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2 Kupuj online

649,00

Kabina  
prysznicowa  
Tiara Gold
wym. 80x80x190 cm,  
1/4 koła, szkło grafitowe,  
profile czarne,  
bez brodzika
nr ref. 20343813

849,00

Kabina prysznicowa Veno
wym. 80x80x185 cm, 1/4 koła,  
szkło transparentne, profile chrom
nr ref. 20457143

549,00

Kabina prysznicowa Luftiga
wym. 100x80x180 cm, prostokątna,  
szkło transparentne, profile czarne, bez brodzika
nr ref. 20375922

sprawdź inne wymiary

sprawdź wym. 120 cm sprawdź wym. 90 cm

Odpływ liniowy Plat
wym. 600x76 mm, wys. 58 mm, przepływ 39 l/min,  
stal nierdzewna, czyszczony od góry, pod zabudowę płytką
nr ref. 925330 
nr ref. 20030395 – taśma izolacyjna, cena regularna – 26,70 zł

Odpływ liniowy Slim Extra, czarny
wym. 800x24 mm, wys. 52 mm, przepływ 24 l/min,  
stal nierdzewna, czyszczony od góry
nr ref. 20255326

259,00 459,00

699,00

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

759,00

Kabina prysznicowa walk-in Y908-90
wym. 90x195 cm, szkło transparentne, profile złote
nr ref. 20378820

sprawdź inne wymiary

3Łazienka na fali

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

449,00

bateria 
termostatyczna

179,00

Kolumna
natryskowa
Vero
w komplecie:  
deszczownica, wąż,  
rączka natryskowa
nr ref. 20029632

219,00349,00

Kolumna  
prysznicowa  
Intra
w komplecie:  
deszczownica,  
wąż, rączka natryskowa,  
bateria mieszaczowa
nr ref. 20406995

949,00

Kolumna  
prysznicowa  
Vitalio Comfort
w komplecie: deszczownica,  
wąż, rączka natryskowa,  
bateria termostatyczna
nr ref. 20047230

797,00

Zestaw  
podtynkowy  
Start New
w komplecie:  
bateria podtynkowa,  
przyłącze kątowe  
wraz z uchwytem,  
kwadratowa deszczownica 
1-funkcyjna, ramię prysznicowe,  
wąż, rączka natryskowa,  
3-funkcyjna
nr ref. 909300

Zestaw  
podtynkowy  
Parma
w komplecie:  
bateria podtynkowa,  
przyłącze kątowe  
wraz z uchwytem, kwadratowa 
deszczownica 1-funkcyjna,  
ramię prysznicowe,  
wąż, rączka natryskowa
nr ref. 20181245

Kolumna  
prysznicowa  
Svart
w komplecie:  
deszczownica, wąż,  
rączka natryskowa, 
bateria termostatyczna
nr ref. 20347152

1199,00

Zestaw  
podtynkowy Y 
w komplecie:  
bateria podtynkowa,  
przyłącze kątowe  
wraz z uchwytem, kwadratowa 
deszczownica 1-funkcyjna,  
ramię prysznicowe,  
wąż, rączka natryskowa
nr ref. 20346431

1099,00

Kolumna  
prysznicowa  
Dex Gold
w komplecie: deszczownica,  
wąż, rączka natryskowa
nr ref. 20445992

przy zakupie  
odpływu liniowego  
taśma izolacyjna 

za 1 zł

RABAT 10% na brodziki, przy zakupie wszystkich kabin z oferty Bricoman. Szczegóły w sklepie.

www.bricoman.pl

syfon Geberit 

GRATIS



2 Kupuj online

649,00

Kabina  
prysznicowa  
Tiara Gold
wym. 80x80x190 cm,  
1/4 koła, szkło grafitowe,  
profile czarne,  
bez brodzika
nr ref. 20343813

849,00

Kabina prysznicowa Veno
wym. 80x80x185 cm, 1/4 koła,  
szkło transparentne, profile chrom
nr ref. 20457143

