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zamek 
3-bolcowy

zamek 
3-bolcowy

aluminiowy próg

PRAWDZIWE RATY
10 X 0% lub 20 X 0%

zakupy
na 
RATY % 

Promocja ważna od 5 do 15 czerwca

998
SUPER

HIT

/kpl.

Drzwi stalowe 
zewnętrzne 
Verte Tratto
 wym. 95 x 205 cm, 
P/L, kolor: złoty dąb
 gr. blachy ościeżnicy/skrzydła: 
1,2/0,5 mm, 
gr. skrzydła: 55 mm
 wypełnienie: polistyren
 3 zawiasy, zamek główny, 
zamek dodatkowy

TRANSPORT HDS
DOSTAWA BEZPOŚREDNIO 
NA BUDOWĘ I DO KLIENTA - S. 12

LOTERIA TRWA OD 05.06 DO 25.06.2019 R. REGULAMIN NA STRONIE ORGANIZATORA WWW.SMOLAR.PL

W KAŻDYM SKLEPIE DO WYGRANIA ŁĄCZNIE 21 MOPÓW I 3 GRILLE. 

ŁĄCZNA PULA NAGRÓD NA WSZYSTKIE 157 SKLEPÓW TO 3297 MOPÓW I 471 GRILLE.

W WIELKIM FINALE, SPOŚRÓD WSZYSTKICH ZGŁOSZEŃ WYLOSUJEMY 3 TOYOTY AYGO.

2899
m2

SUPER
HIT

Gres polerowany 
rektyfikowany Cremi
 kolor: kremowy
 wym. 60 x 60 cm, gr. 7 mm
 wymagana impregnacja
 op. 1,44 m², cena za op.: 41,75 złAKCJA RABATOWA - s. 4!

WYGRAJ 
TELEWIZOR - s. 6

!



3999
szt.

Lampka stołowa 
Roma LED
 40 W, E14
 wys. 30,5 cm
 kolor: szary/beżowy

4299
szt.

Lampka stołowa 
Perlo LED
 40 W, E14
 wys. 29,5 cm
 kolory: srebrny/czarny, 
złoty/biały

od 6299
szt.

Lampa wisząca 
Sweden
 kolory: czarny, biały
1. 1 x 60 W, E27 - 62,99/szt.
2. 3 x 60 W, E27 - 189/szt.

3999
szt.

Firana na kółkach
 wym. 140 x 250 cm 3999

szt.

Firana żakardowa
 wym. 300 x 150 cm
 2 wzory
 kolor: biały

3999
kpl.

Karnisz pojedynczy 
Pluton
 śr. 19 mm, dł. 160 cm
 kolory: satyna, mosiądz
 kompletny zestaw

od 2999
szt.

Miniroleta Zebra
 wym. od 35 x 150 cm
 kolory: biały, popielaty, kremowy
 podwójnie przewijana tkanina 
z regulacją dopływu światła

7499
szt.

Lampka nocna 
Polux LED 
 moc: 2,5 W
 różne wzory
 wys. od 24,5 cm

3499
szt.

Koc Blumi Fringe
 wym. 130 x 170 cm
 różne kolory

2

3499
szt.

SUPER
HIT

Lampka ceramiczna 
 60 W, E14
 wys. 40 cm
 abażur: biały z wytłaczanym 
wzorem, podstawa 
ceramiczna, kolor: biały
*60 W, E27, wys. 51 cm - 
44,99/szt.

129/szt.

Lampa przysufitowa
 3 x 60 W, E27 
 kolor: czarno-biały
 wykończenie: metal

2499
szt.

Poduszka Blumi 
Fringe
 wym. 40 x 40 cm
 różne kolory

4999
szt.

Zegar ścienny Glassclock
 wym. 20 x 60 cm
 szklany, 2 wzory

6999
szt.

Obraz Canvas 
Summer Street 
 wym. 60 x 80 cm

1 2

wykończenie: metal

1

2

9999
szt.

Lustro ścienne Lahti 
 wym. 47 x 127 cm
 2 wzory

1. Sadr 
 kolory: biały, szary
2. Tiaki
 różne kolory



od 5499
szt.

Płyta OSB
 wym. 2500 x 1250 mm 
 gr. 12 mm - 54,99/szt.
 gr. 18 mm - 84,99/szt.

