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1299kpl.

1399kpl.

LIMA - zestaw mebli stalowych 7-częściowy    
 stół stalowy ze szklanym czarnym blatem i otworem na parasol, 
wym. stołu: 150 x 90 x 71 cm
 6 foteli pozycyjnych z poduszkami, wym. 85 x 55 x 94 cm, 
gr. poduszki: 8 cm, rama ciemnoszara, poduszki w pasy
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Ogrodowy 
relaks

Pawilon poliestrowy 
ze ściankami i wentylacją
 wym. 300 x 400 x 280 cm
 stelaż stalowy, kolor: antracyt
 poszycie dachu wykonane z poliestru 180 g/m² 
z pokryciem PE
 4 ściany z poliestru 140 g/m², kolor: szary

PRAWDZIWE RATY 0%

10 x 0% 
Promocja ważna od 4 do 21 kwietnia

PRAWDZIWE RATY 0%

20 x 0% 
Promocja ważna od 4 do 21 kwietnia

20 x 0% 

20 x 64,95 zł

20 x 0% 

20 x 69,95 zł



VIENNA - zestaw mebli 
z polyrattanu 7-częściowy
 stół ze szklanym przezroczystym blatem, wym. 160 x 100 x 73 cm
 6 foteli z poduszkami, wym. 66 x 65 x 89 cm
 stelaż, kolor: szary melanż, poduszki, kolor: jasnoszary, gr. 5 cm

     2 - meble ogrodowe

SALEMO - zestaw mebli plastikowych 4-częściowy       
 stolik z funkcją schowka, wym. 76 x 56 x 42 cm
 2 fotele z poduszkami, wym. 75 x 67 x 76 cm
 sofa 2-osobowa z poduszkami, wym. 134 x 67 x 76 cm
 kolor: grafit, gr. poduszek: 4 cm
*biało-czarne poduszki nie wchodzą w skład zestawu

szkło hartowane

nowoczesny design

powierzchnia mebli imituje 
naturalny splot rattanowy

odporne na promienie UV

odporna na promienie UV

     2 - meble ogrodowe

20 x 0% 

20 x 149,95

10 x 0% 

10 x 109,90

Skrzynia ogrodowa Marvel  
 poj. 270 L
 wym. 116 x 45 x 57 cm
 kolor: grafitowy
 do przechowywania poduszek oraz narzędzi

139 szt.

1099 kpl.
2999 kpl.

1 199 kpl.



BOSTON - zestaw mebli z polyrattanu 7-częściowy       
 stół ze szklanym blatem, kolor blatu: czarny, wym. 150 x 80 x 74 cm
 6 foteli z poduszkami, wym. 60 x 56 x 85 cm
 stelaż, kolor: szary melanż, poduszki, kolor: bordowy, gr. 4,5 cm

VERONA - zestaw mebli polyrattanowych 4-częściowy     
 stolik z blatem szklanym, gr. szkła 5 mm,  wym. 89 x 49 x 38 cm
 2 fotele z poduszkami, wym. 65 x 64 x 75 cm
 sofa 2-osobowa z poduszkami, wym. 126 x 65 x 75 cm
 gr. poduszek: 3 cm

meble ogrodowe - 3  

20 x 0% 

20 x 84,95 zł

10 x 0% 

10 x 119,90

1699 kpl.

1 199 kpl.



     2 - meble ogrodowe

MOCCA - zestaw mebli stalowych 3-częściowy
 stół stalowy okrągły ze szklanym blatem ze szkła hartowanego 5 mm, 
kolor blatu: czarny, wym. 60 x 71 cm
 2 krzesła stalowe składane z tekstylenu, wym. 54 x 44 x 79 cm, 
rama w kolorze capuccino, stal malowana proszkowo

TORONTO - zestaw mebli stalowych 7-częściowy        
 stół aluminiowy z blatem ceramicznym imitującym naturalny kamień, 
wym. 182 x 92 x 74 cm, stelaż, kolor: szary 
 6 foteli z tekstylenu, wym. 57 x 60 x 90 cm, kolor: szary

1999kpl.229kpl.

