
Oferta ważna od 30 marca do 14 maja
lub do wyczerpania asortymentu.

MASZ TO
      W BRICO!

PRAWDZIWE RATY 0%

Promocja ważna: 
od 30 marca do 16 kwietnia

Promocja w stałej ofercie

20 x 0%   30 x 0%  

RRSO = 0%

10 x 0%  RRSO = 0%



3

KALENDARZ 
OGRODNIKA

SZUKAJ NA OSTATNIEJ STRONIE!
WYTNIJ I ZACHOWAJ CENNE WSKAZÓWKI NA KAŻDY MIESIĄC

OGRODUJESZ? 
Przeczytaj zatem, 
         jak dbać o piękny ogród

TE PRACE POWINNIŚCIE MIEĆ JUŻ ZA SOBĄ:

STYCZEŃ LUTY MARZEC

Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy,  
to jest to ostatni moment na bielenie 
drzewek wapnem.

W bezmroźne dni możemy przycinać 
niektóre drzewa i krzewy. Miejsca cięcia  
o większych średnicach należy zabezpieczyć 
maścią ogrodniczą.

Jeżeli mamy w planach samodzielne 
przygotowanie rozsady, warto 
zainteresować się tematem już teraz.

To dobry czas, żeby zadbać o „warsztat 
ogrodowy” - konserwujemy narzędzia  
i w razie potrzeby dokonujemy niezbędnych 
napraw.

Jeżeli luty jest suchym miesiącem, 
nawadniamy rośliny zimozielone.

Podcinamy żywopłoty 
i krzewy zrzucające liście, 
które nie zakwitają 
wczesną wiosną.

To doskonały czas na sadzenie 
do pojemników w domu cebuli 
dymki - radość z własnego 
szczypiorku… bezcenna.

Sprzątamy po zimie - jeżeli na jesień 
zostawiliśmy w ogrodzie kopce z liści, należy 
uważać, ponieważ mogą się w nich ukrywać 
jeże.

To dobry czas na sadzenie roślin 
balotowanych oraz tych z gołym korzeniem.

Jeśli ziemia już rozmarzła, spulchniamy  
i odchwaszczamy ją, a następnie sadzimy 
pierwsze byliny.

Wysiewamy rośliny w inspektach lub 
szklarniach, np. pomidory i zioła.

Nawozimy rabaty, warzywnik i trawnik.

Pod koniec miesiąca, jeżeli pogoda  
na to pozwala, należy przygotować  
trawnik do sezonu.

2022

CZAS RELAKSU

KWITNĄCY OGRÓD I BALKON 

PIELĘGNACJA ROŚLIN

WOKÓŁ DOMU

meble ogrodowe
Brico radzi: strefa wypoczynku w ogrodzie
fotele i leżaki
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oświetlenie
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baseny
dla dzieci
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28 - 29
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35
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nawozy
podłoża i kamienie ozdobne
środki ochrony roślin
nawadnianie
narzędzia ogrodowe
kosiarki

57
58
59
60 - 62
63 - 65
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płoty z drewna
deski i podesty
gresy
dach i elewacja domu
ogrodzenia

68
69
70
71
72 - 74

kalendarz prac ogrodowych 75
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mebleogrodowe

Meble w minimalistycznym
czy tradycyjnym stylu?

Niezależnie, czy wybierzesz te z drewna, 
metalu czy technorattanu, doskonale 
sprawdzą się podczas wspólnych posiłków, 
popołudniowej drzemki albo zabaw
z dziećmi. Będą też niezastąpione
podczas weekendowych spotkań 
z rodziną i przyjaciółmi.

NA WIELE OKAZJI

SPĘDZAMY WSPÓLNIE CZAS
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Poduszka   24,99/szt.
wym. 40 x 40 cm
różne wzory
materiał: poliester
zapinana na zamek
 

2699 Zestaw Royal, 6-częściowy
stół z półką: wym. 145 x 67 x wys. 74 cm  
blat: polywood
sofa 3-os.: wym. 172 x 68 x 73 cm
fotel: wym. 66 x 68 x wys. 73 cm
pufa: wym. 41 x 41 x wys. 39 cm
technorattan, stalowy stelaż

Wyjdź z domu… na ogród, taras lub balkon! I poczuj pierwsze promienie przyjemnego wiosennego słońca 
oraz niezwykłą świeżość zakwitającej zieleni. Pięknie i funkcjonalnie zagospodarowana przestrzeń 
ogrodowa czy balkonowa zdecydowanie ułatwi odpoczynek, miłe spotkanie z rodziną albo przyjaciółmi 
i będzie źródłem oczekiwanej po zimie radości.

Zaaranżuj swój ogród, taras, balkon, jak tylko chcesz. W Bricomarché znajdziesz wszystko, czego 
potrzebujesz – od mebli ogrodowych, dekoracji przez rośliny i kwiaty, aż do niezbędnych narzędzi 
i akcesoriów  ogrodowych. Przejrzyj nasz katalog i stwórz projekt dostosowany do swoich potrzeb i pragnień. 
Zyskaj też – dzięki poradom naszych specjalistów – wiedzę do właściwego prowadzenia i pielęgnowania 
swojej zielonej przestrzeni, by służyła Ci na długie lata.

Życzymy inspirującej lektury!

zespół
 Bricomarche

Ogród, taras, balkon...  

20 x 0% 

20 x 134,95 zł

Narzuta   od 44,99/szt.
wym. 120 x 140 cm
materiał: bawełna
wzory: jodełka, kratka 
kolory: jasny róż, łososiowy, morski
wzór krata - 49,99 zł
 

stwórz z nami
piękną przestrzeń

Technorattan. Praktyczne i ponadczasowe rozwiazanie.
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Poduszka   od 29,99/szt.
wzór w liście
1. Poduszka na krzesło - 29,99 zł 
wym. 40 x 40 cm, 
mocowanie: troczki
2. Poduszka - 34,99 zł 
wym. 43 x 43 cm
 

obiadw plenerze
Obrus 
 54,99/szt.
wym. 130 x 180 cm
materiał: poliester
wzór w liście

Bieżnik 
 21,99/szt.
wym. 32 x 150 cm
materiał: poliester
wzór w liście

Poduszka na fotel niski
 63,99/szt.
gr. 5 cm, wym. 100 x 46 cm
różne wzory

 

Poduszka na krzesło  
 21,99/szt.
wym. 40 x 40 cm
materiał: bawełna/wypełnienie: poliester
mocowanie: troczki, różne wzory
 

Zestaw Corsica, 7-częściowy
stół rozkładany: wym. 160/240 x 100 x wys. 75 cm
blat: polywood, aluminiowy stelaż
fotel: wym. 57 x 61 x wys. 90 cm, podłokietnik: polywood,
tekstylen wypełniony pianką, aluminiowy stelaż

3199

2225

klasyczne wzory

dekoracje stołu

Stolik 
 od 72,99/szt.
kosz plastikowy, blat drewniany 
kolory: jasny szary, antracytowy
śr. 39 cm, wys. 40 cm - 72,99 zł
śr. 45 cm, wys. 45 cm - 89,99 zł
 

Zestaw klasyczny
i funkcjonalny, świetnie 

sprawdzi się zarówno podczas 
codziennych posiłków, jak 

i spotkań towarzyskich. 

Zestaw Isla, 5-częściowy
stół: wym. 160 x 90 x wys. 72 cm
blat: szklany, malowany - imitacja drewna; stalowy stelaż
fotel: wym. 60 x 57 x wys. 84 cm, sznurek polietylenowy

Nie ma to jak pyszne jedzenie w otoczeniu zieleni! 
Wystarczy wybrać odpowiednie meble ogrodowe, dobrać zastawę 
stołową, przytulne dodatki i dobry nastrój gwarantowany!

Grill Sidney - zobacz 
ofertę na stronie 28

Poduszka
 49,99/szt.
wym. 43 x 43 cm
różne wzory i kolory
haft wyszywany
zapinana na zamek
 

20 x 0% 

20 x 159,95 zł

20 x 0% 

20 x 111,25 zł

1

Tricki na udaną
majówkę!

2
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obiad i relaks najlepiej w komplecie

Poduszka na fotel wysoki
79,99/szt.
gr. 5 cm, wym. 120 x 50 cm 
różne wzory

Poduszka-siedzisko
 od 27,99/szt.
wym. 40 x 40 cm
materiał: bawełna/wypełnienie: poliester
różne wzory

2999 Zestaw Ambient, 7-częściowy
stół: wym. 177 x 82 x wys. 73 cm 
blat: ceramiczny, imitacja drewna, stalowa rama 
fotel: wym. 60 x 57 x wys. 90 cm
tekstylen, stalowy stelaż

2999 Narożnik Ambient
stolik: wym. 62 x 62 cm x wys. 41 cm 
blat: ceramiczny, imitacja drewna
sofa 1: wym. 162 x 71 x wys. 65 cm
sofa 2: wym. 162 x 71 x wys. 65 cm
sofa narożna: wym. 71 x 71 x wys. 65 cm
stalowy stelaż

relaks bez komarów

Płyn na kleszcze,
komary i meszki
Vaco STRONG 50 
 18,99/szt.
poj. 80 ml
DEET 50%
cena za 100 ml
- 23,74 zł

Zasiądź przy stole z rodziną lub znajomymi 
i smakuj lato tak, jak lubisz. Wygodne meble, 
wspaniały zielony i kwiecisty widok, pyszne 
jedzenie oraz dobre towarzystwo to prosty 
przepis na udane i radosne spotkania. Stwórz 
więc taki klimat, by wszyscy – łącznie z Tobą 
– chcieli do niego jak najczęściej powracać. 

ZASIĄDŹ
DO STOŁU

20 x 0% 

20 x 149,95 zł

20 x 0% 

20 x 149,95 zł

Donica Malwa Eco
 od 19,99/szt.
faktura dłuto, różne kolory
śr. 19 cm, wys. 19 cm - 19,99 zł
śr. 25 cm, wys. 25 cm - 39,99 zł
śr. 30 cm, wys. 30 cm - 49,99 zł
 

Latarnia
- lampa solarna
29,99/szt.
wym. 14 x 14 x 32 cm
materiał: plastik/szkło

Ofertę na pelargonie 

znajdziesz na stronie 44.

Produkt biobójczy -  używać  
z zachowaniem środków ostrożności. 
Przed każdym użyciem należy zapoznać 
się z treścią etykiety oraz informacjami 
dotyczącymi produktu.

Spirale
na komary Max Vaco
 5,99/op.
przeznaczone do zwalczania
komarów i meszek
6 sztuk

Latarnia
- lampa solarna
29,99/szt.
wym. 14,5 x 14,5 x 24,5 cm
materiał: tworzywo sztuczne

Piękne i funkcjonalne 

rozwiazanie: blat ceramiczny 

imitujacy drewno połaczony 

z metalem.

Wygoda i elegancja! Narożnik ogrodowy 

z wysokiej jakości materiałów zapewni 

komfort nawet najbardziej wymagajacym 

domownikom i gościom.
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W otoczeniu roślin zawsze przyjemniej! A te sztuczne 
mają walory dekoracyjne i są świetnym oraz wygodnym 
wyborem dla wszystkich tych, którzy mają problemy 
z regularnym podlewaniem. Wybieraj więc z szerokiej 
oferty dodatków dekoracyjnych oraz roślin w Bricomarché  
i twórz swoje własne zielone kompozycje.

popołudniowa kawana tarasie

Trawa w doniczce
 od 19,99/szt.
różne wzory i wymiary

Lampa solarna
(efekt tańczącego płomienia) 
11,99/szt.
śr. 6,5 cm, wys. 39 cm, materiał: plastik

2999
Zestaw Astra 
stół: wym. 145 x 74 x wys. 67 cm, blat: polywood
sofa 1: wym. 165 x 67 x wys. 73 cm
sofa 2: wym. 175 x  67 x wys. 73 cm
technorattan, stalowy stelaż
 

Szklany blat dodaje lekkości, 

a całość ma rustykalny sznyt. 

2799 Zestaw Corina, 5-częściowy
stół: śr. 106 cm, wys. 75 cm, blat: szklany 
kolor szkła: szary
fotel: wym. 65 x 65 x wys. 82 cm
technorattan, aluminiowy stelaż 

20 x 0% 

20 x 149,95 zł

30 x 0% 

30 x 93,30 zł

WŚRÓD
WYSOKICH
TRAW

Dostępny od 22.04

Na jaki materiał 
postawić, 

wybierając meble 
ogrodowe?Osłonka dzbanek   179/szt.

kolor: brązowy
1. wym. 28 x 24 x 23 cm
2. wym. 30 x 29 x 17 cm
3. wym. 30 x 29 x 17 cm

3

1

2

1

2
Osłonki są mocnym 

elementem dekoracyjnym 
- dodadzą uroku każdej 

przestrzeni. 

3

Wśród traw lub kwiatów można umieścić 
lampy solarne, które po zmroku

będa je klimatycznie podświetlały.

Osłonka   twarz kobiety"
 od 49,99/szt.
1. wym. 18 x 18 x 25 cm - 49,99 zł 
*dostępna także: 23 x 22,5 x 33,5 cm - 99,99 zł
2. wym. 22 x 21 x 36 cm - 119 zł 
3. wym. 28 x 25 x 41 cm - 149 zł

Masz ochotę na popołudniowa kawę?

Nic prostszego! Przygotuj ja, rozsiadź się 

lub rozłóż w ogrodzie i delektuj się chwila. 
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Doniczka LILIA ECO   od 26,99/szt.
faktura: dłuto, różne kolory
śr. 19 cm, wys. 36 cm - 26,99 zł
śr. 25 cm, wys. 46 cm - 46,99 zł
śr. 30 cm, wys. 57 cm - 59,99 zł
 

Doniczka FINEZJA ECO   od 29,99/szt.
faktura: dłuto, rattan, różne kolory
wym. 19 x 19 cm, wys. 36 cm - 29,99 zł
wym. 25 x 25 cm, wys. 46 cm - 46,99 zł

2699 Zestaw Durban, 5-częściowy
stół: wym. 160 x 100 x wys. 72 cm, blat: szklany
fotel: wym. 65 x 56 x wys. 82 cm
technorattan, stalowy stelaż
 

Wyjątkowo elegancki 

i nowoczesny zestaw mebli 

ogrodowych na smukłych 

nogach.

wybór stylu

Donice wykonane z różnych materiałów, 
od klasycznych donic szkliwionych  
i z terakoty (patrz strona 45) po 
rattanowe, łatwo zestawisz stylistycznie 
z meblami ogrodowymi dostępnymi 
w naszej ofercie. Wybieraj podobne, 
korespondujące ze sobą materiały lub 
twórz udane kolaże, poruszając się między 
stylami. 

NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
WSZYSTKO SMAKUJE LEPIEJ!

Przestrzeń idealna do wypoczynku w pojedynkę? 
Wygodny leżak w cieniu drzew i książka lub czasopismo 
do towarzystwa! Do tego przekąski i sok z produktów 
prosto z własnego ogródka. W takich okolicznościach 
strony wertują się same. 

Stwórz także swoją outdoorową jadalnię i w pięknym 
otoczeniu zieleni spożywaj codzienne i odświętne 
posiłki. Wystarczy zaopatrzyć się w odpowiednie 
meble ogrodowe i rozkoszować się powolnie 
i z przyjemnością tym, co na talerzu.  

ODPOCZYNEK
Z KSIĄŻKĄ

Fotel Luna 
śr. 94 cm, wys. 83 cm
technorattan
aluminiowy stelaż
obrotowy

999

Donica Lotus   od 69,99/szt.
mrozoodporna
kolory: antracyt, piaskowy
materiał: tworzywo sztuczne

1

2

Petunie - patrz strona 36

Trawa sztuczna
wiązka
 49,99/szt.
wys. 60 cm
 

Sztuczna trawa Luis
 13,99/m2

kolor: zielony
dostępna o szerokości:
1,33 m, 2 m, 4 m
 

wariant 1 
śr. 40 cm, wys. 31 cm - 69,99 zł
śr. 40 cm, wys. 42 cm - 79,99 zł
śr. 40 cm, wys. 60 cm - 129 zł
wariant 2
40 x 40 cm, wys. 42 cm - 99,99 zł
40 x 40 cm, wys. 60 cm - 159 zł

10 x 0% 

10 x 269,90 zł
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meblena małą przestrzeń

Stwórz odpowiedni klimat do relaksu. Wystarczy kilka prostych zabiegów,  
by Twój balkon czy taras ogrodowy stał się miejscem wręcz wymarzonym na 
niespieszny poranek z gazetą lub książką, popołudniową kawę albo świeży sok 
czy wieczorne spotkanie z rodziną i znajomymi. Pamiętaj o roślinach, ozdobach 
i miłych dodatkach. To one tworzą niepowtarzalny nastrój!

