
Oferta ważna   
od 22 września do  2 października 2021 r.  
lub do wyczerpania asortymentu.
Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów  
oferujących produkty z gazetki.

Kupuj online na www.bricomarche.pl

Dla zwierząt 

Bądź EKO

str. 2-4

str.  5-7

karmy i akcesoria

SUPER PROMO

8499
SUPER PROMO

317

Wiertarko-wkrętarka 
PSR 1800 Li-2 BOSCH

   REMONTUJESZ?  
              OGRODUJESZ?
   CZYMŚ SIĘ PASJONUJESZ? 

MASZ TO 
    W BRICO!

cena za 1 l=2,80 zł 
*lawenda - 14,99 zł, 
cena za 1 l=3,00 zł

SUPER PROMO

1399

z

akumulator: 18 V, pojemność: 1,5 Ah
moment obrotowy (miękki/twardy): 
18/38 Nm
max. średnica wkręcania: 8 mm
max. średnica wiercenia: stal 10 mm, 
drewno 30 mm

Żwirek dla kota 
Super Benek
Naturalny 5 l

5 półek MDF, montaż skręcany
max. obciążenie na półkę: 220 kg
wym. 175 x 90 x 40 cm 

Regał stalowy ocynkowany

3
GWARANCJI

lata*

*po przedłużeniu rejestracji urządzenia 
  na www.mybosch-tools.com7499

TANIEJ Z KARTĄ

w dniach: 22-25.09.



Kuweta z budą EDEN
kolor: zielony
wym. 39,5 x 50 x 37,5 cm

129

Kuweta z ramką EDEN
kolor: zielony
wym. 39,5 x 51 x 19 cm

5499

Miska plastikowa EDEN
kolor: zielony 
różne pojemności 
*Miska podwójna - 19,99 zł 
poj. 2 x 350 ml

 od 1399

Jaka 
wyprawka 
dla kota?

  przeczytaj poradę

Akcesoria dla kotów
obcinacz mały do pazurów
- 14,99 zł 
 obcinacz średni do pazurów
- 17,99 zł 
 szczotka mała - 17,99 zł 
 szczotka średnia - 19,99 zł

od 1499

Kupuj online na www.bricomarche.pl2

Akcesoria dla pupili 
w  

Obroża dla kotów
przeciw pchłom

1299

Akcesoria
dla kota

Zabawka dla kota
1. Zestaw 3 piłek - 5,99 zł 
2. Zabawka laserowa - 8,99 zł

od 599 1

Wędka dla kota
ryba lub królik
kolory: szary, zielony

1299
2

Pies, kot, a nawet mały królik czy papuga wnoszą do rodziny 
pozytywne emocje, radość, energię, a  także poczucie 
przywiązania i odpowiedzialności. Dlatego tak wielu z nas 
nie wyobraża sobie domu bez zwierzaka. W Bricomarché 
wiemy, jak ważna to pasja naszych Klientów, dlatego 
oferujemy bogaty asortyment akcesoriów dla zwierząt. 

Transporter EDEN
kolor: zielony
wym. 50 x 30 x 31 cm

137
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od 1299

Zgrzebło gumowe
zapinane na rękę 
igły z kulkami
kolor: czerwony
materiał: guma
wym. 8,5 x 13 cm

1799

1499

Smycz
różne wymiary i kolory
taśma polipropylenowa 

od 799

Zabawka dla psa
różne rodzaje i wymiary
materiał: winyl

 599

Akcesoria
  dla psa

Krople dla psów 
na pchły i kleszcze
op. 4 szt. 
dla małych psów
- 12,99 zł 
dla średnich psów
 - 13,99 zł

Płyn 
na kleszcze i komary
poj. 200 ml 
cena za 100 ml=7,50 zł

Spray dla psów
na pchły i kleszcze
poj. 250 ml 
cena za 100 ml=4,00 zł

Obroża
przeciw pchłom i kleszczom 
rodzaje: dla dużych psów, 
dł. 60 cm lub dla małych psów, 
dł. 35 cm

