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Brykiet Pini Kay
10 kg, cena za 1 kg – 2,59 zł
nr ref. 477036 

25,90

Grzejnik konwektorowy T17 IP24
moc 2000 W, zasilanie 230 V, termostat
nr ref. 570675 

355,00

Mata  
grzejna TV D50 
moc 170 W/m2, 
powierzchnia grzewcza 1 m2

nr ref. 135863 

164,00

Termostat natynkowy 
RTR-E 3502
obciążenie 16 A,  
z czujnikiem powietrznym
nr ref. 289114 

78,60

Regulator manualny 
TVM 05
z czujnikiem podłogowym
nr ref. 886291 

176,00

Czujnik tlenku węgla
zasilanie 3 x AAA, żywotność 
czujnika 10 lat
nr ref. 20642832 

84,00

Kocioł gazowy Thema Classic
2-funkcyjny, otwarta komora,  
moc c.o. 18 kW, c.w.u. 24 kW
nr ref. 20289640 

2399,00

Kocioł gazowy Junkers  
GC2200W, kondensacyjny 
2-funkcyjny, moc c.o. 15 kW, c.w.u. 25 kW
nr ref. 20476981 

3399,00

Zestaw Vaillant VC 20CS/1-5 VIH  
R 120/6B VCR 720
1-funkcyjny, z zestawem do szachtu,  
moc 20 kW, poj. zasobnika 120 l
nr ref. 20502363 

Pellet  
dębowo-bukowy
15 kg,  
kaloryczność 16,56 MJ, 
cena za 1 tonę – 2593,00 zł
nr ref. 20541703 

38,90

Pompa ciepła Thermal 9 
typ monoblok, do c.o., c.w.u. i chłodzenia, moc grzewcza 9,2 kW przy A7/W35 
nr ref. 20559504 

22 800,00

Rura  
Pex/Al/Pex  
Radopress
Ø 16 mm,  
grub. ścianki 2 mm
nr ref. 403095 

2,99/m.b.

Rura do ogrzewania podłogowego 
BioPERT, z barierą antydyfuzyjną
5-warstwowa, Ø 16/2 mm
nr ref. 20636210  
nr ref. 20553904 – rozdzielacz do ogrzewania podłogowego,
Ptm Standard, 6 obwodów, cena regularna – 580,00 zł

Kocioł pelletowy  
Biopellet Pro
moc 12 kW
nr ref. 20254073 

30 szt.

10 500,00

pompa obiegowa  
i naczynie przeponowe 
w komplecie

енергия
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HEIKO THERMAL 9

dostępne inne wymiary 
powierzchni grzewczych

21 000 m.b.

2,59/m.b.

RABAT 10%
       na rozdzielacze  

       przy zakupie  
       min. 600 m.b. rury*
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11 590,00

w komplecie regulator 
i zestaw kominowy

producent 
Beretta

Kocioł  
kondensacyjny  
Sylber  
Basic 25S,  
gazowy 
2-funkcyjny,  
moc 5-25 kW
nr ref. 20447581 

40 szt.

2790,00
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Dostępne  
kolory

4 5
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Wygodny TRANSPORT BuS HDS KuRIERPACZKOMAT

Grzejnik stalowy CV22
wym. 600x1200 mm, moc 1662 W, podłączenie dolne

nr ref. 20095642 

499,00

Zaprawa klejąco-zbrojąca  
Styrlep Extra,  
do styropianu i siatki
25 kg, cena za 1 kg  – 1,03 zł
nr ref. 637756 

25,80

Narożnik  
aluminiowy z siatką
dł. 2,5 m 
nr ref. 920626 

Siatka podtynkowa Euro-line 150
dł. 50 m, szer. 1 m, gramatura 150 g/m2,  
op. 50 m.b. – 172,00 zł
nr ref. 20495440 

3,44/m.b.

