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Ostatnie starcie

BUDOWa



Wylewka  
samopoziomująca  
Kreisel renogrunt 410
CT-C30-F7, 25 kg, 2-20 mm, cena za 1 kg – 1,39 zł
nr ref. 20188441

34,80

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

2 Kupuj online 3Będziesz zbudowanywww.bricoman.pl

9,65

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

11,45

Posadzka  
cementowa  
Floor1000
CT-C20-F5-A15, 25 kg, 10-100 mm,  
cena za 1 kg – 0,46 zł
nr ref. 20353480

42,80

Podkład  
podłogowy  
sMs 30,  
samopoziomujący  
25 kg, 3–30 mm,  
cena za 1 kg – 1,71 zł
nr ref. 624680

21,45

tynk gipsowy  
Knauf MP75L
25 kg, maszynowy, lekki,  
cena za 1 kg  – 0,86 zł
nr ref. 20444256

10 000 szt.
14,95

tynk  
cementowo-wapienny 
Dolina Nidy
30 kg, maszynowy super lekki,  
cena za 1 kg – 0,50 zł
nr ref. 465934

39,85

Gotowa gładź finiszowa  
atlas Gipsar Go
18 kg, cena za 1 kg – 2,21 zł
nr ref. 20448330

57,80

Masa szpachlowa Knauf 
rotband Finish
28 kg, cena za 1 kg – 2,06 zł
nr ref. 203280

9,52/m2

Płyta gipsowo-kartonowa  
PrO Hydro, impregnowana
wym. 2000x1200 mm, grub. 12,5 mm,  
cena za 1 szt. (2,4 m2) – 22,85 zł
nr ref. 520856

15,00/m2

Papa wierzchniego 
krycia top PYe  
PV250 s 5,2s sBs, 
termozgrzewalna 
rolka 5 m2 – 75,00 zł
nr ref. 20168274

500 szt.

77,80

Gotowa  
masa szpachlowa  
Norgips extra Finish
28 kg, cena za 1 kg – 2,78 zł
nr ref. 20337772

Płyta gipsowo-kartonowa 
PrO aku, akustyczna
wym. 2000x1200 mm, grub. 12,5 mm, 
cena za 1 szt. (2,4 m2) – 28,45 zł
nr ref. 909573

33,60/m2

Wełna mineralna  
super-Mata, szklana, 15 cm
op. 3,72 m2 – 125,00 zł
nr ref. 552580

λ = 0,033 W/mK

16,27/m2

Wełna mineralna rockslab sonic, 
skalna, 10 cm
wym. 1x0,6 m, op. 2,44 m2 – 39,70 zł
nr ref. 609413

λ = 0,036 W/mK

7,95/m2

Papa wierzchniego  
krycia V60 s42 H, 
termozgrzewalna
rolka 7,5 m2 – 59,65 zł
nr ref. 758660

przy zakupie 5 szt.  

RABAT 5%

11,85/m2
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100 szt.

3048,00

Kocioł gazowy  
kondensacyjny  
cerapur Gc2200W  
15/25c Junkers
2-funkcyjny, moc c.o. 15 kW, c.w.u. 25 kW
nr ref. 20476981

przy zakupie kotła 

RABAT 10%
na wkłady kominowe

4 5 Kupuj online Gorąca oferta
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1,88/m.b.

siatka  
podtynkowa
dł. 50 m, szer. 1 m,  
gramatura 145 g/m2,  
op. 50 m.b. – 94,00 zł
nr ref. 20106443

61,72/m2

Polistyren ekstrudowany XPs, 10 cm
op. 2,9 m2 – 179,00 zł
nr ref. 20477856

28,95/m2

styropian fasadowy, grafitowy, 10 cm
wym. 1x0,5 m, op. 3 m2 – 86,85 zł
nr ref. 784994