1049

Zestaw 2 misek Inox
poj. 2 x 350 ml 
stojak metalowy

 999

Jak dbać
o sierść psa?

  przeczytaj poradę

Szczotka 
lub obcinacz 
do pazurów 
dla szczeniąt

  1999
/szt.

od 4799

 999  649

21

Zabawka dla psa
ze sznurem 
różne wzory i kolory
materiał: guma 
termoplastyczna

1599

Legowisko
wzory: tropik, monstera, ratan 
wyściółka: monolit - butelkowa zieleń / velvet - beż
roz. od XS do XXL

Zabawka dla psa
różne kolory
materiał: bawełna 
1. Piłka pleciona ze sznura
“energy” - 5,99 zł
2. Sznur z piłką rzutka maggie 
“fresh” - 7,99 zł

od 599

Szampon pielęgnacyjny dla psów 
poj. 200 ml 
rodzaje: do sierści ciemnej, do sierści mieszanej, 
do sierści jasnej, cena za 100 ml=3,25 zł 
1. Szampon pielęgnacyjny dla szczeniąt - 7,99 zł 
poj. 200 ml, cena za 100 ml=3,99 zł 
2. Szampon dla psów przeciw pchłom - 9,49 zł 
poj. 150 ml, cena za 100 ml=6,33 zł

Mata absorbująca
wym. 45 x 60 cm
op. 10 szt.

1299

Miska Inox 
na gumie
różne pojemności

od 599

Obroża
różne wymiary i kolory
taśma polipropylenowa 

 od 999
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Karmy dla psa
 

Gryzonie  i ptaki

 

Karmy dla kota

2. Karma mokra dla psów 
1250 g -  4,99 
smaki: z drobiem i warzywami,  
z wołowiną i warzywami
cena za 1 kg=3,99 zł

1. Karma mokra dla psów 
1250 g  -  3,49 
smaki: z wołowiną, z drobiem 
cena za 1 kg=2,79 zł

259

Kolba „3 w 1”
rodzaje: dla kanarków, dla małych papug, 
dla średnich papug, dla małych gryzoni, 
dla dużych gryzoni i królików
wybrane smaki
op. 130 g lub 175 g 
cena za 100 g=od 2,85 zł

499

Karma mokra dla kotów 100 g 
smaki: z wołowiną, z drobiem, z rybą
cena za 1 kg=11,90 zł

Przysmaki dla psa
1. DENTIC przysmak dentystyczny - 2,99 zł 
op. 4 szt. 
2. York steki wołowe 50 g - 3,99 zł 
wiek psa: 3 m+, cena za 100 g=7,98 zł
3. S+ 90 lub 100 g - 4,99 zł 
wybrane rodzaje, cena za 100 g=od 4,99 zł

Karma mokra 
dla kotów 415 g 
smaki: z drobiem, 
z wołowiną, z rybą 
cena za 1 kg=3,59 zł

349

Trociny 
14 l 
cena za 1 l=0,25 zł

321

Siano dla gryzoni 
15 l 
cena za 1 l=0,17 zł

ZOOBOX Premium
rodzaje: dla królika, dla papug falistych, 
dla papug średnich, dla świnki morskiej, 
dla chomika, dla szczurka i myszoskoczka 
waga: od 420 g
cena za 1 kg=od 11,99 zł

od 699

Miska dla gryzonia Margot 
kolory: czerwony, biały, szary, kamionka
różne pojemności

od 749

Klatka Classic
kolor: szaro-czerwony
różne wymiary

od 7999

2

2

1

1

 

Rybki

Pokarm dla rybek
rodzaje: pokarm odżywczy, uzupełniający, 
do karmienia codziennego, dla ryb
w trakcie aklimatyzacji i rekonwalescencji
100 g, cena za 1 kg=134,90 zł

 1349
/op.

