
Oferta ważna  
od 16 do 27 czerwca 2021 r.  
lub do wyczerpania asortymentu.
Sprawdź na ostatniej stronie listę sklepów  
oferujących produkty z gazetki.

Czas 
na remont

Podróż  
z pupilem

Dzień Ojca

Kupuj online na www.bricomarche.pl
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str. 8-9
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domu i mieszkania

pomysły na prezent

niezbędne akcesoria

Szlifierka kątowa
TE-AG 125 CE 
Einhell
moc: 1100 W

prędkość obrotowa: 

3 000-12 000 obr./min

śr. tarczy: 125 mm

*brak tarczy w zestawie

3
GWARANCJI

lata* *po przedłużeniu 
na stronie producenta

Farba lateksowa
Dulux Kolory Świata
poj. 2,5 l
wykończenie: mat
różne kolory
wysoka odporność na szorowanie
wydajność: 14 m2/l
cena za 1 l=17,60 zł

1000 możliwości

str. 9

1 akumulator

SUPER PROMO

159

SUPER PROMO

4399
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Papa wierzchniego krycia 
Izolmat TOP SP 5 m2

samoprzylepna
wysokomodyfikowana SBS
rolka: 5 m²
cena za rolkę: 124,95 zł

dwuwarstwowe pokrycie dachowe

1

1

1

Dysperbit Izohan 10 kg
dyspersyjna masa 
asfaltowo-kauczukowa
renowacja i konserwcja pokryć 
dachowych
wykonywanie izolacji 
przeciwwilgociowych
gruntowanie podłoży mineralnych
cena za 1 kg=2,50 zł

3

na osnowie z welonu 
szklanego

2

1

2

2

Papa wierzchniego 
krycia Extra V60 S42H
termozgrzewalna
rolka: 7,5 m²
cena za rolkę: 43,28 zł

Papa podkładowa 
Supernova V60 S30
termozgrzewalna
rolka: 10 m²
cena za rolkę: 59,90 zł

2

  nie zawiera rozpuszczalników 
oraz substancji toksycznych

  przyjazny dla środowiska
  bezzapachowy
  na suche i wilgotne podłoża

Grunt Nexler 
Bitflex Primer 22 kg
szybkoschnący
gruntowanie podłoży pod izolację 
z mas bitumicznych oraz pap
cena za 1 kg=6,32 zł

  produkt wysoko elastyczny dzięki dużej 
zawartości SBS-u

  na osnowie z poliesteru wzmocnionego 
włóknem szklanym

  montaż papy nie wymaga palnika, butli i gazu
  łatwy, samodzielny montaż

Izolacja dachu 
  z

Papa to doskonały materiał izolacyjny,
który poprzez swoją trwałość i  odporność na uszko-
dzenia mechaniczne jest bardzo popularnym rozwią-
zaniem. Dzięki niskiej cenie i łatwości w montażu papy 
znajdują zastosowanie w izolacji fundamentów, hydro-
izolacji tarasów oraz pokryć dachowych. Nowoczesne 
papy zawierają dodatkowe składniki, które znacznie 
poprawiają parametry techniczne oraz estetykę wy-
kończenia.

czy wiesz, że...

czy wiesz, że...

Dysperbit to substancja, 
której głównym zadaniem jest izolacja 
powierzchni przed wodą. Dzięki łatwej 
aplikacji stosowany jest zarówno na 
fundamenty jak i dachy, stanowiąc 
doskonałą barierę hydroizolacyjną.

dach płaski
podłoże betonowe

dach skośny
podłoże drewniane

samoprzylepna
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Zostań klubowiczem z kartą3

Dysperbit Izohan 10 kg
dyspersyjna masa 
asfaltowo-kauczukowa
renowacja i konserwcja pokryć 
dachowych
wykonywanie izolacji 
przeciwwilgociowych
gruntowanie podłoży mineralnych
cena za 1 kg=2,50 zł

Szpachla malarska 
szer. 10 cm

Paca ścierna
wym. 21 x 10,5 cm

JAKOŚĆ W DOBREJ CENIE
Bogaty asortyment narzędzi Coteka 

tylko w Bricomarché

Podkładowa masa
tynkarska Cerplast 15 kg
kolor: biały 
cena za 1 kg=5,87 zł

Zaprawa klejąca 
do styropianu 
oraz do zatapiania siatki 
Grawis U 25 kg
na podłoża nieodkształcalne 
cena za 1 l=0,80 zł

Siatka z włókna 
szklanego
kolor: pomarańczowy
gramatura: 160 g/m2

1

1

Zaprawa klejąca 
do styropianu 
Grawis S 25 kg
na podłoża nieodkształcalne 
cena za 1 l=0,64 zł

3

3

2

2 4

4

Paca nierdzewna 
wym. 27 x 13 cm

Docieplenie domu
  z 

Właściwe ocieplenie domu 
redukuje koszty energii, a co istotne, zapewnia też optymalną temperaturę 
w jego wnętrzu - nie tylko zimą. Dobra izolacja pełni ważne funkcje także latem.

czy wiesz, że...

