
Odbierz prezent
od Bricomarché

Oferta ważna od 5 do 16 grudnia  
lub do wyczerpania asortymentu. PRAWDZIWE 

RATY 0%

10 x 0% 
Promocja ważna od 5 do 16 grudnia
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podświetlane LED
 120 LED, światło: zimne białe
 wys. 150 cm
 zasilanie sieciowe, 
transformator

Skrzydło drzwiowe Albatros
 kolor: silver
 wykończenie: folia soft
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz

 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm

7999
szt.175szt.

szkło decormat

torba 

zakupowa

karta 

survival

scyzoryk 

11-funkcyjny

Regulamin dostępny w sklepie Bricomarché

oświetlenie zewnętrzne

od 30,00 

do 69,99 zł

od 70,00

do 149,99 zł

od 150 zł

Za zakupy (od 5 do 16 grudnia)



2

Panel podłogowy Dąb 
St. Moritz 
 op. 1,73 m², 
cena za op.: 51,88 zł

2999
m2  szkło decormat

gwarancji
15 lat

gwarancji
20 lat

gwarancji
15 lat

 struktura BG - struktura    
                     drewna z wyższym połyskiem

AC4
7 mm

AC3
8 mm

 struktura RF
                     - stare drewno

Dywan Galaxy
 wym. 60 x 120 cm
 różne kolory6499

szt.

Gres szkliwiony 
rektyfikowany Aurel
 wym. 60 x 60 cm
 kolor: biały, połysk
 op. 1,44 m², cena za op.: 57,59 zł

3999
m2

Gres szkliwiony Boliwia
 wym. 33,3 x 33,3 cm 
 nie wymaga impregnacji
 op. 1,55 m², cena za op.: 30,67 zł

1979
m2

gatunek 1
IV klasa ścieralności
gr. 10 mm

gr. 7 mm

szkło decormat

 struktura GT - grained timber    
                     (widoczne słoje)

AC4
10 mm

 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm

Skrzydło drzwiowe Dalia
 kolor: biały
 wykończenie: folia soft
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz

229 szt.

 pokojowe, szer. 80 cm
 pełne, szer. 80 cm
 z wentylacją, szer. 70 cm

Skrzydło drzwiowe Ceres 2
 kolor: orzech north
 wykończenie: folia soft
 P/L, bez klamki
 zamek na klucz

198 szt.

1999
m2

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

Dąb Salt Lake
 op. 2,22 m², cena za op.: 59,92 zł2699

m2

Dywan Palermo
 wym. 60 x 110 cm
 kolory: szary, beżowy3999

szt.

panele 
podłogowe

Grzejnik ceramiczny
 moc: 750/1500 W
 2-stopniowa regulacja mocy
 regulowany termostat sterujący
 uchwyt do przenoszenia

6499
szt.

 oscylacja 90 stopni
 ceramiczna płytka grzewcza 
 4 tryby pracy: zimny, ciepły, 
gorący, bez nawiewu

Konwektor Turbo 
 moc: 1200/2000 W
 2-stopniowa regulacja mocy
 dodatkowy nadmuch powietrza
 wbudowany termostat
 zabezpieczenie przed przegrzaniem
 wolnostojący
 kolory: czarny, biały
 wym. 38,8 x 60 x 26 cm

159 szt.



Żarówka ledowa  
 3 W, G9, 180 lumenów
 barwa światła: ciepła
 kl. A+

699
szt.

Lampka stołowa
 40 W, E14
 wys. 34,5 cm
 podstawa ceramiczna, 
abażur materiałowy, 
kolory: granatowy, biały, szary
 kl. A++ do E

2999
szt.

Poduszka Shaggy  
 wym. 45 x 45 cm
 różne kolory

2699
szt.

Koc flanelowy Lisa  
 wym. 150 x 200 cm
 różne kolory

6499
szt.

Koc Megan   
 wym. 150 x 200 cm
 różne kolory

7999
szt.

Koc Suleo   
 wym. 150 x 200 cm
 różne kolory

5499
szt.

Koc polarowy   
 wym. 130 x 160 cm
 wzór w śnieżki

2999
szt.

Koc polarowy   
 wym. 130 x 160 cm
 kolor: szaro-niebieski

4999
szt.

Poduszka dekoracyjna   
 wym. 40 x 40 cm
 różne wzory i kolory

1499
szt.

Plafoniera LED 
z kryształkami 
 9 x 20 W, G4
 śr. 43 cm
 żarówki LED w komplecie

399 szt.

Plafoniera LED 
 3 x 60 W, E27
 śr. 45 cm
 klosze szklane, białe
 kl. A++ do E

299 szt.

Plafoniera kryształowa LED 
 4 x 60 W, E14
 wym. 30 x 30 cm
 podstawa metalowa, kolor: chrom, 
dekoracyjne wykończenie: kryształowe zawiesia
 kl. A++ do E

179 szt.

