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Była BUDOWA, 
      jest DOM!



Zawsze  
na czas!

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl
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Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

Gładź polimerowa  
Semin Soft
do wyrównywania podłoża,  
20 kg, wydajność ok. 0,9 kg/m2,  
cena za 1 kg – 2,24 zł
nr ref. 20435121 

44,95

Podkład podłogowy WS 3.50
25 kg, samopoziomujący, szybki, 3-50 mm, 
cena za 1 kg – 1,83 zł
nr ref. 20412035 

45,80

Papa wierzchniego 
krycia PV250 S52 H, 
termozgrzewalna
rolka 7,5 m2 – 119,25 zł
nr ref. 758681 

15,90/m2
Wełna mineralna  
toproll Super,  
skalna, 15 cm
op. 3,5 m2 – 94,40 zł
nr ref. 683620 

26,97/m2

Styropian fasada  
Passive Pro 33, 100 mm
EPS, 80 kPa, op. 3 m2 – 107,00 zł
nr ref. 20475504 

35,67/m2

Mieszarka DeD7927
moc 1300 W,  
200-500/280-700 obr./min,  
mocowanie mieszadła M14
nr ref. 20368684 

300 szt.

327,00

Szlifierka do gipsu SfMee500S-QS
moc 750 W, 600-1700 obr./min, Ø tarczy 225 mm,  
w zestawie: adaptery do podłączenia zewnętrznego 
odciągu pyłu, siatka ścierna P120, wąż odsysający, torba
nr ref. 20524280 

789,00

akcesoria  
w zestawie

farba tikkurila  
Anti-Reflex White 2
do malowania sufitów,  
biała, poj. 10 l,  
wydajność do 10 m2/l,  
cena za 1 l – 25,90 zł
nr ref. 20211261 

259,00

λ ≤ 0,033 W/mK

λ ≤ 0,036 W/mK

Gładź polimerowa GtA
25 kg, biała, cena za 1 kg – 3,31 zł
nr ref. 20661921 

82,70

przy zakupie  
5 szt. wałek 

za 1 zł*
*Szczegóły w sklepach

RABAT 15%*
na wszystkie produkty 
Tikkurila z mieszalnika

*Szczegóły w sklepach

mieszadło  
w zestawie
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Grzejnik stalowy CV22
wym. 60x80 cm, moc 1108 W  
przy temp. 75/65/20°C, podłączenie dolne 
nr ref. 20095621  
nr ref. 20501915 –  zestaw termostatyczny Opticomfort, podłączenie dolne,  

cena regularna – 87,00 zł

Kupuj Online lub przez telefOn

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

Gres szkliwiony Paterno
wym. 60,3x60,3 cm, gat. I,  
op. 1,45 m2 – 72,36 zł
nr ref. 20663804 – light beige
nr ref. 20663832 – grys

12 000 m2

49,90/m2

Zestaw  
podtynkowy  
Mille Plus
stelaż Cersanit, miska  
bezkołnierzowa,  
deska duroplastowa,  
slim, przycisk chrom
nr ref. 20604045  

nr ref. 20604052 – z czarnym przyciskiem – 949,00 zł

899,00

669,00

Rura Pe-Rt Blue floor
do ogrzewania podłogowego, Ø 16 mm, grub. ścianki 2 mm,  
600 m.b., w krążku 
nr ref. 20334783  
nr ref. 20553904 –  rozdzielacz do ogrzewania podłogowego, 6 obwodów,  

cena regularna – 580,00 zł 
nr ref. 20114500 –  szafka nadtynkowa, 6 obwodów,  

cena regularna – 189,00 zł

2,89/m.b.
369,00

Kocioł gazowy  
HS Premium,  
kondensacyjny
moc 24 kW, 2-funkcyjny
nr ref. 20530972 

Grzejnik łazienkowy nameless
wym. 90x50 cm, moc 366 W  
przy temp. 75/65/20°C, podłączenie dolne, czarny matowy
nr ref. 20308015  

nr ref. 20194006 –  zestaw termostatyczny, czarny, kątowy,  

cena regularna – 199,00 zł 
nr ref. 20327055 – grzałka, moc 300 W, czarna, cena regularna – 269,00 zł

699,00

dostępne inne  
wymiary i kolory

*Szczegóły w sklepach

45 szt.

2899,00

przy zakupie grzejnika 

RABAT 20%
na zestaw  
termostatyczny  
firmy Opticomfort*

dostępny z czarnym przyciskiem

korek klik-klak  
w zestawie

Płytka ścienna Horizon ivory, 
kremowa
wym. 32,8x89,8 cm, gat. II,  
op. 1,77 m2 – 63,54 zł
nr ref. 20664455 

1000 m2

35,90/m2

matowa

Seria HAStA

145,00

Bateria umywalkowa Hasta
kolor chrom
nr ref. 20531021  

ref. 20530986 – kolor czarny mat – 155,00 zł

RABAT 20%  
na zestawy kominowe*

Kabina prysznicowa luna
wym. 80x80x197 cm, ¼ koła,  
profile satynowe, szkło transparentne
nr ref. 20660591 

RABAT 15%
na szafki i rozdzielacze 
przy zakupie  
min. 600 m.b. rury*

przy zakupie grzejnika 

RABAT 15% 
na zestaw  
termostatyczny  
i grzałkę Schlösser*
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Prowadzisz firmę?