493,00

Okno dachowe Optilight, 2-szybowe
wym. 78x118 cm
nr ref. 167083

895,00

Okno dachowe Optilight D-PrO, 3-szybowe
wym. 78x118 cm
nr ref. 20383482

387,00

Okno fasadowe O14 PcV, 
2-szybowe 
wym. 865x1135 mm, 6-komorowe, 
rozwierno-uchylne, prawe, białe
nr ref. 253043

654,00

Okno fasadowe O16a PcV, 
2-szybowe
wym. 1165x1135 mm, 6-komorowe,  
rozwierno-uchylne + rozwierne, prawe, białe
nr ref. 168532

30,90*

Węgiel kamienny  
Orzech tytan
25 kg, kaloryczność 28-26 MJ/kg,  
cena za 1 t – 1236,00 zł*
nr ref. 20337394

2149,00

Kocioł gazowy thema classic 
2-funkcyjny, otwarta komora,  
moc c.o. 18 kW, c.w.u. 24 kW
nr ref. 20289640

259,00

Grzejnik stalowy c22
wym. 60x100 cm, moc 1385 W przy temp. 
75/65/20°C, podłączenie boczne
nr ref. 20095572

sprawdź inne moce i wymiary

*Cena dotyczy produktu w warunkach zwolnienia od akcyzy zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy  
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 864) i wymaga  
pisemnego oświadczenia nabywcy o przeznaczeniu produktu do celów opałowych.

15,98

Pellet Happy
Din Plus, A1, kaloryczność 18,5 MJ/kg, 
15 kg, cena za 1 t – 1065,00 zł
nr ref. 670131

przy zakupie  
min. 65 szt.  

RABAT 5%

2,79/m.b.

rura Pert Blue Floor
Ø 16 mm, grub. ścianki 2 mm,  
do ogrzewania podłogowego 
nr ref. 20187475

przy zakupie min. 600 m.b. rur 

RABAT 10% 
na rozdzielacze i szafki  
do ogrzewania podłogowego

Szeroka gama okien  
dostępnych od ręki  
i na zamówienie.

w tym okna ciepłe, 3-szybowe

Szczegóły w sklepie.

Uw=1,1
W/m2∙K

Ug=0,7
W/m2∙K

dla całego okna

dla pakietu szybowego

λ = 0,031 W/mK

λ = 0,033 W/mK

2,89/m.b.

rura Pert/al/Pert
Ø 16 mm, grub. ścianki 2 mm
nr ref. 800492

489,00

Grzejnik stalowy dekoracyjny cV22
wym. 60x80 cm, moc 1010 W przy temp. 75/65/20°C, 
podłączenie dolne i boczne
nr ref. 20095775

sprawdź inne moce i wymiary

Dostępne  
kolory

ekogroszek kamienny Patriot Gold
25 kg, kaloryczność 26-28 MJ/kg,  
cena za 1 t – 984,00 zł*
nr ref. 20201601

24,60*

przy zakupie  
min. 40 szt.  

RABAT 5%



100 szt.

3048,00

Kocioł gazowy  
kondensacyjny  
cerapur Gc2200W  
15/25c Junkers
2-funkcyjny, moc c.o. 15 kW, c.w.u. 25 kW
nr ref. 20476981

przy zakupie kotła 

RABAT 10%
na wkłady kominowe

4 5 Kupuj online Gorąca oferta

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

www.bricoman.pl

1,88/m.b.

siatka  
podtynkowa
dł. 50 m, szer. 1 m,  
gramatura 145 g/m2,  
op. 50 m.b. – 94,00 zł
nr ref. 20106443

61,72/m2

Polistyren ekstrudowany XPs, 10 cm
op. 2,9 m2 – 179,00 zł
nr ref. 20477856

28,95/m2

styropian fasadowy, grafitowy, 10 cm
wym. 1x0,5 m, op. 3 m2 – 86,85 zł
nr ref. 784994

