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Skrzydło Verte  
Premium E5
pokojowe, bezprzylgowe,  
wym. 80 cm, lewe,  
lakier premium biały,  
zamek magnetyczny
nr ref. 20380451

649,00*
34,97/m2

Panel  
podłogowy,  
dąb georgia red
AC4, 8 mm, op. 2,402 m2 – 84,00 zł
nr ref. 20316751

4-stronna  
V-fuga

31,97/m2

Panel  
podłogowy,  
dąb marcelo
AC4, 8 mm, op. 2,153 m2 – 68,83 zł
nr ref. 20399834

34,97/m2

Panel  
podłogowy,  
dąb rodrigo
AC5, 8 mm, op. 2,153 m2 – 75,29 zł
nr ref. 20399876

43,97/m2

Panel  
podłogowy, dąb dakota
AC5, 8 mm, op. 2,2 m2 – 96,73 zł
nr ref. 20303206

49,97/m2

Panel  
podłogowy,  
dąb alexander
AC6, 10 mm, op. 1,975 m2 – 98,69 zł
nr ref. 20502734

80,00/m2

Panel podłogowy SPc, szary kamień
klasa 33, 4 mm, op. 2,233 m2 – 178,64 zł
nr ref. 20399904

76,00/m2

Panel  
podłogowy SPc, dąb barcelona
klasa 33, 4 mm, op. 2,196 m2 – 166,90 zł
nr ref. 20399946

79,00/m2

Panel podłogowy SPc, dąb havana
klasa 33, 4 mm, op. 2,196 m2 – 173,48 zł
nr ref. 20442051

99,00/m2

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

349,00*

solidna konstrukcja 
ramowa

kolor imitujący 
drewno

ocieplane 
styropianem

sprawdź całą serię

64,90

klamka Euforia
z krótkim szyldem, czarna
nr ref. 20430354

sprawdź całą serię

24,90

klamka cubus
z długim szyldem, na klucz,  
czarny mat
nr ref. 20400604

sprawdź całą serię

399,00*

Skrzydło Verte G
pokojowe, wym. 80 cm,  
lewe, białe
nr ref. 760172

solidna konstrukcja 
ramowa

sprawdź całą serię

sprawdź całą serię

589,00

Drzwi zewnętrzne 
techniczne  
Technical 40 
wym. 80 cm, lewe, antracyt,  
RAL 7016
nr ref. 20518050

sprawdź całą serię

Dostępne  
kolory

1199,00

Drzwi zewnętrzne  
Nordica 55 
wym. 90 cm, lewe, antracyt
nr ref. 20518624

sprawdź całą serię

Dostępne  
kolory

wodoodporny

wodoodporny

wodoodporny

wodoodporny

4-stronna  
V-fuga

4-stronna  
V-fuga

4-stronna  
V-fuga

4-stronna  
V-fuga

4-stronna  
V-fuga

4-stronna  
V-fuga

struktura 
synchroniczna

www.bricoman.pl

Panel podłogowy, dąb sangria
AC4, 8 mm, op. 1,9948 m2 – 39,38 zł
nr ref. 20406911

przy zakupie drzwi  
z ościeżnicą klamka 
Euforia  

za 1 zł
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Skrzydło Etna
pokojowe, wym. 80 cm, lewe,  
dąb olejowany
nr ref. 859383

3200 m2

19,74/m2

1800 m2

69,00/m2

Panel  
podłogowy SPc,  
old oak
klasa 32, 4 mm,  
op. 2,425 m2 – 167,33 zł
nr ref. 20515005

1800 m2

69,00/m2

Panel  
podłogowy SPc,  
noble oak
klasa 32, 4 mm,  
op. 2,425 m2 – 167,33 zł
nr ref. 20514991

wodoodporny

4-stronna 
V-fuga

imitacja płytki

sprawdź ułożenie w jodełkę
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200 szt.

479,00

kabina prysznicowa  
kora
wym. 80x80x195 cm, półokrągła,  
profil chrom, szkło transparentne
nr ref. 20244784

699,00

859,00

kabina  
prysznicowa  
Lagos
wym. 80x80x190 cm,  
kwadratowa,  
profil czarny mat,  
szkło transparentne,  
bez brodzika
nr ref. 20182841

319,00

kolumna  
prysznicowa  
Simone
deszczownia, słuchawka,  
bateria termostatyczna,  
kolor chrom
nr ref. 20111882

459,00

kolumna  
prysznicowa  
musta
deszczownia, słuchawka,  
bateria termostatyczna,  
kolor czarny mat
nr ref. 20336344

1099,00

System  
podtynkowy  
Parma
deszczownia,  
słuchawka prysznicowa,  
wąż prysznicowy,  
mieszacz,  
kolor czarny mat
nr ref. 20181245

219,00

Bateria umywalkowa 
Parma
nr ref. 20181175

174,00

Bateria umywalkowa  
Start Edge
nr ref. 20182246

698,00

1397,00

Zestaw  
podtynkowy  
wc Unifix modo
stelaż Geberit,  
deska wolnoopadająca,  
duroplastowa,  
przycisk chrom
nr ref. 977872

Stelaż  
podtynkowy  
Gavo
przycisk czarny mat
nr ref. 20446111

629,00

wc kompakt  
Debbra Round
odpływ poziomy,  
miska bezkołnierzowa,  
deska wolnoopadająca,  
duroplastowa
nr ref. 20154652

500 szt.

