Oferta ważna
od 29 czerwca do 9 lipca 2022 r.
lub do wyczerpania asortymentu.
Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów
oferujących produkty z gazetki.

Urządzasz
wnętrze?
TANIEJ Z KARTĄ

899,Zestaw podtynkowy
bezkołnierzowy
Meridian Roca
odpływ: poziomy
spłukiwanie: 3/6 lub 4,5/3
w zestawie: deska
cena bez karty - 999 zł

Czas na
przetwory
TANIEJ Z KARTĄ

8999
Farba lateksowa
Tikkurila Super White
poj. 10 l + 1 l gratis
kolor: biały
łatwe usuwanie plam
i zabrudzeń
wydajność 12 m2/l
cena za 1 l - 8,18 zł
cena bez karty - 99,99 zł

CZAS
DOMOWE
NA PRZETWORY

Przetwory z owoców to świetny
pomysł na coś słodkiego.
Można je dodać do naleśników,
placków czy owsianki.

19

Przeczytaj
poradę

99

Słój beczkowy

Jakie słoiki
wybrać do
przetworów?

poj. 1,7 l
z zamknięciem
mechanicznym

9

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

1299

/kpl.

99

/kpl.

Zestaw 6 słoików
z wieczkami
poj. 900 ml
wieczko złote

899

/kpl.

Zestaw 6 słoików
z wieczkami
poj. 500 ml
wieczko złote

2

Zestaw 6 słoików
z wieczkami
poj. 720 ml
wieczko kolorowe

1249
Słoik z wieczkiem

2499

poj. 4 l
wieczko kolorowe
w zestawie widelec
lub szczypce

Beczka do kiszenia
poj. 5 l

3799
Słoik
z plastikową
pokrywą
poj. 5 l

5499
Kamionka - beczka
z pokrywką
poj. 1,4 l

Kiszonki to prosty i tani,
domowy sposób na poprawę
odporności. Można kisić
warzywa i owoce.

3

DOMOWE WINO

1749

/kpl.
1

Butelka na wino
Bordeaux

2

3

4

2799

poj. 750 ml
kpl. 8 szt.

/kpl.

Butelka Rodzinna
z kapslem hermetycznym
poj. 500 ml
kpl. 6 szt.

od

199

5

Pirosiarczyn potasu - 1,99/op.

1

op. 10 g, cena za 100 g = 19,90 zł

Pożywka dla drożdży winiarskich - 2,19/op.

2

op. 10 g, cena za 100 g = 21,90 zł

Klarowin do klarowania win czerwonych - 3,39/op.

3

op. 7 g, cena za 100 g = 48,43 zł

16

Drożdże suszone - od 3,99/op.

4

99

różne rodzaje, op. 7 g, cena za 100 g = od 57 zł

/kpl.

Drożdże gorzelnicze - od 7,99/op.

5

różne rodzaje, op. od 40 g, cena za 100 g = od 19,98 zł

Butelka Bosmańska
z zakrętką

1849

poj. 250 ml
kpl. 6 szt.

Wężyk do obciągu wina

14

99

z pompką i zaciskiem

Szczotka do
mycia balonów

od

7699

249

Przeczytaj
poradę

Rurka
fermentacyjna
plastikowa

Jak zrobić
domowe wino?

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

Balon do wina

6-komorowa

w plastikowym koszu
poj. 15 l - 76,99 zł
poj. 25 l - 94,99 zł

41

99

Pojemnik
fermentacyjny
z kranem
i pokrywką
poj. 30 l

1799
Gąsior Dama
z zakrętką
poj. 3 l

4

1749
Wskaźnik
zawartości
alkoholu
z termometrem

1899

Gąsior Dama
z zamknięciem
mechanicznym
poj. 5 l
w plastikowym koszu

ROŚLINY O JADALNYCH OWOCACH

1499
Jeżyna
bezkolcowa
Polar
wys. 60-70 cm
doniczka: 17 cm

999

1799

odmiany: Arkadia,
Nero, Prim, Venus
wys. 60-70 cm
doniczka: 2 l

Kalina
koralowa
Tajożnyje
Rubiny
wys. 30-40 cm
doniczka: 3 l
roślina o jadalnych
owocach

