


Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

Kolumna  
prysznicowa  
Toronto
kolor chrom
nr ref. 20552483 

329,00 459,00

System  
podtynkowy  
Parma,  
prysznicowy 
nr ref. 20181245 

Kabina prysznicowa Glasgow
wym. 90x90x190 cm, pięciokątna, profile chrom, 
szkło transparentne
nr ref. 775432 

849,00*

Kabina prysznicowa Luftiga
wym. 80x80x190 cm, półokrągła, profile czarne, szkło transparentne
nr ref. 20554135  
nr ref. 20182624 – profile chrom – 519,00* zł

549,00*

Odpływ liniowy 
Ordos
wym. 600 mm, czarny, stal 
nierdzewna 
nr ref. 20501740 

299,00

dostępne  
inne wymiary

dostępne inne wymiary

1399,00

Kolumna  
prysznicowa  
Musta
kolor czarny
nr ref. 20336344 

bateria  
termostatyczna  
w komplecie
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*Produkt na zamówienie
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Sprawdź wszystkie części systemu

Kabiny systemowe 

CAPRI  
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Drzwi prysznicowe 
Capri, moduł A
wym. 70x195 cm, szkło 
transparentne, grub. 8 mm, 
profile chrom
nr ref. 20551440 – 749,00 zł

Bateria wannowa 
Parma, wolnostojąca
nr ref. 20556424 – 1928,00 zł*

Wanna  
wolnostojąca Nora
wym. 157x74 cm
nr ref. 20134450 – 2999,00 zł*

Kabina walk-in 
Veneto, moduł B
wym. 80x195 cm, szkło 
transparentne, grub. 8 mm, 
profile czarne
nr ref. 20551615 – 699,00 zł

Drzwi prysznicowe 
Veneto, moduł A
wym. 80x195 cm, szkło 
transparentne, grub. 8 mm, 
profile czarne
nr ref. 20551566 – 819,00 zł

System prysznicowy, 
podtynkowy
czarno-złoty
nr ref. 20480243 – 1999,00 zł

Umywalka 
nablatowa KR 139 
wym. 58 cm
nr ref. 689143 – 299,00 złBateria wannowa, 

wolnostojąca
czarno-złota
nr ref. 20480236 – 2896,00 zł*

4

5

Drzwi prysznicowe 
Veneto, moduł A
wym. 70x195 cm, szkło 
transparentne, grub. 8 mm, 
profile czarne
nr ref. 20551552 – 769,00 zł

Profil aluminiowy 
Veneto, czarny
nr ref. 20551650 – 299,00 zł

  Szeroka gama 
elementów: 
ścianki walk-in, drzwi 
wnękowe, kabiny 1-, 
2-drzwiowe, przyścienne

  Dwa kolory: chrom i czerń

  Możliwość montażu  
na brodziku lub glazurze

Zobacz inne produkty do łazienki

możliwość 
łączenia różnych 
wymiarów 

2 3Kupuj ONLINE lub przez TELEfON www.bricoman.pl

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl
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Bateria umywalkowa 
Parma, podtynkowa 
kolor czarny mat
nr ref. 20181231 

499,00

Bateria umywalkowa Hasta
kolor czarny mat
nr ref. 20530986 

169,00 279,00

Bateria umywalkowa Elsa
kolor chrom
nr ref. 996464 

65,00

korek click clack 
w zestawie

korek click clack 
w zestawie

Bateria umywalkowa Logis
kolor chrom
nr ref. 977781 

225,00

Bateria bezdotykowa Tweed
kolor chrom
nr ref. 20182785 

499,00

wyposażona  
w podczerwień

Bateria umywalkowa Y
kolor złoty
nr ref. 20098834 

399,00

Bateria umywalkowa Y, 
podtynkowa
kolor złoty
nr ref. 20315190 

699,00

429,00*
Meble modułowe 

METRO

dostępna cała seria

dostępna cała seria

dostępna cała seria

dostępna cała seria

cichy 
domyk
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*Cena mebli nie obejmuje uchwytów i nóżek 
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Zestaw szafka  
z umywalką  
Viki
wym. 45x25x80 cm,  
kolor dąb
nr ref. 20557411 

149,00*
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Szafka lustrzana
nr ref. 20238246 – 299,00 zł