549,00

Kabina prysznicowa Luftiga
wym. 100x80x180 cm, prostokątna,  
szkło transparentne, profile czarne, bez brodzika
nr ref. 20375922

sprawdź inne wymiary

sprawdź wym. 120 cm sprawdź wym. 90 cm

Odpływ liniowy Plat
wym. 600x76 mm, wys. 58 mm, przepływ 39 l/min,  
stal nierdzewna, czyszczony od góry, pod zabudowę płytką
nr ref. 925330 
nr ref. 20030395 – taśma izolacyjna, cena regularna – 26,70 zł

Odpływ liniowy Slim Extra, czarny
wym. 800x24 mm, wys. 52 mm, przepływ 24 l/min,  
stal nierdzewna, czyszczony od góry
nr ref. 20255326

259,00 459,00

699,00

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

759,00

Kabina prysznicowa walk-in Y908-90
wym. 90x195 cm, szkło transparentne, profile złote
nr ref. 20378820

sprawdź inne wymiary

3Łazienka na fali

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

449,00

bateria 
termostatyczna

179,00

Kolumna
natryskowa
Vero
w komplecie:  
deszczownica, wąż,  
rączka natryskowa
nr ref. 20029632

219,00349,00

Kolumna  
prysznicowa  
Intra
w komplecie:  
deszczownica,  
wąż, rączka natryskowa,  
bateria mieszaczowa
nr ref. 20406995

949,00

Kolumna  
prysznicowa  
Vitalio Comfort
w komplecie: deszczownica,  
wąż, rączka natryskowa,  
bateria termostatyczna
nr ref. 20047230

797,00

Zestaw  
podtynkowy  
Start New
w komplecie:  
bateria podtynkowa,  
przyłącze kątowe  
wraz z uchwytem,  
kwadratowa deszczownica 
1-funkcyjna, ramię prysznicowe,  
wąż, rączka natryskowa,  
3-funkcyjna
nr ref. 909300

Zestaw  
podtynkowy  
Parma
w komplecie:  
bateria podtynkowa,  
przyłącze kątowe  
wraz z uchwytem, kwadratowa 
deszczownica 1-funkcyjna,  
ramię prysznicowe,  
wąż, rączka natryskowa
nr ref. 20181245

Kolumna  
prysznicowa  
Svart
w komplecie:  
deszczownica, wąż,  
rączka natryskowa, 
bateria termostatyczna
nr ref. 20347152

1199,00

Zestaw  
podtynkowy Y 
w komplecie:  
bateria podtynkowa,  
przyłącze kątowe  
wraz z uchwytem, kwadratowa 
deszczownica 1-funkcyjna,  
ramię prysznicowe,  
wąż, rączka natryskowa
nr ref. 20346431

1099,00

Kolumna  
prysznicowa  
Dex Gold
w komplecie: deszczownica,  
wąż, rączka natryskowa
nr ref. 20445992

przy zakupie  
odpływu liniowego  
taśma izolacyjna 

za 1 zł

RABAT 10% na brodziki, przy zakupie wszystkich kabin z oferty Bricoman. Szczegóły w sklepie.

www.bricoman.pl

syfon Geberit 

GRATIS



4 5  Kupuj online

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

Zestaw 3w1 Parma
w zestawie: bateria umywalkowa, prysznicowa, 
zestaw prysznicowy przesuwny, czarny mat
nr ref. 20445446

699,00

Zestaw 3w1 Parma
w zestawie: bateria umywalkowa, wannowa, 
zestaw prysznicowy punktowy, czarny mat
nr ref. 20445453

Bateria  
umywalkowa  
Remo Gold
nr ref. 20336750

319,00

299,00*

389,00*

Szafka z umywalką Lara
wym. 60x45x46 cm, biała
nr ref. 989450

500 szt.