ROŚLINY KWITNĄCE I TRAWY

1499

Winorośl

Malina czerwona
wys. 60-70 cm
doniczka: 2 l

1499
Pigwowiec
wspaniały
wys. 40-50 cm
doniczka: 3 l

1299
Liliowiec
wys. 30-40 cm
doniczka: 3 l

4999

1549

Hortensja
wiechowata
odmiany: White Light,
Magical Mont Blanc,
Bee Happy,
Little Passion
wys. 60-80 cm
doniczka: 9 l

Miskant chiński

duże rośliny w
jakości premium

odmiany: Giganteus,
Gracilimus, Strictus,
Morning Light
wys. 30-40 cm
doniczka: 3 l

1699
Hibiscus (Ketmia)
wys. 30-40 cm
doniczka: 3 l
wybrane odmiany

5

STYL MINIMALISTYCZNY

5999
Reling kuchenny
dł. 1 m
z uchwytami
dwupoziomowy organizer
oraz 3 haczyki

4999
Dzbanek Luna unimax
3,3 l z 2 filtrami
wydajność filtra: do 200 l
antypoślizgowa podstawa
kolor: transparentny

od

9999

/m2

Gres polerowany
Ainara

wym. 60 x 60 cm - 99,99 zł
op. 1,44 m2/143,99 zł
wym. 60 x 120 cm - 139 zł
op. 1,44 m2/200,16 zł
kolor: czarny
wykończenie: połysk
rektyfikowany
mrozoodporny

129,Reling kuchenny
dł. 60 cm
półka
2 haczyki oraz uchwyt
na ręcznik papierowy
kolory: czarny, biały, szary

6

obrotowa,
wyciągana wylewka

259,-

89

/mb

Bateria
zlewozmywakowa Elia
z wyciąganą wylewką

Panel przyblatowy
laminowany Beton
Jasny

kolor: czarny mat
głowica ceramiczna: 40 mm
oszczędny perlator

wym. 10 x 600 x 3050 mm
271,45 zł/szt.

TANIEJ Z KARTĄ

149,-

109

/mb

399,Zlewozmywak
RODOS

Blat laminowany
Beton Jasny
wym. 38 x 600 x 3050 mm
332,45 zł/szt.

wym. 78 x 50 x 19 cm
kolory: piaskowy beż, karbon,
szary beton
w zestawie: syfon manualny

od 29 czerwca do 2 lipca

Lampa wisząca W-5179
wym. 56 x 78 cm, podwójna
kolor: czarny
materiał: metal
gwint: E27, napięcie: 230 V
kl. szczelności: IP20
cena bez karty - 169 zł
*dostępna wersja: wym. 74 x 78 cm,
potrójna - 249 zł

3499
Dzbanek filtrujący
Aquaphor 2,8 l z wkładem
wydajność filtra: do 200 l wody
kolory: biały, czarny,
granatowy, czerwony, szary

6999

Taboret składany

wym. 48,6 x 17,2 x 63 cm
kolor: grafitowy/czerwony
materiał: tworzywo sztuczne

329,-

Zlewozmywak SOLO
1-komorowy z długim
ociekaczem
wym. 65 x 44 x 17,5 cm
kolory: antracytowy, beżowy
w zestawie: syfon manualny

7

STYL RUSTYKALNY

6799

/m2

Płytka ścienna
Velvetia Patchwork A
wym. 30,8 x 60,8 cm
kolor: multikolor, połysk
strukturalna powierzchnia
op. 1,12 m2/76,15 zł

119

/mb

Blat laminowany Dąb
Canyon
wym. 38 x 600 x 3050 mm
362,95 zł/szt.

15

lat
GWARANCJI

8

7499

/m2

Panel winylowy SPC
Dąb Haystack
wym. 1280 x 192 x 4 mm
zamek: TopClic
4-stronna V-fuga
klasa użyteczności: 32
odporny na wilgoć
op. 1,97 m2/147,73 zł

można stosować
w kuchni i łazience

TANIEJ Z KARTĄ

3999

15

od 29 czerwca do 2 lipca

lat
GWARANCJI

Taśma LED
strumień świetlny:
720 lumenów
barwa świała: neutralna
długość: 3 m
zasilacz w zestawie
taśmę można dzielić
kl. szczelności: IP20
cena bez karty - 44,99 zł

obrotowa,
wyciągana wylewka

249,Bateria
zlewozmywakowa Elia
z wyciąganą wylewką
kolor: chrom
głowica ceramiczna: 40 mm
oszczędny perlator