129 szt. Lampa przysufitowa
 3 x 60 W, E14
 wykończenie: metal, klosze 
z kryształkami, kolor: chrom
 kl. A++ do E

sterowana 
pilotem

sterowana 
pilotem

Obrus Dots 
 wym. 130 x 180 cm - 29,99/szt.
 wym. 145 x 220 cm - 39,99/szt.
 kolory: biały, ecru

od 2999
szt.

Obrus Silver Stars
 wym. 160 x 220 cm
 kolor: szary, 2 wzory
*dostępny również Bieżnik, 
wym. 35 x 180 cm - 14,99/szt.

4999
szt.

Cerata na włókninie Trefl 
 na włókninie
 szer. 140 cm
 różne wzory i kolory

999
mb

Żarówka ledowa 
kula A60  
 10 W, E27, 780 lumenów 
 barwa światła: ciepła
 kl. A+

399
szt.



Deska sedesowa Multi
 z płyty mdf
 kolory: biały, naturalny, 
ciemny brązowy

7499
szt.

148kpl.

Kompakt WC Stive
z deską
 system spłukiwania 3/6 L
 odpływ poziomy

Stojak Niagara 
na ręczniki 
 chromowany, podstawa biała 
lub czarna
 wym. 20 x 41 x 80 cm

8999
szt.

Dywanik łazienkowy San Remo 
 wym. 40 x 60 cm
 różne kolory

2999
szt.

Lustro Niko 
z oświetleniem 
 wym. 40 x 51 cm

6999
szt.

Akcesoria łazienkowe 
Simply 
 dozownik, kubek, mydelniczka, 
szczotka WC, kosz
 kolory: biały, szary, turkusowy

od 299
szt.

Seria baterii Grace
głowica: 35 mm, wykończenie: chrom

Umywalkowa 
sztorcowa

3999
szt.

Wannowa

6499
szt.

Natryskowa

4999
szt.

Zlewozmywakowa 
sztorcowa

4499
szt.

Słupek łazienkowy 
Arsena
 wym. 30 x 30 x 173 cm
 kolor: biały

219 szt.

Szafka łazienkowa Arsena 
z umywalką Cersania
 kolor: biały, uchwyty chromowane 
 wym. 60 x 35 x 84 cm
 umywalka, szer. 60 cm
 kolor: biały
 bez baterii

229kpl.

Płytka ścienna Jasmin 
1. Płytka ścienna - 24,99/m²
 wym. 25 x 36 cm
 kolory: szary, grafit 
 op. 1,35 m², cena za op.: 33,74 zł

2499
m2

2. Płytka strukturalna, kolor: szary - 34,99/m², 
op. 1,35 m², cena za op.: 47,24 zł
3. Płytka dekor, wym. 25 x 36 cm - 14,99/szt.
4. Listwa dekor, wym. 36 x 7,4 cm - 6,99/szt.
5. Płytka podłogowa, kolor: szary, 
wym. 33,3 x 33,3 cm - 32,99/m², op. 1,33 m², cena za op.: 43,88 zł

 na gumowym podkładzie

chromowane uchwyty

1

1

2

3

4

5

 z połyskiem
 gatunek 1

4
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bierz  prezent  od  Bricomarché



Płytka gipsowa 
wewnętrzna City 
 wym. 38,5 x 13 cm
 op. 0,4 m², 
cena za 1 m²=41,65 zł

Płytka betonowa Fosillo
 wym. 33 x 9,2 cm i 20 x 9,2 cm 
 op. 0,44 m², 
cena za 1 m²=68,16 zł

2999
op.

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

2899
op.

Klej Powerbeton 15 kg 
 cena za 1 kg=2,33 zł

3499
op.

Farba Pory Roku 2,5 L 
 różne kolory, lateksowa, matowa, 
dobrze kryjąca, odporna na mycie, 
do stosowania wewnątrz
 wydajność: 10 m²/L 
 cena za 1 L=13,20 zł

3299
szt.

Farba GO/ON! 10 L 
 biała, akrylowa, emulsyjna, 
do stosowania wewnątrz
 wydajność: 9 m²/L
 cena za 1 L=1,70 zł

1699
szt.

Wiertarko-wkrętarka 
sieciowa 
 moc: 280 W
 max 750 obr./min
 ustawienia momentu obrotowego: 24 

9499
szt.

Farba Nuance 10 L 
 biała, emulsyjna, dobrze kryjąca, 
do stosowania wewnątrz
 wydajność: 14 m²/L
 cena za 1 L=4,00 zł

3999
szt.

Miernik laserowy
 zasięg: 25 m
 wyświetlacz LCD widoczny 
w dzień i w nocy
 pomiar: pola powierzchni, 
kubatury, odległości

169 szt.