Jak 
ocieplić dom?

            zobacz film

8799

399

699

1599 1999

1799

   279
/m2



3. Przęsło -  167/szt. 
wym. 90-120 x 200 cm

2. Brama dwuskrzydłowa -   799/kpl.
wym. 120-150 x 400 cm, zawiera zawiasy

Ogrodzenie ocynkowane Tytus
kolor: czarny (RAL 9005)

1. Furtka -  259/szt.
wym. 120-150 x 90 cm
zawiera zawiasy, lewa/prawa

10
GWARANCJI

lat* *po rejestracji na stronie www.polbram.eu

1 2 3

Cegła klinkierowa 
Portland -  2,39/szt.
NFNM10
wym. 24 x 11,5 x 7,1 cm

4. Cegła klinkierowa 
Melbourne -  1,49/szt.
RFNM16
wym. 24 x 7,1 x 11,5 cm

Cegła klinkierowa 
Adelajda -  1,89/szt.
NFNM19
wym. 29 x 11,5 x 5,2 cm

Zaprawa do klinkieru 
szara Klinker S 25 kg
-  18,99/szt.
do murowania i fugowania 
cena za 1 kg=0,76 zł

Beton komórkowy 
Marketblok 12 cm
 -  5,49/szt.
wym. 12 x 20 x 59 cm

Ogrodzenia 
  w 

1. Siatka pleciona
dł. 10 mb
wys. 1,5 m
oczko: 60 x 60 mm 
gr. drutu: 2,4 mm
kolor: zielony - 79,99 zł
kolor: antracyt - 89,99 zł

Słupek 
ogrodzeniowy
wys. 2 m
kolory: zielony, antracyt

4 GRODZISZ? MASZ TO W BRICO!

2. Siatka zgrzewana
dł. 15 mb
wys. 1,5 m
kolor: zielony

siatki
i akcesoria

4

4

czy wiesz, że...

Ogrodzenie z siatki 
ma sporo zalet. Niezależnie od rodzaju wyko-
nane jest z drutu powleczonego otuliną PCV.

1 2

2499 9749

od 7999



Drzewo ozdobne
wys. 150-200 cm
doniczka: 5 l 
wybrane gatunki: Brzoza, 
Lipa, Platan, Grab, Katalpa, 
Klon, Grujecznik, Buk, Dąb, 
Ambrowiec

Farba lateksowa 
Dekoral Akrylit W biała
poj. 10 l
wykończenie: mat
do ścian i sufitów
wydajność: 14 m2/l
cena za 1 l=6,59 zł

Farba lateksowa 
Dekoral Clean&Color
poj. 2,5 l, wykończenie: mat
odporna na plamy, 
zmywanie i szorowanie
wydajność: 16 m2/l
cena za 1 l=21,60 zł

Jak 
pomalować
sufit 
i ściany?

    przeczytaj poradę

5
Zostań klubowiczem z kartą5

drzewka
ozdobne

letni
remont

Impregnat do drewna 
Sadolin Classic 
hybrydowy
poj. 4,5 l
zabezpiecza drewno 
przed czynnikami atmosferycznymi
wydajność: 14 m2/l
cena za 1 l=19,11 zł

Lakierobejca 
ochronno-dekoracyjna
Sadolin Extra
poj. 2,5 l
tworzy trwałe powłoki odporne 
na biokorozję, 
nie łuszczy się i nie pęka
wydajność: 20 m2/l
cena za 1 l=46,80 zł

   

Jak 
zabezpieczyć 
drewno
ogrodowe?

         zobacz film

+ 
PĘDZEL 
GRATIS

czy wiesz, że...