PRZYTULNY 
KĄCIK

1599
Zestaw Pag, 3-częściowy
stolik: śr. 54 cm, wys. 44 cm 
blat: szklany
fotel: wym. 73 x 73 x wys. 72 cm
technorattan, stalowy stelaż 

Fotel Puerto 
wym. 74 x 71 x wys. 77 cm 
technorattan, stalowy stelaż

Stolik Puerto
śr. 45 cm, wys. 46 cm 
blat: szklany z nadrukiem, 
technorattan, stalowy stelaż

139 599

Z miarą w ręku

Nie rezygnuj z mebli do ogrodu, jeśli masz 
mało miejsca do wykorzystania. U nas 
znajdziesz także takie propozycje, które 
wpasują się w mniejsze przestrzenie, 
sprawdzą się też doskonale na balkonie. 
Meble ogrodowe to podstawa – musisz 
przecież mieć miejsce do odpoczynku.  

Latarnia Mini
- lampa solarna  
12,99/szt.
wym. 8,5 x 18 cm
materiał: plastik

Lampki solarne Heksagon 39,99/szt.
10 led, odległości między elementami: 20 cm
przewód: 2 m, materiał: plastik 

10 x 0% 

10 x 159,90 zł

Lampki solarne sa dobrym 

rozwiazaniem, kiedy nie 

potrzebujesz dużej ilości 

światła, a zależy Ci

na klimatycznym, wieczornym

miejscu do odpoczynku.

Oryginalny wzór stolika dobrze 

koresponduje z szarościa mebli 

i zielenia roślin.
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meblena małą przestrzeń
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modnie
i wygodnie

Skrzynia Capri
poj. 305 l
materiał: tworzywo sztuczne
faktura imitująca splot rattanowy
kolor: grafit

329Sandał z klamrą
damski Eva   19,99/szt.
pianka Eva 
rozmiary: 36-41
kolory: biały, różowy, 
czerwony, czarny

Sandał z klamrą
męski Eva   19,99/szt.
pianka Eva
rozmiary: 41-46
kolory: biały, czarny, 
granatowy, szary
 

Dzięki zamontowanym pod  

spodem kółkom przemieszczanie 

skrzyni – nawet wypełnionej – jest 
bardzo łatwe.

wygodnie i kolorowo

Stół Melody 
wym. 160 x 94 x wys. 74 cm, kolor: grafitowy
Wykończenie imitujące naturalny splot rattanu. 
Odporny na promieniowanie UV oraz 
na niekorzystne warunki atmosferyczne.
 

479

Dostępny od 11.04

9999
Krzesło Minesota  
wym. 61 x 65 x wys. 99 cm  
kolor: grafitowy
Wypełnienie oparcia imituje naturalny 
splot rattanowy. Odporny na warunki 
atmosferyczne i promieniowanie UV,
możliwość sztaplowania.
Maks. obciążenie: 110 kg.
 Dostępne od 11.04

Donica Lava   od 69,99/szt.
mrozoodporna 
kolor: antracyt 
materiał: tworzywo sztuczne  
wariant 1
śr. 40 cm, wys. 31 cm - 69,99 zł
śr. 40 cm, wys. 42 cm - 79,99 zł
śr. 40 cm, wys. 60 cm - 119 zł 
wariant 2
wym. 40 x 40 cm, wys. 42 cm - 99,99 zł
wym. 40 x 40 cm, wys. 60 cm - 159 zł

 Dobrym rozwiązaniem będą również miękkie poduszki lub 
siedziska, które dopełnią estetycznie naszą ogrodową aranżację. 
Poduchy, pledy czy różnego rodzaju tekstylia możemy przechowywać 
w specjalnych skrzyniach, które także mogą posłużyć nam jako 
siedzisko. Wygodnym i komfortowym rozwiązaniem do wypoczynku są 
hamaki lub podwieszane tekstylne huśtawki. Kojarzą się z dzieciństwem 
i beztroską, a przede wszystkim pozwalają na prawdziwy relaks. Te 
przywieszone wśród drzew dodadzą naszym ogrodom lekkości. 
Możemy również użyć specjalnych stelaży hamakowych.

 Istotną kwestią w ogrodowej strefie wypoczynkowej jest 
oświetlenie, szczególnie jeśli właśnie tam lubimy spędzać wieczory. 
Letnie zachody słońca z pewnością umilą nam stonowane, ciepłe 
odcienie światła. Praktyczne, a jednocześnie ozdobne funkcje 
zapewnią nam lampiony, np. solarne, oraz wszelkiego rodzaju latarenki. 
Nieocenione będą także girlandy żarówkowe. Poprzez wieszanie 
ich na drzewach, pergolach, ale również przy stołach i schodach, 
wprowadzimy w naszym ogrodzie przytulną atmosferę.

 Ogrody służą nam głównie do relaksu. By móc w pełni wypoczywać 
w naszym osobistym raju, warto zaplanować w nim miejsce do wypoczynku, 
czyli strefę z wygodnymi meblami, funkcjonalną i komfortową. W takiej 
przestrzeni powinny się znaleźć meble do siedzenia - np. fotele ogrodowe 
czy tarasowe, wygodne krzesła, jak również leżaki lub leżanki.

meble z technorattanu, 
czyli tworzywa imitującego 
splot wikliny czy rattanu

meble drewniane

meble o ażurowych  
konstrukcjach metalowych

meble z tworzywa sztucznego

•

•

•

•

Mamy do wyboru:

strefa 

 Strefa wypoczynkowa jest jednym z najważniejszych 
elementów w naszym ogrodzie. To tutaj nabieramy energii i chęci do 
dalszego działania. Warto zaaranżować ją tak, aby była dostosowana 
do naszych potrzeb i pozwalała na realny wypoczynek.

wypoczynkuw ogrodzie
Joanna Marciniak-Wróblewska radzi

Chcesz zobaczyć 
więcej porad 
dotyczących ogrodu? 
Zeskanuj kod lub wejdź na: 
bricomarche.pl/porady

1

2

BRICORADA
Skrzynia to porzadek! Schowasz w niej 
poduchy, koce, zabawki dla dzieci i inne 
niezbędne akcesoria. Skrzynia, oprócz 
waloru praktycznego, pełni także funkcję 
ozdobna – świetnie wkomponuje się 
w całość aranżacji ogrodowej. 
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stwórz swoją    
    przestrzeń

relaksu

Lampion wiszący
różne kolory
1. śr. 20 cm, wys. 28 cm - 69,99 zł
2. śr. 45 cm, wys. 26 cm - 89,99 zł
3. śr. 25 cm, wys. 32 cm - 99,99 zł
4. śr. 23 cm, wys. 26 cm - 119 zł

od 6999

Makrama
129/szt.
wym. 52 x 100 cm

Łapacz snów
29,99/szt.
kolory: biały, czarny

Fotel brazylijski 
 99,99/szt.
wym. 100 x 50 cm
wszyta poduszka
maks. obciążenie: 120 kg
2 wzory

Hamak  89,99/szt.
wym. 200 x 100 cm
maks. obciążenie: 120 kg
2 wzory

3

4

1499
Fotel Positano  
wym. 89 x 65 x wys. 150 cm
obrotowy
poduszka w zestawie

Dostępny w wybranych sklepach od 19.04

1

2
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Relaks
w ogrodzie

Poduszka na ławkę
89,99/szt.
gr. 6 cm, wym. 120 x 49 cm 
różne wzory

799 Ławka ze skrzynią
wym. 118 x 58 x wys. 86 cm
technorattan, stalowy stelaż

Kącik książkowy  
– zaszyj się w zaciszu 

ogrodu, usiądź wygodnie 
na ławce i czytaj.

modne wzory

Usiądź wygodnie w fotelu i przyjemnie zatop się 
w miękkości poduch. Możesz też rozkołysać swoje myśli 
na huśtawce albo rozłożyć się na ławce ogrodowej jak  
na szezlongu. Możliwości jest wiele, a odpowiedni 
relaks w każdym wariancie gwarantowany! Wybieraj 
spośród szerokiej oferty ław, huśtawek, foteli czy 
leżaków i wygospodaruj sobie przestrzeń tylko dla 
siebie.

W RYTMIE
NATURY 

1999
Fotel wiszący
dwuosobowy Grenada
wym. stelaża: 118 x 121 x wys. 195 cm
wym. siedziska: 133 x 75 x wys. 125 cm
3 poduszki w zestawie
maks obciążenie: 200 kg10 x 0% 

10 x 199,90 zł

Huśtawka Megi  1149/szt.
wym. 230 x 120 x wys. 164 cm
rozkładana, stalowy stelaż
poduszki na siedzisko i oparcie
maks. obciążenie: 300 kgHuśtawka Savona  1599/szt.

wym. 220 x 134 x wys. 157 cm
rozkładana, stalowy stelaż 
poduszki na siedzisko i oparcie
maks. obciążenie: 300 kg

10 x 0% 

10 x 159,90 zł

Fotel wiszący Tropic
999/szt.
wym. stelaża: 203 x 73 x wys. 169 cm   
wym. siedziska: 169 x 70 cm
poduszka w zestawie
maks. obciążenie: 130 kg

Dostępny od 22.04

Huśtawka, bujak 
czy fotel

- co wybrać?

Funkcja skrzyni w siedzisku.

Solidne wykonanie

i duży udźwig. 

BRICORADA
Taki fotel to same zalety! Nie dość, że zachwyca swoim 

designem i jest mocnym elementem dekoracji ogrodu 

– to jeszcze można go wykorzystać po sezonie. Łatwo 

go zamontować w dużym salonie albo sypialni. Będzie 

stanowił niemała atrakcję zarówno dla dzieci, jak 

i dorosłych. 

Daszek świetnie chroni przed 
promieniami słońca. Jest też 

niezastapionym rozwiazaniem, 
gdy podczas opalania czy relaksu lubisz czytać ksiażki.
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fotele pawilonyi leżakii leżaki i parasolei parasole

Leżak Borneo
259/szt.
wym. 110 x 75 x wys. 78 cm
impregnowane drewno sosnowe
3 stopnie regulacji
2 wzory

Fotel Santander 2 w 1
357/szt.
wym. 58 x 185 x wys. 105 cm
28-pozycyjny
funkcja fotela i leżaka

1. Pergola Atra  1499/szt.
wym. 2,9 x 4 x wys. 2,36 m, stalowy stelaż, kolor: antracyt
przesuwany dach

4. Pawilon  1499/szt.
wym. 3 x 4 x wys. 2,8 m, stalowy stelaż, 4 ścianki boczne

Parasol boczny
z oświetleniem LED
śr. 300 cm
ochrona UV 30+
8 żeber z listwami LED
kolor: szary

Parasol boczny 
wym. 200 x 300 cm
podstawa krzyżakowa
kolory: koral, szary
* cena nie zawiera obciążników

*

2. Pawilon 6-kątny  1649/szt.
 wym. po przekątnej 3,5 m, wys. 2,8 m
 rolety w ściankach, kolor: beżowy, rama czarna

3. Pawilon  3499/szt.
wym. 3 x 3,6 x wys. 2,7 m, aluminiowy stelaż,
wodoodporny dach z poliwęglanu, 4 ścianki boczne

Parasol
wym. 200 x 300 cm
z korbką, uchylny 
kolor: cappuccino

Fotel Max 239/szt.
wym. 160 x 65 x wys. 113 cm
z zagłówkiem
i stolikiem bocznym

1099

689

189
1299 Fotel wiszący Laura Natural

wym. stelaża: śr. 95 cm, wys. 195 cm
wym. siedziska: 88 x 63 x wys. 114 cm
2 czarne poduszki w zestawie
maks. obciążenie: 130 kg

Leżak Soft 
159/szt.
wym. 110 x 58 x wys. 77 cm
drewno bukowe
3 stopnie regulacji
wodoodporny materiał
kolory: szary, limonka, niebieski

Poduszka na leżankę
149/szt.
gr. 6 cm, wym. 192 x 60 cm
różne wzory

1

2

3

4

Rolety w ścianach

10 x 0% 

10 x 349,90 zł

Podnóżek można 

schować pod częścia 

siedziskowa.
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 rolety w ściankach, kolor: beżowy, rama czarna

3. Pawilon  3499/szt.
wym. 3 x 3,6 x wys. 2,7 m, aluminiowy stelaż,
wodoodporny dach z poliwęglanu, 4 ścianki boczne

Parasol
wym. 200 x 300 cm
z korbką, uchylny 
kolor: cappuccino

Fotel Max 239/szt.
wym. 160 x 65 x wys. 113 cm
z zagłówkiem
i stolikiem bocznym

1099

689

189
1299 Fotel wiszący Laura Natural

wym. stelaża: śr. 95 cm, wys. 195 cm
wym. siedziska: 88 x 63 x wys. 114 cm
2 czarne poduszki w zestawie
maks. obciążenie: 130 kg

Leżak Soft 
159/szt.
wym. 110 x 58 x wys. 77 cm
drewno bukowe
3 stopnie regulacji
wodoodporny materiał
kolory: szary, limonka, niebieski

Poduszka na leżankę
149/szt.
gr. 6 cm, wym. 192 x 60 cm
różne wzory
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Rolety w ścianach

10 x 0% 

10 x 349,90 zł

Podnóżek można 

schować pod częścia 

siedziskowa.
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Lampa ogrodowa Giza od 84,99/szt.
kolor: czarny, moc max.: 12 W, gwint: E27
kl. szczeln.: IP44
1. kinkiet górny - 84,99 zł
2. kinkiet dolny - 91,99 zł
3. słupek, wys. 44 cm - 89,99 zł
4. słupek, wys. 78 cm - 139 zł

1 2

43

elektryczne
oświetlenie

Lampa ogrodowa Dallas
od 44,99/szt.
kolor: czarny
kl. energ.: A++ do E
moc: max 12 W LED, E27, IP 44
1. kinkiet wys. 17 cm - 44,99 zł
2. słupek wys. 44 cm - 74,99 zł
dostępne również: 
słupek wys. 60 cm - 89,99 zł,
słupek z czujnikiem ruchu
i zmierzchu wys. 44 cm - 99,99 zł

Lampa ogrodowa Livia  
od 29,99/szt.
kolor: srebrny
kl. energ.: A++ do E 
moc: max 12 W LED, E27, IP 44
kinkiet - 29,99 zł
słupek wys. 45 cm - 42,99 zł
słupek wys. 100 cm - 79,99 zł

Lampa ogrodowa Ulsa  
od 89,99/szt.
kolor: czarny, moc max.: 12 W
gwint: E27, kl. szczeln.: IP44
wisząca - 89,99 zł
słupek, wys. 50 cm - 99,99 zł
dostępny również słupek
wys. 80 cm - 119 zł

Lampa ogrodowa Keler  
od 84,99/szt.
GU10, kolor: inox
1 x GU10 - 84,99 zł
2 x GU10 - 119 zł

Oprawa hermetyczna
Gordon
od 27,99/szt.
pojedyncza - 27,99 zł
podwójna - 34,99 zł

Lampa zewnętrzna 
PLANT LED 
BLACK NW STRÜHM
od 44,99/szt.
moc max. 3 W - 44,99 zł
moc max. 5 W - 54,99 zł

Lampa ogrodowa Fiord   
od 59,99/szt.
kolor: czarny, moc max.: 10 W
gwint: E27, kl. szczeln. IP44 
kinkiet - 59,99 zł
słupek, wys. 50 cm - 69,99 zł
dostępny również słupek 
wys. 80 cm - 89,99 zł

Lampa ogrodowa Stono LED   
od 89,99/szt.
klosz: imitacja kamienia, IP 65, E27
śr. 22 cm, 15 W - 89,99 zł
śr. 31 cm, 25 W - 149 zł
śr. 39 cm, 25 W - 229 zł
śr. 51 cm, 25 W - 329 zł
wym. 63 x 38 x 19 cm, 25 W
- płaski kamień - 269 zł

Oprawa hermetyczna
LED Tekla 94,99/szt.
kolor: czarny
12 W, 1020 lm, barwa światła:
neutralna biała
kl. A+, IP: 54, kształt: okrągły lub 
kwadratowy