     4 - meble ogrodowe

Stolik z drewna 
eukaliptusowego
 składany
 wym. 48 x 43 x 47 cm

Leżak z drewna 
eukaliptusowego
 wym. 104 x 62 x 80 cm 
 z podłokietnikami
 kolor: biały, poduszka beżowa

DALIA - zestaw mebli rattanowych 5-częściowy 
 stolik ze szklanym blatem, wym. 70 x 70 x 66 cm
 4 fotele z poduszkami, gr. 5 cm, kolor: pomarańczowy, 
wym. 58 x 69 x 89 cm

1249kp l.

89szt.

178szt.

20 x 0% 

20 x 99,95 zł

10 x 0% 

10 x 124,90



meble ogrodowe - 3  

MARSALA - zestaw mebli stalowych 7-częściowy       
 stół stalowy, kolor: szary, blat szklany, wym. 155 x 95,5 x 71 cm
 6 foteli z tekstylenu, faktura jodełki, kolor: brąz melanż, wym. 78 x 56,5 x 98 cm

1199kpl.

meble ogrodowe - 5  

RUSTIC - zestaw mebli z drewna akacjowego 7-częściowy        
 stół prostokątny rozkładany, wym. 180/240 x 90 x 75 cm, kolor: szary postarzany
 4 krzesła składane, wym. 40 x 59 x 89 cm
 2 fotele składane, wym. 57 x 59 x 89 cm

2199kpl.

składane krzesła i fotele

20 x 0% 

20 x 109,95

10 x 0% 

10 x 119,90



dostępne różne wzory
uchwyty mocujące w oparciu

stebnowane
100% poliester 190 g/m²

dwukolorowe

1 2

     6 - huśtawki, poduszki

Huśtawka 3-osobowa Shadowline Modern 
 wym. 200 x 110 x 153 cm 
 poduszka na oparciu: modny biało-brązowy wzór, gr. 5 cm
 regulowany daszek, poliester 140 g/m² 
 obciążenie: max 220 kg

Huśtawka 3-osobowa 
 wym. 190 x 120 x 185 cm
 poduszki, kolor: szary melanż, gr. 5 cm 
 regulowany daszek, poliester 180 g/m² 
 obciążenie: max 270 kg

399szt. 799szt.

szt.4799
szt.8699

stwórz zestaw z parasolem 
Modern (patrz s. 8)

2 ozdobne poduszki

Poduszki na siedziska

10 x 0% 

10 x 39,90 zł

10 x 0% 

10 x 79,90 zł

169Huśtawka z drewna eukaliptusowego 
 poduszka, gr. 5 cm, kolor: zielony
 daszek poliester 180g/m², kolor: zielony
 wym. 182 x 130 x 198 cm
 obciążenie: max 180 kg

998szt.

10 x 0% 

10 x 99,80 zł

na ławkę

na leżankę
na wysoki fotel

szt.4999

faktura drewna

odporna na promienie UV

Skrzynia ogrodowa Sherwood 
 poj. 270 L
 wym. 116 x 45 x 57
 kolor: brązowy
 do przechowywania poduszek oraz narzędzi

szt.139

1. gr. 6 cm, wym. 117 x 48 cm
2. gr. 6 cm, wym. 190 x 60 cm
3. gr. 6 cm, wym. 118 x 50 cm

3



ławki, bujaki - 7  

Ławka z drewna 
akacjowego składana
 wym. 117,5 x 59 x 90 cm

369szt.

wbudowany i składany stolik

Ławka z drewna 
eukaliptusowego ze stolikiem
 wym. 64 x 150 x 102 cm
 kolor: szary 

549szt.

Poduszki na siedziska

Bujak 2-osobowy na stalowym stelażu
 stelaż metalowy, siedzisko z polyrattanu 
z poduszkami na siedzisko i oparcie, kolor: szary
 wym. siedziska: 124 x 120 x 75 cm
 wym podstawy: 118 x 121 x 195 cm
 obciążenie: max 200 kg
*dostępny od 7 kwietnia

999szt.

Bujak na stalowym stelażu  
 stelaż metalowy, siedzisko z polyrattanu 
z poduszką, kolor: szary
 wym. siedziska: 107 x 66 x 114 cm, 
wys. całkowita: 190 cm
 obciążenie: max 150 kg

899szt.

Krzesło wiszące 1-osobowe  
 stelaż metalowy opleciony sznurkiem, 
kolor: szary
 śr. 82 cm, wys. 123 cm 

169szt.