Gęste drzewa
przy ogrodzeniu mogą uratować nas 
od hałasu ulicy - stanowią bowiem 
doskonałą barierę akustyczną. Rośliny 
skutecznie tłumią dźwięki, więc za-
pewnią nam więcej spokoju podczas 
letniego wypoczynku przy domu.

zabezpiecz
ogrodzenie z drewna

117
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1. Rura RL
kolor: biały 
2 m
RL-16 - 2,29 zł 
RL-22 - 2,89 zł

1

2

Puszka instalacyjna 
1. końcowa - 0,39 zł
wym. 6 x 6 x 4 cm
montaż: podtynkowy
2. końcowa głęboka - 0,59 zł
wym. 6 x 6 x 6 cm
montaż: podtynkowy
3. końcowa głęboka - 0,99 zł
wym. 6 x 6 x 4 cm 
montaż: podtynkowy

Rura elektroinstalacyjna 
karbowana RKGL
kolor: szary 
320 N 
10 mb
RKGL 16, wym. Ø 1,6 x 1000 cm - 8,37 zł
RKGL 20, wym. Ø 2 x 1000 cm - 9,99 zł

Złączka 12-torowa
2,5 lub 4 mm2

Złączka samozaciskowa
2,5 mm²
bezgwintowa 
rodzaje: 2-krotna, 3-krotna, 
4-krotna , 5-krotna

Rura karbowana 16/11
25 mb

   

Jak 
łączyć
kable?

         zobacz film

Przewód instalacyjny 
YDYP 450/750V
3 x 1,5, dł. 10 m - 34,99 zł
3 x 2,5, dł. 10 m - 52,99 zł
3 x 1,5, dł. 25 m - 89,99 zł
3 x 2,5, dł. 25 m - 129,00 zł

Zestaw instalacyjny
zestaw zawiera: próbnik, taśmę 
izolacyjną oraz szynę torową

Instalacja 
  elektryczna

1

2

Kupuj online na www.bricomarche.pl6

3

łączeniowa

1 2

czy wiesz, że...

Łączenie przewodów  elektrycznych można wykonać 

za pomocą puszek elektrycznych, a także złączek. 

 

domowa instalacja
telewizyjna

od 3499

od 039
od 199

1299

od 837

249

od 229

2. Kanał elektroinstalacyjny
wym. 20 x 12 x 2000 mm - 6,39 zł 
wym. 25 x 15 x 2000 mm - 7,39 zł

od 639

   699
/kpl.



Wyłącznik nadprądowy 1P-B  
st. ochrony: IP20
prąd znam.: 16 A 
ilość biegunów: 1 

Łącznik lub gniazdo Rosa
st. ochrony: IP 20, kolor: biały 
1. Łącznik jednobiegunowy 
pojedynczy bez ramki - 9,99 zł
230 V, 10 A 
2. Gniazdo wtyczkowe
pojedyncze b/u - 7,99 zł
250 V, 16 A
*Ramka pojedyncza - 1,99 zł

1

2

Obudowa S-3 
z szybą IP30 
st. ochrony: IP30, 
kl. izolacji: 2, il. modułów: 3,
il. rzędów: 1, 
rodz. zamka: zacisk, 
montaż: natynkowy

Seria gniazd, łączników 
i ramek NILOE STEP 
Legrand
st. ochrony: IP20
kolory: czarny mat, biały

1. Ramka pojedyncza biała - 2,99 zł, 
czarna - 8,49 zł
2. Gniazdo pojedyncze białe - 8,99 zł, 
czarne - 12,69 zł
3. Łącznik jednobiegunowy biały - 7,89 zł, 
czarny - 12,69 zł

Zostań klubowiczem z kartą7

Gniazdo lub łącznik BRAVO  
st. ochrony: IP54 
wym. 6,1 x 4 x 6,9 cm 
1. Łącznik pojedynczy n/t - 11,99 zł 
kolor: biały
2. Gniazdo pojedyncze z/u - 12,99 zł 
kolor: bialy/dymne wieczko

Seria gniazd i łączników Eco
st. ochrony: IP20
kolor: biały 
różne wymiary i rodzaje

Gniazdo lub łącznik Jowisz
kolor: biały 
1. Gniazdo pojedyncze - 5,99 zł 
2. Łącznik pojedynczy - 6,99 zł

Obudowa S-5 IP 30 z szybą
st. ochrony: IP30, 
kl. izolacji: 2, il. modułów: 5,
il. rzędów: 1,
rodz. zamka: zacisk
montaż: natynkowy