 149

Karma mokra 
dla kotów 415 g 
smaki: z drobiem i wątróbką, 
z łososiem i tuńczykiem 
cena za 1 kg=4,80 zł

 199

 119

od 349

od 299

Przysmaki w słoiku 
300 g
wybrane rodzaje i smaki
wiek: 3 m+
cena za 1 kg=29,97 zł

 899
/op.

1. Karma mokra 
dla psów 150 g  -  1,49 
smak: z drobiem 
cena za 1 kg=9,93 zł

2. Karma mokra 
dla psów 300 g -  1,99 
smaki: z wołowiną, z drobiem 
cena za 1 kg=6,63 zł

od 149



www.beckers.pl

Kup 2 x 2,5 L lub 5 L farby  

Beckers Designer Colour, 

a otrzymasz kupon* 

o wartości 20 zł.

Naturalny wybór
Farby marki Beckers z linii Designer 
stworzone, na bazie ekologicznych 
receptur, łączą bezpieczeństwo 
stosowania i dbałość o środowisko 
z najwyższą jakością produktów. 

Rekomendowane są przez Polskie 
Towarzystwo Alergologiczne. Dodatkowo 
spełniają rygorystyczne europejskie 
normy dotyczące emisji Lotnych 
Związków Organicznych.

5
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Energooszczędność

Żarówka LED 
kl. energetyczna: A+
1. 10 W, E27, 780 lm - 3,99 zł  
barwa światła: ciepła, dzienna 

od 399

Elektryczny podgrzewacz 
wody Standard Plus
moc: 2000 W 
kl. energoszczędności: C 
poj. 50 l - 339 zł 
poj. 80 l - 379 zł 
poj. 100 l - 469 zł

od 339

termostat z regulacją temperatury

polepszona izolacja ciepła

system zapobiegający mieszaniu się 
podgrzanej wcześniej wody z zimną

1

2

3

Farba lateksowa 
Beckers Designer White
poj. 10 l
wykończenie: mat
odporna na mycie wodą 
z detergentem
wydajność: 14 m2/l
cena za 1 l=10,70 zł

107
Farba podkładowa 
Beckers Designer Primer
poj. 10 l
wykończenie: mat
wyrównywanie chłonności podłoża
wydajność: 8 m2/l
cena za 1 l=6,00 zł

5999

czy wiesz, że...

Decydując się na zakup ogrzewacza wody, warto wziąć 

pod uwagę liczbę osób w gospodarstwie domowym? Dla 1-2 

osób wystarczy 50 l, na 3-4 osoby - 80 l,  na 5 osób - 100 l. 

Dzięki temu nie będziesz musiał czekać na kolejne podgrza-

nie wody, które wygeneruje dodatkowe koszty.

Farba lateksowa 
Beckers Designer Colour
poj. 2,5 l
wykończenie: mat
najwyższa odporność na mycie 
wodą z detergentem
wydajność: 16 m2/l
cena za 1 l=24,00 zł

5999

Bądź EKO z

2. 5 W, GU10, 400 lm - 4,49 zł 
barwa światła: zimna, dzienna, 
ciepła biel 
odpowiednik żarówki 20-30 W 
3. 7 W, E14, 560 lm - 5,99 zł
barwa światła: ciepła

*szczegółowe warunki promocji określa
regulamin dostępny w sklepie. 
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Pałeczki nawozowe 
Biopon Natural 30 szt. 
z obornikiem lub z biohumusem

   399
/op.

Biohumus 
BIOPON
rodzaje: uniwersalny, 
do roślin kwitnących, 
do roślin zielonych, 
do storczyków
1 l

799

Komposter BIOPON
op. 1 kg

1199

Jak założyć
kompostownik?

  przeczytaj poradę

Serum organiczne Biopon
rodzaje: do roślin doniczkowych, 
do storczyków  
op. 40 ml, cena za 100 ml=7,48 zł

299

Microbec Ultra 1 kg 
+ Microbec WC bio 
żel 500 ml BROS

  3999
/kpl.