3799
m2

Panel podłogowy Dąb Malawi
 op. 2,49 m², 
cena za op.: 94,60 zł

struktura BG - struktura drewna
z wyższym połyskiem

szeroka deska

4-stronna V-fuga
AC5

8 mm

30lat
gwarancji

tylko oryginalna. Parma.Stegu.

1749
op.

Płytka gipsowa City
 kolor: biały
 op. 0,4 m²

2199
szt.

Farba kredowa 
Colorit 375 ml
 różne kolory
 wydajność: 12 m²/L
 cena za 1 L=58,64 zł

1799
szt.

Farba pastelowa Colorit 
do drewna 375 ml
 różne kolory
 wydajność: 12 m²/L
 cena za 1 L=47,97 zł

Karnisz pojedynczy 
Pluton
 śr. 19 mm, dł. 160 cm
 kolory: satyna, mosiądz
 kompletny zestaw

1999
m2

Panel podłogowy Dąb Paryski
 op. 2,47 m², 
cena za op.: 49,38 zł

2599
m2

Panel podłogowy Dąb Salt Lake
 op. 2,22 m², 
cena za op.: 57,70 zł

struktura RF - stare drewno

4-stronna V-fuga

struktura BG - struktura drewna
 z wyższym połyskiem

struktura RF - stare drewno

AC4
7 mm

AC3
8 mm

15 lat
gwarancji

15 lat
gwarancji 2899

m2

SUPER
HIT

20lat
gwarancji

AC4
8 mm

Płytka gipsowa wewnętrzna 
Parma z gotową fugą 
 kolor: biały
 op. 0,5 m²

2999
op.

SUPER
HIT

Panel podłogowy 
Pinia Abruzja
 op. 2,22 m², 
cena za op.: 64,36 zł

5699
szt.

Farba Dulux 
Easy Care 2,5 L
 różne kolory, matowa
 wydajność: 14 m²/L
 cena za 1 L=22,80 zł

4799
szt.

Farba Śnieżka Eko 10 L
 biała emulsja akrylowa, 
matowa
 wydajność: 13 m²/L
 cena za 1 L=4,80 zł

5999
szt.

Farba Śnieżka 
podkładowa 10 L
 wyrównuje chłonność 
i ujednorodnia podłoże
 cena za 1 L=6,00 zł

hipoalergiczna

plamoodporna

3498
szt.

Farba Śnieżka 
Barwy Natury 2,5 L
 różne kolory, matowa
 wydajność: 14 m²/L
 cena za 1 L=13,99 zł

2899
op.

Klej Powergips 10 kg
 do płytek gipsowych
 cena za 1 kg=2,90 zł

2699
szt.

Impregnat S-2 2 L
 cena za 1 L=13,50 zł

2499
szt.

Lakierobejca Colorit 
do drewna 750 ml
 różne kolory
 wydajność: 12 m²/L
 cena za 1 L=33,32 zł

TRANSPORT

 HDS
szczegóły s. 12



Zestaw mebli Malibu
 kolor: biały
1. szafka, wym. 61,5 x 80 x 33 cm
2. lustro, wym. 60 x 105 x 13,4 cm, 
oświetlenie LED

329/kpl.

Szafka stojąca Alex 
z umywalką i baterią 
 kolor: biały
 wym. 84,1 x 52 x 30,2 cm
 umywalka, szer. 55 cm 
 w komplecie: bateria i syfon4

499/kpl.

Kabina prysznicowa Xenia
 dostępne wym. 80 x 80 x 195 cm lub 90 x 90 x 195 cm 
 brodzik akrylowy, wys. 15 cm
 drzwi i ścianki: szkło hartowane, gr. 5 mm,
transparentne z dekorem
 drzwi przesuwne, dwuskrzydłowe

lakierowana

lakierowana

fronty lakierowane

129/szt.

Umywalka nablatowa 
Neri
 kolor: biały
 wym. 48,8 x 38,2 x 13,5 cm

1

2

2997
m2

Płytka podłogowa Arbor
 matowa, kolory: miodowy, szary
 wym. 17,5 x 60 cm
 op. 1,05 m², cena za op.: 31,47 zł

2899
m2

Gres polerowany
rektyfikowany Cremi
 kolor: kremowy
 wym. 60 x 60 cm, gr. 7 mm
 wymagana impregnacja
 op. 1,44 m2, cena za op.: 41,75 zł

klasa ścieralności IV
antypoślizgowość: R9

377
SUPER

HIT

/kpl.