493,00

Okno dachowe Optilight, 2-szybowe
wym. 78x118 cm
nr ref. 167083

895,00

Okno dachowe Optilight D-PrO, 3-szybowe
wym. 78x118 cm
nr ref. 20383482

387,00

Okno fasadowe O14 PcV, 
2-szybowe 
wym. 865x1135 mm, 6-komorowe, 
rozwierno-uchylne, prawe, białe
nr ref. 253043

654,00

Okno fasadowe O16a PcV, 
2-szybowe
wym. 1165x1135 mm, 6-komorowe,  
rozwierno-uchylne + rozwierne, prawe, białe
nr ref. 168532

30,90*

Węgiel kamienny  
Orzech tytan
25 kg, kaloryczność 28-26 MJ/kg,  
cena za 1 t – 1236,00 zł*
nr ref. 20337394

2149,00

Kocioł gazowy thema classic 
2-funkcyjny, otwarta komora,  
moc c.o. 18 kW, c.w.u. 24 kW
nr ref. 20289640

259,00

Grzejnik stalowy c22
wym. 60x100 cm, moc 1385 W przy temp. 
75/65/20°C, podłączenie boczne
nr ref. 20095572

sprawdź inne moce i wymiary

*Cena dotyczy produktu w warunkach zwolnienia od akcyzy zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy  
z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2019 roku, poz. 864) i wymaga  
pisemnego oświadczenia nabywcy o przeznaczeniu produktu do celów opałowych.

15,98

Pellet Happy
Din Plus, A1, kaloryczność 18,5 MJ/kg, 
15 kg, cena za 1 t – 1065,00 zł
nr ref. 670131

przy zakupie  
min. 65 szt.  

RABAT 5%

2,79/m.b.

rura Pert Blue Floor
Ø 16 mm, grub. ścianki 2 mm,  
do ogrzewania podłogowego 
nr ref. 20187475

przy zakupie min. 600 m.b. rur 

RABAT 10% 
na rozdzielacze i szafki  
do ogrzewania podłogowego

Szeroka gama okien  
dostępnych od ręki  
i na zamówienie.

w tym okna ciepłe, 3-szybowe

Szczegóły w sklepie.

Uw=1,1
W/m2∙K

Ug=0,7
W/m2∙K

dla całego okna

dla pakietu szybowego

λ = 0,031 W/mK

λ = 0,033 W/mK

2,89/m.b.

rura Pert/al/Pert
Ø 16 mm, grub. ścianki 2 mm
nr ref. 800492

489,00

Grzejnik stalowy dekoracyjny cV22
wym. 60x80 cm, moc 1010 W przy temp. 75/65/20°C, 
podłączenie dolne i boczne
nr ref. 20095775

sprawdź inne moce i wymiary

Dostępne  
kolory

ekogroszek kamienny Patriot Gold
25 kg, kaloryczność 26-28 MJ/kg,  
cena za 1 t – 984,00 zł*
nr ref. 20201601

24,60*

przy zakupie  
min. 40 szt.  

RABAT 5%



Dostępne  
kolory

6 7  Kupuj online Łazienka na fali

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

www.bricoman.pl

46,90

Naświetlacz LeD
moc 50 W, strumień świetlny 4000 lm, 
barwa światła zimnobiała, 6000 K, IP65
nr ref. 20327874

600 szt.

29,90

Oprawa hermetyczna  
do świetlówek LeD
2 x G13, IP54, dł. 128 cm
nr ref. 20241074

Świetlówka LeD t8
trzonek G13, moc 18 W, strumień świetlny 1800 lm,  
barwa światła neutralna, 4000 K
nr ref. 20395984

8,90

799,00

Kabina prysznicowa Juna
wym. 100x70x200 cm, prostokątna, 
szkło grafitowe
nr ref. 593383

brodzik polski 
w komplecie 

899,00*

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

498,00

stelaż podtynkowy solido even
wym. 50x113-133x13-23 cm, przycisk chrom
nr ref. 20450934

449,00

Wc kompakt colour
odpływ poziomy, deska duroplast, 
wolnoopadająca z łatwym wypinaniem
nr ref. 989366