3999
Butelka
Solid 0,5 l
materiał: tritan
wymienny naturalny
filtr węglowy
filtr w zestawie
wydajność filtra:
do 150 l wody

1999
Zestaw wkładów do
butelki filtrującej
Aquaphor City, 2 szt.
zastosowanie:
oczyszczanie
i zmiękczanie wody
kranowej
wydajność: do 150 l

duża komora: 49 x 35 cm

349,-

Zlewozmywak granitowy
RETTO bez ociekacza
wym. 56 x 51 x 21,5 cm
kolory: grafitowy, szary, beżowy
w zestawie: syfon manualny

2899
3-pak filtrów do butelki
wydajność filtra: do 150 l wody
zastosowanie:
do butelek: Solid, Soft
bez zakrętki

3499
Butelka filtrująca
Aquaphor City 0,5 l
materiał: tritan
filtr w zestawie
wydajność filtra: do 150 l wody
kolory: bordowy, granatowy,
szary

1699

Uchwyt podblatowy
na odpadki
wym. 22 x 12,2 x 3,4 cm
kolor: szary/biały
tworzywo sztuczne

9

STYL MODERN CLASSIC

od

Lampa Premio

79

99

kolor klosza: matowy biały
materiał klosza: szkło
gwint: E27, moc max 60 W
napięcie: 230 V
kl. szczelności: IP20
wisząca:
wym. 150 x 25 x 25 cm - 109 zł
wym. 150 x 35 x 35 cm - 159 zł
stojąca:
wym. 175 x 35 x 35 cm - 199 zł

Listwa karniszowa
LK-01
wym. 200 x 10 cm
kolor: biały

5999

Zasłona Fiji

wym: 140 x 260 cm
mocowanie: kółka
wybrane wzory

109,-

2999
Poduszka
wym. 45 x 45 cm
kolory: musztardowy, zielony
materiał: velvet

2799
Poduszka Fiji
wym. 45 x 45 cm
wybrane wzory

10

od

109,-

Plafoniera Aurelia LED

wym. 6,5 x 38 cm, 24 W - 109 zł
wym. 6,5 x 48 cm, 48 W - 199 zł
moc: 230 V, 50 Hz
kl. energ.: A
kl. szczelności: IP44
kolor: biały/czarny
materiał: blacha stalowa,
tworzywo sztuczne

od

9999

Plafoniera Aurelia LED

wym. 6,5 x 33 x 33 cm, 24 W - 99,99 zł
wym. 6,5 x 43 x 43 cm, 48 W - 189 zł
moc: 230 V, 50 Hz
kl. energ.: A
kl. szczelności: IP44
kolor: biały/czarny
materiał: blacha stalowa,
tworzywo sztuczne

7499

25

Przeczytaj
poradę

/m2

lat
GWARANCJI

Panel podłogowy
Dąb Tanganika

Jak urządzić
przedpokój?

czas odporności na
stojącą wodę - 24 h
kl. ścieralności: AC5
grubość: 8 mm, V-fuga,
struktura drewna
op. 1,973 m2/147,96 zł

QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

3499
Zegar ścienny
kolor: zielono-biały
śr. 25 cm

207,-

337,-

Skrzydło drzwiowe
Dalia

Skrzydło drzwiowe
Zeta

kolor: biały
strona prawe/lewe

kolor: dąb górski
strona prawe/lewe

wykończenie
folia finish

wykończenie
folia soft

wymiary*
pokojowe 80 cm
łazienkowe 70 cm
pełne 80 cm

wymiary*
pokojowe 80 cm
łazienkowe 70 cm
pełne 80 cm

*zapytaj o inne rozmiary

*zapytaj o inne rozmiary

modułowa konstrukcja
szyba: decormat
wysoka odporność

Pamiętaj o

ościeżnicy

Pamiętaj o

klamce

11

STYL GLAMOUR
rektyfikowany

1299,-

mrozoodporny

Kabina
z hydromasażem Faro

7999

wym. 90 x 90 x 230 cm
szkło hartowane: 4 mm
brodzik: 15 cm
zestaw prysznicowy,
deszczownica,
3 dysze do hydromasażu

/m2

Gres szkliwiony
polerowany Ontario
wym. 60 x 60 cm
kolor: biało-szary
wykończenie: połysk
imitacja marmuru
op. 1,44 m2/115,19 zł