167/kpl.

Szafka Kama z umywalką
 kolor: biały
 wym. 80,1 x 47,2 x 30,2 cm
 umywalka, szer. 50 cm
*bez baterii

348
SUPER

HIT

/szt.

Kompakt WC Arteco 
z deską
 deska wolnoopadająca, 
system: łatwe wypinanie
 system spłukiwania 3/6 L
 odpływ poziomy

bezkołnierzowa miska

od 1199
szt.

Akcesoria łazienkowe 
ceramiczne Piume
 kolory: biały, czarny
 dozownik, kubek, 
mydelniczka, szczotka WC



199/szt.

Wentylator podłogowy z pilotem
 moc: 50 W
 śr. 40 cm
 kolor: chrom 
 3 prędkości nawiewu
 oscylacja

119/szt.

Cyrkulator chromowy
 moc: 50 W
 śr. 35 cm
 kolor: chrom 
 3 prędkości nawiewu

od 129/szt.

Grzejnik stalowy C22 
 moc: 955 W, wym. 600 x 600 mm - 129/szt.
 moc: 1326 W, wym. 600 x 800 mm - 189/szt.
 moc: 1658 W, wym. 600 x 1000 mm - 229/szt.

Seria baterii Dokos
głowica: 35 mm, chromowana

1. Umywalkowa -  99,99/szt. 

2. Wannowa -   129/szt.

3. Natryskowa -  99,99/szt. 

248
SUPER

HIT

/kpl.

Kolumna natryskowa 
z deszczownicą 

i baterią termostatyczną
 wys. 96 cm

 deszczownica, śr. 20 cm
 uchwyt ścienny regulowany

 wąż, dł. 150 cm

597
szt.

SUPER
HIT

Rura PP
 wym. 20 x 3,4 mm, dł. 3 m
 system zgrzewany
 do ciepłej i zimnej 
wody użytkowej

Kabina prysznicowa Xenia
 dostępne wym. 80 x 80 x 195 cm lub 90 x 90 x 195 cm 
 brodzik akrylowy, wys. 15 cm
 drzwi i ścianki: szkło hartowane, gr. 5 mm,
transparentne z dekorem
 drzwi przesuwne, dwuskrzydłowe

1

3

148
mb

Rura wielowarstwowa 
PEX/AL/PE 
 śr. 16 mm

179
mb

Rura PE 25/2.0
 Pn 10

5-funkcyjna słuchawka

5-funkcyjna 
słuchawka

deszczownica

perlator 
oszczędzający 

wodę

2

159/kpl.

Kolumna natryskowa 
Socho z okrągłą 
deszczownicą
 wys. 103 cm
 deszczownica, śr. 24 cm
 uchwyt ścienny regulowany
 wąż, dł. 150 cm, mydelniczka

198/szt.

Bateria zlewozmywakowa 
giętka Kameleon
 głowica: 35 mm
 wykończenie: chrom
 silikonowy wąż, kolory: czarny, szary, biały
 perlator oszczędzający wodę

8999
szt.

Zlewozmywak 1-komorowy 
wpuszczany Pika z ociekaczem 
 stalowy
 wym. 75 x 40 cm

499/kpl.

Zlewozmywak granitowy 
2-komorowy Lemon z baterią
 wym. 80 x 46 cm
 kolory: beżowy, grafitowy

176 /szt.

Grzejnik aluminiowy
 moc: 758 W, 10 elementów
 wym. 70 x 57,4 x 7 cm
 podłączenie boczne, 
rozstaw: 50 cm

bateria
termostatyczna



478
SUPER

HIT

/kpl.

Drzwi stalowe 
zewnętrzne Nata 
 wym. 95 x 205 cm, P/L, 
kolor: złoty dąb
 gr. blachy ościeżnicy/skrzydła: 1,5/0,8 mm, 
gr. skrzydła: 50 mm
 wypełnienie: wełna mineralna
 4 zawiasy, zamek główny: 5-punktowy, 
9-ryglowy, zamek dodatkowy 4-ryglowy,
wizjer, zamek dzienny

378/kpl.

