
Oferta ważna:
01–14.08.2022 r.

Mistrzowskie
WYKOŃCZENIE



Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

Drzwi  
pasywne  
Bergen
wym. 90 cm,  
lewe, antracyt
nr ref. 20630400 

3499,00

Skrzydło ramowe Etna
pokojowe, wym. 80 cm, lewe, dąb olejowany
nr ref. 859383  

nr ref. 20191843 – klamka Cubus, nikiel – 29,90 zł 
nr ref. 20400653 – klamka Cubus, czarny mat – 29,90 zł 

349,00*

Panel podłogowy SPC,  
dąb barcelona
klasa 33, 4 mm, op. 2,196 m2 – 173,48 zł
nr ref. 20399946 

79,00/m2

Panel podłogowy SPC,  
dąb malaga
klasa 33, 4,5 mm, op. 1,637 m2 – 162,06 zł
nr ref. 20467671 

99,00/m2

Podłoga beskidzka, dąb natura
wym. 1200x210x8,5 mm, op. 1,52 m2 – 150,48 zł
nr ref. 992565 

99,00/m2

Gres szkliwiony  
Flash White, biały
wym. 60x60 cm, gat. I, op. 1,44 m2 – 63,22 zł
nr ref. 20614594  

nr ref. 20614580 – wym. 30x60 cm – 43,90 zł/m2

4-stronna 
V-fuga

4-stronna 
V-fuga

układany 
w jodełkę

fornir 
lakierowany 

wodoodporny

wodoodporny

Dostępne  
kolory

dostępna cała seria

2 3Kupuj ONlINE lub przez tElEFON www.bricoman.pl

Zawsze  
na czas!

dokup 
klamkę

4500 m2

43,90/m2

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

Uni-Grunt Kolor 
5 kg, głęboko penetrujący,  
możliwość rozcieńczania,  
cena za 1 kg – 6,90 zł
nr ref. 20633900  

nr ref. 20633914 –  op. 10 kg – 63,00 zł

34,50

kolor umożliwia pełną 
kontrolę postępu prac

Zaprawa klejowa  
No. 1 PRO 4w1
22,5 kg, szara,  
wysokoelastyczna,  
cena za 1 kg  – 2,44 zł
nr ref. 20232366 

54,90

dostępne także op. 10 kg

NOWA
KOLEKCJA

NOWOŚĆ

typ C2TES1

do każdego  
formatu płytek

Ud=0,8
W/m2∙K

90 mm
GRUBOŚĆ DRZWI
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dostępny w formacie 30x60 cm

zamek 
listwowy Roto

2 3www.bricoman.plKupuj ONlINE lub przez tElEFON
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Świetlówka lED
moc 16 W, dł. 120 cm,  
strumień świetlny 1600 lm, 4000 K
nr ref. 20584060 

13,70

Prowadzisz firmę?

Zostań 
VIP-em
i zyskaj 
więcej!

Szczegóły dotyczące programu VIP  
w sklepach i na www.bricoman.pl

na oświetleniowe 
systemy szynowe

Dotyczy szynoprzewodów 1- i 3-fazowych. 
Szczegóły w sklepach.

4 5

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

Wygodny tRaNSPORt BUS HDS KURIERPaCZKOMat

SERIa SIMON 10 
dostępna cała seria 

Łącznik pojedynczy
biały
nr ref. 826784 

5,98

Gniazdo podwójne
białe, z uziemieniem
nr ref. 826861 

8,20

Gniazdo pojedyncze
białe, z uziemieniem
nr ref. 826854 

5,98

Ramka pojedyncza
biała
nr ref. 826924 

2,20

Zestaw  
podtynkowy
stelaż Grohe,  
miska wisząca,  
bezkołnierzowa,  
deska duroplastowa, wolnoopadająca, przycisk chrom
 nr ref. 20450941 – stelaż Grohe, cena regularna – 575,00 zł  
nr ref. 20642335 – miska Tina, cena regularna – 519,00 zł

150 szt.