179,Szafka wisząca
Novelty
wym. 50 x 71 x 22 cm
kolor: biały

299,Słupek stojący Novelty
kolor: biały
wym. 35 x 179 x 30 cm - 299 zł
nogi i uchwyty: czarne
korpus i fronty: lakierowane
*dostępny w kolorze buk truflowy,
wym. 30 x 180 x 30 cm - 279 zł

dostępny
w kolorze buk
truflowy

dostępna
w kolorze buk
truflowy

299,Szafka z umywalką
Novelty

475,Kompakt Arteco 010
odpływ: poziomy
spłukiwanie: 3/5 l
deska antybakteryjna
wolnoopadająca,
duroplastowa

12

wym. 50 x 85 x 43 cm
kolory: biały, buk truflowy
nogi i uchwyty: czarne
korpus i fronty: lakierowane
zestaw nie zawiera baterii

249,Szafka stojąca Novelty
wym. 50 x 83 x 30 cm
kolor: biały
nogi i uchwyty: czarne
korpus i fronty: lakierowane

7999

/m2

Gres polerowany
Malibu
wym. 60 x 60 cm
kolory: srebrny, szary
wykończenie: połysk
op. 1,44 m2/115,19 zł
rektyfikowany
mrozoodporny

197,Lustro Ring 2
śr. 70 cm
kolor: czarny

od

187,-

Bateria umywalkowa
Siros
głowica: ceramiczna 35 mm
kolor: czarny mat
w zestawie korek klik-klak

899

Akcesoria
łazienkowe
NERO
materiał: ceramika
kolor: czarny, mat
mydelniczka - 8,99 zł
kubek kosmetyczny - 9,99 zł
dozownik mydła - 19,99 zł
tacka - 22,99 zł
szczotka WC - 27,99 zł

5

lat
GWARANCJI

TANIEJ Z KARTĄ

449,-

5

od 29 czerwca do 2 lipca

lat*
GWARANCJI

od

169,-

Seria baterii Siros
głowica ceramiczna: 35 mm
kolor: czarny mat
natryskowa - 169 zł
umywalkowa, z korkiem klik-klak - 187 zł
wannowa - 239 zł
umywalkowa wysoka - 289 zł

TANIEJ Z KARTĄ

169,-

od 29 czerwca do 2 lipca

Umywalka nablatowa
Dokos
kolor: biały
śr. 39,5 cm, wys. 13,5 cm
cena bez karty - 199 zł

Deszczownia Musta
Invena Trend z baterią
termostatyczną
kolor: czarny
wym. 27 x 96 x 34,5 cm
zestaw zawiera: natrysk górny,
ruchomy, okrągły śr. 25 cm, slim,
baterię termostatyczną, anti-calc,
słuchawkę 3-funkcyjną
cena bez karty - 499 zł

119

/m2

Gres polerowany
Ontario Carrara
wym. 120 x 60 cm
kolor: biało-szary
wykończenie: połysk
op. 1,44 m2/171,36 zł

rektyfikowany
mrozoodporny

13

STYL NOWOCZESNY

448,Słupek wiszący Marti
wym. 30 x 150 x 30 cm
drzwi „kliknij-otwórz”
kolor: czarny mat

od

799,-

Kabina natryskowa
XENIA DUO

wym. 80 x 80 x 195 cm - 799 zł
wym. 90 x 90 x 195 cm - 849 zł
wys. brodzika: 15 cm
profil: czarny

5999
Dekor ścienny
2-elementowy Floris
wym. 61,8 x 60,8 cm
kolor: zielony
wykończenie: połysk

1149,Zestaw Gap
bezkołnierzowy
ze stelażem active
odpływ: uniwersalny
spłukiwanie: 3/6
deska w zestawie

cichy domyk

449,Szafka łazienkowa
Marti
wym. 60 x 53 x 45,6 cm
2 szuflady „kliknij-otwórz”
kolor: czarny mat

14

449,Lustro Joy
wym. 50 x 100 cm
kolor: czarny

4999

/m2

Płytka ścienna
Floris

wym. 30,8 x 60,8 cm
kolory: biało-złoty połysk,
czarno-złoty mat
op. 1,12 m2/55,99 zł

219,Umywalka nablatowa
KR 650
wym. 40,5 x 40,5 x 14 cm
kolor: biały

389,Grzejnik Briko
wym. 440 x 950 mm
rozstaw podłączeń: 400 mm
moc: 366 W
kolor: grafit struktura
podłączenie dolne