Półsłupek
wym. 30x60x22 cm, biały
nr ref. 20535543 – 189,00 zł

Półsłupek
wym. 30x60x45 cm, czarny
nr ref. 20535585 – 299,00 zł

Półsłupek
wym. 30x60x22 cm, czarny
nr ref. 20535550 – 239,00 zł

Słupek
wym. 30x90x22 cm, biały
nr ref. 20535606 – 179,00 zł

Półsłupek
wym. 30x90x22 cm, czarny
nr ref. 20535564 – 179,00 zł

Słupek
wym. 30x90x22 cm, czarny
nr ref. 20535613 – 249,00 zł

Półsłupek
wym. 30x60x45 cm,  
dąb złoty
nr ref. 20535592 – 199,00 zł

Słupek
wym. 30x90x22 cm, dąb
nr ref. 20535620 – 169,00 zł

Szafka wisząca,  
kubik
wym. 30x30x20 cm,  
dąb złoty
nr ref. 20535886 – 99,00 zł

Szafka wisząca,  
kubik
wym. 30x30x44 cm,  
dąb złoty
nr ref. 20535872 – 119,00 zł

Szafka wisząca,  
kubik
wym. 30x30x44 cm, czarna
nr ref. 20442331 – 134,00 zł

Szafka  
pod umywalkę
wym. 39x60x22 cm, biała
nr ref. 20535662 – 159,00 zł

Blat
wym. 90x46x2,5 cm, czarny
nr ref. 20442492 – 224,00 zł

Uchwyt  
dwupunktowy 
dł. 20,2 cm, czarny
nr ref. 20442632 – 29,00 zł

Szafka  
pod umywalkę
wym. 60x60x45 cm, czarna
nr ref. 20535704 – 529,00 zł

Blat
wym. 120x46x2,5 cm,  
dąb złoty
nr ref. 20535865 – 189,00 zł

Uchwyt  
dwupunktowy 
dł. 33 cm, czarny
nr ref. 20442646 – 39,00 zł

Uchwyt  
dwupunktowy 
dł. 20,2 cm, złoty
nr ref. 20442611 – 34,00 zł

Nóżki
2 szt., czarne
nr ref. 20535893 – 39,00 zł

dostępna cała seria

Bateria umywalkowa 
Parma
kolor czarny mat
nr ref. 20181175 

Zestaw szafka z umywalką Lara
wym. 50x40x46 cm, kolor biały
nr ref. 989450 

Dostępne  
kolory

  Dopasuj do wnętrza  
i twoich potrzeb

  Szeroka gama:  
różne wymiary  
i kolory

RABAT 10% na wybrane produkty z działu sanitarnego 
przy zakupie płytek za min. 2000 zł. Oferta ważna do 30.06. Paragony nie sumują się. Szczegóły w sklepach. 

dostępna cała seria
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przy zakupie 2 szt. 
S-Grunt 1 kg  
za 1 zł

10% GRATIS

69,90/m2

Płytka ścienna Chicago Light 
Grey Triangles, szara
wym. 30x60 cm, gat. I,  
op. 0,9 m2 – 62,91 zł
nr ref. 20527451 

69,90/m2

Gres szkliwiony Chicago Light  
Grey Sugar, szary
wym. 60x60 cm, gat. I,  
op. 1,44 m2 – 129,46 zł
nr ref. 20527360 

89,90/m2

6 7www.bricoman.plKupuj online lub przez telefon

Gres szkliwiony  
Sverigo Honey,  
brązowy
wym. 15,5x60 cm, gat. I,  
op. 1,15 m2 – 60,84 zł
nr ref. 20545140 

52,90/m2

Gres szkliwiony  
Sverigo Natural,  
jasnobrązowy
wym. 15,5x60 cm, gat. I,  
op. 1,15 m2 – 60,84 zł
nr ref. 20545182 

52,90/m2

Gres szkliwiony Davidson White, szary
wym. 60x120 cm, gat. I, op. 2,16 m2 – 278,64 zł
nr ref. 20528543 

129,00/m2

Zaprawa klejowa  
Geoflex Ultra
22,5 kg, szara, żelowa,  
cena za 1 kg – 2,44 zł
nr ref. 969101  
nr ref. 20082202 –   Gruntownik, 1 kg, cena regularna – 15,00 zł

54,99

Zaprawa klejowa ff450
22,5 kg, szara,  
cena za 1 kg  – 1,77 zł
nr ref. 20461721  
nr ref. 20506822 –   S-Grunt, 1 kg, cena regularna – 18,90 zł

39,90

Zaprawa  
klejowa  
CM 16
22,5 kg + 2,5 kg, szara,  
cena za 1 kg – 1,60 zł
nr ref. 930055 

39,90

Grunt głęboko penetrujący CT 17
poj. 20 l, cena za 1 l – 7,25 zł
nr ref. 20598123  
nr ref. 949830 – wałek z rączką – 35,80 zł

220 szt.