269,00

Kompakt  
Wc Orino
odpływ poziomy, deska PCV
nr ref. 775572

1299,00

Grzejnik Oval,  
podwójny
wym. 170x41x10 cm,  
moc 1607 W przy  
temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, biały
nr ref. 20273470
nr ref. 20003326 – Zintegrowane  
przyłącze kątowe duo-plex, 3/4x3/4”,  
białe, cena regularna – 299,00 zł 
nr ref. 20280085 – Zintegrowane  
przyłącze kątowe duo-plex, 3/4x3/4”,  
czarne matowe,  
cena regularna – 389,00 zł

599,00

Grzejnik  
łazienkowy  
Warp s
wym. 85x50x8 cm,  
moc 585 W  
przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne,  
grafitowy
nr ref. 20113961
nr ref. 20113954 – kolor biały

5,90

Żarówka LeD
moc 9 W, gwint E27, strumień świetlny 
806 lm, barwa światła neutralna 4000K
nr ref. 20039775

seria aria

9,90

Łącznik  
pojedynczy aria
biały
nr ref. 20124706
nr ref. 20124713 – podwójny – cena 12,90 zł

8,90

Gniazdo  
pojedyncze aria 
białe, z uziemieniem
nr ref. 20124783
nr ref. 20124790 – podwójne – cena 10,90 zł

1,99 ramka  
pojedyncza aria
biała
nr ref. 20124874
nr ref. 20124881 – podwójna – cena 3,95 zł

przy zakupie grzejników Oval 

10% RABATU
na zestaw termostatyczny  
duo-plex firmy  
Schlösser

bezkołnierzowy

659,00

Zestaw podtynkowy Wc endo
stelaż Cersanit, deska duroplastowa, 
wolnoopadająca z łatwym wypięciem,  
przycisk chrom
nr ref. 841750

bezkołnierzowy

199,00*

szafka z umywalką Frida
wym. 50x29x80, korpus oraz front 
lakierowane, czarne nóżki oraz uchwyty
nr ref. 20500200

*b
ez

 b
ro

dz
ika

przy zakupie stelaża

RABAT 10% 
na miski
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Panel podłogowy,  
dąb maron
AC4, 8 mm, op. 1,9948 m2 – 39,38 zł
nr ref. 20406904

8 9Produkty w dechęKupuj online

49,90

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

do każdego 
formatu płytek

typ C2TES1

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl
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32,97/m2

Panel podłogowy, dąb dijon
AC4, 8 mm, op. 2,402 m2 – 79,19 zł
nr ref. 20084722

4-stronna  
V-fuga

32,97/m2

Panel podłogowy, dąb lyon
AC4, 8 mm, op. 2,402 m2 – 79,19 zł
nr ref. 20084715

4-stronna 
V-fuga

33,97/m2

Panel podłogowy, dąb costa
AC5, 8 mm, op. 2,397 m2 – 81,43 zł
nr ref. 20128864

33,97/m2

Panel podłogowy, dąb henry
AC5, 8 mm, op. 2,153 m2 – 73,14 zł
nr ref. 20399883

Płytka ścienna ice superwhite glossy, biała 
wym. 29,8x59,8 cm, gat. II, op. 1,25 m2 – 31,25 zł
nr ref. 20499535

Płytka ścienna colori White biała 
wym. 29,8x59,8 cm, gat. II, op. 1,07 m2 – 26,75 zł
nr ref. 20499542

36,95

Zaprawa  
klejowa cM 16 
22,5 + 2,5 kg,  
szara, elastyczna,  
cena za 1 kg – 1,48 zł
nr ref. 930055

1300 szt.