Oprawa LED 10 W Eco  
24,99/szt.
kl. energ.: A++ do E
z czujnikiem ruchu
- 49,99 zł

Lampa ogrodowa LED Ubos   
od 169/szt.
kolor: biały 
moc: max 25 W, IP65
materiał: polietylen
wym. 30 x 30 x 30 cm - 169 zł
wym. 40 x 40 x 40 cm - 279 zł 

Lampa zewnętrzna
MAXI GREY STRÜHM
99,99/szt.
wym. 16,3 x 16,5 x 17,5 cm
kolor: szary, odlew stopu 
aluminium, poliwęglan PC
gwint: E27
napięcie: 220-240V 50/60Hz
kl. szczeln.: 54

1

2

3

Lampa ogrodowa Spectra
kolor: czarny, moc max.: 10 W
gwint: E27, kl. szczeln.: IP44
1. kinkiet, wys. 30 cm - 79,99 zł
2. słupek, wys. 50 cm - 109 zł
3. słupek, wys. 80 cm - 149 zł

od 7999

Lampa ogrodowa Forest  od 49,99/szt.
kolory: czarny, grafitowy, gwint: GU10, kl. szczeln.: IP54, 
kl. energ.: A++ do E
1. kinkiet, moc: 35 W - 49,99 zł
2. kinkiet, moc: 35 W - 49,99 zł
3. kinkiet, moc: 70 W - 74,99 zł
4. kinkiet, moc: 70 W - 74,99 zł
5. kinkiet z czujnikiem ruchu, moc: 35 W - 99,99 zł
6. kinkiet z czujnikiem ruchu, moc: 35 W - 99,99 zł
7. słupek, moc: 35 W - 119 zł
8. słupek, moc: 35 W - 119 zł
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Lampa ogrodowa Gryf 
od 59,99/szt.
1. kinkiet, 1 x E27 - 59,99 zł
2. kinkiet, 2 x E27 - 84,99 zł
3. słupek, wys. 50 cm,
1 x E27 - 89,99 zł

1 2 3

1

2

Girlanda ogrodowa LED
10 żarówek, dł. 2,5 m – 49,99 zł
20 żarówek, dł. 5 m – 64,99 zł
30 żarówek, dł. 10 m – 99,99 zł
kl. A+, zasilanie USB, ładowarka w komplecie
kolor żarówek: mleczny lub przeźroczysty

od 4999

Lampa elewacyjna
Reka LED 99,99/szt.
kolor: biały lub czarny 
7 W, max 500 lm,
barwa światła: naturalna 
regulacja kąta świecenia
po obu stronach

Lampa ogrodowa
Solina LED   109/szt.
moc: 7,5-8 W, 4000 K 
kolory: czarny, szary

BRICORADA
Jeżeli chcesz, żeby Twój ogród był 
widoczny po zmroku, umieść lampy 
między rabatami lub podświetl 
drzewa. Tego typu rozwiazanie 
sprawi, że nawet noca ogród będzie 
bardzo klimatyczny i nastrojowy! 
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Lampa solarna
Mozaika  
29,99/szt.
wym. 9,4 x 70 cm
materiał: plastik,
szkło, stal nierdzewna

Latarnia
- lampa solarna  
39,99/szt.
wym. 22,3 x 24,2 cm
materiał: plastik

Lampa solarna schodowa  
11,99/szt.
wym. 14 x 9,5 x 2,4 cm
materiał: stal nierdzewna

Solarna lampa bezpieczeństwa  
59,99/szt.
wym. 270 x 75 mm, materiał: ABS + PC
tryb: aktywuje się w ciemności, gdy ktoś ją 
mija, po czym gaśnie, jeśli zejdzie 
z zasięgu, IP44

Komplet 3 lamp
solarnych
z motylkami
29,99/kpl.

Lampa solarna  
9,99/szt.
wym. 6 x 6 x 31 cm
materiał: plastik

Lampki solarne, 12 szt.  49,99/szt.
odległości między elementami: 20 cm
przewód: 2 m, materiał: plastik

Lampa solarna (oświetlenie ścieżki)  11,99/szt.
wym. 6 x 39 cm
materiał: stal nierdzewna, plastik

Solarne 
dmuchawce
kpl. 3 szt.
wys. 80 cm
materiał: metal

7999

oświetleniesolarne

1. Lampa solarna   od 12,99/szt.
wym. 7,5 x 7,5 x 49,5 cm, materiał: tworzywo sztuczne

2. Lampa solarna  16,99/szt.
materiał: szkło, stal nierdzewna

3. Lampa solarna   59,99/szt.
wym. 20 x 20 x 28,5 cm, materiał: tworzywo sztuczne

4. Lampa solarna Pień  69,99/szt.
wym. 10 x 10 x 11/15/20 cm, materiał: plastik + żywica

5. Lampa solarna Kula  9,99/szt.
wym. 6 x 6 x 33,5 cm, materiał: plastik/szkło

6. Lampa solarna  49,99/szt.
jasność: 50 lm (wykrywanie czujnika), 5 lm (funkcja czuwania
bez wykrywania czujnika), odległość czujnika: 5-8 metrów
tryb oświetlenia: czujnik ruchu

7. Lampa solarna ogrodowa/najazdowa 10,99/szt.
wym. 11,5 x 12 cm, materiał: plastik/stal stalowa

8. Lampa solarna   19,99/szt.
wym. 11 x 11 x 43 cm, materiał: tworzywo sztuczne 

1

2 4

5

6 8

3

7

Prosto ze słońca
Oświetlenie w ogrodzie to niezbędny 
zakup – nie tylko funkcjonalny, ale 
i estetyczny. Solarne rozwiązania są 
dodatkowo bardzo ekonomiczne. 
Wybieraj spośród lamp solarnych 
stojących lub stołowych, w różnych 
kształtach i wzorach. Dobieraj też 
odpowiednie funkcje czuwania 
i oświetlenia.

Jak zaplanować 
oświetlenie do 

ogrodu?
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grilleogrodowe

Palenisko
Sicilia
299/szt.
śr. 60 cm, wys. 35 cm
materiał: stal

Grill gazowy Lord, 3-palnikowy
wym. 119 x 56 x wys. 135 cm
moc: 13 kW
palnik boczny do gotowania 2,5 kW
materiał: stal lakierowana proszkowo i stal 
szlachetna
palniki i deflektory: stal szlachetna
ruszt: dwuczęściowy, żeliwny, wym. 54 x 41 cm
4 skrętne kółka z blokadą
wbudowany termometr 
dołączony wąż i reduktor, mieści butlę 11 kg

Grill gazowy,  3-palnikowy
Sidney 
wym. 126 x 53 x wys. 105,5 cm
moc: 12,8 kW
palnik boczny do gotowania 3,2 kW
materiał: stal malowana proszkowo
palniki i deflektory: stal szlachetna
ruszt: żeliwny, wym. 55 x 40 cm
wbudowany termometr, 
dołączony wąż i reduktor, mieści butlę 11 kg

Grill gazowy XL, 4-palnikowy
wym. 106 x 56 x wys. 136 cm
moc: 16 kW
palnik boczny do gotowania 3,2 kW
materiał: stal malowana proszkowo
palniki i deflektory: aluminizowane
ruszt: dwuczęściowy, żeliwny, wym. 65 x 40 cm
wbudowany termometr
dołączony wąż i reduktor
mieści butlę 11 kg

Grill prostokątny 549/szt. 
wym. 104 x 65 x wys. 90 cm 
powierzchnia grillowania: 45,5 x 57 cm
materiał: stal malowana proszkowo
ruszt: stal chromowana
regulacja wysokości rusztu 
za pomocą pokrętła 
system regulacji powietrza w pokrywie
popielnik, składana półka

19991399

1699

Grill węglowy
wym. 115 x 68 x wys. 94 cm
powierzchnia grillowania: 70 x 35 cm
materiał: stal
ruszt żeliwny
pokrywa z regulacją przepływu powietrza 
i termometrem, popielnik, składane półki

589

Grill okrągły 189/szt.   
wym. 62 x 49 x wys. 80 cm
powierzchnia grillowania: śr. 43 cm  
materiał: stal emaliowana 
ruszt: stal chromowana

Grill wiszący na trójnogu 
259/szt. 
śr. 55 cm. wys. 177 cm 
powierzchnia grillowania: śr. 55 cm
materiał: stal emaliowana
ruszt: stal chromowana

Grill kulisty 297/szt.   
wym. 50 x 50 x wys. 92 cm
powierzchnia grillowania: śr. 46 cm
materiał: stal emaliowana 
ruszt: stal chromowana
system regulacji powietrza
w popielniku i w pokrywie
popielnik

Grill Angular 
wym. 108 x 70 x wys. 116,5 cm
powierzchnia grillowania: 57,5 x 42 cm
materiał: stal malowana proszkowo
ruszt: stal chromowana
szuflada na popiół
wbudowany termometr

699

Zapoznaj się 
z bogatą ofertą grillów, 

do wyboru gazowe 
i węglowe.

Palenisko
Palenisko pozwala na bezpieczne 
rozpalenie ogniska w ogrodzie, na tarasie 
lub trawie .  Może być źródłem 
przyjemnego ciepła lub efektownym 
oświetleniem.

Który grill najlepiej 
sprawdzi się w 

Twoim ogrodzie?

Palenisko
żeliwne
 299/szt.
śr. 60 cm, wys. 30 cm
materiał: misa z żeliwa,
stalowy statyw

haki na 

akcesoria

otwieracz 

do butelek

10 x 0% 

10 x 199,90 zł

podwójna 

pokrywa

BRICORADA
Przy zakupie grilla węglowego weź pod 
uwagę wygodę i zakres użytkowania. Warto 
też przemyśleć, czy potrzebne sa Ci funkcje 
grilla takie jak popielnik, regulowany ruszt czy 
termometr. Ważne, żebyś dopasował model 
do swojego sposobu biesiadowania oraz 
przestrzeni, która możesz zagospodarować.
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19991399

1699

Grill węglowy
wym. 115 x 68 x wys. 94 cm
powierzchnia grillowania: 70 x 35 cm
materiał: stal
ruszt żeliwny
pokrywa z regulacją przepływu powietrza 
i termometrem, popielnik, składane półki

589

Grill okrągły 189/szt.   
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materiał: stal emaliowana 
ruszt: stal chromowana

Grill wiszący na trójnogu 
259/szt. 
śr. 55 cm. wys. 177 cm 
powierzchnia grillowania: śr. 55 cm
materiał: stal emaliowana
ruszt: stal chromowana

Grill kulisty 297/szt.   
wym. 50 x 50 x wys. 92 cm
powierzchnia grillowania: śr. 46 cm
materiał: stal emaliowana 
ruszt: stal chromowana
system regulacji powietrza
w popielniku i w pokrywie
popielnik

Grill Angular 
wym. 108 x 70 x wys. 116,5 cm
powierzchnia grillowania: 57,5 x 42 cm
materiał: stal malowana proszkowo
ruszt: stal chromowana
szuflada na popiół
wbudowany termometr

699

Zapoznaj się 
z bogatą ofertą grillów, 

do wyboru gazowe 
i węglowe.

Palenisko
Palenisko pozwala na bezpieczne 
rozpalenie ogniska w ogrodzie, na tarasie 
lub trawie .  Może być źródłem 
przyjemnego ciepła lub efektownym 
oświetleniem.

Który grill najlepiej 
sprawdzi się w 

Twoim ogrodzie?

Palenisko
żeliwne
 299/szt.
śr. 60 cm, wys. 30 cm
materiał: misa z żeliwa,
stalowy statyw

haki na 

akcesoria

otwieracz 

do butelek

10 x 0% 

10 x 199,90 zł

podwójna 

pokrywa

BRICORADA
Przy zakupie grilla węglowego weź pod 
uwagę wygodę i zakres użytkowania. Warto 
też przemyśleć, czy potrzebne sa Ci funkcje 
grilla takie jak popielnik, regulowany ruszt czy 
termometr. Ważne, żebyś dopasował model 
do swojego sposobu biesiadowania oraz 
przestrzeni, która możesz zagospodarować.
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ogrodowe
baseny

jacuzzi * dostępne
  w wybranych sklepach

Basen stelażowy
2799/szt.
wym. 549 x 122 cm
poj. 23062 l, wydajność pompy: 5678 l/h
drabinka, pokrywa
nadruk imitujący kamień

Basen stelażowy   1949/szt.
wym. 404 x 201 x 100 cm
poj. 6478 l, wydajność pompy: 2006 l/h
drabinka, dyspenser Chem Connect
nadruk imitujący rattan

Basen stelażowy
1649/szt.
wym. 427 x 107 cm
poj. 15232 l, wydajność pompy: 3028 l/h
drabinka, pokrywa, nadruk imitujący szare drewno

Basen rozporowy  477/szt.
wym. 366 x 76 cm
poj. 5377 l
wydajność pompy: 1249 l/h

Basen stelażowy   3699/szt.
wym. 549 x 274 x 122 cm
poj. 14812 l, wydajność pompy: 5678 l/h
drabinka, pokrywa, dyspenser

Basen rozporowy 589/szt.
wym. 396 x 84 cm
poj. 7340 l
wydajność pompy: 2006 l/h

Jacuzzi Spa Aruba   2349/szt.
wym. 170 x 66 cm
poj. 605 l, dla 2-3 osób dorosłych
system masażu: 110 dysz
energooszczędny, cyfrowy panel sterowania
pokrywa, dozownik Chem Connect

Basen stelażowy 1149/szt.
wym. 366 x 100 cm
poj. 9150 l, wydajność pompy: 2006 l/h
drabinka, nadruk imitujący rattan

Basen stelażowy  2949/szt.
wym. 488 x 122 cm
poj. 19 480 l
wydajność pompy: 5678 l/h
nadruk imitujący drewno
wbudowane 4 okienka
drabinka, pokrywa, dyspenser

Jacuzzi Spa Mauritius   3299/szt.
wym. 270 x 180 x 71 cm
poj. 1370 l, dla 5-7 osób dorosłych
system masażu: 180 dysz
energooszczędny, cyfrowy panel sterowania
pokrywa, dozownik Chem Connect

Jacuzzzi Spa Havana   2379/szt.
wym. 180 x 66 cm 
poj. 669 l, dla 2-4 osób dorosłych
system masażu: 120 dysz
energooszczędny, cyfrowy panel sterowania
pokrywa, dozownik Chem Connect
nadruk imitujący czarny splot rattanowy

2399
Jacuzzi Spa Ibiza
wym. 180 x 180 x 66 cm, poj. 778 l
dla 4-6 osób dorosłych, system masażu: 140 dysz
energooszczędny, cyfrowy panel sterowania
pokrywa, dozownik Chem Connect

Baseny ogrodowe to jednocześnie doskonały sposób na ochłodę 
w upalny dzień, jak i na aktywną rekreację. Z książką, z ulubionym 
napojem lub dmuchaną zabawką przyniosą frajdę zarówno dzieciom, 
jak i dorosłym.

BRICORADA

30 x 0% 

30 x 123,30 zł

Który basen 
ogrodowy 
wybrać?