Styropian  
dach/podłoga, 50 mm

EPS, 80 kPa, op. 6 m2 – 131,00 zł
nr ref. 785141 

21,83/m2

Styropian  
fasadowy, grafitowy, 150 mm

EPS, 80 kPa, op. 2 m2 – 127,00 zł
nr ref. 20475525 

63,50/m2

Polistyren  
ekstrudowany XPS, 10 cm

op. 2,9 m2 – 229,00 zł
nr ref. 20477856 

78,97/m2

Grzejnik  
płytowy Purmo

wym. 60x100 cm,  
moc 1709 W przy temp. 75/65/20°C, podłączenie dolne

nr ref. 330316  

nr ref. 501424 – zestaw z przyłączem kątowym, cena regularna – 89,00 zł

579,00

Grzejnik Oval,  
podwójny
wym. 170x41x10 cm,  
moc 1435 W  
przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne i boczne,  
biały
nr ref. 20273470 

1199,00

Dostępne  
kolory

Grzejnik  
łazienkowy Rytmic, 
elektryczny
wym. 960x500 mm,  
moc 400 W, czarny
nr ref. 20633025  
nr ref. 20633011 – biały – 499,00 zł

499,00

Grzejnik  
łazienkowy  
Nobile
wym. 870x500 mm,  
moc 335 W, biały
nr ref. 20599950  
nr ref. 20599943 – czarny  
– 549,00 zł

549,00
Zmiękczacz  
wody  
1650 Bnt Primo
zawartość złoża 25 l
nr ref. 20451186  
nr ref. 57442 – sól zmiękczająca w tabletkach, 25 kg, cena regularna – 34,90 zł

1799,00

RABAT 10%
na sól
przy zakupie 
zmiękczacza*

RABAT 20%
na zestaw termostatyczny 
Schlösser przy zakupie 
grzejników Purmo*

*Szczegóły w sklepach

Dostępne  
kolory

10,75

Klej 250,  
do styropianu
750 g, w piance,  
cena za 1 kg – 46,40 zł
nr ref. 20370434 

34,80

λ ≤ 0,033 W/mK

λ ≤ 0,031 W/mK

λ ≤ 0,038 W/mK
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Kupuj ONlINE lub przez TElEfON

Płyta OSB-3
wym. 625x2500 mm, grub. 12 mm, 
op. 1,563 m2 – 46,87 zł
nr ref. 20185865 

29,99/m2

dostępne inne grubości

4-stronnie 
frezowana

Wełna mineralna Rockslab Sonic, skalna, 5 cm
wym. 1x0,6 m, op. 4,88 m2 – 54,65 zł
nr ref. 609434 

11,20/m2
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Kotwa chemiczna  
fIS P
poj. 300 ml,  
cena za 1 l – 109,67 zł
nr ref. 638533 

32,90
Drabina  
drewniana  
Standard
5-stopniowa,  
obciążenie maks. 150 kg
nr ref. 20402480 

149,00

Beton B20
25 kg, cena za 1 kg – 0,43 zł
nr ref. 250950 

10,85

Posadzka  
cementowa  
floor 1000
CT-C20-F5-A15, 25 kg, 10-100 mm,  
cena za 1 kg – 0,58 zł
nr ref. 20353480 

14,50

Tynk gipsowy  
MP 75 Diamant, 
maszynowy
20 kg, cena za 1 kg – 0,99 zł
nr ref. 665126 

19,70

Gładź gipsowa Omega
20 kg, cena za 1 kg – 1,43 zł
nr ref. 773745 

28,50

Gotowa gładź finiszowa 
Gipsar go!
18 kg, cena za 1 kg – 2,21 zł
nr ref. 20448330 

39,80

Papa  
wierzchniego 
krycia V60 S42 H, 
termozgrzewalna
rolka 7,5 m2 – 78,35 zł
nr ref. 758660 

10,45/m2

31,90

Kołek Duopower
wym. 6x30 mm + wkręt  
+ wiertło, op. 100 szt.,  
cena za 1 szt. – 0,32 zł
nr ref. 20131433 

Płyta gipsowo-kartonowa PRO fire+, 
ogniotrwała
wym. 1200x2600 mm, grub. 12,5 mm, typ DF, 
cena za 1 szt. (3,12 m2) – 34,84 zł
nr ref. 624813 

12,45/m2

Płyta gipsowo-kartonowa, podłogowa
wym. 600x2400 mm, grub. 12,5 mm, typ DFIR,  
cena za 1 szt. (1,44 m2) – 31,20 zł
nr ref. 362670 