Kompostownik
poj. 480 l
wym. 93,3 x 93,3 x 80 cm

9499

4

BIO nasiona na kiełki
wybrane rodzaje

   399
/op. Kiełkownica

kolor: przezroczysty, plastik 
mała - 9,99 zł 
duża - 14,99 zł

od 999

1. Łopata piaskowa
dł. trzonka: 98 cm, 
mat. trzonka: stal

5499

4. Grabie 
16-zębowe
dł. trzonka: 150 cm, 
mat. trzonka: stal

4999

5999

2. Szpadel 
rodzaje: płaski, ostry
dł. trzonka: 98 cm, 
mat. trzonka: stal

4999

3. Widły gospodarcze
dł. trzonka: 100 cm, 
mat. trzonka: stal

Bądź EKO z

21 3

Jesienne prace
w ogrodzie

czy wiesz, że...

Niektóre rośliny potrafią poprawić jakość powietrza 

poprzez pochłanianie substancji szkodliwych dla zdrowia 

człowieka? Różne gatunki roślin pochłaniają innego typu 

substancje – najlepiej więc, by w pomieszczeniu znalazło się 

kilka gatunków roślin antysmogowych.

Roślina antysmogowa
wybrane rodzaje
doniczka: 12 cm
wys. 30-35 cm

 1399
/szt.
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Worki na śmieci Prima  LDPE
kolor: czarny 
poj. 35 l, 15 szt. - 3,79 zł 
poj. 60 l, 10 szt. - 3,99 zł
poj. 120 l, 10 szt. - 6,99 zł

od 379
/op.

Kosz do segregacji śmieci 
50 l Sorta 
dł. 36,5 cm, szer. 37 cm, wys. 55,5 cm 
tworzywo sztuczne 
kolory: żółty, zielony, niebieski

3499

Pojemnik do segregacji 
10 l  
dł. 28 cm, szer. 23 cm, wys. 30 cm 
tworzywo sztuczne 
kolory: żółty, zielony, niebieski

1499

Worki Eco Trend
organiczne, kolor: brązowy
poj. 120 l, 5 szt. - 6,49 zł
*z taśmą, poj. 35 l, 15 szt. – 4,49 zł

 649
/op.

 

Segreguj śmieci

 

Filtruj wodę kranową

Dzbanek Time 2,5 l
 + 3 wkłady

Dzbanek filtrujący Onyx 4,2 l 
z 3 wkładami magnezowymi
kolor: czarny
*materiał nie zawiera niebezpiecznych 
związków, przypomina szkło, ale jest
lekki i bardzo wytrzymały

 5999
/kpl.

 3499
/kpl.

wykonany z Tritanu*

Sól zmiękczająca 
w tabletkach 25 kg
do zmiękczania wody 
cena za 1 kg=1,00 zł

2499

Wkład filtrujący 
B25 Maxfor
oczyszczanie oraz 
zmiękczanie wody kranowej 
wydajność: 200 l
Wkład filtrujący 
magnezowy B25 Maxfor - 12,99 zł 

999 Filtrowanie 
wody. Czy to
się opłaca?

  przeczytaj poradę

Stojak na worki 
dł. 100 cm, szer. 30 cm, 
wys. 90 cm
poj. 3 x 120 l

8499

od 449
/op.

Worki na śmieci LDPE
poj. 60 l, 10 szt. - 4,49 zł
poj. 120 l, 15 szt. - 12,49 zł

Dzbanek Dafi Start 
Unimax + Bidon
w zestawie: dzbanek 3,3 l, 
bidon 0,5 l 

 1499
/kpl.

Butelka filtrująca 
Dafi  0,5 l z filtrem

2299

czy wiesz, że...

Dzięki  korzystaniu z  urządzeń 
zmiękczających wodę poprawisz 
jakość wody, wydłużysz żywotność 
sprzętu AGD i zaoszczędzisz czas 
i  pieniądze, które przeznaczasz 
na usuwanie kamienia z armatury 
i kabiny prysznicowej.