49,95

silikon sanitarny  
ceresit cs 25, biały
280 + 280 ml, biały,  
cena za 1 l  – 89,20 zł
nr ref. 20499304
nr ref. 20499311 –bezbarwny

17,90/m2

Gres techniczny  
Kwazar Grys, szary
wym. 30x30 cm, gat. I, op. 1,62 m2 – 29,00 zł
nr ref. 848491

18,90/m2

Gres techniczny  
Kwazar Grafit, grafitowy
wym. 30x30 cm, gat. I, op. 1,62 m2 – 30,62 zł
nr ref. 20057744

2000 m2

59,90/m2

Gres szkliwiony Pietrasanta, biały mat
wym. 59,8x119,8 cm, gat. II, op. 1,43 m2 – 85,66 zł
nr ref. 20417075

typ C2TE

grzybobójczy

75,00/m2

Panel podłogowy sPc,  
dąb waszyngton
klasa 33, 4 mm, op. 2,196 m2 – 164,70 zł
nr ref. 20399890

wodoodporny

57,97/m2

Panel podłogowy, edmonton
AC6, 12mm, op. 1,48 m2 – 85,80 zł
nr ref. 20282514

połysk

mat

1+1 w SUpERcenie

4-stronna 
V-fuga

4-stronna 
V-fuga

4-stronna 
V-fuga

4500 m2

19,74/m2

41,95

Zaprawa  
klejowa Geoflex
22,5 kg, szara, elastyczna,  
cena za 1 kg – 1,86 zł
nr ref. 926100
nr ref. 20082202  
– Gruntownik, 1 kg,  
cena regularna – 13,90 zł

typ C2TE

przy zakupie  
4 szt. kleju  
2 szt. Gruntownika

1 kg za 2 zł

2000 m2

25,00/m2

1200 m2

25,00/m2

10% GRATIS

Gres szkliwiony Village soft Grey, jasnoszary
wym. 31x62 cm, gat. II, op. 1,54 m2 – 38,50 zł
nr ref. 20453594

1500 m2

25,00/m2

1170 m2

85,00/m2

Panel podłogowy sPc,  
dąb makan
klasa 33, 4 mm, op. 2,196 m2 – 186,66 zł
nr ref. 20510532

imitacja płytki

wodoodporny

87,00/m2

Panel podłogowy sPc,  
biały kamień
klasa 33, 4 mm,  
op. 2,233 m2 – 194,27 zł
nr ref. 20467650

wodoodporny

4-stronna 
V-fuga



Panel podłogowy,  
dąb maron
AC4, 8 mm, op. 1,9948 m2 – 39,38 zł
nr ref. 20406904
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49,90

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

do każdego 
formatu płytek

typ C2TES1

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

www.bricoman.pl

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

www.bricoman.pl

32,97/m2

Panel podłogowy, dąb dijon
AC4, 8 mm, op. 2,402 m2 – 79,19 zł
nr ref. 20084722

4-stronna  
V-fuga

32,97/m2

Panel podłogowy, dąb lyon
AC4, 8 mm, op. 2,402 m2 – 79,19 zł
nr ref. 20084715

4-stronna 
V-fuga

33,97/m2

Panel podłogowy, dąb costa
AC5, 8 mm, op. 2,397 m2 – 81,43 zł
nr ref. 20128864

33,97/m2

Panel podłogowy, dąb henry
AC5, 8 mm, op. 2,153 m2 – 73,14 zł
nr ref. 20399883

Płytka ścienna ice superwhite glossy, biała 
wym. 29,8x59,8 cm, gat. II, op. 1,25 m2 – 31,25 zł
nr ref. 20499535

Płytka ścienna colori White biała 
wym. 29,8x59,8 cm, gat. II, op. 1,07 m2 – 26,75 zł
nr ref. 20499542

36,95

Zaprawa  
klejowa cM 16 
22,5 + 2,5 kg,  
szara, elastyczna,  
cena za 1 kg – 1,48 zł
nr ref. 930055

1300 szt.