999,00

Kolumna 
prysznicowa Fino
kolor czarny mat
nr ref. 20548150 

249,00

Kompakt WC  
Cersania
odpływ poziomy,  
miska bezkołnierzowa,  
deska duroplastowa,  
wolnoopadająca
nr ref. 20368131 

385,00

Dostępne  
kolory

Grzejnik stalowy CV 22, dekoracyjny 
wym. 600x1000 mm, moc 1263 W przy temp. 75/65/20°C, 
podłączenie dolne i boczne, antracyt
nr ref. 20095845  

nr ref. 20095782 – grzejnik, kolor biały  

nr ref. 20501936 –  przyłącze do grzejników typu V, antracyt,  

cena regularna – 62,00 zł 
nr ref. 20501950 – głowica termostatyczna, antracyt, cena regularna – 38,50 zł

dostępne 
inne moce  
i wymiary

w zestawie
TANIEJ*

RaBat 

10%

1099,00

Grzejnik  
dekoracyjny  
Vertirad 
wym. 170x46x9 cm,  
moc 1590 W  
przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, biały
nr ref. 20315001  

nr ref. 20003326 – zestaw  

termostatyczny, cena  

regularna – 299,00 zł

przy zakupie 
grzejników Vertirad  
RABAT 10% 
na zestaw  
termostatyczny  
duo-plex firmy Schlösser* 

216 szt.

599,00

przy zakupie grzejników 
dekoracyjnych Idmar  
RABAT 20% 
na przyłącze  
i głowicę  
termostatyczną*

*S
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16,78/m2

Papa  
wierzchniego  
krycia PV250 S52 H, 
termozgrzewalna
rolka 7,5 m2 – 112,12 zł
nr ref. 758681 

14,95/m2

Podkład  
podłogowy  
WS 3.50
25 kg, samopoziomujący,  
szybki, 3-50 mm,  
cena za 1 kg – 1,71 zł
nr ref. 20412035 

nr ref. 20643203 – wiadro

42,80

Gładź polimerowa Gta
18 kg, biała, cena za 1 kg – 3,32 zł
nr ref. 20182414

nr ref. 20448316 – gładź polimerowa GTA, 5 kg, cena regularna – 29,85 zł 

59,80

Pilarka spalinowa CSt52-45-01aC
moc 3 KM, dł. prowadnicy 45 cm, waga 6 kg
nr ref. 621502 

419,00

Odkurzacz  
warsztatowy  
UniversalVac 15
moc 1000 W,  
wydajność 3900 l/min,  
poj. zbiornika 15 l
nr ref. 20352444 

339,00

akcesoria  
w zestawie

Młotowiertarka 58G528
moc 900 W, uchwyt SDS+, 0-900 obr./min, 
maks. Ø wiercenia 30 mm, energia udaru 3,4 J
nr ref. 20328063 

365,00

akcesoria  
w zestawie

Rura Pex/al/Pe
Ø 16 mm, grub. ścianki 2 mm
nr ref. 647521 

2,09/m.b.

200 szt.

129,00

Kupuj ONlINE lub przez tElEFON

ONlINE  
lub przez 

tElEFON

Wygodne
ZaKUPY!

aku-Płyta, 75 mm
op. 8,64 m2 – 145,00 zł
nr ref. 877933 

Wózek  
transportowy,  
młynarka
nośność 120 kg
nr ref. 20615070 

Więcej produktów w stałej   ofercie na www.bricoman.pl

przy zakupie 3 szt. 
gładź 5 kg 
za 1 zł* 

przy zakupie 8 szt. 
wiadro za 1 zł* 

*Szczegóły w sklepach

6 7www.bricoman.pl
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przy zakupie 3 szt. 
gładź 5 kg 
za 1 zł* 

przy zakupie 8 szt. 
wiadro za 1 zł* 

*Szczegóły w sklepach
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Wszystkie ceny zawierają VAT. podane ceny to ceny maksymalne. poszczególne sklepy mogą stosować niższe ceny. oferta ważna  
do 14.08.2022 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!

Gotowa  
gładź toupret
do naprawy ubytków,  
op. 20 kg, wydajność 
ok. 12 m2/1 mm grub.,  
cena za 1 kg – 2,25 zł
nr ref. 20156780 

44,95

Grunt Jedynka
podkładowy, poj. 10 l,  
wydajność do 10 m2/l,  
cena za 1 l – 6,50 zł
nr ref. 20466936 

64,95

Farba Dulux White Matt
emulsyjna, śnieżobiała, poj. 10 l,  
wydajność do 13 m2/l,  
cena za 1 l – 7,70 zł
nr ref. 20158824 

76,95

400 szt.

Grunt  
głęboko  
penetrujący  
Sentic
do stabilizacji nasiąkliwości podłoża, 
poj. 10 l, wydajność 12 m2/l,  
cena za 1 l – 2,50 zł
nr ref. 20158173 

24,95

Drabina Safety
5-stopniowa, nośność 150 kg
nr ref. 544593* 

269,00

*Cena nie obejmuje akcesoriów.  
  Zdjęcie przykładowego  
  wykorzystania półki.



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

