
Oferta ważna:
05–24.12.2022 r.

nie tylko 
      NA ŚWIĘTA! 



Szlifierka kątowa 59G187
moc 900 W, Ø tarczy 125 mm, 
3000-12 000 obr./min
nr ref. 20008023 

Wiertarko-wkrętarka DF457DW
napięcie 18 V, 0-400/1400 obr./min, maks. moment obrotowy 42 Nm, 
uchwyt samozaciskowy 13 mm,  
w zestawie: 2 akumulatory 1,5 Ah, ładowarka i walizka
nr ref. 20499416 

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

2 3Kupuj ONlINe lub przez TeleFON

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

Zestaw elektronarzędzi 18V DCK2020P2T
wiertarko-wkrętarka DCD791: maks. moment obrotowy 70 Nm; 
szlifierka kątowa DCG405: Ø tarczy 125 mm, 9000 obr./min;  
w zestawie: 2 akumulatory 5 Ah, ładowarka, kufer TSTAK VI
nr ref. 20512765 

1769,00

Zestaw elektronarzędzi 18V DlX2289
wiertarko-wkrętarka DDF485: 0-500/1900 obr./min, maks. 
moment obrotowy 50 Nm, uchwyt samozaciskowy 13 mm; 
zakrętarka udarowa DTD153: 0-3600 obr./min, maks. 
moment obrotowy 170 Nm, uchwyt narzędziowy 1/4”; 
w zestawie: 2 akumulatory 3 Ah, ładowarka, walizka
nr ref. 20567673 

1499,00

598,00

Zestaw narzędzi  
10-202
88 elementów
nr ref. 20677160 

229,00

Organizer Cantilever 22”
wym. 56,7x31,4x24,5 cm
nr ref. 20354621 

119,00

Wiertarko-wkrętarka GSB 185-lI
napięcie 18 V, 0-500/1900 obr./min, maks. moment 
obrotowy 50 Nm, uchwyt samozaciskowy 13 mm,  
w zestawie: 2 akumulatory 2 Ah, ładowarka i walizka
nr ref. 20688801 

200 szt.

697,00
NOWA
KOLEKCJA

NOWOŚĆ

Zestaw wierteł  
V-line
103 elementy
nr ref. 20046243 

200 szt.

99,00

249,00

149,00

Kamera 360 stopni,  
wi-fi
rozdzielczość full HD, tryb  
nocny, tryb rozmowy, detekcja  
i śledzenie obiektu
nr ref. 20592705 

130,00

latarka czołowa
COB, elastyczny pasek,  
strumień świetlny 380 lm, zasięg 160 m
nr ref. 20672526 

75,00

akumulatorowa

silnik 
bezszczotkowy

silnik 
bezszczotkowy

Wiertarko-wkrętarka 18V NPK182lPl
napięcie 18 V, 0-350/1350 obr./min, maks. moment 
obrotowy 29 Nm, uchwyt samozaciskowy 10 mm, 
w zestawie: 2 akumulatory 1,5 Ah, ładowarka i walizka
nr ref. 20702696 
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Wózek transportowy 
Neo, młynarka 
maks. obciążenie 200 kg
nr ref. 20615035 

Plecak  
Fastlane  
83853-01
nr ref. 20692140 

Zestaw: czapka  
zimowa i 3 pary  
skarpet 1490006-901
skarpety uniwersalne w rozmiarze 43-46
nr ref. 20692210 

Zestaw: czapka  
z daszkiem i 3 pary  
skarpet 1490005-901
skarpety uniwersalne w rozmiarze 43-46
nr ref. 20692224  

89,00

Miernik cyfrowy HT1e605
automatycznie wykrywa mierzony 
parametr i dostosowuje zakres 
pomiaru
nr ref. 20631142 

Kupuj ONlINe lub przez TeleFON

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

Zestaw: lampa robocza  
Vapor ze statywem
moc 200 W, strumień świetlny 20000 lm,  
barwa światła 6500 K, IP54, wys. zestawu 2,3 m
nr ref. 20600874 – lampa, cena regularna – 1399,00 zł  
nr ref. 20502916 – statyw podłogowy, cena regularna – 366,00 zł

1600,00/kpl.