597,00

Zestaw  
podtynkowy  
WC Active Mitos
stelaż Roca, miska  
bezkołnierzowa,  
deska wolnoopadająca,  
duroplastowa,  
antybakteryjna,  
przycisk chrom
nr ref. 20153035

Zestaw  
podtynkowy  
WC Agis
stelaż Cersanit,  
miska WC,  
deska wolnoopadająca,  
polipropylenowa,  
przycisk chrom
nr ref. 20289353

499,00

698,00

Zestaw  
podtynkowy Geo
wym. 50x113-133x13-23, stelaż,  
miska bezkołnierzowa, deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, przycisk chrom
nr ref. 20450962

949,00

Zestaw podtynkowy  
WC Eco Debba
stelaż Roca, miska podwieszana  
Debba, bezkołnierzowa, deska  
wolnoopadająca, duroplastowa,  
antybakteryjna, przycisk czarny
nr ref. 20435065 – stelaż podtynkowy Roca, cena regularna – 429,00 zł 
nr ref. 20361796 – przycisk Eco, cena regularna – 139,00 zł 
nr ref. 20421044 – miska Debba, cena regularna – 499,00 zł

899,00 1299,00

Zestaw  
podtynkowy  
Unifix Modo
stelaż Geberit,  
miska bezkołnierzowa,  
deska wolnoopadająca,  
duroplastowa,  
przycisk chrom
nr ref. 977872

209,00

WC kompakt  
Mito
odpływ poziomy,  
deska polipropylenowa
nr ref. 492583

359,00

WC kompakt  
Lido
odpływ poziomy,  
bezkołnierzowy,  
deska wolnoopadająca,  
duroplastowa,  
z łatwym wypinaniem
nr ref. 20294036

*Cena nie obejmuje baterii

sprawdź całą serię

sprawdź całą serię

199,00

Blat łazienkowy
szer. 60 cm, dębowy, zaimpregnowany
nr ref. 20386436

sprawdź inne wymiary

korek click-clack 
w komplecie

sprawdź całą serię

Zestaw  
podtynkowy  
WC City Oval
stelaż Cersanit,  
miska bezkołnierzowa,  
deska wolnoopadająca,  
duroplastowa,  
przycisk chrom
nr ref. 841750

Szafka pod  
umywalkę Top
wym. 60x53x46 cm,  
czarny mat/dąb canela
nr ref. 20371484

*Cena nie obejmuje umywalki i baterii

*C
en

a 
nie

 o
be

jm
uje

 b
ate

rii

99,00*

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

164,00

Bateria  
umywalkowa Start Edge
nr ref. 20182246

sprawdź całą serię

w zestawie 
TANIEJ

Wykończenie ma znaczeniewww.bricoman.pl
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6 7Jakość w cenieKupuj online

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

99,00/m2

Gres szkliwiony Travex White, biały
wym. 60x120 cm, gat. I, op. 1,44 m2 – 142,56 zł
nr ref. 20335406

29,90/m2

Gres szkliwiony Siena 
Marrone, brązowy
wym. 15,5x62 cm, gat. I, 
op. 1,15 m2 – 34,39 zł
nr ref. 20221481
nr ref. 20267723 – Siena Beige, beżowy  

32,90/m2

Gres szkliwiony London Light Grey, szary
wym. 59,3x59,3 cm, gat. I, op. 1,05 m2 – 34,55 zł
nr ref. 20447042

41,48

Zaprawa klejowa FF 450
25 kg, szara, wysokoelastyczna, cena za 1 kg – 1,66 zł
nr ref. 335531 
nr ref. 624463 –  Grunt GP 263, 1 kg, cena regularna – 16,00 zł

25,50

Zaprawa klejowa Gres Multi 105
25 kg, szara, elastyczna, cena za 1 kg – 1,02 zł
nr ref. 20246905 
nr ref. 20188952 – Grunt szybkoschnący Unifix, 5 l,  
cena regularna – 17,50 zł

28,00

Silikon CS 25
poj. 280 ml, biały,  
grzybobójczy,  
cena za 1 l – 100,00 zł
nr ref. 189623