Drzwi stalowe techniczne
 wym. 205,2 x 84,6 cm lub 205,2 x 94,6 cm, 
P/L, kolor: antracyt
 gr. blachy ościeżnicy/skrzydła: 1,2/0,5 mm, 
gr. skrzydła: 41 mm
 wypełnienie: płyta styropianowa
 3 zawiasy
 ościeżnica, klamka i okucia w komplecie

gwarancji
5 lat

gwarancji
5 lat

21 3

1. Furtka Daniel* -  299/szt.
 prawa lub lewa
 wys. 1,5 m, szer. 0,9 m

3. Brama dwuskrzydłowa 
Daniel* -  899/szt.
 wys. 1,5 m, szer. 4 m
 możliwość zamówienia bramy 
przesuwnej

2. Przęsło ogrodzeniowe 
ocynkowane Daniel* -  339/szt.
 wys. 1,2 m, szer. 2 m

gwarancji*
10lat

*10 lat gwarancji
- po rejestracji na stronie 
www.polbram.eu

2299
op.

Gładź gipsowa 
Uni Pro 20 kg
 cena za 1 kg=1,15 zł

2199
op.

Gips szpachlowy 
Uni Pro 20 kg
 cena za 1 kg=1,10 zł

Panel ogrodzeniowy 3D ocynkowany 
 wym. 1,23 x 2,5 m
 oczko: 75 x 200 mm
    

3499
szt.

Panel ogrodzeniowy 3D Antracyt
 wym. 1,52 x 2,5 m
 oczko: 75 x 200 mm

4299
szt.

4999
szt.

Taśma uszczelniająca 
 szer. 12 cm, dł. 10 m
 do wykonywania wodoszczelnych 
połączeń wewnątrz pomieszczeń, 
a także na zewnątrz budynków 
przy wykonywaniu izolacji i połączeń 
dylatacyjnych na tarasach i balkonach

4999
szt.

Płyta budowlana Ultrament 
 wym. 2 x 60 x 120 cm
 zastosowanie: do obudowy wanny, 
jako gotowe podłoże pod płytki, 
tynki i szpachle
 lekka, odporna na wilgoć, grzyby i pleśń

6

folia PCV odporna na warunki 
atmosferyczne

1499
op.

SUPER
HIT

Klej do płytek F-50 
25 kg 
 mrozoodporny
 cena za 1 kg=0,60 zł

5499
szt.

Folia w płynie 
Ultrament 3 kg
 zabezpiecza powierzchnie 
przed wnikaniem wilgoci, 
do stosowania wewnątrz 
i na zewnątrz
 cena za 1 kg=18,33 zł

10 x 0% 

10 x 47,80 zł



1385/szt.

Zagęszczarka 
K-ZG90PRO
 moc: 6,5 KM/6,8 kW 
 zbiornik paliwa: 3,6 L
 gł. zagęszczania: 30 cm 
 dł. płyty: 55 cm 
 waga: 86 kg
 uderzenia na minutę: 5500
 w zestawie: kółka, mata silikonowa

1999
szt.

Apteczka 
samochodowa
 wym. 5,5 x 22 x 13 cm

1999
szt.

Gaśnica aluminiowa 
ABC 1 kg

349
szt.

SUPER
HIT

Płyn letni GO/ON! 
do spryskiwaczy 5 L 
 cena za 1 L=0,70 zł

299
SUPER

HIT

/szt.

Spawarka inwertorowa 
Power Up MMA IGBT 
 prąd spawalniczy: 180 A
 funkcja: Anty-Stick, Arc Force, 
Constant Current
 maska spawalnicza, 
szczotka z młotkiem w zestawie

999
szt.

Kanister 5 L
 plastikowy

599
szt.

Płyn 
do chłodnic 1 L
 do temp. -35°C

Akcesoria samochodowe

8999
szt.

Półbuty skórzane Lahti 
 rozmiary: 39-47
 normy S3 SRC
 stalowy podnosek, wkładka 
antyprzebiciowa

8599
szt.

Spodnie robocze Lahti 
 rozmiary: S-3XL
 16 kieszeni
 wzmocnione kieszenie 
na ochraniacze kolan
 materiał: 35% bawełna, 65% 
poliester

8799
szt.

