
Oferta ważna:
04–17.07.2022 r.

Czas
na remont



Papa wierzchniego  
krycia Top PYE 
PV250 S 5,2s SBS, 
termozgrzewalna
rolka 5 m2 – 114,00 zł
nr ref. 20168274 

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

Gotowa gładź 
szpachlowa  
Rotband Finish
28 kg,  
cena za 1 kg – 2,14 zł
nr ref. 203280  

nr ref. 647010 – Grunt Universalgrund,  

poj. 5 l, cena regularna – 32,85 zł

59,80

Klej do styropianu
25 kg, cena za 1 kg – 0,59 zł
nr ref. 20278153 

14,85

22,80/m2

Drabina 
wielofunkcyjna 
Tribilo, aluminiowa
3x12 stopni
nr ref. 78526 

1425,00

Szlifierka kątowa 59G175
moc 750 W, Ø tarczy 125 mm 
nr ref. 20615336 

600 szt.

149,00

Drabina aluminiowa, 
przegubowa
4x3-stopniowa, z platformą, 
obciążenie maks. 150 kg
nr ref. 20402536 

339,00

Młotowiertarka  
GBH 2-40 DRE
moc 790 W, SDS-plus, 0-930 obr./min,  
maks. Ø wiercenia 26 mm, energia udaru 2,7 J
nr ref. 894362 

499,00

w zestawie: 5 wierteł  
(4, 6, 8, 10, 12 mm), 
dłuto, dodatkowa rączka

Półautomat  
spawalniczy  
190 C Multi
prąd spawania 15-180 A, Ø drutu 0,6-1 mm, MIG/MAG, MMA, TIG Lift
nr ref. 20240766 

1429,00

w zestawie uchwyt 
spawalniczy MIG/MAG  
i kabel masowy o dł. 3 m

Zawsze  
na czas!

regulacja 
obrotów

przy zakupie 
3 szt. gładzi 
grunt 5 l 

za 1 zł*
*Szczegóły w sklepach

2 3Kupuj OnlinE lub przez TElEFOn www.bricoman.pl

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl
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360  
kg

360  
kg

360  
kg

360  
kg

przy zakupie kotła 

RABAT 15%*
na wkłady kominowe

Płyta do sufitów  
podwieszanych
Casoprano casoroc, płyta gipsowo-kartonowa, wym. 600x600x8 mm 
op. 3,60 m2 – 71,96 zł
nr ref. 20497960 

19,99/m2

Kanał  
wentylacyjny
wym. 55x110 mm, dł. 1 m
nr ref. 4746 

18,90

Kolano pionowe,  
płaskie 
wym. 55x110 mm,  
kąt zgięcia 90°
nr ref. 4795 

11,70

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

200 szt.

389,00

Grzejnik płytowy  
Purmo CV 22
wym. 60x100 cm, moc 1709 W przy temp. 75/65/20°C, 
podłączenie dolne
nr ref. 330316  

nr ref. 501424 – zestaw termostatyczny Schlösser, cena regularna – 89,00 zł

579,00

przy zakupie grzejnika CV22 

RABAT 15%*
na zestaw  
termostatyczny  
firmy Schlösser

Rura PE-RT Blue Floor
do ogrzewania podłogowego, Ø 16 mm, 
grub. ścianki 2 mm, 600 m.b.
nr ref. 20334783  

nr ref. 20285153 – płyta Duo Profisystem do ogrzewania podłogowego, 

cena regularna – 33,90 zł

2,89/m.b.

przy zakupie min. 600 m.b. rury

RABAT 5%*
na płytę Duo Profisystem  
do ogrzewania podłogowego

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

3449,00

Wkręt  
fosfatowany do blachy
wym. 3,5x25 mm, op. 1000 szt.,
cena za 1 szt.
nr ref. 20218436 

25,90

Regał 
Rivet
wym. 180x90x45 cm, 4 półki, 
nośność półki 360 kg, szary
nr ref. 20280302 

169,00

akcesoria  
w zestawie

przy zakupie 6 opak. 
spodnie robocze 

GRATIS*

sprawdź szeroką ofertę produktów 
do wentylacji

cały system Rigips 4.07.70  
dostępny od ręki

4 5

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

Wygodny TRanSPORT BuS HDS KuRiERPaCZKOMaT

*Szczegóły w sklepach. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.

*Szczegóły w sklepach
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Skrzydło  
ramowe Verte G
pokojowe, wym. 80 cm,  
lewe, białe
nr ref. 760172 

449,00

przy zakupie  
skrzydła z ościeżnicą  
klamka Rumba  

za 1 zł*

RABAT 10%*
na ościeżnice 
regulowane

Gres szkliwiony 
Canyon Brązowy
wym. 60x60 cm, gat. I, 
op. 1,44 m2 – 60,34 zł
nr ref. 20614601 

2600 m2

41,90/m2

Gres szkliwiony  
Canyon Ciemnobrązowy
wym. 60x60 cm, gat. I, op. 1,44 m2 – 60,34 zł
nr ref. 20614615 

WC kompakt inker R
odpływ poziomy,  
deska polipropylenowa
nr ref. 20523734 

150 szt.

239,00

Bateria 
umywalkowa 
Grace
nr ref. 20583220 

34,90

300 szt.

89,00

NOWAKOLEKCJA

NOWOŚĆ

Klamka Rumba
z dzielonym szyldem, kolor chrom
nr ref. 20616246 

3500 m2

41,90/m2

OnlinE  
lub przez 

TElEFOn

Wygodne
ZaKuPY!

Łącznik pojedynczy
z ramką, biały
nr ref. 854154 

10,90

Gniazdo pojedyncze
z ramką, z uziemieniem, białe
nr ref. 854294 

10,90

Gniazdo 
podwójne
z uziemieniem, 
białe 
nr ref. 854301 

15,80

SERia SEDna  
cała seria dostępna 
również w kolorze aluminiowym

*Szczegóły w sklepach

6 7www.bricoman.pl
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Wszystkie ceny zawierają VAT. Podane ceny to ceny maksymalne. Poszczególne sklepy mogą stosować niższe ceny. Oferta ważna  
do 17.07.2022 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.
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Wygodny
TRanSPORT

Zawsze  na czas!
BuS
HDS
PaCZKOMaT

KuRiER

Kupuj OnlinE  
lub przez 
TElEFOn 

Znajdź produkt 
w dobrej cenie!

Gładź szpachlowa  
Śnieżka acryl-Putz
do wygładzania ścian przed malowaniem,  
op. 17 kg, wydajność do 1 kg/m2,  
cena za 1 kg – 2,65 zł
nr ref. 271971 

45,00

Farba alkidowa Prochem
do dekoracyjno-ochronnego 
malowania, poj. 5 l, wydajność  
do 12 m2/l, cena za 1 l – 29,80 zł
nr ref. 20599236 

149,00

Farba Jedynka Śnieżnobiała
akrylowa, biała, poj. 15 l, wydajność  
do 10 m2/l, cena za 1 l – 4,34 zł
nr ref. 20007050 

660 szt.

65,00

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 – 6,96 zł
nr ref. 20105785 

174,00

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

82,00/m2

Panel  
podłogowy 
SPC, szary kamień
klasa 33, 4 mm, op. 2,233 m2 – 192,04 zł
nr ref. 20399904 

86,00/m2

imitacja 
płytki

wodoodporny wodoodporny

mieszanie  
kolorów 
GRATIS*



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