Zestaw kluczy 
nasadowych Yato 
72 szt.
 1/2”, 1/4”, CRV

169kpl.

Wiertarko-wkrętarka NuTool 
w zestawie z latarką LED
 napięcie: 18V, akumulator 1,3 Ah Li-ion
 0-700 obr./min
 ustawienia momentu obrotowego: 19

165kpl.

1666
op.

Pigment Nuance 80 ml 
 różne kolory
 cena za 1 L=49,88 zł

399
szt.

Farba Dulux Absolute White 9 L 
 biała, emulsyjna, do stosowania wewnątrz
 wykończenie: mat
 wydajność: 14 m²/L
 cena za 1 L=5,55 zł

4999
szt.

moc: 6 W

Wkrętak akumulatorowy 
 napięcie: 3,6V/1,3 Ah
 max 180 obr./min

6499
szt.

Od
bierz  prezent  od  Bricomarché

Płyn zimowy GO/ON! 
do spryskiwaczy 4 L
 do -16°C
 cena za 1 L=2,12 zł 

849
szt.

Odmrażacz do szyb 
samochodowych 
500 ml
 do -37°C
 cena za 1 L=7,98 zł

399
szt.

Prostownik 4A Einhell
 napiecie: 6V/12V
 do akumulatorów 3 Ah-120 Ah

99 szt.

IP 65
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LKA LOTERIA  rejestruj paragony

Figurka ceramiczna Mikołaj 
z materiałową czapką  
 wym. 9,5 x 7,5 x 36 cm - 16,99/szt.
 wym. 12 x 11 x 42 cm - 24,99/szt.
 wym. 16 x 14 x 55 cm - 39,99/szt.
 kolor: biało-czerwony

od 1699
szt.

6

Zawieszka choinkowa 
 dł. 17 cm
 kolory: srebrny, biały, szampański

499
szt.

Duża figura ceramiczna 
Dzieci 
 1 wym. 24 x 22,5 x 39 cm
 2. wym. 21.5 x 20,5 x 45 cm

8999
szt.    

z latarenką na tealight

kołysze się na boki

1

1

2

2

Wazon ceramiczny 
 wym. 10 x 10 x 9 cm - 7,99/szt.
 wym. 10,5 x 10,5 x 20 cm - 15,99/szt.
 wym. 12,5 x 12,5 x 25 cm - 19,99/szt.

od 799
szt.

Figurka ceramiczna Bałwanek  
 wym. 10,5 x 5,3 x 18,5 cm - 11,99/szt.
 wym. 13,5 x 6 x 21 cm - 17,99/szt.
 wym. 14 x 7 x 29,2 cm - 24,99/szt.
 kolor: biało-srebrny

od 1199
szt.

Figura tekstylna Skrzat 
1. siedzący, wym. 20 x 17 x 65 cm  - 39,99/szt.
2. stojący, na sprężynie, wym. 30 x 22 x 86 cm - 99,99/szt.
 kolor: szary

od 3999
szt.

Czubek choinkowy 
 śr. 20 cm
 3 wzory, kolory: biały, srebrny

399
szt.

w
ys

. 8
6 

cm

Duża Figura ceramiczna 
Garbus z oświetleniem LED 
 wym. 37 x 19,5 x 25 cm

5999
szt.

Figurka ceramiczna Ptaszek 
 wym. 5 x 8 x 7 cm - 7,99/szt.
 wym. 12 x 7 x 9 cm - 8,99/szt.
 wym. 16 x 9,5 x 11 cm - 13,99/szt.
 kolor: biało-beżowy

od 799
szt.

WYGRAJ

Bombki piankowe zdobione brokatem 
 różne zestawy do wyboru: 6 bombek o śr. 6 cm, 
4 bombki o śr. 8 cm, 3 bombki o śr. 9 cm
 różne kolory

699
kpl.



W
IE

LKA LOTERIA  rejestruj paragony

Latarnia z kolorowymi 
bombkami LED 
 20 LED, 
barwa światła: ciepły biały
 kolor: czarny
 wym. 14 x 14 x 30 cm
 zasilanie bateryjne

2999
szt.

Lampki choinkowe LED 
 100 lampek
 barwa światła: ciepły lub zimny biały, 
wielokolorowe
 z programatorem

3999
kpl.

Lampki choinkowe LED 
 120 lampek
 barwa światła: wielokolorowe2999

kpl.

9999
szt.

Lampki choinkowe LED Szyszki  
 10 lampek
 różne kolory, barwa światła: biała
 zasilanie bateryjne

999
kpl.