Bluza robocza Lahti
 rozmiary: S-3XL
 4 kieszenie, w tym 2 zapinane
 materiał: 35% bawełna, 65% poliester

109/szt.

Opalarka Graphite
 moc: 2000 W
 zakres temperatur: I: 25ºC, 
II: 350ºC, III: 550ºC
 w zestawie: 4 dysze, 
skrobak z rączką

9899
szt.

Szlifierka oscylacyjna 
 moc: 180 W
 stopa szlifująca: 90 x 187 mm
 liczba oscylacji: max 22000
 system odprowadzania pyłu
 papier ścierny w zestawie

7999
kpl.

Lampa lutownicza 
gazowa na naboje
 w komplecie: 6 naboi 
gazowych z zaworkiem

9999
szt.

Przyłbica spawalnicza 
samościemniająca
 zakres przyciemniania: 9-13 Din, 
zakres rozjaśniania: 4 Din
 pole widzenia: 92 x 42 mm
 funkcja spawania/szlifowania
 ochrona przeciw UV / IR Din 16

Olej 0,6 L
do zagęszczarki 
GRATIS

pasy odblaskowe

114/szt.

Wiertarko-wkrętarka Sthor
 napięcie: 18 V, akumulator: 1,3 Ah Li-ion
 0-700 obr./min, P/L
 moment obrotowy: max 17 Nm

pasy 
odblaskowe

20 x 0% 

20 x 69,25 zł

1299
szt.

Przedłużacz 
3-gniazdowy 
z wyłącznikiem
 z/u, dł. 1,5 m, kolor: szary

3699
szt.

Przedłużacz biurkowy 
Power Square 3-gniazdowy
 z/u, dł. 1,4 m 
 2 wejścia USB
 kolor: biały

od 499
szt.

Seria gniazd
i łączników Vega
 kolor: biały
 różne rodzaje



449/kpl.

Zestaw mebli Endo
 stół, wym. 90 x 90 x 70 cm, blat ze szkła hartowanego,
fala wodna, otwór na parasol
 4 fotele: wym. 54,5 x 71 x 96 cm, 
dostępne kolory foteli: jasny szary, turkus, antracyt

899/kpl.

Zestaw Dallas
 stolik, wym. 88 x 45 cm, blat ze szkła hartowanego
 4 fotele składane, wym. 66 x 74 x 94 cm, 
poliester 160 g/m², kolor: czerwony

189/kpl. 1199/kpl.

Zestaw mebli stalowych Viva  3-częściowy
 stół stalowy okrągły ze szklanym blatem, 
kolor blatu: czarny, wym. 60 x 70 cm
 2 krzesła stalowe składane z tekstylenu, 
wym. 46 x 52 cm, wys. 80 cm, 
rama, kolor: biały, tekstylen, kolor: czarny

Zestaw mebli polyrattanowych Orlando 4-częściowy
 kolor: szary melanż
 stół, wym. 150 x 90 cm, wys. 74 cm, blat ze szkła hartowanego w kolorze czarnym
 2 fotele, wym. 55 x 63 cm, wys. 93 cm
 sofa, wym. 118 x 63 cm, wys. 93 cm
 sofa i fotele z poduszkami, gr. 5 cm

10 x 0% 

10 x 44,90 zł

10 x 0% 

10 x 89,90 zł

20 x 0% 

20 x 59,95 zł

199/szt.

Nożyce do żywopłotu 
Ryobi
 moc: 450 W
 dł. robocza: 50 cm
 gr. ciętych gałęzi: max 20 mm 
 ostrze szlifowane diamentowe  

359/szt.

Kosiarka elektryczna 
Ryobi
 moc: 1300 W
 szer. koszenia: 33 cm
 5 poziomów wysokości 
koszenia: 20-60 mm
 kosz: 35 L

299/szt.

Kosa spalinowa
 moc: 3 KM, poj. 52 CC
 dzielony wał, 
szer. robocza żyłki: 40 cm, 
śr. żyłki: 2,4 mm, dł. 3 m
 szer. robocza tarczy: 25 cm
 w zestawie: szelki mocujące, 
zestaw kluczy, pojemnik 
do mieszanki paliwowej

799
szt.

