
WYKOŃCZENIE 
w SuperCENIE!

Oferta ważna:
07–20.11.2022 r.



Prowadzisz firmę?

Zostań 
VIP-em
i zyskaj 
więcej!

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

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

2 3Kupuj ONlINE lub przez tElEfON

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl
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Drzwi zewnętrzne loft
wym. 80 cm, lewe, antracytowe
nr ref. 20626445 

899,00

Panel podłogowy  
SPC, dąb salamanca
klasa 33, grub. 4,5 mm,  
op. 1,637 m2 – 146,79 zł
nr ref. 20467664 

89,67/m2

Płyta do sufitów podwieszanych
Casoprano Casoroc, płyta gipsowo-kartonowa,  
wym. 600x600x8 mm, op. 3,6 m2 – 64,44 zł
nr ref. 20497960 

17,90/m2

Panel podłogowy, dąb halberd
AC6, grub.12 mm, op. 1,48 m2 – 110,97 zł
nr ref. 20681416 

1400 m2

74,98/m2

wodoodporny

układany 
w jodełkę

4-stronna 
V-fuga

cały system Rigips 4.07.70  
dostępny od ręki

Panel podłogowy, dąb lugano
AC4, grub. 8 mm, op. 1,9948 m2 – 77,76 zł
nr ref. 20658960 

4300 m2

38,98/m2

4-stronna 
V-fuga

wodoodporny

Skrzydło bezprzylgowe Mobi
pokojowe, wym. 80 cm, lewe, orzech włoski
nr ref. 20629595 

399,00*

zamek 
magnetyczny
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RABAT 15% na brodziki przy zakupie dowolnej kabiny
*Szczegóły w sklepach

Płytka ścienna lakewood
wym. 20x60 cm, gat. I,  
op. 1,56 m2 – 51,32 zł
nr ref. 20682823 – jasnoszara 

nr ref. 20682774 – szara

Gres szkliwiony  
Cielo e terra Bianco Mat
gat. II  
nr ref. 20665253 – wym. 59,8x119,8 cm,  

op. 1,43 m2 – 85,66 zł
nr ref. 20665344 – wym. 59,8x59,8 cm,  

op. 1,43 m2 – 78,51 zł

Kabina prysznicowa Kora
wym. 80x80x195 cm, półokrągła, profil 
chrom, szkło transparentne
nr ref. 20244784 

695,00

brodzik  
w komplecie

Szafka z umywalką Viki
wym. 45x35x80 cm, metalowy uchwyt, biała
nr ref. 20261150 

149,00*

Kompakt WC  
Brava
odpływ poziomy,  
miska bezkołnierzowa,  
deska duroplastowa, wolnoopadająca
nr ref. 20682396 

489,00

Odpływ liniowy Ordos
wym. 60 cm, czarny, stal nierdzewna
nr ref. 20501740 

279,00

dostępne inne 
wzory i kolory

Grzejnik łazienkowy Rytm
wym. 71x50 cm, czarny matowy
nr ref. 20408402 

199,00

Grzałka elektryczna 
moc 300 W, czarna matowa
nr ref. 20327055 – cena  

regularna 259,00 złRABAT 15% 
na grzałki elektryczne 
przy zakupie grzejnika*

Dostępne  
kolory

Dostępne  
kolory

Zaprawa klejowa  
No. 1 PRO 4w1
22,5 kg, szara,  
wysokoelastyczna,  
cena za 1 kg – 2,66 zł
nr ref. 20232366 

59,90

typ C2TES1

do każdego 
formatu płytek

Gres polerowany fair Beige, 
beżowy
wym. 59,8x119,8 cm, gat. II,  
op. 1,43 m2 – 128,56 zł
nr ref. 20665372 

800 m2

89,90/m2

900 m2

59,90/m2

800 m2

54,90/m2

połysk

Zestaw podtynkowy Solido Delos
stelaż podtynkowy Grohe, przycisk chrom, miska 
wisząca, bezkołnierzowa, deska duroplastowa, 
wolnoopadająca
nr ref. 20450934 – stelaż podtynkowy Grohe Solido Even

nr ref. 20617793 – miska WC wisząca Kerra Delos

1059,00/kpl.

*Szczegóły w sklepach

5000 m2

32,90/m2

RABAT 10%  
na miski*
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Oprawa hermetyczna lED
moc 60 W, strumień świetlny 5400 lm,  
4000 K, dł. 120 cm
nr ref. 959434 

700 szt.

99,00

Zestaw szynoprzewód  
z oprawami
dł. 1 m, 3 x oprawa GU10, czarny
nr ref. 20598095  

nr ref. 20598081 – biały

135,00

Naświetlacz  
przenośny lED
moc 50 W, strumień świetlny 4250 lm, 
6500 K, dł. przewodu 1,5 m
nr ref. 20625262 

119,00

Kabel komputerowy
UTP, kat. 5e, dł. 305 m,  
cena za 1 m.b. – 1,14 zł
nr ref. 20683992 

349,00

Nagrzewnica ceramiczna
moc 3000 W, zasilanie 230 V
nr ref. 20208405 

270 szt.

219,00

Odkurzacz  
warsztatowy 59G607
moc 1500 W, poj. zbiornika 30 l
nr ref. 407701 

150 szt.

399,00

Młot udarowo-obrotowy 
58G874
moc 1250 W, SDS-max,  
450 obr./min, udar 0-2800 ud./min, 
energia udaru 10 J
nr ref. 181321 

150 szt.

579,00

Szlifierka kątowa 59G207
moc 2300 W, Ø tarczy 230 mm, 6000 obr./min, 
wielopozycyjna rękojeść boczna
nr ref. 20033895 

200 szt.

259,00

Pojemnik Robusto
poj. 20 l, szary
nr ref. 247926 

28,00

Drabina  
aluminiowa
5-stopniowa,  
obciążenie maks.120 kg
nr ref. 20687835 

119,00

akcesoria  
w zestawie

akcesoria i walizka 
w zestawie

www.bricoman.pl6 Kupuj ONlINE lub przez tElEfON
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Wszystkie ceny zawierają VAT. Podane ceny to ceny maksymalne. Poszczególne sklepy mogą stosować niższe ceny. Oferta ważna  
do 20.11.2022 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!

farba Dulux White Matt
emulsyjna, śnieżnobiała, poj. 10 l, 
wydajność do 13 m2/l,  
cena za 1 l – 7,69 zł
nr ref. 20158824 

76,95

Gładź szpachlowa  
Śnieżka acryl-Putz
do wygładzania ścian przed 
malowaniem, op. 17 kg,  
wydajność do 1 kg/m2,  
cena za 1 kg – 2,93 zł
nr ref. 271971 

49,95

Masa szpachlowa  
Knauf Rotband finish
28 kg, cena za 1 kg – 2,05 zł
nr ref. 203280 

57,40

Wylewka  
samopoziomująca  
Kreisel 417
25 kg, CT-C20-F6, szybkowiążąca, 
2-50 mm, cena za 1 kg – 1,55 zł
nr ref. 20582233 

38,85

Grunt głęboko  
penetrujący Sentic
do stabilizacji nasiąkliwości  
podłoża, poj. 10 l,  
wydajność 12 m2/l,  
cena za 1 l – 2,49 zł
nr ref. 20158173 

600 szt.

24,95



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