21,67/m2

Drabina  
wielofunkcyjna  
Corda
3x11 stopni 
nr ref. 78512 

825,00

uni-Mata,  
150 mm
op. 5,4 m2 – 209,00 zł
nr ref. 866866 

30,29/m2

miarka za  5 gr  
przy zakupie 2 szt.*

λ ≤ 0,039 W/mK

λ ≤ 0,036 W/mK
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Pilarka łańcuchowa DuC302Z
napięcie 18 V, podziałka łańcucha 3/8”,  
dł. prowadnicy 300 mm, bez akumulatora
nr ref. 20613663 

Naświetlacz lED
moc 50 W,  
strumień świetlny 4000 lm,  
barwa światła zimnobiała, 6000 K, IP65
nr ref. 20327874 

44,90

Plafon lED
moc 18 W, strumień świetlny 1360 lm, 
barwa światła neutralna, 4000 K, IP44
nr ref. 20335931 

600 szt.

44,90

Oprawa  
hermetyczna lED Bali
moc 50 W, strumień świetlny 5750 lm,  
barwa światła neutralna biała, IP65
nr ref. 20499913 

95,00

Zestaw  
QBRICK System
3 elementy: wózek One Cart, skrzynka Box Plus, 
organizer XL, wym. 595x460x765 mm
nr ref. 20581946 

220 szt.

339,00

Wiertarkowkrętarka Df457DWE
napięcie 18 V, II biegi, 0-400/1400 obr./min, 
moment obrotowy 42 Nm, uchwyt 1,5-13 mm, 
samozaciskowy, 2 akumulatory 
w zestawie, walizka
nr ref. 20499416 

499,00
879,00

Nożyce akumulatorowe DuH523Z
napięcie 18 V, dł. ostrzy tnących 52 cm, bez akumulatora
nr ref. 20462652 

379,00
WC kompakt  
Arteco
odpływ poziomy, 
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca
nr ref. 20010431 

489,00

Zestaw podtynkowy WC Mitos
stelaż Roca, miska bezkołnierzowa,  
deska duroplastowa slim, wolnoopadająca, 
przycisk chrom
nr ref. 20153035  
nr ref. 20477450 – z czarnym przyciskiem – 799,00 zł

739,00

Zestaw  
podtynkowy WC Serel
stelaż Grohe, miska bezkołnierzowa, 
deska duroplastowa, wolnoopadająca, 
przycisk chrom
nr ref. 20450955 

1199,00

Regał  
magazynowy  
Stabil
wym. 1800x900x400 mm,  
5 półek, skręcany,  
nośność półki 200 kg,  
szary
nr ref. 656124 

200  
kg

200  
kg

200  
kg

200  
kg

200  
kg

Naświetlacz lED,  
z czujnikiem ruchu
moc 30 W, strumień świetlny 2700 lm, 
barwa światła neutralna biała, 5000 K, 
IP65, obracalny i regulowany czujnik ruchu
nr ref. 20651001 

74,90
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BuS HDS KuRIERPACZKOMAT

199,00

Wygodny TRANSPORT

sprawdź WC  
z odpływem pionowym

bezkołnierzowy
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moc 30 W, strumień świetlny 2700 lm, 
barwa światła neutralna biała, 5000 K, 
IP65, obracalny i regulowany czujnik ruchu
nr ref. 20651001 

74,90
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BuS HDS KuRIERPACZKOMAT

199,00

Wygodny TRANSPORT

sprawdź WC  
z odpływem pionowym

bezkołnierzowy



Klej poliuretanowy  
uzin MK 166,  
jednoskładnikowy 
8 kg, cena za 1 kg – 24,87 zł
nr ref. 20037024 

199,00

Klej do podłóg  
winylowych uzin 
6 kg, cena za 1 kg – 20,83 zł
nr ref. 20403411 

125,00 Skrzydło  
Trim, białe 
pełne, wym. 80 cm,  
lewe    
nr ref. 985523

249,00*

Klamka Eureka, z krótkim szyldem
czarny mat
nr ref. 20390062 

44,00

Drzwi  
zewnętrzne  
Tuluza
wym. 90 cm, lewe,  
antracyt
nr ref. 20547303    

Kabina prysznicowa Veno
wym. 80x80x185 cm, 1/4 koła,  
szkło transparentne, profile chrom
nr ref. 20457143 

90 szt.