144,90

Stelaż podtynkowy
WC Unifix Delta 50
wym. 50x112-132x14-20 cm, przycisk 
chrom
nr ref. 20379996 

699,00

Zestaw podtynkowy WC Gap 
Round Compacto
stelaż Roca, miska bezkołnierzowa, 
deska duroplastowa, wolnoopadająca, 
przycisk chrom
nr ref. 20531700  
nr ref. 20531714 – zestaw z przyciskiem czarny 
mat – 999,00 zł

959,00

Kompakt WC Colour
odpływ poziomy, miska bezkołnierzowa, 
deska duroplastowa, wolnoopadająca
nr ref. 989366 

509,00

Kompakt WC Gap Round
odpływ uniwersalny, miska 
bezkołnierzowa, deska  
duroplastowa, wolnoopadająca
nr ref. 20421702 

999,00

przyścienny

typ C2TES1

typ C2TE
typ C2TE

przy zakupie 2 szt. 
Gruntownik 1 kg  
za 1 zł

DoKup wałek

do formatu 
60x120 cm

Płytka ścienna  
Cathrina, biała
wym. 30x90 cm, gat. I,  
op. 1,35 m2 – 107,87 zł
nr ref. 20528641 

połysk

połysk

79,90/m2

Gres polerowany  
fabulosa, multicolor
wym. 60x120 cm, gat. I,  
op. 1,44 m2 – 156,96 zł
nr ref. 20545574 

2500 m2

109,00/m2

do wszystkich  
nasiąkliwych podłoży  
wewnątrz i na zewnątrz

Płytka ścienna Chicago Light Grey, szara
wym. 30x60 cm, gat. I, op. 0,9 m2 – 62,91 zł
nr ref. 20527444 

połysk

Gres Saint Denis
wym. 59,8x59,8 cm, gat. I,  
op. 1,43 m2 – 85,66 zł
nr ref. 20599915 

1000 m2

59,90/m2

mat

6 7www.bricoman.pl
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mat
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RABAT 10% na całą serię**
**Szczegóły w sklepach. Rabat naliczany przy kasie.

Polecamy  
montować razem

Zasilacz do taśm LED
moc 60 W,  
napięcie 12 V, IP67
nr ref. 20207383 

58,90 84,90

Profil  
do taśm LED
dł. 2 m, aluminiowy  
profil natynkowy 
nr ref. 763700 

37,90

SERIA NILOE STEP

Ramka podwójna, czarna
nr ref. 20389033 – 15,66 zł*

Ramka podwójna, aluminium szczotkowane
nr ref. 20388893 – 18,36 zł*

Ramka pojedyncza, 
stalowa
nr ref. 20388970 – 8,91 zł*

Gniazdo pojedyncze,  
białe
nr ref. 20388585 – 7,65 zł*

Łącznik pojedynczy,  
czarny
nr ref. 20388242 – 12,60 zł*

Gniazdo podwójne, 
stalowe
nr ref. 20388025 – 18,63 zł*

Łącznik podwójny,  
biały
nr ref. 20388354 – 10,53 zł*

Gniazdo pojedyncze, 
czarne
nr ref. 20388431 – 13,14 zł*

Grzejnik Oval, podwójny
wym. 170x41x10 cm, moc 1435 W  
przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, biały
nr ref. 20273470  
nr ref. 20003326 – zintegrowane przyłącze duo-plex,  
cena regularna – 299,00 zł

Dostępne  
kolory

*Cena po rabacie

Zestaw 3 x żarówka LED
zestaw E27, moc 12 W, strumień świetlny  
1055 lm, 3000 K, cena za 1 szt. – 6,30 zł
nr ref. 20069343 

18,90

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

200 szt.