Basen stelażowy  1699/szt.
wym. 457 x 107 cm
poj. 14970 l
wydajność pompy: 3028 l/h
drabinka, pokrywa

Jeśli masz wystarczajaco 
miejsca w ogrodzie – wybierz 
basen o większej średnicy! 
To zawsze stwarza nowe 
możliwości. Pamiętaj też, że 
baseny zarówno stelażowe, 
jak i rozporowe wyczyścisz 
specjalnym odkurzaczem. 
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w ogrodziedzieci

Basen stelażowy
419/szt.
wym. 274 x 66 cm
poj. 3221 l

Zjeżdżalnia 
99,99/szt.
wym. 134 x 39 x wys. 72 cm

Namiot piesek
127/szt.
wym. 182  x 96  x wys. 81 cm
do użytku wewnątrz i na zewnątrz
dla dzieci 2+
torba transportowa

Piaskownica 
Żółw z pokrywą
137/szt.
wym. 95,5 x 68 x wys. 27 cm

Namiot 4-osobowy pop up   239/szt.
wym. 210 x 240 x wys. 100 cm 
montaż w 3 min
wodoodporny, ognioodporny
w zestawie torba i śledzie
moskitiera w 2 otworach wentylacyjnych

Namiot 2-osobowy
pop up 159/szt.
wym. 220 x 120 x wys. 90 cm
montaż w 3 min
wodoodporny, ognioodporny
w zestawie torba i śledzie
3 otwory wentylacyjne

Brodzik Truskawka
74,99/szt.
wym. 91 x 91 cm
poj. 26 l
dla dzieci w wieku 2+

Plac zabaw
Leśni przyjaciele 269/szt.
wym. 295 x 199 x 130 cm
2 baseniki, poj. 111 l i 214 l
zraszacz, zjeżdżalnia
dla dzieci w wieku 2+

Ślizgawka wodna
Lama 127/szt.
dł. 488 cm
2 tory, 2 materacyki 
w kształcie lamy
wbudowane zraszacze
dla dzieci w wieku 3+

Basen Truskawka
64,99/szt.
wym. 160 x 38 cm
poj. 390 l
dla dzieci w wieku 2+

Co dzieci lubią najbardziej? Tak jest – zabawę! 
Zagospodaruj więc tak przestrzeń ogrodową, 
by służyła także dzieciom do beztroskiej aktywności 
na powietrzu i w wodzie. Wystarczy, że wyposażysz 
ją w kolorowe i bezpieczne baseny, ślizgawki, trampoliny 
czy hulajnogi.  Przygotuj małe miasteczko wodno-lądowe 
dla swoich pociech, wspieraj ich rozwój i ciesz się z nimi 
zabawą.

ŚWIAT ZABAWY

Płyn na kleszcze, komary
i meszki dla dzieci  Vaco
9,99/szt.
80 ml
cena za 100 ml - 12,49 zł

chroń dziecko
przed ukąszeniami

Twoje dziecko

zakocha się w tej 

truskawce!Daszek uchroni Twoje 

dziecko przed słońcem.

biwak
  w ogrodzie?

Hulajnoga biedronka 139/szt.
wym. 57 x 25 x wys. kierownicy regulowana 
64-74 cm
kolory: czerwony, żółty
maks. obciążenie: 
50 kg (jako hulajnoga) 
30 kg (jako rowerek biegowy)
dla dzieci 3+

Produkt biobójczy – używać 

z zachowaniem środków ostrożności. 

Przed każdym użyciem należy 

zapoznać się z tre
ścia etykiety oraz 

informacjami dotyczacymi produktu.
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899
Huśtawka Zosia 
wym. 300 x 340 x wys. 227 cm
ślizg i dwie huśtawki w komplecie
materiał: drewno sosnowe
impregnowane ciśnieniowo

Domek Tomek
wym. 178 x 270 x wys. 211 cm
wys. platformy nad podłożem: 57 cm
materiał: drewno sosnowe
impregnowane ciśnieniowo

1299

Solidne wykonanie 

zapewnia 

bezpieczeństwo.

1599
Domek Robert
wym. 333 x 166 x wys. 249 cm
ścianka wspinaczkowa i drabinka w 
komplecie
powierzchnia podstawy: 165 x 118 cm
wys. platformy nad podłożem: 120 cm
materiał: drewno sosnowe 
impregnowane ciśnieniowo

Trampolina
1249/szt.
śr. 3,66 m
z drabinką
maks. obciążenie: 150 kg
materiał: stal galwanizowana
mata: polipropylen, odporna na UV
mocowanie maty: 72 sprężyny
siatka zabezpieczająca wys. 180 cm
rurki stelaża śr. 38 x 1,4 mm 
zabezpieczone pianką

Trampolina 749/szt.
śr. 3,05 m
z drabinką
maks. obciążenie: 150 kg
powierzchnia do skakania: 262 cm
materiał: stal galwanizowana
mata: polipropylen, odporna na UV
mocowanie maty: 54 sprężyny
siatka zabezpieczająca wys. 180 cm
rurki stelaża śr. 25 x 1,0 mm
zabezpieczone pianką

radośćogrodowych
zabaw

Drabinka w komplecie, ze 

szczeblami ułatwiającymi 

wchodzenie.

 Wielu z  nas zajęcia w  ogrodzie traktuje jako 
odpoczynek, relaks czy przyjemność. Wszystkim nam 
zależy, by wyglądał on jak najpiękniej i cieszył oczy przez 
cały rok. Warto więc zaplanować go w taki sposób, aby 
zachwycał nas przez wszystkie miesiące.

Joanna Marciniak-Wróblewska radzi

 Ogród, który wzbudza podziw od wczesnej wiosny do bardzo późnej jesieni, charakteryzuje się płynnym kwitnieniem 
czy wybarwieniem liści. By cieszył nas już wiosną, zasadźmy w nim magnolie, różaneczniki, azalie, forsycje oraz rośliny 
cebulowe - takie jak tulipany, hiacynty, żonkile czy krokusy. Pora letnia to królowanie róż, powojników, kolorowych bylin, 
a także kwitnących krzewów - np. krzewuszki, tamaryszka, tawuł, hortensji. Ciekawą opcją mogą być także trawy ozdobne 
- mnogość ich odmian, wybarwienia i pokroju sprawia, że mamy dużo możliwości aranżacyjnych.

 Zima to także bardzo ciekawy okres dla ogrodu. Jeśli rośliny 
zimozielone, takie jak np. bukszpan, bluszcz, różanecznik, pieris, irga, 
czy wszelkiego rodzaju iglaki, wpleciemy w rabaty, to zimą zachwycimy 
się połączeniem bieli z zielenią. Zaaranżujmy go w 3 planach - od ziemi, 
zadbajmy o trawnik i o najniższą część rabat (świetnie sprawdzą się 
nam w tym celu np. trzmieliny prowadzone np. jako obwódka rabaty) 
czy niskie byliny. Na drugim planie pomyślmy o bylinach wysokich 
oraz o krzewach, czyli roślinach środka. Natomiast na trzecim planie 
o wyższych - drzewach. O ogrodzie warto myśleć trójwymiarowo!

Chcesz zobaczyć więcej porad dotyczących ogrodu? 

Zeskanuj kod lub wejdź na: 

bricomarche.pl/porady

  Jesień, przez wielu uważana za najpiękniejszą porę ogrodową, to 
istna feeria barw w ogrodzie - kwitnące hortensje, późne odmiany clematisów, 
wrzosy, dalie, byliny oraz wybarwiające się na krwiste czerwienie krzewy czy 
pnącza typu winorośl japońska, lub na złoto np. aktinidia - niejednemu zapierają 
dech w piersiach. Planując nasz ogród, pomyślmy o kolorystyce - wybierzmy 
rośliny kwitnące w naszych ulubionych kolorach, a te niekwitnące dobierzmy 
tak, by przez samo wybarwienie liści tworzyć aranżacyjnie ciekawe zakątki 
ogrodowe. Tworząc nasz ogród marzeń, pamiętajmy także o skrzydlatych 
braciach mniejszych, czyli o ptakach, pszczołach, motylach. Namawiam do 
tego, by wzbogacić ogród o takie rośliny, które są im przyjazne - czyli rośliny 
miododajne, np. budleje, lawendy, jeżówki, naparstnice, szałwie.
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 Wielu z  nas zajęcia w  ogrodzie traktuje jako 
odpoczynek, relaks czy przyjemność. Wszystkim nam 
zależy, by wyglądał on jak najpiękniej i cieszył oczy przez 
cały rok. Warto więc zaplanować go w taki sposób, aby 
zachwycał nas przez wszystkie miesiące.

Joanna Marciniak-Wróblewska radzi

 Ogród, który wzbudza podziw od wczesnej wiosny do bardzo późnej jesieni, charakteryzuje się płynnym kwitnieniem 
czy wybarwieniem liści. By cieszył nas już wiosną, zasadźmy w nim magnolie, różaneczniki, azalie, forsycje oraz rośliny 
cebulowe - takie jak tulipany, hiacynty, żonkile czy krokusy. Pora letnia to królowanie róż, powojników, kolorowych bylin, 
a także kwitnących krzewów - np. krzewuszki, tamaryszka, tawuł, hortensji. Ciekawą opcją mogą być także trawy ozdobne 
- mnogość ich odmian, wybarwienia i pokroju sprawia, że mamy dużo możliwości aranżacyjnych.

 Zima to także bardzo ciekawy okres dla ogrodu. Jeśli rośliny 
zimozielone, takie jak np. bukszpan, bluszcz, różanecznik, pieris, irga, 
czy wszelkiego rodzaju iglaki, wpleciemy w rabaty, to zimą zachwycimy 
się połączeniem bieli z zielenią. Zaaranżujmy go w 3 planach - od ziemi, 
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czy niskie byliny. Na drugim planie pomyślmy o bylinach wysokich 
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o wyższych - drzewach. O ogrodzie warto myśleć trójwymiarowo!

Chcesz zobaczyć więcej porad dotyczących ogrodu? 

Zeskanuj kod lub wejdź na: 

bricomarche.pl/porady

  Jesień, przez wielu uważana za najpiękniejszą porę ogrodową, to 
istna feeria barw w ogrodzie - kwitnące hortensje, późne odmiany clematisów, 
wrzosy, dalie, byliny oraz wybarwiające się na krwiste czerwienie krzewy czy 
pnącza typu winorośl japońska, lub na złoto np. aktinidia - niejednemu zapierają 
dech w piersiach. Planując nasz ogród, pomyślmy o kolorystyce - wybierzmy 
rośliny kwitnące w naszych ulubionych kolorach, a te niekwitnące dobierzmy 
tak, by przez samo wybarwienie liści tworzyć aranżacyjnie ciekawe zakątki 
ogrodowe. Tworząc nasz ogród marzeń, pamiętajmy także o skrzydlatych 
braciach mniejszych, czyli o ptakach, pszczołach, motylach. Namawiam do 
tego, by wzbogacić ogród o takie rośliny, które są im przyjazne - czyli rośliny 
miododajne, np. budleje, lawendy, jeżówki, naparstnice, szałwie.
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Nemezja   5,99/szt.
doniczka: 12 cm, wys. 30 cm
odm.: Cherry On Ice, Little Orange

Calibrachoa Superbells®
5,49/szt.
doniczka: 10 cm, wybrane odmiany

Dipladenia (Sundaville)  od 19,99/szt.
1. doniczka 12 cm, kolor biały lub czerwony - 19,99/szt.
2. w wiszącej donicy 21 cm, wys. 35 cm - 39,99/szt.

Kwiaty – kolorowe, pachnące, tworzące przepiękne wiszące kaskady, 
bujne rabaty i kolorowe kompozycje w donicach i skrzyniach. 
To absolutna konieczność w ogrodzie, na tarasie i na balkonie.
Nie tylko cieszą oko, poprawiają samopoczucie czy wpływają na jakość 
powietrza, ale także są ważnym elementem zielonego ekosystemu. 

KWIATÓW NIGDY 
DOŚĆ!

Lobelia zwisająca
4,99/szt.
wys. 25 cm
doniczka: 10,5 cm

Uprawa
w skrzyniach.

Petunia lub surfinia
doniczka: 12 cm
wybrane odmiany

649

ogródpnąco-wiszący-wiszący

Rośliny rabatowe
w wiszącej torbie
25,99/szt.
pelargonie, surfinie, lobelie
lub calibrachoa
Dostępne od 27.04

Truskawki
w wiszącej torbie
24,99/szt.
odm.: Roky
Dostępne od 27.04

Dostępna od 22.04

Dostępna od 22.04

Dostępna od 22.04
Dostępna od 15.04

Dostępne od 22.04

1
2

70
 c

m

BRICORADA
Wykorzystujac pnace i wiszace 
formy roślin, możemy sprawić, 
że nawet niewielka przestrzeń 
będzie wręcz kipiała barwna 
roślinnościa.
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Kratka skośna
19,49/szt.
szer. 45 cm, wys. 150 cm
impregnacja brązowa

Pergola Frezja 
169/szt.
wym. 128 x 40 x wys. 200 cm
słup 4,4 x 4,4 cm

Kratka prosta od 28,99/szt.
wym. 45 x wys. 180 cm - 28,99 zł
wym. 90 x wys. 180 cm - 51,99 zł
impregnacja brązowa

Powojnik botaniczny   22,99/szt.
wys. 60-90 cm, doniczka: 2 l, wybrane odmiany

Powojnik wielkokwiatowy ekstra 24,99/szt.
wys. 60-90 cm, doniczka: 2 l, wybrane odmiany

Akebia   24,99/szt.
wys. 60-80 cm, doniczka: 2 l, wybrane odmiany

Przywarka japońska   26,99/szt.
wys. 60-80 cm, doniczka: 2 l

Glicynia   34,99/szt.
wys. 60-90 cm, doniczka: 2 l, wybrane odmiany

Wiciokrzew   18,99/szt.
wys. 60-90 cm, doniczka: 2 l, wybrane odmiany

Hortensja pnąca   25,99/szt.
wys. 60-90 cm, doniczka: 2 l, wybrane odmiany

Powojnik wielkokwiatowy 22,99/szt.
wys. 60-90 cm, doniczka: 2 l, wybrane odmiany

ogródpnąco-wiszący

Winorośl  pachnąca 19,99/szt.
wys. 60-80 cm, doniczka: 2 l

Pergola, pergola, pergola!  Nic tak nie doda uroku  i romantycznego klimatu 

ogrodowi, jak wijące się czy pnące rośliny lub kwiaty wokół balustrady czy 

kratki. Pergola spełnia funkcje wybitnie ozdobne, z pewnością uatrakcyjni 

przestrzeń każdego ogrodu.  

DREWNO I ROŚLINY -
IDEALNE POŁĄCZENIE
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Euphorbia Diamond Frost 5,99/szt.
doniczka: 10 cm, wys. 20 cm

Kocanka

Bakopa

Lobularia

Bakopa najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych lub lekko zacienionych.

rośliny
wypełniające

nasiona

Mieszanka kwiatów letnich 
i traw ozdobnych 29,99/op. 
op. 30 g 
cena za 100 g = 99,97 zł

Mieszanka roślin
na suche bukiety 29,99/op.
op. 30 g 
cena za 100 g = 99,97 zł

Nasiona kwiatów
i ziół przyjazne pszczołom
różne rodzaje

od 149/op.

Mieszanka dzikich roślin 
przyjazna pszczołom
op. 0,5 kg - 89,99/op.
cena za 1 kg = 179,98 zł
op. 1 kg - 147/op.

kwiatów

Komarzyca

Rośliny wypełniające
doniczka od 10 cm
wys. od 20 cm
różne odmiany

499

Nasiona wysiewaj rzutowo
w kwietniu lub maju.

Dostępne od 22.04

Wilec

Dostępny od 15.04

Dostępna od 22.04

Rośliny wypełniające – piękne, o dużych, zielonych liściach 
są niezbędnym elementem każdej kompozycji kwiatowej, 
która ma wyglądać imponująco.

Mieszanka nasion roślin
od 26,99/op.
wybrane rodzaje
op. 125 g
cena za 100 g = od 21,59 zł

BRICORADA
Nie wszystkie rośliny 
moga i powinny być koło 
siebie. Dlatego zawsze 
planuj sadzenie roślin, 
uwzględniajac nie tylko 
ich preferencje dotyczace 
poziomu nasłonecznienia, 
nawodnienia i rodzaju gleby, 
ale także ich sasiedztwo 
względem innych gatunków. 

Bomba kwietna
29,99/op.
balkonowa, miododajna, 
wabiąca motyle, 
o pachnących kwiatach
op. 5 szt.  
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Lantana 5,99/szt.
doniczka: 10 cm, wys. 25 cm

Stokrotka afrykańska 6,49/szt.
doniczka: 10 cm, wys. 30 cm

Aktinidia pstrolistna 22,99/szt.
wys. 60-90 cm, doniczka 2 l

barw

To prawdziwa piękność! 