Tawułka
 różne kolory
 wys. 15-20 cm
 pojemnik: 2 L

obchodzimy Światowy Dzień 
Ochrony Środowiska. 

Każdy fragment zieleni jest dziś 
na wagę złota. Sadząc rośliny, 

przyczyniasz się do ochrony 
środowiska.

5 czerwca

2499
szt.

Hortensja 
bukietowa na pniu
 wys. 60-100 cm
 pojemnik: 5 L8



119
SUPER

HIT

/szt.

7999
szt.

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

4999
szt.

Hamak - siedzisko 
z poduszką
 wym. 100 x 50 cm
 kolory; szary, niebieski
 obciążenie: max 100 kg

229/szt.

Parasol 
 śr. 350 cm 
 8 żeber stalowych, tyczka 
aluminiowa 48 mm, z korbką, 
z falbaną, poliester 180 g/m², 
 kolory: czerwony, zielony, 
cappucino, szary
 stelaż w kolorze srebrno-szarym
*cena bez podstawy

Fotel z podnóżkiem
 wym. 90 x 65 x 110 cm
 tekstylen, różne kolory
 obciążenie max: 110 kg

4499
szt.

Leżak plażowy
z poduszką
 wym. 48 x 81 x 33/73 cm
 różne kolory

159/szt.

Leżak z drewna 
eukaliptusowego
 wym. 106 x 61 x 72 cm

99/szt.

Leżanka plażowa
 wym. 185 x 53 x 24 cm
 kolory: granatowy, cappucino

Podstawa półokrągła 
z poliżywicy pod parasol
 śr. 55 cm, waga: 9 kg
 otwór na parasol, śr. 38-48 mm

69/szt.

119/szt.

Półparasol stalowy 
 śr. 300 cm 
 5 żeber stalowych, 
tyczka aluminiowa, śr. 3,8 cm
 materiał: poliester 160 g/m²
 kolor: cappucino

idealny na balkon

wszyta poduszka

399/szt.

Skrzynia 
polyrattanowa
 wym. 117 x  52 x 60 cm
 kolor: szary melanż
 pojemność ok. 270 L

119/szt.

Parasol 
 śr. 180 cm
 metalowa konstrukcja
 różne kolory
 powłoka UV 30

od 119/szt.

Płot Max
 wym. 180 x 180 cm
 kolor: szary
 lamela, wym. 0,8 x 10 cm
 rygiel, wym. 1,5 x 7 cm 

1 2

od 1699
szt.

Kratka bez ramy 
 oczko kratki: 14,9 cm
 listwa: 1 x 2,8 cm

 wym. 38 x 180 cm - 16,99/szt. 
 wym. 55 x 180 cm - 18,99/szt. 
 wym. 90 x 180 cm - 29,99/szt. 
 wym. 180 x 180 cm - 44,99/szt. 

1. pełny - 119/szt.
2. z ornamentem - 129/szt. 9999

szt.

Donica Max
 wym. 60 x 40 x 40 cm
 drewno malowane, 
kolor: szary



3699
szt.

Basen Kółka
 wym. 147 x 33 cm
 poj. 330 L
 zestaw naprawczy w komplecie
 dla dzieci w wieku 2+

4899
szt.

Basen rozporowy Ocean
 wym. 183 x 38 cm
 poj. 958 L
 zestaw naprawczy w komplecie
 dla dzieci w wieku 3+

3199
szt.

Ślizg wodny 1-torowy
 dł. 549 cm
 zestaw naprawczy w komplecie
 dla dzieci w wieku 3+
*2-torowy - 49,99/szt.

1799
szt.

Kółko z zabezpieczeniami „Swim Safe” 
 śr. 69 cm
 4 komory powietrzne
 dla dzieci w wieku 0-1

1499
szt.

Pontonik do pływania
 wym. od  107 x 69 cm
 dla dzieci w wieku 3-6

3999
szt.

Dmuchany jednorożec
 wym. 150 x 117 cm
 zestaw naprawczy w komplecie
 obciążenie: max 45 kg

7999
szt.

Dmuchany tukan 
 wym. 207 x 150 cm
 zestaw naprawczy w komplecie
 obciążenie: max 90 kg

599
szt.

Kółko do pływania
 wym. od 62 cm x 57 cm
 dla dzieci w wieku 3-6 lat

699
szt.