135,00 Oprawa hermetyczna  
LED OMNIA
moc 60 W, strumień świetlny 6000 lm,  
4000 K, IP65
nr ref. 959434 700 szt.

89,001199,00

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

209,00

Grzejnik łazienkowy Warp S
wym. 85x50x8 cm, moc 585 W przy temp. 
75/65/20°C, podłączenie dolne, czarny mat
nr ref. 20408395  
nr ref. 20280085 –  zintegrowane przyłącze duo-plex,  

cena regularna – 399,00 zł

749,00
Rura Pex/Al/Pe
Ø 16 mm, grub. ścianki 2 mm
nr ref. 647521 

2,19/m.b.

Grzejnik stalowy CV22 
wym. 60x100 cm, moc 1385 W  
przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne
nr ref. 20095635  
nr ref. 501424 –  zestaw z przyłączem kątowym,  

cena regularna – 79,00 zł
nr ref. 501431 –  zestaw z przyłączem prostym,  

cena regularna – 79,00 zł

399,00

RABAT 15% na zestawy  
zaworowe firmy Schlösser*

RABAT 15% na zestawy  
zaworowe firmy Schlösser**

RABAT 10% na zestawy  
zaworowe firmy Schlösser

* Przy zakupie grzejników  
z podłączeniem dolnym  
o wym. 60–160 cm.  
Szczegóły w sklepach

Grzejnik stalowy CV22, 
dekoracyjny
wym. 60x100 cm, moc 1263 W przy 
temp. 75/65/20°C, biały, podłączenie 
uniwersalne
nr ref. 20095782  
nr ref. 501424 –  zestaw z przyłączem kątowym, 

cena regularna – 79,00 zł
nr ref. 501431 –  zestaw z przyłączem prostym, 

cena regularna – 79,00 zł

599,00

** Przy zakupie grzejników  
z podłączeniem dolnym  
o wym. 60–140 cm.  
Szczegóły w sklepach.

Dostępne  
kolory

Dostępne  
kolory

Elektryczny  
ogrzewacz wody Simat
poj. 50 l, moc 1500 W
nr ref. 20453230 

409,00

wyprodukowany  
w Europie przez  
Ariston Thermo Group

regulacja zewnętrzna 
temperatury

Klimatyzator 
przenośny Heiko  
3,5 kW AM12HEIA4
moc 3,5 kW, 10 918 BTU/h
nr ref. 20404440 

1599,00

RABAT 10% 
na zestawy zaworowe  
firmy Schlösser

Taśma LED
moc 9,6 W/1 m.b., strumień świetlny 
1020 lm/1 m.b., neutralna barwa 
światła, IP33, rolka 5 m 
nr ref. 20207971 
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Otwieramy możliwości
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Kotwa  
chemiczna fIS P 
poj. 300 ml,  
cena za 1 l – 109,67 zł
nr ref. 638533 

32,90

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

45,80

Płyta budowlana  
do zabudowy DO IT
wym. 600x1200 mm, grub. 20 mm
nr ref. 20134891 

72,80/szt.

Klej i uszczelniacz 
poliuretanowy  
Sikaflex-11 fC
poj. 300 ml, biały,  
cena za 1 l  – 157,50 zł
nr ref. 736092 

47,25

Panel  
podłogowy SPC,  
dąb haystack
klasa 32, 4 mm,  
op. 1,97 m2 – 169,42 zł
nr ref. 20307875 

86,00/m2

Panel  
podłogowy SPC,  
butterscotch
klasa 32, 4 mm,  
op. 1,97 m2 – 169,42 zł
nr ref. 20365576 

86,00/m2

Panel  
podłogowy SPC,  
jasny kamień
klasa 33, 4 mm, op. 2,233 m2 – 183,11 zł
nr ref. 20399960 

82,00/m2

Deska tarasowa, 
sosna, impregnowana
wym. 25x140x2500 mm
nr ref. 20276662 

31,99/szt.

Deska tarasowa,  
sosna, surowa
kl. AB, wym. 25x122x2450 mm
nr ref. 782180 

22,90/szt.

Podest tarasowy, drewniany
6-lamelowy, wym. 300x300 mm, akacja
nr ref. 20135682 

10,90/szt.