229,-

Umywalka
nablatowa KR 139
wym. 58 x 39 x 18 cm
kolor: biały
z otworem na baterię

TANIEJ Z KARTĄ

139,-

od 29 czerwca do 2 lipca

Zestaw natryskowy
Midnight Invena
Trend
dł. drążka: 54 cm
kolor: czarno-złoty
zestaw zawiera: wąż,
słuchawkę, uchwyt,
drążek
cena bez karty - 159 zł

od

od

199,-

Baterie Alanis
kolor: czarny/różowe złoto
natryskowa ścienna, bez zestawu natryskowego - 199 zł
umywalkowa stojąca, z korkiem - 239 zł
wannowa ścienna, bez zestawu natryskowego - 269 zł
umywalkowa, stojąca z wylewką L - 319 zł
umywalkowa stojąca, nablatowa - 349 zł

1799

Akcesoria łazienkowe Umbra
materiał: ceramika + drewno
kolor: czarny mat
kubek kosmetyczny - 17,99
mydelniczka - 23,99
kubek na szczoteczki - 23,99 zł
dozownik mydła - 27,99 zł
szczotka WC - 59,99 zł
stojak WC - 109 zł
stojak na ręczniki - 117 zł

15

STYL KLASYCZNY

7999
Plafon LED ADAR 13
wym. 31 x 31 x 6,5 cm
kolor: biały
tworzywo: plastik, metal
kl. szczelności: IP44

od

899,-

Komplet kabina prysznicowa
+ brodzik DILL Deante
wykończenie szkła: transparentne
profil: chrom
wym. 80 x 80 x 185 cm - 899 zł
wym. 90 x 90 x 185 cm - 949 zł
wys. brodzika: 16 cm
drzwi rozsuwane
kabina: szkło hartowane
rama: aluminium
brodzik: akryl

149

/m2

Gres Morella Grey
wym. 60 x 120 cm
kolor: szary
wykończenie: mat
imitacja kamienia
op. 1,44 m2/214,56 zł

489,Słupek gospodarczy
Iga
wym. 60 x 186 x 34 cm
kolor: biały
metalowe uchwyty i nogi
miejsce na
wiadro i mopa
całość
lakierowana
wysoki połysk

9499

/m2

Gres szkliwiony
Boston Bianco
wym. 60 x 60 cm
op. 1,44 m2/136,79 zł
wykończenie
lappato
mrozoodporny

16

rektyfikowany

299,-

Kompakt WC Kaskada
z deską pp Cersanit
odpływ: poziomy
spłukiwanie: 3/6 l
deska polipropylenowa

całość
lakierowana
wysoki połysk

397,Lustro Senso Koło
śr. 70 cm

oświetlenie LED

519,-

Zestaw szafka
z umywalką Iga

wym. 60 x 82,5 x 38,6 cm
kolor: biały
2 szuflady
uchwyty i nogi metalowe chrom
bez baterii umywalkowej

309,Szafka wisząca
nad pralkę Iga
wym. 70 x 97 x 30,6 cm
kolor: biały

od

całość
lakierowana
wysoki połysk
cichy domyk

od

849,-

147,-

głowica: 35 mm
kolor: srebrny
umywalkowa stojąca - 147 zł
natryskowa ścienna, bez kompletu natryskowego - 157 zł
wannowa, bez kompletu natryskowego - 199 zł

Zestaw prysznicowy
chrom ZP-VIVO
dł. drążka: 96 cm
kolor: chrom
deszczownia śr. 22 cm
wąż 150 cm
słuchawka 3-funkcyjna

Kinkiet ASTEN

wym. 40 x 11 x 4,1 cm - 74,99 zł
wym. 60 x 11 x 4,1 cm - 99,99 zł
wym. 90 x 11 x 4,1 cm - 107 zł
kolor: srebrny
tworzywo: sztuczne/stop aluminium
gwint: led smd
napięcie: 220-240 V
kl. szczelności: IP44

Kabina
prysznicowa
prosta Rubi 90
bez brodzika

Seria baterii Boro

129,-

7499

wykończenie szkła:
transparentne
profil: chrom
wym. 90 x 90 x 195 cm
drzwi uchylne
szkło: hartowane