Koło Okulary 
 śr. 76 cm
 dla dzieci w wieku 3-6

749/szt.

Basen stelażowy 
 wym. 427 x 84 cm
 poj. 10220 L
 pompa o wydajności 2006 L/h
 zestaw naprawczy w komplecie

269/szt.

Basen rozporowy 
z kołnierzem 
 wym. 366 x 76 cm
 poj. 5377 L
 pompa o wydajności 1249L/h
 zestaw naprawczy w komplecie

Chodaki
 z pianki Eva, różne kolory
 dziecięce, rozmiary: 26-34
 damskie, rozmiary: 36-41
 męskie, rozmiary: 41-46

od 1299
para

Namiot turystyczny 4-osobowy 
 wym. 210 x 240 x 130 cm
 stelaż: włókno szklane i stal
 wodoodporność: 1000 mm słupa wody
 tropik: poliester 190 T, 
namiot: poliester 170 T, podłoga PE 110 g/m²

139/szt.

1499
szt.

Materac Fashion 
 wym. 183 x 69 cm
 3 wzory: rafa koralowa, 
flaming, kwiaty
 zestaw naprawczy 
w komplecie

20 x 0% 

20 x 37,45 zł

10



1199
szt.

Wyrzutnia przysmaków
dla psa i kota

699
op.

Karma sucha 
dla psa 1,5 kg
 dla małych psów
 smak: z drobiem
 cena za 1 kg=4,66 zł

179
szt.

Karma mokra 
dla psa 400 g
 smaki: z wołowiną 
i warzywami, z drobiem 
i warzywami
 cena za 1 kg=4,47 zł

od 389
op.

Przysmak dentystyczny 
dla psa
 rodzaje: drobiowy z marchewką, 
drobiowy z pokrzywą, 
drobiowy z lnem
 waga od 50 g, 
cena za 100 g=od 7,78 zł

449
op.

Krokieciki Gimcat dla kota 60 g
 niskokaloryczne
 rodzaje: z łososiem i Omega 3, z kocimiętką 
i witaminami, z wołowiną i słodem
 cena za 100 g=7,48 zł

449
op.

Kosteczki Gimdog Sport dla psa 60 g
 bez dodatku cukru i zbóż
 z wołowiną, z jagnięciną, z mintajem i L-karnityną,
z kurczakiem 
 cena za 100 g=7,48 zł

389
op.

Przysmaki dla psa 
50 g
1. Kotleciki drobiowe, 
rodzaje: z lnem, z marchewką 
2. Pałeczki drobiowe, 
rodzaje: z marchewką, z ryżem, 
z pokrzywą
 cena za 100 g=7,78 zł

2399
op.

SUPER
HIT

Karma sucha 
dla psa 8 kg
 smak: z wołowiną i drobiem 
 cena za 1 kg=3,00 zł

109/szt.

Suszarka do ubrań 
Vileda
 wym. po rozłożeniu: 
174 x 57 x 91 cm
 pow. suszenia: 20 m

tuleja gratis

99/szt.

Suszarka ogrodowa 
3-ramienna Wilma
 wys. 180 cm
 aluminiowa

129/kpl.

Zestaw: deska Connect + suszarka Compact
 deska, wym. blatu: 38 x 120 cm, regulacja wysokości: 50-97 cm
 przyłącze gniazda elektrycznego z przedłużaczem
 suszarka, wym. 83 x 90 cm, pow. suszenia: 5,5 m

od 5699
szt.

Legowisko Emma
 wym. 40 x 30 x 18 cm - 56,99/szt. 
 wym. 50 x 40 x 18 cm - 66,99/szt.
 wym. 60 x 50 x 18 cm - 89,99/szt.
 2-stronna, wyjmowana poduszka

gniazdo, przedłużacz i antena 
na kabel ułatwiają prasowanie

1999
szt.

Zabawka Dysk dla psa 
 śr. 18 cm
 świeci w ciemności

od 599
szt.

Zabawka pływająca Bone
 zapach: bekon, lukrecja
 dł. od 8,5 cm

8999
kpl.

Zestaw Vileda 
Ultramax XL
 mop płaski Ultramax 
z 3-częściowym drążkiem
 wiaderko z wyciskaczem

1 2
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9999
szt.