10 x 0% 

10 x 89,90 zł
10 x 0% 

10 x 99,90

Skrzynia ogrodowa Sherwood 
 poj. 270 L
 wym. 116 x 45 x 57
 kolor: brązowy
 do przechowywania poduszek oraz narzędzi



Parasol stalowy ze stelażem bocznym i oświetleniem
 śr. 300 cm
 kolory: ciemnozielony, ecru
 tyczka, śr. 48 mm, z korbką 
 stelaż stalowy, 8 żeber stalowych, kolor: ciemnoszary
 materiał: poliester 160 g/m²

8 - parasole, podstawy 

Parasol stalowy Modern
z wentylacją i stelażem bocznym
 różne kolory, śr. 300 cm
 tyczka, śr. 48 mm (pionowa), z korbką
 stelaż stalowy, 6 żeber stalowych, 
podstawa krzyżakowa bez obciążników
 materiał: poliester 160 g/m²

249szt.

Parasol stalowo-aluminiowy 
z wentylacją
 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
 cena nie zawiera podstawy

366szt.

439szt.

oświetlenie solarne LED

Podstawa okrągła 
z polyżywicy pod parasol
 śr. 45,5 cm, waga: 10 kg

79szt.

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

159szt.

stwórz zestaw z huśtawką 
Shadowline Modern
(patrz s. 6)

nowoczesny design

10 x 0% 

10 x 43,90 zł

Kolor parasola 
ma znaczenie

więcej porad na fb 
Bricomarché  
po sąsiedzku

DOMINIK STRZELEC
pasjonat ogrodów

Żółty kolor przyciąga owady, czarny 
szybciej się nagrzewa. Dobrym 
wyborem są jasne parasole, ale 
będą wymagać częstszego mycia.



Pawilon stalowy z przesuwanym 
dachem i ściankami
 wym. 305 x 305 x 254 cm
 stelaż stalowy
 poliester 180 g/m²
 kolor: brązowy

pawilony - 9  

Pawilon z wentylacją 
i kwietnikami
 wym. 300 x 300 x 270 cm
 stelaż stalowy, kolor: ciemny szary, 
dach poliester 180 g/m² 
z podwójną falbaną, kolor: bordowy/szary 

999szt.

1299szt.

regulowana wysokość 
ścianek

przesuwane pokrycie 
dachu

8 kwietników

stwórz zestaw z huśtawką 
Shadowline Modern
(patrz s. 6)

10 x 0% 

10 x 99,90 zł

20 x 0% 

20 x 64,95 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

Basen ze stelażem 427 x 107 cm
 poj. 13030 L
 pompa ze skimmerem o wydajności: 2574 L/h
 mata pod basen, przykrycie basenu
 drabinka, wys. 107 cm
 obudowa: imitacja rattanu, 
kolor: brązowy
 zestaw naprawczy w komplecie

Basen ze stelażem 488 x 305 x 107 cm
 poj. 10949 L
 pompa o wydajności: 3028 L/h
 mata pod basen, przykrycie basenu
 drabinka, wys. 107 cm
 kolor obudowy: szary
 zestaw naprawczy w komplecie

Basen ze stelażem
400 x 211 x 81 cm
 poj. 5700 L
 pompa o wydajności: 1249 L/h
 zestaw naprawczy w komplecie

     10 - baseny

599szt.

989szt.

1297szt.

1599szt.

20 x 0% 

20 x 29,95 zł

20 x 0% 

20 x 49,45 zł



Zestaw do czyszczenia 
i konserwacji basenów
 w zestawie: dyspenser środków 
chemicznych, pływający termometr, 
tester do badania PH wody, 
łatki naprawcze, teleskopowy 
trzonek, dł. 161 cm, 
odkurzacz z podłączeniem do węża 
ogrodowego, wybierak

Fotel nadmuchiwany 
flokowany
 wym. 112 x 112 x 66 cm
 różne kolory 
 zestaw naprawczy w komplecie

nadmuchanie materaca 
trwa tylko ok. 140 sekund

odpowiedni do basenów
o śr. do 396 cm

Materac flokowany Double
 wym. 191 x 137 x 30 cm
 kolor: czarny
 wbudowana pompa o mocy: 220-240 V
 torba do przenoszenia
 zestaw naprawczy w komplecie

baseny, akcesoria nadmuchiwane - 11  

129szt.

szt.5999

kpl.9999
20 x 0% 

20 x 64,85 zł

20 x 0% 

20 x 79,95 zł



Seria lamp ogrodowych 
Serena
 40 W, E27
 kolor: inox
 wykończenie: stal nierdzewna, 
tworzywo sztuczne 
1. Kinkiet ukośny, 
wym. 11,8 x 40 cm - 47,99/szt.
2. Słupek niski, 
wys. 45 cm - 64,99/szt.
3. Słupek wysoki, 
wys. 100 cm - 89,99/szt.