IDEALNY
DUET

399,Brodzik pięciokątny

239,Deszczownia z baterią
Neo Joko Square
bateria natryskowa: 40 mm
deszczownica: 20 x 20 cm
słuchawka 5-funkcyjna
wąż stalowy 150 cm
mydelniczka

kolor: biały
wym. 90 x 90 x 5 cm

17

STYL SKANDYNAWSKI
od

7999

Kinkiet ASTEN

wym. 40 x 11 x 4,2 cm - 79,99 zł
wym. 60 x 11 x 4,2 cm - 119 zł
kolor: czarny
materiał: tworzywo
sztuczne/stop aluminium
napięcie: 220-240 V
kl. szczeln.: IP44

299,Słupek wiszący Marti
wym. 30 x 150 x 30 cm
drzwi „kliknij-otwórz”
kolor: dąb classic/antracyt

TANIEJ Z KARTĄ

329,-

od 29 czerwca do 2 lipca

Grzejnik
łazienkowy
Loko
wym. 450 x 817 mm
rozstaw podłączeń: 374 mm
moc: 328 W
kolor: grafit struktura
podłączenie dolne
cena bez karty - 369 zł

TANIEJ Z KARTĄ

899,-

od 29 czerwca do 2 lipca

WC zestaw
podtynkowy
NEXO RIMLES ROCA
zestaw zawiera: stelaż,
miskę Nexo bezkołnierzową,
przycisk chrom, deskę
wolnoopadającą slim
cena bez karty - 949 zł

365,Szafka łazienkowa Marti
wym. 60 x 53 x 45,6 cm
2 szuflady „kliknij-otwórz”
kolor: dąb classic/antracyt
cichy domyk
*dostępny blat
łazienkowy Marti - 139 zł

18

289,Bateria umywalkowa
wysoka Siros

5

lat
GWARANCJI

od

1299

Akcesoria łazienkowe ETNO
materiał: ceramika
kolor: biały
kubek kosmetyczny - 12,99 zł
mydelniczka - 19,99 zł
dozownik mydła - 25,99 zł
pojemnik kosmetyczny - 25,99 zł

od

157,-

9999

Seria baterii Pana
głowica: 35 mm
kolor: srebrny
umywalkowa - 99,99 zł
natryskowa - 107 zł
wannowa - 149 zł

Umywalka
nablatowa Nyks
kolor: biały
wym. 48,5 x 37,5 x 13,5 cm

5499

/m2

Seria płytek Chic stone

1

strumień normalny,
hydromasaż, bicz,
mieszany, stop

319,Deszczownia Gracja z baterią
termostatyczną slim
kolor: chrom
wym. 25,5 x 96 x 26,5 cm
zestaw zawiera:
kolumnę natryskową,
baterię termostatyczną slim o śr. 20 cm,
słuchawkę 5-funkcyjną,
wąż natryskowy

2

1 Płytka ścienna - 54,99/m2
kolory: beżowa i niebieska, wym.: 30,8 x 60,8 cm,
op. 1,12 m2/61,59 zł
2 Dekor ścienny - 54,99/szt.
wym. 30,8 x 60,8 cm, kolor: multikolor, wykończenie: połysk

9399
Zestaw natryskowy
z drążkiem i ruchomymi
uchwytami CARIS
dł. drążka: 70 cm
kolor: srebrny
zestaw zawiera: okrągłą
słuchawkę, wąż 150 cm,
uchwyt ścienny, zestaw
montażowy

TANIEJ Z KARTĄ

1149,-

od 29 czerwca do 2 lipca

Kabina prysznicowa
Doris Black z brodzikiem
wym. 100 x 80 x 200 cm
szkło transparentne, hartowane 5 mm
profile: czarne
możliwość montażu
prawo- lub lewostronnego
brodzik polski: wys. 15 cm
cena bez karty - 1299 zł

19

319,-

999,-

Zestaw Rubid
szafka z umywalką
wym. 50,5 x 84,4 x 38,5 cm
kolor: szary
front lakierowany
*zestaw nie zawiera baterii
*dostępny Słupek stojący Rubid
wym. 30 x 155 x 29,7 cm - 259 zł

WC zestaw
podtynkowy Nexo
Black bezkołnierzowy
odpływ uniwersalny
spłukiwanie: 3/6 l
deska w komplecie

399,179,Akumulator
i ładowarka 20 V
do zestawu Matrix

Podkaszarka
akumulatorowa 20 V
z akumulatorem
i ładowarką KALTMANN
napięcie: 20 V
szer. robocza: 30 cm
regulowana głowica
4-stopniowa

napięcie 20 V
akumulator 2.0 Ah

Odbierz rabat
na dzień dobry
15 zł

przy zakupach
za min 100 zł

30 zł

przy zakupach
za min 200 zł

Informator handlowy 13/2022 ważny od 29 czerwca do 9 lipca 2022 r. 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.