51,00

Miernik  
cęgowy HT1e620
pomiar napięcia AC i DC, 
rezystancji, prądu AC, TRU 
RMS, latarka
nr ref. 20631191 

118,00

Przedłużacz bębnowy
4 gniazda z uziemieniem,  
przewód 3x1,5 mm2, gumowy, dł. 30 m
nr ref. 20111063 

249,00

odporny na warunki 
atmosferyczne

Drabina drewniana
7-stopniowa, nośność 150 kg
nr ref. 20402501 

239,00

Full Smart

automatyczny dobór 
zakresu pomiaru

czujnik ruchu

Saszetka  
Verbatim 83734-01
nr ref. 20692203 

39,00

289,00

Pojemnik Robusto
poj. 64 l, szary
nr ref. 247940 

61,50

107,00
107,00
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Dostępne  
kolory

www.bricoman.pl6 Kupuj ONlINe lub przez TeleFON

Panel  
podłogowy,  
dąb salvador
AC4, 7 mm,  
op. 2,4936 m2 – 74,46 zł
nr ref. 20688003 

Drzwi zewnętrzne  
Technical 40
wym. 80 cm, lewe, RAL9016
nr ref. 20518071 

719,00

Drzwi przeciwpożarowe  
eI 30
wym. 80 cm, odporność ogniowa 30 min, 
kolor zbliżony do białego
nr ref. 177121 

899,00

uniwersalne 
prawe/lewe

Gres szkliwiony Sverigo  
wym. 15,5x62 cm, gat. I 
nr ref. 20545140 – Sverigo Honey, brązowy, op. 1,15 m2 – 52,79 zł 
nr ref. 20685126 – Sverigo Natural, jasnobrązowy, op. 1,34 m2 – 61,51 zł

3000 m2

45,90/m2

Kolumna  
prysznicowa  
z baterią 
termostatyczną  
Gracja
kolor czarny mat
nr ref. 20690334 

449,00

Kabina prysznicowa luftia
wym. 80x80x195 cm, półokrągła, 
profile czarny mat, bez brodzika 
nr ref. 20554135  

nr ref. 20554142 – wym. 90x90x195 cm

579,00

Rura do ogrzewania podłogowego BioPeRT,  
z barierą antydyfuzyjną
5-warstwowa, Ø 16/2 mm
nr ref. 20636210 

nr ref. 20682550 – płyta do ogrzewania podłogowego, 10 m2, grub. 3 cm, 
cena regularna – 219,00 zł

21 000 m.b.

2,59/m.b.

Grzejnik  
stalowy CV22
wym. 600x1000 mm, moc 1385 W, podłączenie dolne
nr ref. 20095635 

nr ref. 20501915 – zestaw termostatyczny Opticomfort, kątowy, cena regularna – 87,00 zł

150 szt.

419,00

przy zakupie min. 600 m.b. rury

RABAT 10%
na płyty do ogrzewania 
podłogowego

RABAT 15% na zestaw 
termostatyczny Opticomfort 
przy zakupie grzejników  
z podłączeniem  
dolnym  
o wym.  
60-160 cm

dostępny wym. 90 cm

ocieplane

sprawdź inne wymiary

5800 m2

29,86/m2
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Wszystkie ceny zawierają VAT. Podane ceny to ceny maksymalne. Poszczególne sklepy mogą stosować niższe ceny. Oferta ważna  
do 24.12.2022 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!

Panel leD 
moc 40 W, strumień świetlny 3800 lm,  
barwa światła 4000 K, cena za 1 szt. – 79,17 zł
nr ref. 20683642 

Plafon leD
moc 20 W, strumień świetlny 1360 lm, 
IP44, barwa światła 4000 K
nr ref. 20423473 

105,00

mikrofalowy 
czujnik ruchu

®

Szybkozłączka  
mix
2x, 3x, 4x, 5x, opak. 100 szt. 
nr ref. 20225534 

49,90

Kotwa  
chemiczna FIS P
poj. 300 ml,  
cena za 1 l – 123,00 zł
nr ref. 638533 

36,90

Kołek szybkiego montażu,  
z kołnierzem grzybkowym
wym. 6x40 mm, opak. 500 szt.,  
cena za 1 szt. – 0,60 zł
nr ref. 640822 

29,90

250 szt.

475,00

6 szt.



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