A jej piękno utrzymuje się 

nawet do później jesieni.

ogród

Begonia Viking   
7,99/szt.
doniczka: 12 cm
wys. 30 cm

Dostępna od 15.04

Bidens   
4,69/szt.
doniczka: 10,5 cm  
wys. 25 cm
Dostępny od 15.04

Koleus
4,99/szt.
doniczka: 10,5 cm
wys. 30 cm
Dostępny od 15.04

Begonia Solenia 7,99/szt.
doniczka: 12 cm 
wys. 35 cm, różne kolory

Dostępna od 22.04

Sunpatiens
6,99/szt.
doniczka: 12 cm
wys. 35 cm
Dostępny od 22.04

Żurawka (Heuchera)
9,99/szt.
wys. 25 cm, doniczka: 1 l

Dostępna od 22.04

Gaura  5,99/szt.
doniczka: 10 cm
wys. 30 cm
odm.: Flamigo Pink,
Flamingo White
Dostępna od 22.04

Werbena
5,49/szt.
doniczka: 10,5 cm 
wys. 25 cm
Dostępna od 22.04

Niecierpek
nowogwinejski 
5,99/szt.
doniczka: 10 cm
wys. 30 cm
Dostępny od 22.04

Dostępna od 22.04

Dostępna od 22.04

Barwinek   9,99/szt.
wys. 10-15 cm, doniczka: 2 l, wybrane odmiany

Perowskia 19,99/szt.
wys. 40-50 cm, doniczka 3 l
odm.: Lacey Blue, Blue Spire, Little Spire

Scewola 6,99/szt.
doniczka: 12 cm, wys. 30 cm

Dostępna od 22.04

Funkia (Hosta)   11,99/szt.
wys. 35 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany

Dostępna od 22.04

Żurawki sadzimy zazwyczaj
w towarzystwie bylin kwitnacych!

BRICORADA
Do ogrodu zacienionego 
wybierz rośliny, które nie 
wymagaja pełnego słońca. 
Nawet najbardziej ciemne 
miejsca moga zachwycać cała 
gama kolorów!
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Pelargonia
doniczka: 12 cm
wybrane odmiany649/szt.

Nie masz ogrodu? Nie szkodzi! Balkon czy taras też można pięknie 
zaaranżować. Wystarczy, że dobierzesz odpowiednie rośliny i kwiaty 
oraz donice do nich, dołożysz dodatki w postaci poduch, lampionów  
czy świecy i...  gotowe!  

UKWIECONY
BALKON!

Porowata struktura 
terakoty sprawia, że ścianki 
donicy ‘oddychają'. Dzięki 
temu łatwiej jest uniknąć 

skutków przelania i chorób 
związanych z podłożem.

pelargonie donice
z terakoty

Donica Florentina   
od 44,99/szt.
śr. 21 x 16 cm - 44,99 zł
śr. 28 x 24 cm - 99,99 zł
śr. 38 x 31 cm - 139 zł

1

Dostępna od 22.04

2

Donica   od 39,99/szt.
wzory: 1. Azzurro, 2. Porto
kolory: niebieski, szary, seledynowy
mrozoodporna
śr. 15 x wys. 15 cm - 39,99 zł
śr. 20 x wys. 20 cm - 109 zł
śr. 26 x wys. 26 cm - 179 zł
śr. 34 x wys. 34 cm - 239 zł

M
R

O

ZOODPOR
N

E

Donica Umbra   od 79,99/szt. 
śr. 25 x 22 cm - 79,99 zł
śr. 31 x 27 cm - 99,99 zł
śr. 40 x 33 cm - 129 zł

Pelargonie mają 

wysoką odporność

na niesprzyjające 

warunki.

Kwiaty w 
słonecznym 

ogrodzie.
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Krzewuszka cudowna   21,99/szt.
wys. 30-40 cm, doniczka: 3 l, odm.: All summer red, 
All summer peach, Picobella rosa 

ogród rośliny

Bukszpan   11,99/szt.
wys. 20-30 cm, doniczka: 3 l

Irga 'Ursynów' formowana
39,99/szt.
wys. 80-100 cm, doniczka: 5 l

Azalia wielkokwiatowa
17,99/szt.
wys. 30-40 cm, doniczka: 2 l
odm.: Sarina, Gibraltar, Nabucco, Klondyke

Lilak miniaturowy   18,99/szt.
wys. 20-30 cm, doniczka 2 l, wybrane odmiany

Tuja o kulistej formie 
wys. 15-40 cm
doniczka: 2 lub 3 l
wybrane odmiany

Berberys  karłowy   11,39/szt.
wys. 20-30 cm, doniczka: 2 l

Wieloletnie krzewy
do ogrodu

- jakie wybrać?

Tuja o złotym
wybarwieniu
wys. 30-70 cm
doniczka: 3 l
wybrane odmiany

tuje
1199/szt.

miniatur i form zielone

Jałowiec
wys. 10-20 cm, doniczka: 2 lub 3 l
wybrane odmiany

1199

formy

karłowe
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ogród

Grab   11,99/szt.
wys. 60-80 cm, doniczka 2 l

Laurowiśnia   19,99/szt.
doniczka: 2 l, wys. 50-60 cm

Cis 11,99/szt. 
doniczka: 2 l, wys. 20-30 cm
odmiany: Hicksii, Hillii

Ostrokrzew kolczasty   29,99/szt.
wys. 40-60 cm, doniczka: 3 l, wybrane odmiany

Cyprysik
wys. 30-40 cm
doniczka: 2 l
odm.: Ivonne, Stardust, Van Pelt's Blue

1199

idealny na żywopłot

idealny na żywopłot

BRICORADA
Odpowiednie przycinanie 
żywopłotu jest niezbędne dla 
zdrowego rozwoju drzew
i krzewów. A zatem jeśli chcesz 
się cieszyć zdrowiem i ładnym 
wygladem swoich roślin – 
pamiętaj o ich pielęgnacji. 

W różnych odcieniach

zieleni, posłuży jako

żywopłot, który łatwo 

regulować.

BRICORADA

prywatny

Dostępny od 08.04

Dostępna od 08.04

Buk
wys. 80-100 cm
doniczka: 2 l

1199

Dostępny od 08.04

Gleby gliniaste sa bogate 
w składniki odżywcze, ale 
jednocześnie okresowo 
zatrzymuja i magazynuja wodę.
W takich warunkach dobrze 
sprawdzi się cyprysik. 
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Osłona ochronna 
TreeSave do 
pni drzew  
16,99/op.
wys. 20 cm, szer. 33 cm
kolory: zielony, brązowy, 
szary
w zestawie: 3 szt.

Wiąz holenderski
'Wredei'
89,99/szt.
wys. 100-120 cm
doniczka: 9 l

Tulipanowiec
amerykański 
99,99/szt.
wys. 140-160 cm
doniczka: 7,5 l
odmiany: 
Aureomarginatum
lub Fastigiatum

Grujecznik
japoński  
44,99/szt.
wys. 100-120 cm
doniczka: 5 l

9999/szt.
Judaszowiec chiński 'Avondale'  
wys. 60-80 cm
doniczka: 5 l
kolumnowy pokrój

Sosna himalajska  
11,99/szt.
wys. 40-60 cm
doniczka: 2 l

Pieris japoński  
19,99/szt.
wys. 35-45 cm
doniczka: 2 l

Cedr himalajski  
11,99/szt.
wys. 40-60 cm
doniczka: 2 l

Perukowiec
podolski
49,99/szt.
wys. 40-60 cm
doniczka: 5 l
odmiany
licencjonowane

ogród 
konesera

Jeśli marzysz o naprawdę oryginalnym ogrodzie – przejrzyj naszą ofertę rzadziej 
spotykanych gatunków roślin. Te piękności sprawią, że Twój ogród wyróżni się 
spośród innych i da Ci niemałą satysfakcję z posiadania wyjątkowych okazów.

POWIĘKSZ 
SWOJĄ KOLEKCJĘ

BRICORADA

Orszelina 
olcholistna 
Pink Spire  
29,99/szt.
wys. 40-60 cm
doniczka: 5 l
cudownie pachnie

Dostępny od 08.04 Dostępna od 08.04 Dostępny od 08.04

Kwiaty białe i pachnace pojawiaja się od maja do czerwca.

Pieris japoński jest roślina
bardzo wrażliwa na suszę.
Żeby zapobiec szybkiemu 
parowaniu wody z podłoża,
wokół rośliny można
rozłożyć ściółkę z kory.



51

Osłona ochronna 
TreeSave do 
pni drzew  
16,99/op.
wys. 20 cm, szer. 33 cm
kolory: zielony, brązowy, 
szary
w zestawie: 3 szt.

Wiąz holenderski
'Wredei'
89,99/szt.
wys. 100-120 cm
doniczka: 9 l

Tulipanowiec
amerykański 
99,99/szt.
wys. 140-160 cm
doniczka: 7,5 l
odmiany: 
Aureomarginatum
lub Fastigiatum

Grujecznik
japoński  
44,99/szt.
wys. 100-120 cm
doniczka: 5 l

9999/szt.
Judaszowiec chiński 'Avondale'  
wys. 60-80 cm
doniczka: 5 l
kolumnowy pokrój

Sosna himalajska  
11,99/szt.
wys. 40-60 cm
doniczka: 2 l

Pieris japoński  
19,99/szt.
wys. 35-45 cm
doniczka: 2 l

Cedr himalajski  
11,99/szt.
wys. 40-60 cm
doniczka: 2 l

Perukowiec
podolski
49,99/szt.
wys. 40-60 cm
doniczka: 5 l
odmiany
licencjonowane

ogród 
konesera

Jeśli marzysz o naprawdę oryginalnym ogrodzie – przejrzyj naszą ofertę rzadziej 
spotykanych gatunków roślin. Te piękności sprawią, że Twój ogród wyróżni się 
spośród innych i da Ci niemałą satysfakcję z posiadania wyjątkowych okazów.

POWIĘKSZ 
SWOJĄ KOLEKCJĘ

BRICORADA

Orszelina 
olcholistna 
Pink Spire  
29,99/szt.
wys. 40-60 cm
doniczka: 5 l
cudownie pachnie

Dostępny od 08.04 Dostępna od 08.04 Dostępny od 08.04

Kwiaty białe i pachnace pojawiaja się od maja do czerwca.

Pieris japoński jest roślina
bardzo wrażliwa na suszę.
Żeby zapobiec szybkiemu 
parowaniu wody z podłoża,
wokół rośliny można
rozłożyć ściółkę z kory.



53

3. Wiśnia ozdobna
44,99/szt.
wys. 120-140 cm, doniczka: 5 l 
wybrane odmiany

1. Jabłoń ozdobna
44,99/szt.
wys. 140-160 cm, doniczka: 10 l
wybrane odmiany

4. Kielichowiec
54,99/szt.
wys. 40-60 cm, doniczka: 5 l
wybrane odmiany

6. Dereń kousa   89,99/szt.
wys. 60-80 cm, doniczka: 6 l 
odm.: Milky Way, Satomi, China Girl

Katalpa
(Surmia)  
79,99/szt.
wys. 140-160 cm
doniczka: 7,5 l

Magnolia
Genie®   
79,99/szt.
wys. 80-100 cm
doniczka: 12 l

2. Pęcherznica kalinolistna
Amber  jubilee 'Jefam'
19,99/szt.
wys. 40-60 cm, doniczka: 3 l
pięknie przebarwia się jesienią

Paulownia 
omszona   
34,99/szt.
wys. 20-30 cm
doniczka: 2 l

5. Wierzba o kręconych 
pędach   19,99/szt.
wys. 120-140 cm, doniczka: 5 l
odm.: Caradoc, Tortuosa, Dart's Snake

1

32

4 5

6

Ambrowiec balsamiczny
24,99/szt.
wys. 80-100 cm, doniczka: 2 l

ogród 
konesera

Berberys 
11,39/szt.
wys. od 20 cm
doniczka: 2 l
odmiany: Flamingo,
Superba, Kobold,
Green Carpert, Coral

BRICORADA

Magnolia
39,99/szt.
wys. 60-80 cm
doniczka: 5 l
wybrane odmiany

Sekwoja wieczniezielona
19,99/szt.
wys. 80-100 cm, doniczka: 2 l
Dostępna od 08.04

Kiścień
19,99/szt.
wys. 25-35 cm
doniczka: 2 l
odm.: Zeblid

Dostępny od 08.04Dostępny od 08.04

Katalpa to drzewo wielu 
korzyści. Dzięki sporym 
liściom doskonale pełni rolę 
parasola w słoneczne dni, 
latem dodatkowa ozdoba będa 
egzotycznej urody kwiaty, 
których zapach odstrasza 
komary.
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ogród

Grządka  109/szt.
wym. 120 x 80 x wys. 20 cm
łatwy montaż bez użycia narzędzi

smaków

Torba
do sadzenia 
ziemniaków  
od 16,99/szt.
dostępna w dwóch 
rozmiarach i różnych 
kolorach, idealna do 
uprawy również 
na balkonach czy 
tarasach

Zioła
doniczka: 15 cm
koper, szałwia, lubczyk, 
pietruszka, melisa, liść laurowy, 
rozmaryn, tymianek, oregano, 
bazylia lub mięta

od 799

BRICORADA
Stwórz swój pachnacy
i zdrowy warzywnik
i ciesz się naturalnym 
smakiem na swoim talerzu. 

Rozsada warzyw
10-pak
sałata, kalarepa, kalafior, 
seler lub brokuł
wys. 15 cm

od 999

Domowy zielnik  

i warzywnik cieszą  

w ogrodzie lub na balkonie 

chyba najbardziej!  

A owoce takiej uprawy - 

smakują najlepiej  

pod słońcem!

Dostępna od 27.04

Dostępne od 22.04

Sprawdź kalendarz

i zasady sadzenia

konkretnych warzyw. 

Ziemniaki
sadzeniaki
6,99/szt.
szeroki wybór odmian 
o różnych porach zbioru
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Krzew
owocowy 
na pniu
22,99/szt.
wys. 110-120 cm
doniczka: 2 l
dostępne: porzeczka,
agrest,
porzeczkoagrest

Winorośl bezpestkowa
wys. 50-70 cm, doniczka: 2 l1299

nawozy

Nawóz Target 
Zadbany Ogród
13,99/szt.
1 kg, wybrane rodzaje
z mączką bazaltową

Nawóz BIOPON  
9,99/szt.
1 kg
wybrane rodzaje

Nawóz do trawników Westland 
19,99/szt.
2,5 kg 
rodzaje: antymech, regeneracyjny
cena za 1 kg = 8,00 zł

Aftercut, czysty trawnik, 
nawóz Westland 29,99/szt.
3,5 kg
cena za 1 kg = 8,57 zł

Nawóz Substral
Magiczna siła od 11,99/szt.
od 200 g 
wybrane rodzaje: burza kwiatów, 
do roślin balkonowych, do hortensji
cena za 1 l = od 59,95 zł

Nawóz do trawników z mchem 
Florovit 117/szt.
25 kg
cena za 1 kg = 4,68 zł

Przeczytaj dokładnie
zalecenia zamieszczone 
na każdym opakowaniu, 

by zyskać najlepsze efekty 
w uprawie. Istotne są 

odpowiednia dawka nawozu
i termin jego zastosowania.

ABC
nawożenia

roślin.

ogródsmaków

Jagoda kamczacka
15,99/szt.
wys. 60 cm 
doniczka: 2 l

Borówka
amerykańska 
na pniu
19,99/szt.
wys. 80-100 cm
doniczka: 2 l
wybrane odmiany

Aktinidia
ostrolistna  
22,99/szt.
wys. 60-90 cm
doniczka: 2 l

Rabarbar
8,99/szt.
doniczka: 15 cm 
wys. 40 cm

Dostępny od 22.04

Dostępna od 08.04

Dzięki odpowiedniej 

dawce nawozu – 

pięknie zakwitna!
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2. Kora kamienna czarna  18,99/szt.
20 kg
frakcja: 11-32 mm
cena za kg = 0,95 zł

środki ochronypodłoża

kamienie

Ziemia Smart Wokas
13,99/szt.
20 l
wybrane rodzaje
cena za 1 l = 0,70 zł

Domowy Ogródek
pomidory, warzywa i zioła 
podłoże Westland  19,99/szt.
50 l
cena za 1 l = 0,40 zł

3. Grys Biała Marianna  15,99/szt.
20 kg
frakcja: 8-16 mm
cena za kg = 0,80 zł

4. Kora kamienna  18,99/szt.
20 kg
frakcja: 11-32 mm
cena za kg = 0,95 zł

1. Grys szary  9,99/szt.
20 kg
frakcja: 8-16 mm
cena za kg = 0,50 zł

Taczka spawana 
składana  219/szt.
poj. 90 l

Środek grzybobójczy Resolva 
Siła natury  19,99/szt.
1 l
zapobiega chorobom grzybowym 
do stosowania na kwiatach, warzywach, 
drzewach i krzewach ozdobnych 
i owocowych

Środek owadobójczy Resolva 
Siła natury 19,99/szt.
1 l
zwalcza szkodniki - mszyce, 
przędziorki i inne
do stosowania na kwiatach, 
warzywach, drzewach i krzewach 
ozdobnych i owocowych

Ferramol GR 
Target  18,99/szt.
200 g
zwalcza ślimaki
cena za 1 kg =  94,95 zł

BIO Spray na choroby 
grzybowe Compo  15,99/szt.
750 ml
gotowy do użycia spray na choroby
grzybowe (m.in. mączniak, szara pleśń)
roślin ozdobnych, owocowych,
warzyw i ziół
cena za 1 l = 21,32 zł

3. Proszek na mrówki
Vaco  15,99/szt.
250 g
wygodne opakowanie 
w formie solniczki
cena za 1 kg = 63,96 zł

P-drakol Target  29,99/szt.
20 g
środek szkodnikobójczy  
zwalczający pędraki i nicienie
cena za 100 g = 149,95 zł

2. Granulat na mrówki
Compo 16,99/szt.
300 g
wygodne opakowanie 
w formie solniczki
cena za 1 kg = 56,63 zł

BIO Spray na mszyce i inne 
szkodniki Compo 15,99/szt.
750 ml
preparat do usuwania szkodników, 
rozpuszcza kleistą wydzielinę 
insektów i znacząco ułatwia 
zmywanie jej z roślin
cena za 1 l = 21,32 zł

1. Odstraszacz kretów 
Soni Bros  34,99/szt.
1 szt.

Taczka T-062  119/szt.
poj. 80 l
tłoczona,
ocynkowana

Podłoże do kwiatów
na balkony i tarasy
Westland  19,99/szt.
50 l
z formułą R+
cena za 1 l = 0,40 zł

środki BIO

1

2

3

ozdobne

roślin

Korzystaj ze środków bezpiecznie i czytaj informacje zamieszczone na etykiecie. 