39,90

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

78,00

Grunt CT 17
8 l + 2 l, głęboko penetrujący, do wewnątrz i na zewnątrz, 
cena za 1 l – 7,80 zł
nr ref. 20150921

do wszystkich 
nasiąkliwych podłoży

76,40

Folia izolacyjna w płynie CL 51
5 kg, jednoskładnikowa, cena za 1 kg – 15,28 zł
nr ref. 474810

zalecana do kuchni 
i łazienek

Płytka ścienna 
Blanca glossy, biała
wym. 29,7x60,1 cm, gat. II,  
op. 1,25 m2 – 28,75 zł
nr ref. 20443003

Płytka ścienna Muse 
Ivory Pearl, beżowa, 
połysk
wym. 29,8x 59,8 cm, gat. II,  
op. 1,07 m2 – 28,78 zł
nr ref. 20447021

przy zakupie 2 szt. 
Grunt GP 263, 1 kg  

za 1 zł
przy zakupie 6 szt. 
Grunt Unifix, 5 l  

za 1 zł

typ C2 TE

typ C2 TE

typ C2 T

10% GRATIS 25% GRATIS

2200 m2

23,00/m2

Płytka ścienna Concrete White 
Fonda, szara, połysk
wym. 25x75 cm, gat. II, op. 1,5 m2 – 37,50 zł
nr ref. 20413372

2000 m2

25,00/m2

Płytka ścienna Concrete White Fiber, 
szara, połysk
wym. 25x75 cm, gat. II, op. 1,5 m2 – 37,50 zł
nr ref. 20416781

800 m2

25,00/m2

900 m2

26,90/m2

www.bricoman.pl



6 7Jakość w cenieKupuj online

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

Gorąca oferta

319,00

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

139,00

Pompa  
zatapialna IP 400 
moc 400 W,  
maks. wydajność 125 l/min,  
maks. podnoszenie wody 5 m,  
dł. przewodu 8 m
nr ref. 20393863

SERIA AS

8,90

Łącznik  
pojedynczy
biały
nr ref. 722694

8,90

Gniazdo  
pojedyncze
biały, z uziemieniem
nr ref. 722785

1,99

Ramka  
pojedyncza
biały
nr ref. 722876

Korpus wentylatora  
łazienkowego Silent
KWS100, Ø 100 mm, kostka
nr ref. 20267023

51,70
Front Trax
PTB100, wym. 159x159 mm, biały
nr ref. 20266855

11,60

Front Trax, szklany
PTGB100P, wym. 159x159 mm, czarny
nr ref. 20266925

36,60

69,90

Kinkiet  
LED Otylia
moc 9 W, strumień świetlny 850 lm, 
barwa światła neutralna, 4000 K, IP44 
nr ref. 20004950

29,90

Kanał płaski
wym. 55x110 mm,  
dł. 1,5 m.b.
nr ref. 147952

9,90

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

150 szt.

399,00

Grzejnik stalowy 
Purmo CV22
wym. 60x100 cm,  
moc 1709 W przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne
nr ref. 330316 
nr ref. 501424 – zestaw termostat., kątowy,  
cena regularna  – 83,50 zł,
nr ref. 501431 – zestaw termostat., prosty,  
cena regularna – 82,50 zł

Grzejnik Oval,  
podwójny
wym. 170x41x10 cm,  
moc 824 W  
przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne,  
czarny matowy 
nr ref. 20314994 
nr ref. 20280085 – zestaw  
duo-plex, lewy,  
cena regularna – 368,00 zł, 
nr ref. 20280071 – zestaw  
duo-plex, prawy,  
cena regularna – 368,00 zł

1299,00

579,00

Grzejnik łazienkowy  
Warp S
wym. 85x50x8 cm,  
moc 585 W przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, grafitowy
nr ref. 20113961
nr ref. 20007925 – zestaw duo-plex, lewy,  
cena regularna – 345,00 zł
nr ref. 20007911 – zestaw duo-plex, prawy,  
cena regularna – 341,00 zł

2,75/m.b.