49,95

silikon sanitarny  
ceresit cs 25, biały
280 + 280 ml, biały,  
cena za 1 l  – 89,20 zł
nr ref. 20499304
nr ref. 20499311 –bezbarwny

17,90/m2

Gres techniczny  
Kwazar Grys, szary
wym. 30x30 cm, gat. I, op. 1,62 m2 – 29,00 zł
nr ref. 848491

18,90/m2

Gres techniczny  
Kwazar Grafit, grafitowy
wym. 30x30 cm, gat. I, op. 1,62 m2 – 30,62 zł
nr ref. 20057744

2000 m2

59,90/m2

Gres szkliwiony Pietrasanta, biały mat
wym. 59,8x119,8 cm, gat. II, op. 1,43 m2 – 85,66 zł
nr ref. 20417075

typ C2TE

grzybobójczy

75,00/m2

Panel podłogowy sPc,  
dąb waszyngton
klasa 33, 4 mm, op. 2,196 m2 – 164,70 zł
nr ref. 20399890

wodoodporny

57,97/m2

Panel podłogowy, edmonton
AC6, 12mm, op. 1,48 m2 – 85,80 zł
nr ref. 20282514

połysk

mat

1+1 w SUpERcenie

4-stronna 
V-fuga
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4500 m2

19,74/m2

41,95
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22,5 kg, szara, elastyczna,  
cena za 1 kg – 1,86 zł
nr ref. 926100
nr ref. 20082202  
– Gruntownik, 1 kg,  
cena regularna – 13,90 zł

typ C2TE

przy zakupie  
4 szt. kleju  
2 szt. Gruntownika

1 kg za 2 zł

2000 m2

25,00/m2

1200 m2

25,00/m2

10% GRATIS

Gres szkliwiony Village soft Grey, jasnoszary
wym. 31x62 cm, gat. II, op. 1,54 m2 – 38,50 zł
nr ref. 20453594

1500 m2

25,00/m2

1170 m2

85,00/m2

Panel podłogowy sPc,  
dąb makan
klasa 33, 4 mm, op. 2,196 m2 – 186,66 zł
nr ref. 20510532

imitacja płytki

wodoodporny

87,00/m2

Panel podłogowy sPc,  
biały kamień
klasa 33, 4 mm,  
op. 2,233 m2 – 194,27 zł
nr ref. 20467650

wodoodporny

4-stronna 
V-fuga
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54,75

Grunt podkładowy Dulux 
do ścian i sufitów, poj. 8 l, wydajność do 12 m2/l,  
cena za 1 l – 6,85 zł
nr ref. 20158775

64,95

Farba Jedynka
akrylowa, biała, poj. 15 l, wydajność do 10 m2/l,  
cena za 1 l – 4,33 zł
nr ref. 20007050

599,00

Drabina  
wielofunkcyjna  
Krause corda
3x11 stopni
nr ref. 78512

29,99

Klamka eureka
z długim szyldem na klucz,  
nikiel
nr ref. 20109754

sprawdź całą serię

159,00

Klamka elegant
z szyldem na klucz
nr ref. 20088061

wzmocniony 
korpus

sprawdź całą serię

1199,00

Drzwi  
antywłamaniowe  
imperia
wym. 90 cm, lewe, antracyt
nr ref. 20156052

sprawdź całą serię

sprawdź całą serię

sprawdź całą serię

klasa RC2

Dostępne  
kolory

1799,00

Drzwi ciepłe  
Kraków
wym. 90 cm, lewe,  
antracyt
nr ref. 20427386

U=1,3
W/m2∙K

Dostępne  
kolory

sprawdź całą serię

1999,00

Drzwi ciepłe  
tuluza
wym. 90 cm, lewe,  
antracyt
nr ref. 20254612

U=1,3
W/m2∙K

zamek listwowy 
Winkhaus

Dostępne  
kolory

skrzydło  
ramowe Vinci
pokojowe, wym. 80 cm,  
lewe, orzech włoski
nr ref. 20245785

399,00

solidna konstrukcja 
ramowa

kolor odwzorowujący 
naturalne drewno

skrzydło  
bezprzylgowe  
Vector W
wym. 80 cm, lewe,  
malowane na biało
nr ref. 20187650