Promocja ważna: od 29 czerwca do 9 lipca 2022
r.

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania obliczona na dzień 29.06.2022 r.
na reprezentatywnym przykładzie dla bezkosztowego kredytu ratalnego udzielanego
przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) w sklepach Bricomarché i wynosi 0%. Kredyt
jest dostępny od 150 do 40 000 zł. na okres 10 miesięcy. Udzielenie kredytu zależy od
dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej Klienta. Partnerzy sieci Bricomarché
współpracują z Bankiem i są umocowani do dokonywania w imieniu Banku czynności
faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o kredyt ratalny. Niniejszy
materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeks cywilny. Szczegóły u sprzedawcy.

OFERTA OBOWIĄZUJE
W NASTĘPUJĄCYCH
SKLEPACH:

Aleksandrów Kujawski, Babice
Nowe, Barlinek, Bartoszyce,
Bełchatów, Białogard, BielskoBiała, Bolesławiec, Braniewo,
Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny,
Brzesko, Brzeszcze, Bytom,
ul. Narutowicza 11 e, Bytom,
ul. Zabrzańska 33, Bytów,
Chodzież, Choszczno, Darłowo,
Dąbrowa Tarnowska, Dębica,
Dębno, Działdowo, Gdynia,
Giżycko, Głogów, Głubczyce,
Głuchołazy, Gniezno, Goleniów,
Golub-Dobrzyń, Grodzisk Wlkp.,
Grójec, Grudziądz, Gryfice,
Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława,
Inowrocław, Jarocin, Jarosław,
Jasło, Jelcz-Laskowice, Jelenia
Góra, Kamienna Góra, Kępno,
Kętrzyn, Kielce, Kluczbork,
Knurów, Koło, Kołobrzeg,
Konin, Konstantynów Łódzki,
Koszalin, Koszarówka, Kozienice,
Krotoszyn, Krzeszowice,
Kwidzyn, Lębork, Libiąż,
Limanowa, Lubań, Lubliniec,
Lubsko, Łomża, Malbork,
Miechów, Mielec, Międzyrzecz,
Milicz, Mława, Mogilno, Morąg,
Mrągowo, Namysłów, Nisko,
Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy
Tomyśl, Oborniki Wlkp., Olecko,
Olkusz, Oława, Ostrowiec
Świętokrzyski, Ostróda, Ostrów
Wlkp., Ostrzeszów, Oświęcim,
Pabianice, ul. Myśliwska 36/38,
Pabianice, ul. Zamkowa 31,
Piła, Piotrków Tryb., Pleszew,
Polkowice, Poznań CH Pestka,
Poznań CH Panorama, Pruszcz
Gdański, Przemyśl, Przeworsk,
Pszczyna, Puck, Pyrzyce,
Radomsko, Radzyń Podlaski,
Rawa Mazowiecka, Rawicz,
Rydułtowy, Rypin, Sandomierz,
Sanok, Siedlce, Siemianowice
Śl., Skierniewice, Skórzewo,
Słupca, Sokółka, Starachowice,
Stargard, Starogard Gdański,
ul. Skarszewska 4, Starogard
Gdański, ul. Zblewska 20 b,
Staszów, Strzelce Krajeńskie,
Strzelce Opolskie, Sucha
Beskidzka, Sulechów,
Szamotuły, Szczecinek,
Szczytno, Szprotawa, Środa
Śląska, Środa Wlkp., Świdnik,
Świdwin, Świebodzice, Świecie,
Świętochłowice, Świnoujście,
Tczew, Tomaszów Lubelski,
Tomaszów Mazowiecki,
Trzcianka, Trzebnica, Turek,
Wałcz, Wągrowiec, Wejherowo,
Wieluń, Wodzisław Śląski,
Wolsztyn, Wrocław, Września,
Wschowa, Wyszków, Zawiercie,
Ząbkowice Śląskie, Zduńska
Wola, Zielona Góra CH Pomorskie,
Złocieniec, Żary, Żnin.