969,00

brodzik  
w komplecie

dostępny wym. 90 cm

Panel podłogowy SPC,  
dąb classic
klasa 32, 4 mm, op. 2,425 m2 – 191,58 zł
nr ref. 20639976 

2300 m2

79,00/m2

4-stronna 
V-fuga

wodoodporny

Panel podłogowy SPC,  
dąb chestnut
klasa 32, 4 mm, op. 2,425 m2 – 191,58 zł
nr ref. 20639962 

2300 m2

79,00/m2

Płytka ścienna Coma White, biała
wym. 32,8x89,8 cm, gat. II, op. 1,77 m2 – 63,54 zł
nr ref. 20636791 

Płytka ścienna lucid, biała
wym. 32,8x89,8 cm, gat. II, op. 1,77 m2 – 63,54 zł
nr ref. 20636854 

Gres polerowany  
Pietrasanta, biały
wym. 59,8x119,8 cm, gat. II,  
op. 1,43 m2 – 128,56 zł
nr ref. 20636861 

Panel podłogowy SPC,  
dąb madryt
klasa 32, 4 mm, op. 2,196 m2 – 186,66 zł
nr ref. 20399932 

85,00/m2

4-stronna 
V-fuga

wodoodporny

folia w płynie  
fDf 525
5 kg, wysokoelastyczna,  
do wewnątrz pomieszczeń,  
cena za 1 kg – 27,80 zł
nr ref. 427511 

139,00

Zaprawa klejowa  ff 450
22,5 kg, szara,  
cena za 1 kg – 1,68 zł
nr ref. 20461721 

37,90

przy zakupie  
5 sztuk 6. worek  

za 1 zł**

4-stronna 
V-fuga

wodoodporny

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

Kupuj ONlINE lub przez TElEfON

700 m2

35,90/m2

połysk

800 m2

35,90/m2

satyna

1500 m2

89,90/m2
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**Szczegóły w sklepach

frezowane,
malowane

dostępna cała seria

1999,00

U=1,3
W/m2∙K

Dostępne  
kolory

RABAT 5% 
przy zakupie 
2 szt.**
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Wszystkie ceny zawierają VAT. Podane ceny to ceny maksymalne. Poszczególne sklepy mogą stosować niższe ceny. Oferta ważna  
do 11.09.2022 r. 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.
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Wygodny
TRANSPORT

Zawsze  na czas!
BuS
HDS
PACZKOMAT

KuRIER

Kupuj ONlINE  
lub przez 
TElEfON 

Znajdź produkt 
w dobrej cenie!

farba Tikkurila  
Effect White
lateksowa, biała, poj. 10 l,  
wydajność do 14 m2/l,  
cena za 1 l – 11,90 zł
nr ref. 20110951 

119,00

Gładź polimerowa  
Semin Soft
do wyrównywania podłoża,  
op. 20 kg,  
wydajność ok. 0,9 kg/m2,  
cena za 1 kg – 2,25 zł
nr ref. 20435121 

44,95

Grunt podkładowy 
Dulux
do ścian i sufitów, poj. 8 l,  
wydajność do 12 m2/l, 
cena za 1 l – 8,99 zł
nr ref. 20158775 

71,95

farba Dulux  
Idealny Sufit
lateksowa, biała,  
poj. 9 l,  
wydajność do 13 m2/l,  
cena za 1 l – 20,44 zł
nr ref. 20473243 

184,00

farba  
chlorokauczukowa  
Prochem,  
chemoodporna 
do metalu, czerwona tlenkowa, poj. 5 l, 
wydajność do 10 m2/l, cena za 1 l – 37,80 zł
nr ref. 20600426 

189,00

Zestaw malarski
kuweta, wałek, folia malarska
nr ref. 20264496 

24,95

farba Tikkurila Optiva 5
lateksowa, poj. 2,7 l, wydajność do 16 m2/l,
cena za 1 l – 51,48 zł
nr ref. 389361 

500 szt.

139,00

Tynk silikonowy lakma
masa tynkarska, faktura baranka, 
granulacja 1,5 mm, op. 25 kg, 
wydajność 2,3-2,6 kg/m2,  
cena za 1 kg – 6,76 zł
nr ref. 20105785 

169,00

mieszanie  
kolorów 
gRATiS*

mieszanie  
kolorów 
gRATiS*
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RABAT 15%  
na wszystkie  
produkty Tikkurila  
z mieszalnika**



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