Szlifierka kątowa GWS 
750 S
moc 750 W, Ø tarczy 125 mm, 
2800–11 000 obr./min, gwint 
wrzeciona M14
nr ref. 20377532 

267,00*

Bermudy robocze 
SUNJOBA
99% bawełna, 1% elastan, 
gramatura 322 g/m2

nr ref. 20585614 

119,00

Drabina  
aluminiowa 
5-stopniowa,  
obciążenie maks. 125 kg
nr ref. 20402592 

99,90

Wózek składany  
SXWTD_fT516,  
aluminiowy
wym. 100x40x40 cm,  
nośność 60 kg
nr ref. 20354005 

169,00

4-stronna 
V-fuga

obustronnie 
ryflowana

regulacja 
obrotów

akcesoria  
w zestawie

obustronnie 
ryflowana

szybki 
montaż

4-stronna 
V-fuga

imitacja 
płytki

wodoodporny wodoodporny wodoodporny

Wiertarko-wkrętarka udarowa GSB 120-LI
napięcie 12 V, II biegi, 0-400/1500 obr./min, maks. moment 
obrotowy 30 Nm, uchwyt 10 mm, samozaciskowy
nr ref. 20447210 

437,00

w zestawie 2 akumulatory 
2 Ah, ładowarka, walizka

Pilarka tarczowa 58G486
moc 1200 W, Ø tarczy 185 mm, 5000 obr./min, 
gł. cięcia 65 mm, cięcie pod kątem
nr ref. 222712 

227,00

w zestawie 
prowadnica 
równoległa

Rura  
kanalizacyjna PVC,  
zewnętrzna
Ø 110 mm, dł. 2 m, grub. ścianki 3,2 mm
nr ref. 47313 

39,95/szt.

S
M

Dostępne  
rozmiary

L
XL

2XL

Sandały bezpieczne 310
ze stalowym podnoskiem, wierzch wykonany 
z nubuku i materiału siateczkowego
nr ref. 20320881 

105,00

36-46

Dostępne  
rozmiary

S1
Kołek do szybkiego montażu, 
z kołnierzem grzybkowym
wym. 6x40 mm, op. 500 szt.,  
cena za 1 szt. – 0,06 zł
nr ref. 640822 

29,90

dostępne inne wymiary
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RABAT 10%  
przy zakupie  
12 szt.**

Wszystkie ceny zawierają VAT. podane ceny to ceny maksymalne. poszczególne sklepy mogą stosować niższe ceny. oferta ważna  
do 19.06.2022 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!

Gotowa gładź Toupret
do naprawy ubytków, op. 20 kg, 
wydajność ok. 12 m2/1 mm grub.,  
cena za 1 kg – 2,44 zł
nr ref. 20156780 

48,80

farba Beckers Designer White
lateksowa, biała, poj. 10 l, wydajność  
do 14 m2/l, cena za 1 l – 15,90 zł
nr ref. 547351 

159,00

Grunt Jedynka
podkładowy, poj. 10 l,  
wydajność do 10 m2/l,  
cena za 1 l – 5,50 zł
nr ref. 20466936 

400 szt.

54,95

Silikon sanitarny Den Braven
biały, poj. 280 ml,  
cena za 1 l – 106,96 zł
nr ref. 362845 

29,95

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 – 7,16 zł
nr ref. 20105785 

Tynk kwarcowy Guardi
5,15 kg, cena za 1 kg – 42,52 zł
nr ref. 20417901 

farba V33 Renowacja Łazienka
do malowania płytek ściennych, jasny szary,  
poj. 0,75 l, wydajność do 12 m2/l,  
cena za 1 l – 132,00 zł
nr ref. 20282136 

99,00

farba Magnat Ceramic K&B
ceramiczna, czysta biel, poj. 2,5 l, 
wydajność do 16 m2/l,  
cena za 1 l – 43,60 zł
nr ref. 20411174 

109,00

farba Dulux EasyCare+
tytanowa, loftowy granat, poj. 2,5 l, 
wydajność do 16 m2/l,  
cena za 1 l – 43,60 zł
nr ref. 20278832 

109,00

K

o L o R Ó W

7 K

o L o R Ó W

16
K o L o R Y

32

mieszanie  
kolorów 
GRATIS*

mieszanie  
kolorów 
GRATIS*

179,00 219,00



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