1

3

4

2

Produkt biobójczy – używać 

z zachowaniem środków ostrożności. 

Przed każdym użyciem należy 

zapoznać się z treścia etykiety oraz 

informacjami dotyczacymi produktu.
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2. Kora kamienna czarna  18,99/szt.
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nawadnianie

Pistolet do zraszania PROFI 
BLACK LINE  22,99/szt.
metalowy
regulowany strumień wody: od 
punktowego do delikatnej mżawki

Wózek z wężem i armaturą  149/szt.
Zestaw zawiera: 
wózek DAILY 
wąż ogrodowy 1/2" 20 m
3 szybkozłącza 1/2'' BLACK LINE
szybkozłącze ze stopem 1/2'' BLACK LINE
przyłącze na kran z redukcją 3/4'' - 1/2'' BLACK LINE
pistolet 8-funkcyjny do zraszania BLACK LINE

Zraszacz oscylacyjny 
kompaktowy BLACK LINE  
36,99/szt.
pow. zraszania: do 312 m
szer. zraszania: 16 x 17 m, 16 dysz

Pistolet zraszający  
84,99/szt.
3-funkcyjny 
śr. 1/2"

Rura PE 80 25/2.0
2,99/mb
1 m, PN 10, polietylen                                                           
do podłączenia wody użytkowej

Zawór czerpalny  od 14,99/szt.
zastosowanie: armatura czerpalna
1. 1/2" z dławikiem - 14,99 zł
2. 1/2 GZ x 3/4 GZ x 15, uchwyt rączka - 33,99 zł

Bęben z wężem  Waterwheel S  289/szt.
Zestaw zawiera: wąż ogrodowy dł. 13,5 m i śr. 3/8”, wąż przyłączeniowy dł. 1,5 m 
i śr. 3/8” z szybkozłączem, akcesoria: dysza zraszająca, uniwersalne przyłącze 
kranowe, szpilka do mocowania bębna do trawnika, podpórka dyszy, szybkozłącze 
ze stopem 3/8”, całkowity zasięg: 15 m

Bęben z wężem 
Waterwheel M 349/szt.
Zestaw zawiera:
wąż ogrodowy dł. 20 m i śr. 1/2” 
wąż przyłączeniowy dł. 1,5 m i śr. 1/2”
akcesoria: dysza zraszająca,
uniwersalne przyłącze kranowe,
szpilka do mocowania bębna do trawnika,
podpórka do dyszy, 2 szybkozłącza 1/2-5/8”, 
2 szybkozłącza ze stopem 1/2-5/8”
całkowity zasięg: 21,5 m

Automatyczny bęben z wężem  619/szt.
Zestaw zawiera:
wąż ogrodowy dł. 20 m i śr. 1/2" z funkcją 
automatycznego zwijania, wąż przyłączeniowy dł. 5 m 
i śr. 1/2"
akcesoria: dysza zraszająca, uniwersalne przyłącze 
kranowe, nypel, 2 szybkozłącza 1/2”, 1 szybkozłącze ze 
stopem 1/2”, całkowity zasięg: 25 m

Pistolet zraszający  94,99/szt.
5 regulowanych strumieni
strumień: delikatna mżawka,
natrysk, strumień płaski, zraszający,
silny punktowy, głowica SoftGrip™ 
ochrona przed mrozem

Wąż ogrodowy
89,99/szt.
dł. 20 m, śr. 1/2”
klasa odporności
na skręcanie: 3 
odporny na działanie
promieni UV

Ogród o pow. 500 m2

Zraszacz pulsacyjny 
dookolny  109/szt.
pow. zraszania do 500 m²
obszaru nawadniania o śr. do 26 m
możliwość ustawienia sektora 
nawadniania, zawór on/off 
głowica z mosiądzu i cynku
regulowany strumień wody od 
intensywnego do rozproszonej 
mgiełki 

Ogród  100-500 m2

Ogród do 100 m2

Akcesoria do podlewania

Pompa zatapialna
moc: 1100 W
wydajność: 20 000 l/h
gł. zanurzenia: 7 m
wys. podnoszenia: 8 m
śr. zanieczyszczeń: 35 mm

249,-

Hydrofor z pompą
zbiornik: 19 l
moc: 1200 W 
wydajność: 3700 l/h 
gł. zasysania: 6 m
wys. podnoszenia: 46 m

609,- Z kompletnym i niezawodnym sprzętem Fiskars nawadnianie ogrodu będzie 
nie tylko proste, ale i przyjemne. Wybierz interesujące Cię elementy zestawu, 
pamiętając, że podstawą jest dopasowany do Twoich potrzeb bęben z wężem oraz 
pistolet zraszający lub zraszacz.

Nawadnianie to jedna z koniecznych prac do wykonania 
w ogrodzie. Powinieneś robić to regularnie i najlepiej 
profesjonalnym sprzętem: manualnym lub automatycznym. 
Oprócz sprzętu zaopatrz się w niezbędne akcesoria – z nimi 
rozprowadzanie wody po całym Twoim ogrodzie będzie 
skuteczniejsze. A systematyczne nawadnianie sprawi, że 
trawa, rośliny i kwiaty będą zawsze w dobrej kondycji.
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nawadnianie 
ogrodu

narzędzia

1

2
3 4

5

6

7

8
9

10

11

Grabie
i ich rodzaje.

1. Motyczka-haczka hartowana 
19,99/szt.
dł. trzonka: 110 cm
mat. trzonka: drewno

2. Pazurek ogrodniczy  19,99/szt.
dł. trzonka: 124 cm 
mat. trzonka: buk

3. Grabie do liści  14,99/szt.
dł. całkowita: 160 cm
mat. trzonka: drewno

4. Grabie do liści IDEAL PRO  69,99/szt.
dł. całkowita: 178 cm
mat. trzonka: aluminium kompozyt z włóknem szklanym 

 
5. Grabie do liści  89,99/szt.
dł. całkowita: 181 cm
mat. trzonka: aluminium

6. Grabie 14-zębowe  43,99/szt.
dł. trzonka: 142 cm 
mat. trzonka: metal
głowica: stal wzmacniana

7. Grabie metalowe IDEAL PRO 59,99/szt.
dł. trzonka: 143 cm
mat. trzonka: aluminium

8. Grabie uniwersalne Xact™  119/szt.
dł. trzonka: 154 cm
mat. trzonka: aluminium

9. Szpadel  44,99/szt.
prosty, ostry
dł. trzonka: 87 cm
mat. trzonka: metal

10. Szpadel IDEAL PRO 59,99/szt.
prosty, ostry
dł. trzonka: 92 cm
materiał trzonka: stal o podwyższonej  
wytrzymałości

11. Szpadel Ergonomic 94,99/szt.
prosty, ostry
dł. trzonka: 98 cm
mat. trzonka: stal hartowana

ogrodowe

Wąż ogrodowy 
Cellfast BASIC 20 m

wąż 3-warstwowy
trwałe wzmocnienie wykonane 
z przędzy najwyższej jakości
odporny na promienie UV 
oraz osadzanie glonów 
wewnątrz węża
wytrzymały i elastyczny
średnica 1/2"
ciśnienie rozrywające: 25 barów
zakres temperatur roboczych: 
−20/+60°С
gwarancja: 5 lat

39,99

Zraszacz statyczny 
Cellfast CONOR tt

IDEAL™
doskonały do zraszania 
małych obszarów
powierzchnia zraszania: 
2 bary: 45 m2, 4 bary: 50 m2

zużycie wody: 
2 bary: 18 l/min
4 bary: 24 l/min

13,99

Zraszacz sektorowy 
Cellfast CONTI
IDEAL™

bezstopniowa regulacja 
sektora zraszania 0º-360º
zawór umożliwiający 
regulację i zamknięcie 
przepływu wody
pow. zraszania do 79 m2

możliwość szeregowego 
podłączenia

27,99
Zraszacz wahadłowy 
Cellfast SWING 
IDEAL™

wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa 
sztucznego i aluminium
posiada 15 dysz 
wylotowych
płynna regulacja
pola zraszania
powierzchnia zraszania do 279 m2

47,99

Zestaw zraszający 
Cellfast BASIC, 20 m

wąż 3-warstwowy 20 m 1/2"
zestaw zawiera: wąż ogrodowy 
BASIC, zraszacz prosty, 
szybkozłącza - stop i przelot, 
przyłącze z gwintem 
wewnętrznym, 
wieszak ścienny na wąż

54,99

Zestaw 
Cellfast COMPACT
zestaw zawiera:
wózek COMPACT, wąż ogrodowy 1/2" 20 m
zraszacz prosty IDEAL™
szybkozłącza - stop i przelot 1/2" IDEAL™

179,-

Zestaw 
ze zraszaczem
pistoletowym Cellfast 
HYDRON IDEAL™ 1/2"
regulacja strumienia wody 
w 2 różnych ustawieniach
bezstopniowa regulacja 
siły strumienia
wygodna blokada 
pracy ciągłej

27,99

stopniowa regulacja 
strumienia wody 
w 6 różnych ustawieniach
bezstopniowa regulacja 
siły strumienia
wygodna blokada 
pracy ciągłej

19,99
Zraszacz
pistoletowy 
6-funkcyjny 
Cellfast RAIN
IDEAL™
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Sekator nożycowy Solid™  
37,99/szt.
dł. ostrza: 5 cm
max. śr. cięcia: 20 mm
nożycowy

Sekator V-SERIES  14,99/szt.
dł. ostrza: 6 cm
max. śr. cięcia: 5 mm
ostrze mijające

Nożyce
do żywopłotu 
31,99/szt.
dł. ostrza: 20 cm
ostrze proste

Sekator V-SERIES  44,99/szt.
dł. ostrza: 7 cm
max. śr. cięcia: 25 mm
ostrze mijające ze stali SK5 pokryte 
powłoką ochronną

Piła z hakiem V-SERIES
27,99/szt.
dł. ostrza: 32 cm

Sekator
do gałęzi
V-SERIES 
49,99/szt.
dł. ostrza: 8 cm
max. śr. cięcia: 40 mm
ostrze mijające

Siekiera FIBERGLASS 
od 52,99/szt.
rozłupująca
dł.: 40 cm 
waga: 1000 g - 52,99 zł

uniwersalna
dł.: 80 cm
waga: 1250 g - 77,99 zł

Kosa spalinowa 
489/szt.
poj. silnika: 54 cm³ 
szer. robocza 
z żyłką: 42 cm, 
z tarczą: 25,5 cm

Podkaszarka 
akumulatorowa 
299/szt.
napięcie: 18 V
poj. akumulatora: 1,5 Ah
szer. robocza: 25 cm
akumulator i ładowarka
w zestawie

Podkaszarka
elektryczna
84,99/szt.
moc: 250 W
szer. robocza: 22 cm
waga: 1,5 kg

Nożyce akumulatorowe
do żywopłotu  319/szt.
napięcie: 18 V
poj. akumulatora: 1,5 Ah
dł. nożyc do żywopłotu: 40 cm
max. grubość ciętych gałęzi: 13 mm
akumulator i ładowarka 
w zestawie

Nożyce akumulatorowe
do trawy  99,99/szt.
napięcie: 3,6 V
poj. akumulatora: 1,3 Ah
dł. nożyc do żywopłotu: 10 cm
max. grubość ciętych gałęzi: 8 mm
szer. nożyc do trawy: 7 cm
akumulator i ładowarka 
w zestawie

Ostrzałka  129/szt.
moc: 250 W
wymiar tarczy: 100 x 3,2 x 10 mm
aluminiowa podstawa

Pilarka elektryczna  269/szt.
moc: 2000 W
dł. prowadnicy: 40 cm
prowadnica NAC
SDS - beznarzędziowy system 
napinania łańcucha

Pilarka spalinowa 
457/szt.
poj. silnika: 58 cm³ 
dł. prowadnicy: 50 cm

Siekiera
ciesielska XS
139/szt.
dł. 33,5 cm
waga: 640 g
w zestawie: ostrzałka
do noży i siekier 

Kosa spalinowa
poj. silnika: 42,7 cm³ 
szer. robocza z żyłką: 44 cm
z tarczą: 25 cm

499,-

Nożyce do trawy  89,99/szt.
Servo-System™

narzędzia formowanie

niezawodne cięcie

Akumulatorowe ładowanie
i wygodne stosowanie.

5 lat
gwarancji5 lat

gwarancji

Pilarka spalinowa 449/szt. 
poj. silnika: 49,3 cm³ 
dł. prowadnicy: 45 cm

ogrodowe zieleni
BRICORADA

Dobierz odpowiednie narzędzie 
do typu cięcia. Nożyce do 
żywopłotu służa do przycinania 
i formowania kształtu krzewów. 
Sekator dwuręczny idealny jest 
do gałęzi, a jednoręczny – do 
kwiatów i pędów. 