Kinkiet ogrodowy 
 kolor: chrom mat, 
wykończenie: stal nierdzewna, szkło
1. 35 W, GU10,
wym. 16 x 11 x 10,5 cm - 84,99/kpl
2. 2x35 W, GU10, 
wym. 25,5 x 11 x 10,5 cm - 119/kpl.

1

1

1

2

2

2

3

IP44

     12 - oświetlenie ogrodowe

IP65

Lampa ogrodowa Stono 
 25 W, E27
 kolor: szary, tworzywo sztuczne
 wym. 20 x 20 x 22 cm - 74,99/szt.
 wym. 30 x 30 x 31 cm - 119/szt.
 wym. 40 x 40 x 41 cm - 169/szt.szt.od 7499

Lampion dekoracyjny 
drewniany
 wys. 42 cm - 99,99/szt.
 wys. 56 cm - 109/szt.
 wys. 85 cm - 139/szt.
 bez świecy

szt.od 9999
Lampion
 beton, kolor: biały 
 wym. od 14,5 x 14,5 x 13,5 cm

szt.od 1 1 99

Lampa solarna
 plastikowa
 kolor: czarny, dioda LED biała
 wys. 90 cm

szt.od 8499
szt.od 4799

Seria lamp ogrodowych Erba
 60 W, E27
 wykończenie: metal
1. Lampa wisząca, dł. 90 cm,
kolory: biały, czarny - 66,99/szt.
2. Kinkiet, wys. 32 cm, 
kolor: czarny - 71,99/szt.
*bez źródła światła

szt.od 6699

szt.3999



dekoracje ogrodowe - 13  

Figura ceramiczna
Żaba z oświetleniem 
solarnym LED   
 różne wzory
 wys. 34 cm

szt.7999

osłonka na roślinę

z baterią solarną - diody LED 
umieszczone w oczach żaby

Kufel szklany ze słomką 
i uchwytem 
 poj. 450 ml
 metalowe wieczko

szt.3 99

Poduszka dekoracyjna
 wym. 40 x 40 cm
 różne wzory

szt.1599 Flaming dekoracyjny 
podświetlany LED
 wym. 30 x 14,4 cm
 7 LED, barwa światła: biała
 zasilanie bateryjne 2xAA

szt.1399

z latarenką na tealight

osłonka na roślinę

modny wzór z flamingiem

modny wzór z flamingiem

Figura ceramiczna 
Krasnal
1. wys. 32 cm - 59,99/szt.
2. wys. 40 cm - 69,99/szt.

szt.od 5999

Figura ceramiczna 
 wzory: ptak, ślimak, żaba, jeż
 wys. od 23,5 cm 

szt.6999

Flaming plastikowy
na piku
 wys. od 14 cm (bez piku)

szt.od 599
Figura ceramiczna
Żaba z oświetleniem 
solarnym LED  
 wys. 30 cm

szt.3999

1 2



Fartuch -  15,99/szt. 
 wym. 60 x 80 cm

Koszyk na pieczywo
-  11,99/szt. 
 wym. 34 x 34 cm

1  Ręcznik kuchenny Dessert -  4,99/szt. 
 wym. 38 x 63 cm
 różne wzory i kolory
2  Komplet rękawic 

kuchennych 2 szt. -  11,49/kpl. 
 różne wzory i kolory
3  Poduszka dekoracyjna -  15,99/szt. 
 wym. 40 x 40 cm
 różne wzory
4  Kufel szklany ze słomką 

i uchwytem -  3,99/szt. 
 poj. 450 ml
 metalowe wieczko 

Bieżnik -  6,99/szt. 
 wym. 30 x 120 cmCerata Trefl -  9,89/mb 

 na włókninie
 szer. 140 cm
 różne wzory i kolory

     14 - tekstylia

Obrus -  21,99/szt. 
 wym. 75 x 75 cm

Bieżnik -  21,99/szt. 
 wym. 40 x 140 cm

5  Obrus Aloha -  14,99/szt. 
 wym. 80 x 80 cm
 różne kolory
6  Fartuch kuchenny -  15,99/szt. 
 wym. 60 x 75 cm
 różne wzory i kolory
7  Ścierka kuchenna -  4,99/szt. 
 bawełniana
 wym. 45 x 65 cm
 różne kolory