Rura Pex/Al/Pe Tigris
Ø 16 mm, grub. ścianki 2 mm
nr ref. 528731

50 szt.

2599,00

Kocioł gazowy  
Sylber Basic 25S
2-funkcyjny, kondensacyjny,  
moc 5-25 kW
nr ref. 20447581

przy zakupie grzejników Warp S 

RABAT 10% 
na zestaw zaworów Schlösser

Dostępne  
kolory

producent  
Wavin

producent  
Beretta

sprawdź inne rodzaje

sprawdź akcesoria  
wentylacyjne

sprawdź inne rodzaje

przy zakupie grzejników  
Purmo z podłączeniem dolnym 

RABAT 20% 
na zestaw  
zaworów 
Schlösser

producent Purmo

przy zakupie grzejników Oval 

RABAT 10% 
na zestaw 
zaworów 
Schlösser

+
regulator pokojowy  
w komplecie

Dostępne  
kolory

producent Ariston 
Thermo Group

wyprodukowany 
w Europie

Zestaw 3 x oczko  
Miro LED
moc 6 W, strumień świetlny 400 lm, 
barwa światła ciepłobiała 3000 K, 
IP44, białe 
nr ref. 20419784

37,00 55,80

Oprawa  
LED Melania
moc 15 W,  
strumień świetlny 1450 lm,  
barwa światła neutralna,  
4000 K, IP44
nr ref. 20412574

www.bricoman.pl
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poj. 50 l, moc 1500 W,  
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nr ref. 20453230

139,00

Pompa  
zatapialna IP 400 
moc 400 W,  
maks. wydajność 125 l/min,  
maks. podnoszenie wody 5 m,  
dł. przewodu 8 m
nr ref. 20393863

SERIA AS

8,90
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biały
nr ref. 722694

8,90

Gniazdo  
pojedyncze
biały, z uziemieniem
nr ref. 722785

1,99

Ramka  
pojedyncza
biały
nr ref. 722876

Korpus wentylatora  
łazienkowego Silent
KWS100, Ø 100 mm, kostka
nr ref. 20267023

51,70
Front Trax
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11,60

Front Trax, szklany
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nr ref. 20266925
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69,90
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29,90
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9,90
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kąt zgięcia 90°
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150 szt.

399,00
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79,95

Farba V33 Renowacja Łazienka
do malowania płytek ściennych, jasny szary,  
poj. 0,75 l, wydajność 12 m2/l,  
cena za 1 l – 106,60 zł
nr ref. 20282136
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Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

79,95

Zestaw  
Neo System
mop, kij teleskopowy z regulowaną 
długością, wiadro z wyciskaczem
nr ref. 714371

Panel podłogowy  
SPC, szary kamień
klasa 33, 4 mm, op. 2,233 m2 – 176,41 zł
nr ref. 20399904

65,00/m2

Panel  
podłogowy  
SPC, dąb camelback
klasa 32, 4 mm,  
op. 1,97 m2 – 128,05 zł
nr ref. 20307840

85,00

Farba Magnat Ceramic 
Kitchen&Bathroom
ceramiczna, czysta biel, poj. 2,5 l,  
wydajność do 16 m2/l, cena za 1 l – 34,00 zł
nr ref. 20411174

64,95

Farba Beckers Designer Colour
lateksowa, juicy orange, poj. 2,5 l,  
wydajność do 16 m2/l, cena za 1 l – 25,98 zł
nr ref. 244734

Farba Dekoral Kuchnia&Łazienka 
lateksowa, biała, poj. 5 l, wydajność do 12 m2/l,  
cena za 1 l – 13,00 zł
nr ref. 619654

65,00

85,00*

Tynk mozaikowy Lakma
akrylowy, zewnętrzny i wewnętrzny,  
op. 15 kg, wydajność do 4,5 kg/m2,  
cena za 1 kg – 5,67 zł
nr ref. 802522

720 szt.