BRICORADA
Koniecznie regularnie przycinaj trawę i zieleń. 
Dobierz odpowiednie narzędzia. Elektryczne  
najczęściej sprawdzaja się lepiej na małych 
powierzchniach. Do ogrodów o większej powierzchni 
lub bardziej zabudowanych wybierz spalinowe 
i akumulatorowe.
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piękny trawnik

kosiarki kosiarki

Kosiarka spalinowa z napędem
poj. silnika: 127 cm³
szer. robocza: 40 cm
kosz: 40 l
7-stopniowa centralna regulacja
wysokości koszenia

Kosiarka spalinowa
z napędem
poj. silnika: 161 cm³
szer. robocza: 53 cm
kosz: 60 l
wyrzut do kosza, wyrzut boczny, mielenie
7-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia

1999,-

Kosiarka spalinowa z napędem
poj. silnika: 149 cm³
szer. robocza: 51 cm
kosz: 70 l
wyrzut do kosza, wyrzut boczny, mielenie
7-stopniowa centralna regulacja wysokości 
koszenia
funkcja mycia obudowy

1199,-

897,-

Trawnik uniwersalny 
Najlepsze Trawy z Iławy  
24,99/szt.
1 kg, wydajność: 40 m²

Przedłużacz bębnowy
25 m  129/szt.
4 gniazda
stopień ochrony: IP20

Przedłużacz ogrodowy 
PS-160/ 2 x 1 / 20,0 m 10 A 
34,99/szt.
jednogniazdowy, 20 m
przewód 2 x 1 mm

Kupuj w zestawie

Zestaw akumulatorowych narzędzi  
Zestaw napędzany 2 bateriami 20 V 2 Ah
Kosiarka:
napięcie: 40 V
szer. robocza: 37 cm, kosz: 35 l
6-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia
Podkaszarka:
napięcie: 20 V
szer. robocza: 25 cm
Nożyce do żywopłotu:
napięcie: 20 V
dł. nożyc do żywopłotu: 45,7 cm
max. grubość ciętych gałęzi: 14 mm
akumulatory i ładowarka w zestawie

899,-

Kosiarka akumulatorowa  
napięcie: 36 V - dwa sloty: 18 V
dwie baterie: 3 Ah
szer. robocza: 37 cm
kosz: 35 l
6-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia
silnik bezszczotkowy
2 akumulatory i podwójna szybka ładowarka 
w zestawie

1099,-

Kosiarka elektryczna
moc: 1600 W 
szer. robocza: 38 cm
kosz: 45 l
5-stopniowa centralna regulacja
wysokości koszenia

499,-
Jak dobrać

odpowiednią
kosiarkę?

i akumulatorowe
elektrycznespalinowe

10 x 0% 

10 x 119,90 zł

20 x 0% 

20 x 99,95 zł

5 lat
gwarancji

BRICORADA
Kosiarka spalinowa czy elektryczna? 
Co do zasady: spalinowe maja większa 
moc, dlatego radza sobie świetnie z dużymi 
powierzchniami, elektryczne z kolei
– sa mniejsze i na tyle mobilne, 
by dotrzeć w trudno dostępne miejsca. 
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1 2

płoty z drewna

Płot szczelny  
od 139/szt.
wym. 90 x wys. 180 cm - 139 zł
wym. 180 x wys. 180 cm - 199 zł
impregnacja szara

Rollborder
21,99/szt.
wym. 5 x 20 x 150 cm
impregnacja brązowa

Deska tarasowa 
ryflowana WPC
 44,99/szt.
wym. 22 x 140 x 2200 mm
kolory: jasny brąz, ciemny brąz,
antracyt

2. Deska podestowa sosnowa  
17,99/szt.
wym. 19 x 90 x 2500 mm

1. Deska tarasowa sosnowa 
ryflowana  34,99/szt.
wym. 25 x 140 x 2500 mm

3. Deska tarasowa sosnowa 
ryflowana  59,99/szt.
wym. 32 x 140 x 3000 mm

na taras i do ogrodudeski i podesty

1. Lakierobejca Sadolin Extra  129/szt.
poj. 2,5 l, tworzy trwałe powłoki odporne na biokorozję
nie łuszczy się i nie pęka, wydajność 20 m2/l
cena za 1 l = 51,60 zł

2. Impregnat do drewna Sadolin Garden  59,99/szt.
poj. 5 l, zabezpiecza przed czynnikami atmosferycznymi
wydajność 6 m2/l
cena za 1 l = 12,00 zł

4. Impregnat do drewna Superbase  99,99/szt.
poj. 2,5 l, zabezpiecza przed szkodliwym działaniem grzybów, wydajność 5 m2/l
cena za 1 l = 40,00 zł

3. Olej do drewna Superdeck  149/szt.
poj. 2,5 l, zapewnia ochronę przed czynnikami atmosferycznymi, nie łuszczy się
i nie pęka, głęboko wnika w drewno i wzmacnia jego strukturę, wydajność 14 m2/l
cena za 1 l = 59,60 zł

5. Lazura ochronna Polski Klimat  167/szt.
poj. 5 l, zapewnia ochronę przed czynnikami atmosferycznymi,
nie łuszczy się i nie pęka, wydajność 12 m2/l
cena za 1 l = 33,40 zł

ochrona drewna 1 3

4

5

BRICORADA
Drewniany podest świetnie 
sprawdzi się w części 
ogrodu przeznaczonej 
na jadalnię lub salon na 
świeżym powietrzu.

3

Płot  Zefir  od 169/szt.
ażurowy - 90 x 180 cm - 169 zł
ażurowy - 180 x 180 cm - 227 zł
pełny - 180 x 180 cm - 187 zł
impregnacja brązowa

Podest  8,79/szt.
wym. 400 x 400 mm
gr. 24 mm
ryflowany
impregnacja 
ciśnieniowa 

Świetnie prezentuje się razem z kwiatami, skalniakami czy domowymi warzywniakami.

2
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4. Gres szkliwiony 
Eris Light Grey  26,99/m2

wym. 29,8 x 29,8 cm 
kolor: jasnoszary
op. 1,42 m², cena za op. 38,33 zł
mrozoodporny

3. Gres tarasowy 
Hektor  94,99/m2

wym. 60 x 60 cm, gr. 2 cm
kolor: jasnoszary, mat
op. 0,72 m², cena za op. 68,39 zł
mrozoodporny

1. Gres szkliwiony 
Ashland Graphite  29,99/m2

wym. 29,8 x 59,8 cm
kolor: grafitowy, mat
op. 1,6 m², cena za op. 47,98 zł
mrozoodporny

gresy

5. Folia w płynie Mapegum 
WPS 5 kg  85,99/szt.
szybkoschnąca
cena za 1 kg = 17,20 zł

1. Zaprawa klejowa Adesilex 
P9 szary 25 kg  37,89/szt.
elastyczny klej do płytek
cena za 1 kg =  1,52 zł

2. Klej do gresu Glazurnik 
25 kg  22,99/szt.
na zewnątrz i do wewnątrz
odporny na duże obciążenia
cena za 1 kg = 0,92 zł

4. Taśma do hydroizolacji 
Mapeband  7,99/mb
szer. 12 cm, rolka 50 mb

3. Rynna S130 Ø130  
29,99/szt.
odcinek: 3 mb; kolor: brąz

1. Rura spustowa S130, 
Ø100  26,99/szt.
odcinek: 2 mb; kolor: brąz

2. Rura spustowa S130, 
Ø100  39,99/szt.
odcinek: 3 mb; kolor: brąz

4. Wypust rynny przelotowy 
S130  22,99/szt.
kolor: brąz

Farba na dach Rafil  
34,99/szt.
poj. 0,75 l
podwyższona ochrona 
przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi 
i promieniowaniem UV
wydajność: do 12 m²/l 
cena za 1 l = 46,65 zł

Farba lateksowa 
podkładowa
Śnieżka Grunt 
61,59/szt.
poj. 10 l
poprawia krycie farb 
nawierzchniowych
wydajność 9 m2/l
cena za 1 l = 6,16 zł

Płyta tarasowa 
12,99/szt.
wym. 40 x 40 x 4,5 cm
kolory: stalowy, jasnoszary

3. Klej do płytek Glazurnik 
25 kg  17,99/szt.
na zewnątrz i do wewnątrz
wchodzenie już po 24 h
cena za 1 kg = 0,72 zł

dach

elewacja

4999/szt.
Płyta falista PVC  
wym. 90 x 200 cm
odporna na uderzenia
kolory: bezbarwna, dymna

domu

3799/op.
Płytka betonowa Fosillo  
wym. 33 x 9,2 x 8-16 cm 
i 20 x 9,2 x 8-19 cm
kolor: piaskowy
op. 0,44 m2, 
cena za 1 m² = 86,34 zł

2. Gres szkliwiony 
Ashland Light Grey  29,99/m2

wym. 29,8 x 59,8 cm
kolor: jasnoszary, mat
op. 1,60 m², cena za op. 47,98 zł
mrozoodporny

1

1

1

2

3

3

3

4

4

2

4

5

Odprowadzanie
wody z dachu

rektyfikowany

grubość
20 mm

BRICORADA

Płyta PCB 10 mm 
od 127/szt.
wym. 105 x 200 cm
z poliwęglanu komorowego
odporna na uderzenia
bezbarwna - 127 zł
dymna - 129 zł

Znacznie zwiększa kryciefarb.

2

Przy układaniu gresu na zewnątrz 
musisz pamiętać o wyprofilowaniu ok. 
2% spadku od ściany do zewnętrznej 
krawędzi, aby woda nie zalegała 
i mogła swobodnie spłynać z Twojego  
tarasu lub balkonu. 
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WPS 5 kg  85,99/szt.
szybkoschnąca
cena za 1 kg = 17,20 zł

1. Zaprawa klejowa Adesilex 
P9 szary 25 kg  37,89/szt.
elastyczny klej do płytek
cena za 1 kg =  1,52 zł

2. Klej do gresu Glazurnik 
25 kg  22,99/szt.
na zewnątrz i do wewnątrz
odporny na duże obciążenia
cena za 1 kg = 0,92 zł

4. Taśma do hydroizolacji 
Mapeband  7,99/mb
szer. 12 cm, rolka 50 mb

3. Rynna S130 Ø130  
29,99/szt.
odcinek: 3 mb; kolor: brąz

1. Rura spustowa S130, 
Ø100  26,99/szt.
odcinek: 2 mb; kolor: brąz

2. Rura spustowa S130, 
Ø100  39,99/szt.
odcinek: 3 mb; kolor: brąz

4. Wypust rynny przelotowy 
S130  22,99/szt.
kolor: brąz

Farba na dach Rafil  
34,99/szt.
poj. 0,75 l
podwyższona ochrona 
przed zmiennymi warunkami 
atmosferycznymi 
i promieniowaniem UV
wydajność: do 12 m²/l 
cena za 1 l = 46,65 zł

Farba lateksowa 
podkładowa
Śnieżka Grunt 
61,59/szt.
poj. 10 l
poprawia krycie farb 
nawierzchniowych
wydajność 9 m2/l
cena za 1 l = 6,16 zł

Płyta tarasowa 
12,99/szt.
wym. 40 x 40 x 4,5 cm
kolory: stalowy, jasnoszary

3. Klej do płytek Glazurnik 
25 kg  17,99/szt.
na zewnątrz i do wewnątrz
wchodzenie już po 24 h
cena za 1 kg = 0,72 zł

dach

elewacja

4999/szt.
Płyta falista PVC  
wym. 90 x 200 cm
odporna na uderzenia
kolory: bezbarwna, dymna

domu

3799/op.
Płytka betonowa Fosillo  
wym. 33 x 9,2 x 8-16 cm 
i 20 x 9,2 x 8-19 cm
kolor: piaskowy
op. 0,44 m2, 
cena za 1 m² = 86,34 zł

2. Gres szkliwiony 
Ashland Light Grey  29,99/m2

wym. 29,8 x 59,8 cm
kolor: jasnoszary, mat
op. 1,60 m², cena za op. 47,98 zł
mrozoodporny
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Odprowadzanie
wody z dachu

rektyfikowany

grubość
20 mm

BRICORADA

Płyta PCB 10 mm 
od 127/szt.
wym. 105 x 200 cm
z poliwęglanu komorowego
odporna na uderzenia
bezbarwna - 127 zł
dymna - 129 zł

Znacznie zwiększa kryciefarb.

2

Przy układaniu gresu na zewnątrz 
musisz pamiętać o wyprofilowaniu ok. 
2% spadku od ściany do zewnętrznej 
krawędzi, aby woda nie zalegała 
i mogła swobodnie spłynać z Twojego  
tarasu lub balkonu. 
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ogrodzenia Emalia do bram 
i ogrodzeń Rafil  
44,99/szt.
poj. 0,9 l
odporna na uderzenia, trwała 
i elastyczna powłoka
wydajność: 10 m2/l
cena za 1 l = 49,99 zł

2. Siatka pleciona  
119/szt.
wys. 1,5 m, dł. rolki: 10 m 
oczko: 60 x 60 mm
kolory: antracyt, zielony
cena za 1 mb = 15,90 zł

Panel ogrodzeniowy 3D  
ocynkowany 46,99/szt.
wym. 123 x 250 cm, oczko: 75 x 200 mm
kolory: ocynk, antracyt RAL 7016,  
zielony RAL 6005
* wym. 152 x 250 cm - 54,99 zł

Farba akrylowa do drewna 
i metalu Jedynka  24,49/szt.
poj. 0,7 l
wykończenie mat, satyna
szybkoschnąca
wydajność: 14 m2/l
cena za 1 l = 34,99 zł

Farba prosto na rdzę 
Hammerite  39,59/szt.
poj. 0,7 l
różne efekty: mat, połysk, młotkowy
do antykorozyjnego i dekoracyjnego 
malowania metali żelaznych 
wydajność: 10 m2/l
cena za 1 l = 56,56 zł

3. Siatka leśna  
189/szt.
wys. 150 cm
dł. rolki: 50 m
kolor: ocynk
cena za 1 mb = 3,78 zł

ogrodzenia  klasyczne

od 217,-
Ogrodzenie ocynkowane Tytus  
kolor: czarny RAL 9005
1. Przęsło - 217/szt., wym. 90-120 x 200 cm
2. Brama dwuskrzydłowa 999/szt., wym. 120-150 x 400 cm, zawiera zawiasy
3. Furtka 319/szt., wym. 120-150 x 90 cm, zawiera zawiasy, lewa/prawa

* po rejestracji na stronie www.polbram.eu
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BRICORADA

Podczas montażu przęseł 
ogrodzeniowych pamiętaj
o zastosowaniu odpowiednio 
dopasowanych obejm: 
startowych, pośrednich
i narożnych. Przęsła, za 
pośrednictwem obejm, skręca 
się śrubami nierdzewnymi.

1. Siatka zgrzewana  
167/szt.
wys. 1,5 m, dł. rolki: 15 m
kolor: zielony
cena za 1 mb = 13,27 zł

Taśma ogrodzeniowa  
89,99/szt.
wys. 19 cm
dł. 35 m 
kolory: antracyt, szary
w zestawie 20 szt. klipsów

Słupek ogrodzeniowy  
54,99/szt.
wys. 200 cm
wym. 60 x 40 mm
kolor: ocynk 
kolory: 
* zielony (RAL 6005) - 64,99 zł
antracyt (RAL 7016) - 64,99 złEkspresowy beton 

montażowy B40 25 kg  
21,69/szt.
wiąże w 30 min
cena za 1 kg = 0,87 zł Słupek ogrodzeniowy 

okrągły  41,99/szt.
wys. 200 cm, 
gr. ścianki 1,25 mm
kolory: zielony, antracyt

Obejma  od 6,99/szt.
wym. 60 x 40 mm
kolor: ocynk, zielony RAL 
6005, antracyt RAL 7016 
rodzaje: początkowa,
narożna, pośrednia

montaż słupków ogrodzenia

BRICORADA
Warto zawsze kupić proporcjonalnie więcej metrów 
ogrodzenia, niż wyliczyliśmy.

Ponadczasowa elegancja 
ogrodzenia klasycznego 
dobrze koresponduje z 
prostym, nowoczesnym 

budownictwem.

1 32

Podstawa słupa  od 13,99/szt.
ocynk ogniowy
1. do wbijania
46 x 46 x 550 x 2 mm - 13,99 zł
71 x 71 x 750 x 2 mm - 18,99 zł
91 x 91 x 750 x 2 mm - 27,99 zł
2. do wbetonowania typu U
71 x 120 x 4 mm - 22,99 zł
91 x 120 x 5 mm - 24,99 zł
3. z podstawą prostokątną 
do przykręcania 
71 x 71 x 150 x 2 mm - 19,99 zł
91 x 91 x 150 x 2 mm - 23,99 zł

Jak zbudować 
ogrodzenie z 
metalowych 

przęseł?

od 277,-
Ogrodzenie ocynkowane Darek  
kolor: czarny RAL 9005
1. Przęsło - 277/szt.   
wym. 100-120 x 200 cm 
2.Brama dwuskrzydłowa - 1139/szt.   
wym. 130-150 x 400 cm, zawiera zawiasy
3. Furtka - 379/szt.   
wym. 130-150 x 90 cm 
zawiera zawiasy, lewa/prawa

* po rejestracji na stronie www.polbram.eu

5 lat
gwarancji

10 lat
gwarancji*

10 lat
gwarancji*

3



73

ogrodzenia Emalia do bram 
i ogrodzeń Rafil  
44,99/szt.
poj. 0,9 l
odporna na uderzenia, trwała 
i elastyczna powłoka
wydajność: 10 m2/l
cena za 1 l = 49,99 zł

2. Siatka pleciona  
119/szt.
wys. 1,5 m, dł. rolki: 10 m 
oczko: 60 x 60 mm
kolory: antracyt, zielony
cena za 1 mb = 15,90 zł

Panel ogrodzeniowy 3D  
ocynkowany 46,99/szt.
wym. 123 x 250 cm, oczko: 75 x 200 mm
kolory: ocynk, antracyt RAL 7016,  
zielony RAL 6005
* wym. 152 x 250 cm - 54,99 zł

Farba akrylowa do drewna 
i metalu Jedynka  24,49/szt.
poj. 0,7 l
wykończenie mat, satyna
szybkoschnąca
wydajność: 14 m2/l
cena za 1 l = 34,99 zł

Farba prosto na rdzę 
Hammerite  39,59/szt.
poj. 0,7 l
różne efekty: mat, połysk, młotkowy
do antykorozyjnego i dekoracyjnego 
malowania metali żelaznych 
wydajność: 10 m2/l
cena za 1 l = 56,56 zł

3. Siatka leśna  
189/szt.
wys. 150 cm
dł. rolki: 50 m
kolor: ocynk
cena za 1 mb = 3,78 zł

ogrodzenia  klasyczne

od 217,-
Ogrodzenie ocynkowane Tytus  
kolor: czarny RAL 9005
1. Przęsło - 217/szt., wym. 90-120 x 200 cm
2. Brama dwuskrzydłowa 999/szt., wym. 120-150 x 400 cm, zawiera zawiasy
3. Furtka 319/szt., wym. 120-150 x 90 cm, zawiera zawiasy, lewa/prawa

* po rejestracji na stronie www.polbram.eu
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BRICORADA

Podczas montażu przęseł 
ogrodzeniowych pamiętaj
o zastosowaniu odpowiednio 
dopasowanych obejm: 
startowych, pośrednich
i narożnych. Przęsła, za 
pośrednictwem obejm, skręca 
się śrubami nierdzewnymi.