2

2

4
6

7

3

1

5

regulowana 
długość paska 
na szyi

modny wzór z flamingiem



1  Grill węglowy owalny
 wym. 72 x 45 x 89 cm, wym. rusztu: 55 x 39 cm
 1 ruszt do grillowania, 1 ruszt do podgrzewania, 
ruszty chromowane, regulowana wysokość 
 metalowa półka
 kółka do łatwego przemieszczania

2  Grill węglowy z 2 półkami
 wym. 86 x 46, śr. rusztu: 44 cm 
 1 ruszt do grillowania, 1 ruszt do podgrzewania
 rożen obrotowy, regulacja wys. rusztu
 drewniane półki boczne i dolna
 kółka do łatwego przemieszczania

3  Grill węglowy z pokrywą
 ruszt stalowy chromowany, wym. 45,5 x 57 cm
 wym. 104 x 62 x 90 cm
 regulowana wys. rusztu, misa ze stali emaliowanej, 
pokrywa na zawiasach z regulacją przepływu 
powietrza, wyjmowany popielnik
 składana półka boczna i metalowa półka dolna
 uchwyt i kółka do łatwego przemieszczania

4  Komin rozpalający do grilla
 z blachy stalowej 
 wym. 27,5 x 17 cm

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

6  Grill gazowy 4-palnikowy
 wym. 106 x 50,5 x 123 cm
 moc: 11,2 kW
 palnik boczny, moc: 2,8 kW
 stalowy, palniki tubowe ze stali szlachetnej, 
osłony palników ze stali aluminizowanej; palnik 
boczny do gotowania, emaliowany 4-częściowy 
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

7  Grill betonowy Sevilla
 wym. 70 x 47 x 173 cm 
 wym. rusztu: 40 x 30 cm
 ruszt chromowany, 2 poziomy wysokości rusztu
 z betonu o zwiększonej odporności na wysoką 
temperaturę i naprężenia mechaniczne

7

grille i akcesoria do grillowania - 15  

1
szt.8499

5

kpl.9999

2

129szt.

3

329szt.

397szt.

6

869szt.

idealny prezent

10 x 0% 

10 x 86,90 zł

pomocny w rozpalaniu grilla 

palnik boczny 

4

szt.2499



OFERTA OBOWIĄZUJE W NASTĘPUJĄCYCH SKLEPACH:

Informator handlowy nr 7/2018 ważny od 4 kwietnia do 6 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.

SANTIAGO - zestaw mebli z polyrattanu 
4-częściowy
 stolik ze szklanym blatem, wym. 63 x 63 x 34 cm
 2 sofy z poduszkami, wym. 132 x 68,5 x 64,5 cm
 zamykana skrzynia, wym. 68,5 x 68,5 x 64,5 cm
 stelaż, kolor: szary, poduszki, gr. 7 cm, kolor: szary

wygodne przechowywanie 
poduszek i kocy

20 x 0% 

20 x 114,95

2299 kpl.

Bartoszyce, Bełchatów, Bolesławiec, Braniewo, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Działdowo, Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko, Głogów, Gniezno, Goleniów, Golub-Dobrzyń, 

Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, Gubin, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarosław, Kalisz, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kluczbork, Koło, Kołobrzeg, Konin, Koszarówka, Lębork, Limanowa, 

Lubań, Lubliniec, Lubsko, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Mogilno, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowy Tomyśl, Oborniki Wlkp.,Oława, Opinogóra Górna, Ostrów Wlkp., Pabianice, Pabianice 2, 

Piekary Śl., Piła, Piotrków Tryb., Pleszew, Płock, Poznań CH Pestka, Poznań CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puck, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Sandomierz, Sanok, Siedlce, 

Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słupca, Sokołów Podlaski, Stargard, Starogard Gd., Starogard Gd. 2, Strzegom, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Świebodzice, 

Świętochłowice, Tomaszów Lubelski, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wejherowo, Wodzisław Śląski, Wolsztyn, Wrocław, Września, Wschowa, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Złocieniec, Żary, Żnin. 

Pełna lista teleadresowa dostępna na   www.bricomarche.pl