53,45

Farba  
Dulux  
White Matt 
emulsyjna, biała, poj. 10 l, wydajność do 13 m2/l, 
cena za 1 l – 5,35 zł
nr ref. 20158824

69,00

Farba Beckers Designer Primer
akrylowa, poj. 10 l,  
wydajność do 8 m2/l, cena za 1 l – 6,90 zł
nr ref. 713776

imitacja płytki 
trawertyn

wodoodporny

wodoodporny

Płyta Fiiligran,  
do zabudowy sufitów  
podwieszanych 
krawędź prosta, wym. 13x600x600 mm, op. 6,48 m2 – 106,92 zł
nr ref. 869190

kupując akcesoria  
montażowe w pełnych 
opakowaniach oszczędzasz  

do 20%*
*Szczegóły w sklepie

K O L O R Y

64

K

O L O R Ó W

56

K

O L O R Ó W

6K

O L O R Ó W

16

mieszanie kolorów 

GRATIS

79,00/m2

16,50/m2

4-stronna V-fuga

69,00/m2

Panel  
podłogowy  
SPC, dąb madryt
klasa 32, 4 mm,  
op. 2,196 m2 – 151,52 zł
nr ref. 20399932

wodoodporny

4-stronna V-fuga

65,00/m2

Panel  
podłogowy  
SPC, dąb haystack
klasa 32, 4 mm,  
op. 1,97 m2 – 128,05 zł
nr ref. 20307875

wodoodporny

4-stronna V-fuga

249,00

Skrzydło Next 5.6 D
pokojowe, wym. 80 cm, lewe, białe
nr ref. 830886

29,90

Klamka Cubus,  
czarny mat
z krótkim szyldem 
nr ref. 20400653

sprawdź całą serię

sprawdź całą serię

solidna konstrukcja 
ramowa

225,00

Farba Bondex Revolution
antyrefleksyjna, biała, poj. 9 l,  
wydajność 12 m2/l,  
cena za 1 l – 25,00 zł
nr ref. 20446440

*Produkt dostępny tylko w sklepach stacjonarnych

www.bricoman.pl
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Posadzka cementowa 
Floor1000
CT-C20-F5-A15, 25 kg, 10-100 mm, 
cena za 1 kg – 0,47 zł
nr ref. 20353480

11,85
49,85

Gotowa bezpyłowa masa 
szpachlowa F-16
20 kg, cena za 1 kg – 2,49 zł
nr ref. 733292

9,85

Beton B-20, mocny
25 kg, cena za 1 kg – 0,39 zł
nr ref. 20252001

5,90

Bloczek Ytong PP4/0,6
wym. 11,5x59,9x19,9 cm,  
zużycie 8,3 szt./m2

nr ref. 106484

Rura kanalizacyjna, 
zewnętrzna PVC 
Ø 110 mm, dł. 1 m,  
grub. ścianki 3,2 mm
nr ref. 47306

200 szt.

399,00

Pilarka tarczowa  
R185CCS,  
wielozadaniowa 
moc 1600 W, Ø tarczy 185 mm, 0-3900 obr./min,  
gł. cięcia 64/40 mm (0/45°), w zestawie:  
tarcza wielozadaniowa do drewna, metalu, PCV
nr ref. 20446300

259,00*

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

399,00

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

989,00

Młotowiertarka GBH 180-LI
napięcie 18 V, SDS-plus, 0-1800 obr./min, maks. 
Ø wiercenia 30 mm, energia udaru 2 J
nr ref. 20447224

629,00

Kompresor Basic 250-50 W
poj. 50 l, 2850 obr./min, 1,5 kW,  
200 l/min, ciśnienie maks. 8 barów
nr ref. 20288632

sprawdź model o poj. 24 l

*Cena nie obejmuje tarczy

2 akumulatory 2 Ah

silnik bezszczotkowy

regulacja obrotów

akumulator 4 Ah

13,90

sprawdź inne wymiary



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
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https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
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