Bądź EKO z

Worki Eco Bags
kolory: niebieski, zielony, żółty
poj. 35 l, 15 szt. - 3,99 zł
*z taśmą, poj. 60 l, 10 szt. - 4,49 zł

kolor: brązowy, biodegradowalne
poj. 120 l, 10 szt. - 5,79 zł
*z taśmą, poj. 60 l, 10 szt. - 4,49 zł

od 399
/op.



Informator handlowy 19/2021 ważny od 22 września do 2 października 2021 r. lub do wyczerpania 
asortymentu. Bricomarché zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz błędów edytorskich. 
Zdjęcia niektórych artykułów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Podane 
ceny stanowią ceny sugerowane. Ceny zawierają podatek VAT.

Promocja ważna od 22 września
do 2 październikaRATY  3 x 0%  RRSO=0%

RRSO to Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla bezkosztowego kredytu ratalnego udzielanego przez BNP Paribas 
Bank Polska S.A. (Bank) w sklepach Bricomarché, obliczona na dzień 11.08.2021 r. na podstawie reprezentatywnego przykładu. 
Okres kredytowania 3 miesiące. Maksymalna kwota kredytu wynosi 40 000 zł. Szczegółowe informacje dotyczące kredytu 
i jego dostępności znajdują się u sprzedawcy. Dostępność kredytu zależy od przeprowadzonej przez  Bank analizy zdolności 
kredytowej Klienta. Partnerzy sieci Bricomarché współpracują z Bankiem i są umocowani do świadczenia w imieniu Banku 
usług pośrednictwa w  zakresie czynności faktycznych i  prawnych związanych z  zawieraniem umów o  kredyt ratalny. 
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

Zestaw mop Vileda 
Ultramax XL
zestaw zawiera: mop, 
wiadro, wkład

 9299
/kpl.

Ścierka mikrofibra  
Vileda
3 szt.
100% z recyklingu

  1099
/op.

Suszarka do prania 
Universal Vileda
powierzchnia suszenia: 18 m

7999

Zestaw podtynkowy 
bezkołnierzowy Mille
w zestawie: stelaż, miska CleanOn Mille, 
przycisk chrom, deska duroplastowa slim

699

Aleksandrów Kujawski, Babice Nowe, Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Bytom, ul. Narutowicza 11 e, Bytom, ul. Zabrzańska 33, Bytów, 
Chodzież, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, Dzierżoniów, Giżycko, Głogów, Głuchołazy, Gniezno, Goleniów, Golub-Dobrzyń, Gostyń, Gostynin, Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, 
Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, Inowrocław, Jarocin, Jarosław, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kielce, Kluczbork, Knurów, Koło, Kołobrzeg, Konin, Konstantynów Łódzki, Koszalin, 
Koszarówka, Kościan, Kozienice, Krotoszyn, Krzeszowice, Kwidzyn, Lębork, Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Milicz, Mława, Mogilno, Morąg, 
Mrągowo, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy Tomyśl, Oborniki Wlkp., Olkusz, Oława, Ostróda, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, Oświęcim, Pabianice, ul. Myśliwska 36/38, Pabianice, ul. Zamkowa 31, Piekary Śl., 
Piła, Piotrków Tryb., Pleszew, Polkowice, Poznań CH Pestka, Poznań CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puck, Radomsko, Radzyń Podlaski, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin, 
Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słupca, Sokołów Podlaski, Sokółka, Starachowice, Stargard, Starogard Gdański, ul. Skarszewska 4, Starogard Gdański, ul. Zblewska 20 b, Staszów, 
Strzegom, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Szprotawa, Śrem, Środa Śląska, Środa Wlkp., Świdnik, Świdwin, Świebodzice, Świecie, Świętochłowice, 
Świnoujście, Tczew, Tomaszów Lubelski, Tomaszów Mazowiecki, Trzcianka, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wejherowo, Wieluń, Wodzisław Śląski, Wrocław, Września, Wschowa, Wyszków, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, 
Zduńska Wola, Zielona Góra, ul. Batorego 81 a, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin. 



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