1. Siatka zgrzewana  
167/szt.
wys. 1,5 m, dł. rolki: 15 m
kolor: zielony
cena za 1 mb = 13,27 zł

Taśma ogrodzeniowa  
89,99/szt.
wys. 19 cm
dł. 35 m 
kolory: antracyt, szary
w zestawie 20 szt. klipsów

Słupek ogrodzeniowy  
54,99/szt.
wys. 200 cm
wym. 60 x 40 mm
kolor: ocynk 
kolory: 
* zielony (RAL 6005) - 64,99 zł
antracyt (RAL 7016) - 64,99 złEkspresowy beton 

montażowy B40 25 kg  
21,69/szt.
wiąże w 30 min
cena za 1 kg = 0,87 zł Słupek ogrodzeniowy 

okrągły  41,99/szt.
wys. 200 cm, 
gr. ścianki 1,25 mm
kolory: zielony, antracyt

Obejma  od 6,99/szt.
wym. 60 x 40 mm
kolor: ocynk, zielony RAL 
6005, antracyt RAL 7016 
rodzaje: początkowa,
narożna, pośrednia

montaż słupków ogrodzenia

BRICORADA
Warto zawsze kupić proporcjonalnie więcej metrów 
ogrodzenia, niż wyliczyliśmy.

Ponadczasowa elegancja 
ogrodzenia klasycznego 
dobrze koresponduje z 
prostym, nowoczesnym 

budownictwem.

1 32

Podstawa słupa  od 13,99/szt.
ocynk ogniowy
1. do wbijania
46 x 46 x 550 x 2 mm - 13,99 zł
71 x 71 x 750 x 2 mm - 18,99 zł
91 x 91 x 750 x 2 mm - 27,99 zł
2. do wbetonowania typu U
71 x 120 x 4 mm - 22,99 zł
91 x 120 x 5 mm - 24,99 zł
3. z podstawą prostokątną 
do przykręcania 
71 x 71 x 150 x 2 mm - 19,99 zł
91 x 91 x 150 x 2 mm - 23,99 zł

Jak zbudować 
ogrodzenie z 
metalowych 

przęseł?

od 277,-
Ogrodzenie ocynkowane Darek  
kolor: czarny RAL 9005
1. Przęsło - 277/szt.   
wym. 100-120 x 200 cm 
2.Brama dwuskrzydłowa - 1139/szt.   
wym. 130-150 x 400 cm, zawiera zawiasy
3. Furtka - 379/szt.   
wym. 130-150 x 90 cm 
zawiera zawiasy, lewa/prawa

* po rejestracji na stronie www.polbram.eu

5 lat
gwarancji

10 lat
gwarancji*

10 lat
gwarancji*
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ogrodzenianowoczesne

Ogrodzenie ocynkowane Daniel
kolor: antracyt RAL 7016
1. Przęsło - 497/szt.
wym. 120 x 200 cm
2. Brama dwuskrzydłowa - 1379/szt.
wym. 150 x 400 cm
zawiera zawiasy 
3. Furtka - 497/szt.
wym. 90 x 150 cm
zawiera zawiasy, lewa/prawa

* po rejestracji na stronie 
www.polbram.eu

od 497,-

Ogrodzenie ocynkowane Dorian  
kolor: antracyt RAL 7016
1. Przęsło - 549/szt., wym. 120 x 200 cm
2. Brama dwuskrzydłowa - 1929/szt.
wym. 154 x 400 cm, zawiera zawiasy
3. Furtka - 669/szt. 
wym. 90 x 154 cm
zawiera zawiasy, uniwersalna

* po rejestracji na stronie
www.polbram.eu

od 549,-
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MAJ

SIERPIEŃ

LISTOPAD

KALENDARZ 
PRAC OGRODOWYCH

Pielęgnujemy trawnik. Co trzy do siedmiu 
dni kosimy trawę na wysokość 4-4,5 cm, aby 
prawidłowo się rozkrzewiła. A podczas suszy 
raz w tygodniu podlewamy.

Systematycznie zwalczamy chwasty. 
Potrafią wytwarzać wyjątkowo długie 
korzenie i rozłogi, dlatego warto zastosować 
odpowiednie narzędzia.

Od połowy maja, gdy nie ma zagrożenia 
przymrozkami, wystawiamy na dwór 
wrażliwe kwiaty – w skrzynkach, 
doniczkach i na rabatach.

Dzielimy zakwitłe byliny i jeżeli nie 
będziemy uprawiać żadnych jesiennych 
warzyw, możemy wysiać nasiona roślin  
z przeznaczeniem na zielony nawóz, np. 
łubin, gryka i wyka.

Odchwaszczamy.

Sadzimy byliny jesienne.

Opadłe liście pozostawiamy tam, gdzie 
nie przeszkadzają (z wyjątkiem trawników). 
Tworzą one skuteczną izolację od mrozu, 
utrzymują wilgoć w glebie i poprawiają jej 
strukturę poprzez tworzenie próchnicy.

Jeżeli nie zrobiliśmy tego 
wcześniej lub trawnik tego 
wymaga, wykonujemy 
ostatnie koszenie.

CZERWIEC

Chronimy rośliny przed grzybami. 
Skuteczną metodą zapobiegawczą jest 
luźna więźba roślin i poranne podlewanie na 
system korzeniowy, a nie na liście.

Wykonujemy cięcia formujące 
żywopłot po wiosennych przyrostach.

Usuwamy przekwitłe kwiaty 
oraz kontrolujemy, 
czy nie pojawiły się szkodniki.

LIPIEC

Formujemy krzewy  
i żywopłoty, pamiętając, że 
niektóre róże wymagają cięcia 
przed drugim kwitnieniem.

Dbamy o regularne, 
umiarkowane podlewanie 
i nawożenie – oczywiście 
zgodnie z wymaganiami rośliny, 
rodzajem gleby i pogodą, która 

w tym miesiącu bywa 
wyjątkowo zmienna.

GRUDZIEŃ

Najpóźniej na początku grudnia usuwamy 
z ogrodu węże do podlewania, a wszelkie 
urządzenia wodociągowe zabezpieczamy 
przed zamarznięciem.

Wrażliwym roślinom zapewniamy ochronę 
przed zimą, okrywamy je gałęziami, matami 
albo włókniną.

Gatunki pochodzące z tropikalnych 
i subtropikalnych regionów obowiązkowo 
przenosimy do ciepłego miejsca 
zimowania, ponieważ nie zniosą 
najmniejszego mrozu.

PAŹDZIERNIK

Zbieramy nasiona z letnich kwiatów 
do papierowych torebek. Przydadzą się 
podczas następnej wiosny.

Wykopujemy bulwy dalii, oczyszczamy 
i przechowujemy w chłodnym 
pomieszczeniu. Warto 
zabezpieczyć je przed 
nadmiernym przesuszeniem, 
np. zasypując trocinami.

Pamiętajmy również 
o przeniesieniu 
do zimowiska wszystkich 
wieloletnich, ale wrażliwych 
na mróz roślin balkonowych 
i doniczkowych.

WRZESIEŃ

Sadzimy rośliny cebulowe i bulwy.  
Przy wyborze miejsca zwracamy uwagę  
na nasłonecznienie, sąsiedztwo innych 
roślin oraz rodzaj gleby.

Zbieramy materiał roślinny ze ściętej 
trawy, liści oraz rozdrobnionych, ściętych 
pędów krzewów i przeznaczamy go 
na kompost.

Przycinamy żywopłot oraz niektóre 
krzewy, np. wiciokrzew, berberys oraz 
żywopłoty z krzewów iglastych.

KWIECIEŃ

Jeżeli nie zrobiliśmy tego w marcu, 
przeprowadzamy wertykulację trawnika. 
Ważne jest, aby w czasie wykonywania 
zabiegu trawa była sucha.

To ostatni moment, jeżeli chcemy jeszcze 
coś przesadzić w ogrodzie.

Wysiewamy wiele 
kwiatów jednorocznych, 
np. nagietek, nasturcję 
czy gipsówkę.

10 lat
gwarancji*

10 lat
gwarancji*
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ogrodzenianowoczesne

Ogrodzenie ocynkowane Daniel
kolor: antracyt RAL 7016
1. Przęsło - 497/szt.
wym. 120 x 200 cm
2. Brama dwuskrzydłowa - 1379/szt.
wym. 150 x 400 cm
zawiera zawiasy 
3. Furtka - 497/szt.
wym. 90 x 150 cm
zawiera zawiasy, lewa/prawa

* po rejestracji na stronie 
www.polbram.eu

od 497,-

Ogrodzenie ocynkowane Dorian  
kolor: antracyt RAL 7016
1. Przęsło - 549/szt., wym. 120 x 200 cm
2. Brama dwuskrzydłowa - 1929/szt.
wym. 154 x 400 cm, zawiera zawiasy
3. Furtka - 669/szt. 
wym. 90 x 154 cm
zawiera zawiasy, uniwersalna

* po rejestracji na stronie
www.polbram.eu

od 549,-
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MAJ

SIERPIEŃ

LISTOPAD

KALENDARZ 
PRAC OGRODOWYCH
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raz w tygodniu podlewamy.

Systematycznie zwalczamy chwasty. 
Potrafią wytwarzać wyjątkowo długie 
korzenie i rozłogi, dlatego warto zastosować 
odpowiednie narzędzia.

Od połowy maja, gdy nie ma zagrożenia 
przymrozkami, wystawiamy na dwór 
wrażliwe kwiaty – w skrzynkach, 
doniczkach i na rabatach.
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Opadłe liście pozostawiamy tam, gdzie 
nie przeszkadzają (z wyjątkiem trawników). 
Tworzą one skuteczną izolację od mrozu, 
utrzymują wilgoć w glebie i poprawiają jej 
strukturę poprzez tworzenie próchnicy.

Jeżeli nie zrobiliśmy tego 
wcześniej lub trawnik tego 
wymaga, wykonujemy 
ostatnie koszenie.

CZERWIEC

Chronimy rośliny przed grzybami. 
Skuteczną metodą zapobiegawczą jest 
luźna więźba roślin i poranne podlewanie na 
system korzeniowy, a nie na liście.

Wykonujemy cięcia formujące 
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czy nie pojawiły się szkodniki.
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Formujemy krzewy  
i żywopłoty, pamiętając, że 
niektóre róże wymagają cięcia 
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Dbamy o regularne, 
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zgodnie z wymaganiami rośliny, 
rodzajem gleby i pogodą, która 

w tym miesiącu bywa 
wyjątkowo zmienna.
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przenosimy do ciepłego miejsca 
zimowania, ponieważ nie zniosą 
najmniejszego mrozu.

PAŹDZIERNIK

Zbieramy nasiona z letnich kwiatów 
do papierowych torebek. Przydadzą się 
podczas następnej wiosny.

Wykopujemy bulwy dalii, oczyszczamy 
i przechowujemy w chłodnym 
pomieszczeniu. Warto 
zabezpieczyć je przed 
nadmiernym przesuszeniem, 
np. zasypując trocinami.

Pamiętajmy również 
o przeniesieniu 
do zimowiska wszystkich 
wieloletnich, ale wrażliwych 
na mróz roślin balkonowych 
i doniczkowych.

WRZESIEŃ

Sadzimy rośliny cebulowe i bulwy.  
Przy wyborze miejsca zwracamy uwagę  
na nasłonecznienie, sąsiedztwo innych 
roślin oraz rodzaj gleby.

Zbieramy materiał roślinny ze ściętej 
trawy, liści oraz rozdrobnionych, ściętych 
pędów krzewów i przeznaczamy go 
na kompost.

Przycinamy żywopłot oraz niektóre 
krzewy, np. wiciokrzew, berberys oraz 
żywopłoty z krzewów iglastych.

KWIECIEŃ

Jeżeli nie zrobiliśmy tego w marcu, 
przeprowadzamy wertykulację trawnika. 
Ważne jest, aby w czasie wykonywania 
zabiegu trawa była sucha.

To ostatni moment, jeżeli chcemy jeszcze 
coś przesadzić w ogrodzie.

Wysiewamy wiele 
kwiatów jednorocznych, 
np. nagietek, nasturcję 
czy gipsówkę.

10 lat
gwarancji*

10 lat
gwarancji*



Informator handlowy 6/2022 ważny od 30 marca do 14 maja 2022 r. lub do wyczerpania asortymentu. Bricomarché zastrzega 
sobie prawo do zmiany cen oraz błędów edytorskich. Zdjęcia niektórych artykułów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczy-
wistego wyglądu. Podane ceny stanowią ceny sugerowane. Ceny zawierają podatek VAT.

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: 

Pełna lista teleadresowa dostępna na   www.bricomarche.pl

Fot: str. 35, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56: Chromastock.pl
Fot: str. 3, 28, 32, 36, 41, 57, 59, 66, 67, 69: Adobestock.com   

PRAWDZIWE RATY 0%

Promocja ważna: od 30 marca do 16 kwietnia

Promocja w stałej ofercie

RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezkosztowego kredytu 
ratalnego udzielanego przez BNP Paribas Bank Polska S.A. (Bank) w sklepach 
Bricomarché, obliczona na dzień 19.01.2022 r. na podstawie reprezentatywnego 
przykładu. Okres kredytowania 10, 20 i 30 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu 
wynosi 40 000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące kredytu i jego dostępno-
ści znajdują się u sprzedawcy. Dostępność kredytu zależy od przeprowadzonej 
przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Partnerzy sieci Bricomarché 
współpracują z Bankiem i są umocowani do świadczenia w imieniu Banku usług 
pośrednictwa w zakresie czynności faktycznych i prawnych związanych z za-
wieraniem umów o kredyt ratalny. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozu-
mieniu ustawy Kodeks cywilny.

20 x 0%   30 x 0%  RRSO = 0%

10 x 0%  RRSO = 0%

Aleksandrów Kujawski, Babice Nowe, Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, 
Brzesko, Brzeszcze, Bytów, Chodzież, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, Dzierżoniów, Gdynia, 
Giżycko, Głogów, Głubczyce, Głuchołazy, Gniezno, Goleniów, Golub-Dobrzyń, Gostynin, Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, 
Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarosław, Jasło, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, 
Kielce, Kluczbork, Knurów, Koło, Kołobrzeg, Konin, Konstantynów Łódzki, Koszalin, Koszarówka, Kozienice, Krzeszowice, Kwidzyn, 
Lębork, Libiąż, Limanowa, Lubań, Lubartów, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Milicz, Mława, Mogilno, Morąg, 
Mrągowo, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy Tomyśl, Oborniki Wlkp., Olecko, Olkusz, Oława, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, 
Oświęcim, Pabianice, ul. Myśliwska 36/38, Pabianice, ul. Zamkowa 31, Piła, Piotrków Tryb., Pleszew, 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, Stargard, 
Starogard Gdański, ul. Skarszewska 4, Starogard Gdański, ul. Zblewska 20 b, Staszów, Strzegom, Strzelce Krajeńskie, Strzelce 
Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Szprotawa, Śrem, Środa Śląska, Środa Wlkp., Świdnik, 
Świebodzice, Świecie, 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: ul. Szosa Kisielińska 22, Złociniec, Żary, Żnin.

OGRODUJESZ?
     GRILLUJESZ?

MASZ TO
    W BRICO!



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