Obudowa izolacyjna 
S8 szybka dymna 
IP30 Duwi  
st. ochrony: IP30, 
il. modułów: 8, il. rzędów: 1
montaż: natynkowy

Obudowa S-12 n.t.
st. ochrony: IP30, 
il. modułów: 12, il. rzędów: 1, 
montaż: natynkowy

   

Jak 
wymienić
gniazdko?

         zobacz film

Obudowa S-2 MIKRO 
st. ochrony: IP30, 
kl. izolacji: 2, il. modułów: 2, 
il. rzędów: 1, 
rodz. zamka: klik
montaż: natynkowy

jednobiegunowy

od 299

od 399

od 599

od 799

od 1199

849

799

499

899

2499

3889

31 2



Dalmierz PLR 30c
zasięg: 30 m
bluetooth

Sygnalizator 
elektroniczny
SMART 7
identyfikacja optyczna
i akustyczna brania
kolor diody: czerwony

Wędka Zaffira 
SPINNING TX
dł. całkowita: 270 cm
dł. transportowa: 140 cm 
ciężar wyrzutu: 10-30 g

Kołowrotek 
Tramp TM 200 Jaxon
przełożenie: 5,2:1
poj. szpuli: 0,20 mm/230 m
il. łożysk bb: 3, hamulec tył

Organizer Domino 36 
czarny
wym. 36,4 x 26,8 x 6,6 cm
regulowane przegrody

Podbierak ECO
dł. całkowita: 150 cm
dł. po złożeniu: 65 cm
śr. oczek: 8 mm
wym. kosza: 50 x 50 cm

Skrzynka narzędziowa 
Stuff Semi Profi Carbo
aluminiowe zapięcia
wytrzymała konstrukcja 
z poliwęglanu
wym. 41,5 x 20 x 22,6 cm,
poj. 11,6 l - 24,99 zł 
wym. 52,5 x 24,6 x 25,6 cm,
poj. 24 l - 38,99 zł

Zestaw bitów i wierteł Bosch
34 elementy
w zestawie:
bity, rozwiertak, uchwyt magnetyczny, 
wiertła: do drewna, betonu, metalu

Czapka z daszkiem
kolor: moro
latarka w daszku

dla Taty 
wędkarza

dla Taty 
majsterkowicza

Strój i akcesoria 
na wędkowanie

  przeczytaj poradę

23.06 Dzień Ojca
 pomysły na prezent

od 2499

259

2499 1999

1699

7199 3699 2999

3999
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Zestaw startowy 18 V
akumulator: 2,5 A h
szybka ładowarka: 3 A

Wiertarko-wkrętarka
napięcie: 18 V
max. prędkość obrotowa: 550 obr./min
regulacja momentu obrotowego: 21 
max moment obrotowy: 35 Nm

Szlifierka kątowa
napięcie: 18 V
max. prędkość obrotowa: 8500 obr./min
śr. tarczy: 115 mm

Wyrzynarka
napięcie: 18 V
liczba skoków: 2700 skok./min
3 stopniowa regulacja skoku
max. gł. cięcia drewno/tworzywo/stal: 
80/12/10 mm

Szlifierka mimośrodowa
napięcie: 18 V 
prędkość obrotowa: 14000–22000 obr./min
regulacja prędkości - elektroniczna
śr. stopy: 125 mm
regulacja obrotów, aktywne odsysanie pyłu

Pilarka tarczowa
napięcie: 18 V
śr. tarczy: 150 mm
max. prędkość obrotowa 4200 obr./min

Piła szablasta
napięcie: 18 V
max. liczba skoków: 26000 skok/min
skok brzeszczotu: 22 mm

Reflektor
napięcie: 18V lub 230 V
liczba diod LED: 20 szt. 
strumień świetlny: 2000 lm 
barwa światła: 5700 K 
liczba stopni regulacji jasności: 3 ustawienia

Superoferta 
  na Dzień Ojca

269

119167

249 229 179

199



10 PODRÓŻUJESZ? MASZ TO W BRICO!

Jak  przygotować
auto do wakacyjnej
podróży?

    przeczytaj poradę

Niezbędnik
  kierowcy

czy wiesz, że...

Preparat WD-40 oprócz usuwania rdzy, zapo-
bieganiu korozji oraz uwalnianiu zaciśniętych mecha-
nizmów może mieć inne zastosowanie?
Za pomocą WD-40 można usunąć tłuszcz i  lakier 
z powierzchni ceramicznych, a także zmyć tusz z dłu-
gopisu z powierzchni ścian. Oprócz tego świetnie się 
sprawdzi do czyszczenia fug. 