Poinsecja -  3,49/szt.
 wys. 68 cm

Projektor laserowy
 światło: zielone, czerwone
 iluminacja ruchoma - efekt 
przepływających kolorowych 
punkcików
 zasilanie sieciowe

oświetlenie 
zewnętrzne

oświetlenie zewnętrzne

oświetlenie zewnętrzne

Gałązka ozdobna
-  5,99/szt.
 dł. 69 cm
 różne kolory

Wianek dekoracyjny 
z jarzębiną -  6,99/szt.
 śr. 18 cm

1199
szt.

Materiał dekoracyjny
 wym. 35 x 200 cm
 kolor: czerwony, różne wzory

Kwiaty i gałązki sztuczne

Gałązka z szyszkami 
-  3,99/szt.
 dł. 60 cm

Gałązka ozdobna
-  od 2,99/szt.
 kolory: srebrny, biały, 
szampański
1. dł. 45 cm - 2,99/szt.
2. dł. 49 cm - 3,99/szt.

Poinsecja na piku
-  3,99/szt.
 dł. 42 cm

Bukiet 7 poinsecji -  3,99/szt.
 wys. 34 cm

Gałązka z poinsecją
i szyszkami -  6,99/szt.
 dł. 63 cm

1

2

oświetlenie wewnętrzne

Szklana dekoracja 
LED 
 5 LED, barwa światła:  
ciepły biały
 wym. 10 x 20 cm 
lub 12 x 13,5 cm
 sztuczny śnieg

1999
szt.

Renifer dekoracyjny 
podświetlany LED 
 wys. 90 cm
 216 LED, barwa światła: zimny biały
 zasilanie sieciowe

119szt.

299
szt.

Mata stołowa
 wym. 29 x 45 cm
 kolor: czerwony, różne wzory

WYGRAJ
x 210

x 210

x 8



www.bricomarche.pl
 adresy sklepów    informacje o produktach    strefa pomysłów    nasze usługi

Pełna lista teleadresowa dostępna na   www.bricomarche.pl

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: 

Choinka jodłowa 
Slim 220 cm 

Choinki sztuczneKwiaty żywe

199 szt.

Choinka Anna 
220 cm

149 szt.

Choinka 180 cm
 żyłka mix świerk

119 szt.

Doniczka Sahara Petit   
 kolory: biały, czerwony metalik
 śr. 13 cm, wys. 10,7 cm -  2,29/szt.
 śr. 15 cm, wys. 12,3 cm -  2,99/szt.
 śr. 17 cm, wys. 14 cm -  4,99/szt.

Poinsecja jednopędowa
 -  3,99/szt. 
 wys. 25 cm
 doniczka: 10 cm
 kolor: czerwony

Poinsecja wielopędowa
 -  9,99/szt.  
 wys. 40 cm
 doniczka: 13 cm
 różne kolory
*bez osłonki

Stojaki choinkowe
Stojak choinkowy 
plastikowy -  39,99/szt.
 wys. choinki: max 4 m 
 gr. pnia: max 10 cm
 pojemnik na wodę

Stojak choinkowy 
metalowy -  32,99/szt.
 gr. pnia: max 7 cm
 różne kolory
 pojemnik na wodę

Stojak choinkowy 
metalowy -  49,99/szt.
 gr. pnia: max 8 cm
 2 kolory

minimum 5 pędów

Choinki żywe

Węgiel groszek kamienny 
Dragon Basic 20 kg
 wartość opałowa: min 21 MJ/kg
 cena za 1 kg=0,80 zł

1599
op.

189 szt.

Choinka Królowa 
Lasu 180 cm 
 rzeźbione końcówki

Jodła kaukaska 
cięta  
 wys. 175-200 cm
*bez stojaka

4899
szt.

9999
szt.

Choinka Anna 150 cm 
 2 rodzaje: niemalowana, 
z malowanymi końcami
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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, Konstantynów Łódzki, Koszarówka, Kościan, Krotoszyn, Kwidzyn, Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, 
Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, 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, Poznań CH Pestka, Poznań CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puck, Radomsko, Rawa Mazowiecka, 
Rawicz, Rydułtowy, Rypin, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, 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, Tczew, Tomaszów Lubelski, Trzebnica, Turek, 
Wałcz, Wągrowiec, Wieluń, Wodzisław Śląski, Wolsztyn, Wrocław, Września, Wschowa, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zduńska Wola, Zielona Góra, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin. 

Świerk w donicy  
 wys. 60-80/100 cm
 pojemnik: 7,5 L
 dostępne gatunki: 
Kłujący, Pospolity, 
Serbski
*donica Sahara Slim 
nie jest wliczona w cenę

2288
szt.

Donica Sahara Slim
 kolory: biały, czerwony  
 śr. 30 cm, wys. 68 cm - 39,99/szt.
 śr. 40 cm, wys. 79 cm - 49,99/szt.

od 3999
szt.