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 

599
op.

Węgiel drzewny 
Expressgrill 2,5 kg
Brykiet z węgla drzewnego 
Expressgrill 2,5 kg 
 cena za 1 kg= 2,40 zł

199/szt.

Lodówka samochodowa 30 L
 wym. 40 x 30 x 40 cm
 izolacja termiczna - styropian
 chłodzi do 20°C poniżej temperatury 
zewnętrznej
 kolor: niebieski 

od 489
kpl.

Komplet 4 słoików 
z wieczkami
 różne motywy na wieczkach
1. poj. 210 ml - 4,89/kpl.
2. poj. 900 ml - 7,99/kpl.
3. poj. 1700 ml - 14,99/kpl.

5899
szt.

Grill okrągły
 wym. 68,5 x 43,5 x 53,5 cm
 śr. rusztu: 37 cm

389/szt.

Grill węglowy
 wym. 114 x 68 x 98 cm
 pokrywa z regulacją przepływu 
powietrza i termometrem
 chromowany ruszt główny, wym. 70 x 35 cm, 
podgrzewacz i popielnik
 składane półki

599
szt.

Butelka 1 L 
1. wzór Circulo
2. wzór Namesti1

1

2

2 3

3999
szt.

Nóż składany Master 
Cutlery
 z blokadą liner lock
 ostrze ze stali nierdzewnej, 
rękojeść z aluminium
 kolor: czarny

3499
szt.

Menażka Badger 
Outdoor 3 Steelcook 
 ze stali nierdzewnej
 2 naczynia umieszczone w sobie
 pokrywa może służyć za patelnię

4999
kpl.

Zestaw ratunkowo-
-survivalowy Texar 
 w zestawie 21 elementów 

149/szt.

Lornetka Blackfire Magna
 powiększenie: 10-30x 
 śr. obiektywu: 50 mm

139/szt.

Grill wózek
 wym. 65 x 58 x 87,5 cm, 
wym. rusztu: 53 x 33,5 cm
 stal emaliowana, ruszt chromowany
 regulowana wysokość

10 x 0% 

10 x 38,90 zł

Płyty GK i OSB, chemia budowlana, cement, beton komórkowy, bloczek 

betonowy, cegły, papy, wełna mineralna, kostki brukowe, ażury, obrzeża, 

ziemia, kora, Porotherm, profile.   Szczegóły w sklepie.

TRANSPORT HDS

3899
kpl.

Kuchenka turystyczna 
 waga: 270 g
 wym. 11,4 x 8,4 x 2,6 cm 
 w zestawie: krzesiwo, 3 porcje paliwa 
stałego, pojemnik na paliwo, 
stalowa kuchenka polowa

Pełna lista teleadresowa dostępna na   www.bricomarche.pl

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko, Głogów, Głuchołazy, Gniezno, Goleniów, 

Golub-Dobrzyń, Gostyń, Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarocin, Jarosław, Jelcz-Laskowice, Kalisz, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kluczbork, Knurów, Koło, Kołobrzeg, Konin, Konstantynów Łódzki, Kostrzyn N/Odrą, 

Koszarówka, Kościan, Krotoszyn, Kutno, Kwidzyn, Lębork, Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Mława,  Mogilno, Morąg, Mrągowo, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy Tomyśl, Oborniki Wlkp., 

Oława, Opinogóra Górna, Ostróda, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Pabianice, Pabianice 2, Piekary Śl., Piła, Piotrków Tryb., Pleszew, Płock, Polkowice, Poznań CH Pestka, Poznań CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puck, Radomsko, Radzyń Podlaski, Rawa 

Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słubice, Słupca, Sokołów Podlaski, Sokółka, Starachowice, Stargard, Starogard Gd., Starogard Gd. 2, Strzegom, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, 

Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Szprotawa, Śrem, Środa Wlkp., Świdnik, Świdwin, Świebodzice, Świecie, Świętochłowice, Tczew, Tomaszów Lubelski, Trzcianka, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wejherowo, Wieluń, Wodzisław Śląski, Wolsztyn, Wrocław, Września, 

Wschowa, Wyszków, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zduńska Wola, Zielona Góra, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin. 

DOSTAWA BEZPOŚREDNIO 

NA BUDOWĘ I DO KLIENTA