649,00

zamek magnetyczny 
w cenie

sprawdź inne  
dostępne przetłoczenia

385,00

Drzwi  
techniczne  
ZK isO
wym. 80 cm,  
uniwersalne  
prawe/lewe, białe
nr ref. 943502

ocieplone 
styropianem

Dostępne  
kolory699,00

Drzwi  
wewnątrzlokalowe  
Dominos set
wym. 80 cm, lewe, dąb szary
nr ref. 20487250

ościeżnica, próg, wizjer  
i okucie w komplecie

74,95

Farba Dulux easycare
lateksowa, popisowy biszkopt,  
poj. 2,5 l, wydajność do 14 m2/l,  
cena za 1 l – 29,98 zł
nr ref. 630476

K O L O R Y

72

44,95

Gładź szpachlowa  
Śnieżka  
acryl Putz Finisz 
do wygładzania ścian przed malowaniem, op. 17 kg, 
wydajność do 1 kg/m2, cena za 1 kg – 2,65 zł
nr ref. 271971
nr ref. 871703 – Grunt Śnieżka, poj. 5 l 

49,00

Bluza robocza polarowa 
PasaDer
100% poliester, gramatura 290 g/m?
nr ref. 20500284

S
M

Dostępne  
rozmiary

L
XL
2XL
3XL

349,00

trzewiki robocze  
2 treND 6935.2 
wierzch wykonany z oddychającego  
mikroweluru, antystatyczna wkładka  
wewnętrzna, EN ISO 20345:2011
nr ref. 20509062

S3 41-45

Dostępne  
rozmiary

przy zakupie gładzi  

RABAT 20%
na Grunt Śnieżka

1199,00

Pilarka ukosowa z posuwem r255sMs+
moc 2000 W, 2500 obr./min, tarcza 255 mm
nr ref. 20446342

sprawdź inne wymiary

NOWA
KOLEKCJA

NOWOŚĆ



10 11 Kupuj online Wykończenie ma znaczenie

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

www.bricoman.pl

54,75

Grunt podkładowy Dulux 
do ścian i sufitów, poj. 8 l, wydajność do 12 m2/l,  
cena za 1 l – 6,85 zł
nr ref. 20158775

64,95

Farba Jedynka
akrylowa, biała, poj. 15 l, wydajność do 10 m2/l,  
cena za 1 l – 4,33 zł
nr ref. 20007050

599,00

Drabina  
wielofunkcyjna  
Krause corda
3x11 stopni
nr ref. 78512

29,99

Klamka eureka
z długim szyldem na klucz,  
nikiel
nr ref. 20109754

sprawdź całą serię

159,00

Klamka elegant
z szyldem na klucz
nr ref. 20088061

wzmocniony 
korpus

sprawdź całą serię

1199,00

Drzwi  
antywłamaniowe  
imperia
wym. 90 cm, lewe, antracyt
nr ref. 20156052

sprawdź całą serię

sprawdź całą serię

sprawdź całą serię

klasa RC2

Dostępne  
kolory

1799,00

Drzwi ciepłe  
Kraków
wym. 90 cm, lewe,  
antracyt
nr ref. 20427386

U=1,3
W/m2∙K

Dostępne  
kolory

sprawdź całą serię

1999,00

Drzwi ciepłe  
tuluza
wym. 90 cm, lewe,  
antracyt
nr ref. 20254612

U=1,3
W/m2∙K

zamek listwowy 
Winkhaus

Dostępne  
kolory

skrzydło  
ramowe Vinci
pokojowe, wym. 80 cm,  
lewe, orzech włoski
nr ref. 20245785

399,00

solidna konstrukcja 
ramowa

kolor odwzorowujący 
naturalne drewno

skrzydło  
bezprzylgowe  
Vector W
wym. 80 cm, lewe,  
malowane na biało
nr ref. 20187650