Zostań 
ViP-em
i zyskaj 
więcej!
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Drzwi  
wewnątrzlokalowe  
Dioryt Plus
wym. 80 cm, lewe,  
orzech premium
nr ref. 20060166 

799,00

Skrzydło ramowe 
fresno
pokojowe, wym. 80 cm, 
lewe, dąb bielony
nr ref. 20375593 

349,00*

Seria nilOe SteP

Łącznik 
pojedynczy
biały
nr ref. 20388333 

6,39

Gniazdo 
pojedyncze
białe,  
z uziemieniem
nr ref. 20388585 

6,59

Ramka  
pojedyncza
biała
nr ref. 20388760 

2,49

Panel leD, podtynkowy
moc 40 W, strumień świetlny 3800 lm, 4000 K
nr ref. 20395991 

600 szt.

79,00

Panel  
podłogowy SPC,  
dąb waszyngton
kl. 33, 4 mm,  
op. 2,196 m2 – 180,07 zł
nr ref. 20399890 

82,00/m2

wodoodporny

Klamka Cubus 
z krótkim szyldem, czarna matowa
nr ref. 20400653  

nr ref. 2091843 – nikiel – 24,90 zł

24,90

dostępna cała seriaPanel  
podłogowy,  
dąb lugano
AC4, 8 mm,  
op. 1,9948 m2 – 77,76 zł
nr ref. 20658960 

neutralna 
barwa światła

Rw =32
dB

Dostępne  
kolory

4300 m2

38,98/m2

4-stronna 
V-fuga

www.bricoman.pl
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6 Kupuj Online lub przez telefOn

Drzwi zewnętrzne Sopot
wym. 90 cm, prawe, antracyt
nr ref. 20549655 

Ud=1,3
W/m2∙K

Dostępne  
kolory

wytrzymała okleina 
polipropylenowa

wodoodporny

Szeroki wybór  
 produktów   
spełniających  
 wymogi  
 programu

„Czyste 
powietrze”

Szczegóły dotyczące programu VIP   
w sklepach i na www.bricoman.pl. Program VIP 
przeznaczony jest dla podmiotów gospodarczych.Szczegóły w sklepie
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NOWA
KOLEKCJA

NOWOŚĆ

Wszystkie ceny zawierają VAT. Podane ceny to ceny maksymalne. Poszczególne sklepy mogą stosować niższe ceny. Oferta ważna  
do 16.10.2022 lub do wyczerpania zapasów. Podane ilości przewidziane są dla dziewięciu sklepów. Niniejsza gazetka nie stanowi 
oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Bricoman informuje, że zdjęcia  
niektórych produktów nie są dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Bricoman Polska zastrzega, że nie może wykluczyć  
występowania w gazetce błędów drukarskich i oczywistych omyłek. Sprostowania błędów czy omyłek, o których mowa w zdaniu  
poprzednim, będą publikowane na stronie www.bricoman.pl niezwłocznie po ich zauważeniu.

19,99
100 szt.

19,99 Produkt w stałej ofercie, 
w najlepszej cenie. 

Limitowana partia produktów, 
w okazyjnych cenach, dostępna 
do wyczerpania zapasów.

Wygodny
tRAnSPORt

Zawsze  na czas!
BUS
HDS
PACZKOMAt

KURieR

Kupuj Online  
lub przez 
telefOn 

Znajdź produkt 
w dobrej cenie!

lampa  
parkingowa leD 
moc 60 W,  
strumień świetlny 5700 lm, 
4000 K, IP65
nr ref. 20625206 

179,00

Spodnie robocze Cargo trouser
65% poliester, 33% bawełna, 2% elastan, 
gramatura 245 g/m2

nr ref. 20669264 

219,00

Regał metalowy 
wym. 180x80x35 cm, 5 półek, 
nośność półki 175 kg
nr ref. 20664973 

175  
kg

175  
kg

175  
kg

175  
kg

40-47

Dostępne  
rozmiary

trzewiki bezpieczne 
Striver Bump St
ze stalowym podnoskiem, 
cholewka ze skóry 
woskowanej, wnętrze buta 
wykonane z nylonowej 
siateczki, PN-EN ISO 
20345:2012
nr ref. 20669103 

379,00
S3

2000 szt.

99,90

latarka czołowa 
Peta 400
3xAAA, IP64,  
strumień świetlny 400 lm, 
6500 K
nr ref. 20625290 

169,00

30/32
30/34

Dostępne  
rozmiary

32/30
32/32
32/34
34/30
34/32
34/34
36/32

38/32
36/34

38/34