Preparat wielofunkcyjny 
aplikator WD-40
poj. 450 ml 
cena za 1 l=44,42 zł

1999

czy wiesz, że...

Gaśnica
to obowiązkowy element wy-
posażenia samochodu? Za-
wartość środka gaśniczego nie 
może być mniejsza niż 1 kilo-
gram. Pamiętaj, że brak gaśni-
cy może przyczynić się także 
do negatywnego wyniku prze-
glądu technicznego pojazdu.

Gaśnica aluminiowa
1 kg
ABC

1999

Apteczka samochodowa
zgodna z normą DIN 13164

1999

Fotelik samochodowy
dla dzieci o wadze
od 15 do 36 kg
różne kolory  

1899

Choinka zapachowa
WUNDER-BAUM
różne rodzaje

399

Płyn do spryskiwaczy letni
5 l 
cena za 1 l=0,80 zł

399

Kanister plastikowy
5 l

999



     

Piłka
śr. 6,5 cm - 6,99 zł
śr. 8,2 cm - 7,99 zł 

Legowisko niskie
wzór: kości i łapki 
różne kolory
poliester - oxford 
roz. S, wym. 45 x 40 x 14 cm  - 44,99 zł
roz. M, wym. 57 x 48 x 15 cm - 54,99 zł
roz. L, wym. 67 x 56 x 16 cm - 64,99 zł

Miska składana podróżna
wym. 14,5 x 5 cm
poj. 250 ml
kolory: zielony, niebieski

Transporter Gulliver
wym. 28 x 46 x 30 cm
kolor: zielony, drzwiczki plastikowe
tworzywo sztuczne w 90% pochodzące 
z recyklingu

Karma mokra dla psów 300 g
smaki: z wołowiną, z drobiem 
cena za 1 kg=6,63 zł 
*150 g, smak: z drobiem - 1,49 zł 
cena za 1 kg=9,93 zł

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

11
Zostań klubowiczem z kartą11

Szelki regulowane
różne kolory 
roz. M: max. dł. 38 cm, szer. 1,5 cm  - 12,99 zł 
roz. L: max. dł. 59 cm, szer. 2 cm - 14,99 zł

Smycz
dł. 120 cm
różne kolory 
roz. M, szer. 1,5 cm - 9,99 zł
roz. L, szer. 2 cm - 11,99 zł

Czas na podróż 
  z pupilem

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

Przysmak dla psa 200 g
trenerki
różne rodzaje
wiek psa: 1+ 
cena za 100 g=2,50 zł

Smycz 
do samochodu
wym. 10 x 2 x 33,5 cm
kolor: czarny

1499

4999

119 199

649

499

od 999

Obroża regulowana
różne kolory  

roz. M: max. dł. 38 cm, szer. 1,5 cm - 6,99 zł 
roz. L: max. dł. 46 cm, szer. 2 cm - 7,99 zł 

od 699

od 699

od 4499

od 1299

 1199
/op.



Informator handlowy 12/2021 ważny od 16 do 27 czerwca  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 16 do 27 czerwcaRATY  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 15.03.2021 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.

Wiertarko wkrętarka 18 V 
Stanley
akumulator: 2 x 1,3 Ah
prędkość obrotowa: 
0-350/0-1500 obr./min 
max. moment obrotowy: 47 Nm
szybka ładowarka, miękka torba

Olej Platinum Classic 
poj. 4,5 l 
mineralny - 47,99 zł
półsyntetyczny - 49,99 zł 
cena za 1 l=od 10,66 zł

3
GWARANCJI

lata* po przedłużeniu 
na stronie producenta369

od 4799

Aleksandrów Kujawski, Babice Nowe, Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Białogard, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Bytom, ul. Narutowicza 11 e, Bytom, ul. Zabrzańska 33, Bytów, Chodzież, 
Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, Gdynia, Giżycko, Głogów, Głuchołazy, Gniezno, Goleniów, Golub-Dobrzyń, Gostyń, Gostynin, Grodzisk Wlkp., 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, Kutno, Kwidzyn, Lębork, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Mława, Mogilno, Morąg, Mrągowo, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy 
Tomyśl, Oborniki Wlkp., Oława, Ostróda, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów, 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, Wolsztyn, Wrocław, Września, Wschowa, Wyszków, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zduńska Wola, Zielona Góra, ul. Batorego 81 a, Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin. 
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