649,00

zamek magnetyczny 
w cenie

sprawdź inne  
dostępne przetłoczenia

385,00

Drzwi  
techniczne  
ZK isO
wym. 80 cm,  
uniwersalne  
prawe/lewe, białe
nr ref. 943502

ocieplone 
styropianem

Dostępne  
kolory699,00

Drzwi  
wewnątrzlokalowe  
Dominos set
wym. 80 cm, lewe, dąb szary
nr ref. 20487250

ościeżnica, próg, wizjer  
i okucie w komplecie

74,95

Farba Dulux easycare
lateksowa, popisowy biszkopt,  
poj. 2,5 l, wydajność do 14 m2/l,  
cena za 1 l – 29,98 zł
nr ref. 630476

K O L O R Y

72

44,95

Gładź szpachlowa  
Śnieżka  
acryl Putz Finisz 
do wygładzania ścian przed malowaniem, op. 17 kg, 
wydajność do 1 kg/m2, cena za 1 kg – 2,65 zł
nr ref. 271971
nr ref. 871703 – Grunt Śnieżka, poj. 5 l 

49,00

Bluza robocza polarowa 
PasaDer
100% poliester, gramatura 290 g/m?
nr ref. 20500284

S
M

Dostępne  
rozmiary

L
XL
2XL
3XL

349,00

trzewiki robocze  
2 treND 6935.2 
wierzch wykonany z oddychającego  
mikroweluru, antystatyczna wkładka  
wewnętrzna, EN ISO 20345:2011
nr ref. 20509062

S3 41-45

Dostępne  
rozmiary

przy zakupie gładzi  

RABAT 20%
na Grunt Śnieżka

1199,00

Pilarka ukosowa z posuwem r255sMs+
moc 2000 W, 2500 obr./min, tarcza 255 mm
nr ref. 20446342

sprawdź inne wymiary

NOWA
KOLEKCJA

NOWOŚĆ



sYsteM MaKPac
W ZestaWie taNieJ:

699,00

Odkurzacz warsztatowy  
Vc2512L 
moc 1000 W, wydajność 3600 l/min,  
poj. zbiornika 25 l
nr ref. 20499521

www.bricoman.pl
Kupuj online 24h/7

19,90

43,90

Pojemnik robusto
poj. 20 l, szary
nr ref. 247926

Pojemnik robusto
poj. 64 l, szary
nr ref. 247940

38,90

Pojemnik robusto
poj. 45 l, szary
nr ref. 553490

Walizka systemowa  
MaKPac typ 1
wym. 295x110x395 mm
nr ref. 20397853

Walizka systemowa  
MaKPac typ 2
wym. 295x163x395 mm
nr ref. 20397860

Walizka systemowa  
MaKPac typ 3
wym. 295x215x395 mm
nr ref. 20397874

79,90

89,90

105,90

139,00

399,00

Walizka systemowa  
MaKPac typ 4
wym. 295x318x395 mm
nr ref. 20397881

Wózek transportowy  
do systemu MaKPac
maks. obciążenie 125 kg
nr ref. 20397895

69,00

Opalarka aB600
moc 2000 W,  
temp. pracy 450-600°C,  
regulacja przepływu powietrza
nr ref. 20216126

219,00

strug 59G678
moc 850 W, 16 500 obr./min, szer. strugania  
82 mm, maks. gł. strugania 3 mm
nr ref. 448035

300 szt.

649,00

Zestaw combo cLX224saJ 
napięcie 12 V, zestaw zawiera wiertarko-wkrętarkę DF333D  
(0-450/1700 obr./min, maks. moment obr. 30 Nm) oraz wkrętarkę udarową 
TD110D (0-2600 obr./min, maks. moment obr. 110 Nm)
nr ref. 20339494

149,00

Wózek składany  
sXWtD_Ft516,  
aluminiowy
wym. 100x40x40 cm,  
nośność 60 kg
nr ref. 20354005

2 akumulatory 2 Ah, 
ładowarka, walizka  
w zestawie

torba  
narzędziowa 

GRATIS

699,00
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