,00/m2

29,98/m2

45,00/m2

289,00

w komplecie  
bateria i syfon  
typu space saver

Dostępne  
kolory

Baterie łazienkowe: 60 serii dostępnych od ręki    Płytki ścienne: 42 kolekcje dostępne od ręki  
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Gres polerowany Torrano Calacatta
wym. 60x60 cm, gat. I, op. 1,44 m2 – 70,56 zł
nr ref. 20092443

Gres polerowany Archi, szary
wym. 60x60 cm, gat. I, op. 1,44 m2 – 70,56 zł
nr ref. 20077904

Gres szkliwiony Setim Honey,  
beżowy
wym. 17,5x60 cm, gat. I, op. 1,05 m2 – 47,25 zł
nr ref. 690956  

Gres Select, beżowy
wym. 29,7x59,8 cm, gat. I, op. 1,6 m2 – 52,80 zł
nr ref. 862120   

grubość 8,5 mm

Płytki podłogowe:  90 kolekcji dostępnych od ręki   

45,00/m2

33,00/m249,00/m2

49,00/m2
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Grzejniki łazienkowe:  100 modeli dostępnych od ręki  

Dostępne  
kolory

114,00

Zestaw termostatyczny
kątowy, 1/2”, biały
nr ref. 20003340

399,00

Grzejnik łazienkowy Frame Slim
wym. 110x40x10 cm, moc 418 W przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, czarny, matowy
nr ref. 664671

149,00

Zestaw  
termostatyczny 
osiowy, GZ 1/2”xGW 1/2”,  
lewy, czarny, matowy
nr ref. 20194013

473,00*

Grzejnik  
łazienkowy Zig
wym. 86x50x5 cm,  
moc 1090 W  
przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, grafitowy
nr ref. 20113982

659,00

Grzejnik łazienkowy Nameless
wym. 90x50x10 cm,  
moc 366 W przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, biały
nr ref. 664734

249,00

Zintegrowane  
przyłącze kątowe  
duo-plex
3/4x3/4”, białe
nr ref. 20003326

546,00*

Grzejnik łazienkowy Warp S
wym. 85x50x8 cm,  
moc 585 W przy temp. 75/65/20°C, 
podłączenie dolne, grafitowy
nr ref. 20113961Dostępne  

kolory Dostępne  
kolory

299,00

Zintegrowane  
przyłącze kątowe duo-plex
3/4x3/4”, chrom
nr ref. 20003333

Dostępne  
kolory

196,00* 575,00*

Grzejnik łazienkowy Rytm
wym. 71x50x4 cm, moc 328 W przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, biały
nr ref. 20113975

Grzejnik łazienkowy TRP
wym. 160x39x4 cm,  
moc 737 W przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, grafitowy
nr ref. 20007484

*Cena nie zawiera zaworów

Dostępne  
kolory

*Cena nie zawiera zaworów
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649,00*

Grzejnik łazienkowy Yuto
wym. 90x50x9 cm,  
moc 410 W przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, czarny, matowy
nr ref. 20118791

1199,00*

359,00

Zintegrowane przyłącze kątowe  
duo-plex
3/4x3/4”, czarne, matowe
nr ref. 20280071

845,00*

329,00

Zintegrowane przyłącze kątowe  
duo-plex
3/4x3/4”, grafitowe
nr ref. 20007925

120,00

Zestaw termostatyczny Mini
osiowo-kątowy, 1/2”, lewy, biały
nr ref. 20003382

Dostępne  
kolory

Dostępne  
kolory

Dostępne  
kolory Dostępne  

kolory
Grzejnik dekoracyjny Vertirad
wym. 170x46x9 cm,  
moc 1590 W przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, czarny, matowy
nr ref. 20315022

Grzejnik Afro New
wym. 160x28x10 cm,  
moc 824 W przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, grafitowy
nr ref. 983822

Grzejnik Oval, podwójny
wym. 170x41x10 cm,  
moc 824 W przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, biały
nr ref. 20273470

1098,00*

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

*Cena nie zawiera zaworów *Cena nie zawiera zaworów
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