319,00

wc kompakt  
cersania
odpływ poziomy,  
miska bezkołnierzowa,  
deska wolnoopadająca,  
duroplastowa
nr ref. 20368131

brodzik  
w komplecie

sprawdź wym. 90 cm

sprawdź całą serię sprawdź całą serię

bezkołnierzowy 

389,00

Stelaż podtynkowy Gavo
przycisk czarny mat
nr ref. 20446111

brodzik polski  
w komplecie

sprawdź wym. 90 cm

999,00

Zestaw  
podtynkowy  

wc arago
stelaż pneumatyczny Cersanit,  

miska City Oval,  
deska wolnoopadająca,  

duroplastowa, przycisk chrom
nr ref. 20192753

bezkołnierzowy Zestaw  
podtynkowy  
wc Geo
stelaż Grohe,  
deska wolnoopadająca,  
duroplastowa,  
przycisk chrom
nr ref. 20450962

przy zakupie stelaża 

RABAT 10%
na miskę

5Łazienka na faliwww.bricoman.pl

kabina prysznicowa kate
wym. 80x80x195 cm, kwadratowa, 
profil chrom, szkło grafitowe
nr ref. 20206991
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39,90

Gotowa gładź Toupret
do naprawy ubytków, op. 20 kg, 
wydajność ok. 12 m2/1 mm grub., 
cena za 1 kg – 2,00 zł
nr ref. 20156780

33,95

Gładź szpachlowa IN 35
do wypełnienia ubytków, op. 20 kg,  
wydajność do 1 kg/m2,  
cena za 1 kg – 1,70 zł
nr ref. 801080

44,95

Grunt  
głęboko penetrujący cT 17
do nasiąkliwych podłoży, poj. 5 l,  
wydajność 5-10 m2/l,  
cena za 1 kg – 8,99 zł
nr ref. 801031

Gres szkliwiony Statuario, biały
wym. 30x60 cm, gat. I, op. 1,08 m2 – 34,45 zł
nr ref. 20511295

Gres szkliwiony  
Statuario, biały
wym. 60x60 cm, gat. I,  
op. 1,44 m2 – 57,46 zł
nr ref. 20511281

Gres szkliwiony  
Verona Beige,  
beżowy
wym. 59,7x59,7 cm, gat. I,  
op. 1,43 m2 – 92,95 zł
nr ref. 20375432

59,00/m2

Płytka Tamoe, biała
wym. 9,8x19,8 cm, gat. I, op. 0,89 m2 – 52,51 zł
nr ref. 499751

65,00/m2

Płytka ścienna Supreme Grys, szara
wym. 25x75 cm, gat. I, op. 1,3 m2 – 84,50 zł
nr ref. 20376902

17,50/szt.

Dekor ścienny Supreme Grys mix
wym. 25x75 cm, gat. I 
nr ref. 20376916

225 szt.

89,90

Folia izolacyjna w płynie cL 51
5 kg + 1,25 kg, elastyczna, jednoskładnikowa, 
cena za 1 kg – 14,38 zł
nr ref. 20511953

39,98

Zaprawa  
klejowa  
adesilex P9
25 kg, szara, elastyczna, cena za 1 kg  – 1,60 zł
nr ref. 364742

26,00

Zaprawa 
klejowa Gres multi 105
25 kg, szara, elastyczna, cena za 1 kg  – 1,04 zł
nr ref. 20246905
nr ref. 20188952 - grunt szybkoschnący Unifix, 5 l, cena regularna – 17,50 zł

50,37

Zaprawa klejowa  
Geoflex Express
22,5 kg, cena za 1 kg  – 2,24 zł
nr ref. 20341874

900 szt.

43,95

Grunt 
Jedynka
podkładowy, 
poj. 10 l,  
wydajność do 10 m2/l,  
cena za 1 l – 4,40 zł
nr ref. 20466936

zalecana do 
kuchni i łazienek

430 szt.

67,90

System poziomowania mix
250 klipsów + 100 klinów, cena za 1 szt. – 0,19 zł
nr ref. 20167665

sprawdź z klipsem 1 mm

typ C2TE

typ C2T

klips 1,5 mm

85,00/m2

Płytka ścienna  
Frozen Lake 
white, biała
wym. 39,8x119,8 cm, gat. I,  
op. 0,95 m2 – 80,75 zł
nr ref. 20335364

szczypce 

GRATIS

przy zakupie 6 szt. 
grunt Unifix, 5 l  

za 1 zł

przy zakupie  
15 szt. polar 

GRATIS*

25% 
GRATIS

Płytka ścienna
Frozen Lake  
struktura, biała
wym. 39,8x119,8 cm, gat. I,
op. 0,95 m2 – 80,75 zł
nr ref. 20335371

85,00/m2

350 m2

65,00/m2

2000 m2

39,90/m2

1500 m2

31,90/m2
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53,95

Farba Śnieżka Eko
akrylowa, biała, poj. 10 l, wydajność do 13 m2/l,  
cena za 1 l  – 5,40 zł
nr ref. 272104

61,00

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

147,00

Farba Dulux Idealny Sufit
lateksowa, biała, poj. 9 l, wydajność 13 m2/l, 
cena za 1 l  – 16,33 zł
nr ref. 20473243

24,95

Zestaw malarski
kuweta, wałek,  
folia malarska
nr ref. 20264496

Seria Niloe Step
biały mat

5,40

Żarówka LED
moc 4,5 W, trzonek GU10,  
strumień świetlny 360 lm, 4000 K
nr ref. 813610

neutralna 
barwa 
światła

450 szt.

69,00

Panel LED, do sufitów podwieszanych 
moc 40 W, strumień świetlny 3800 lm, 4000 K,  
wym. 595x595 mm
nr ref. 20395991

39,00

Plafon LED URaN c
moc 18 W, strumień świetlny 1350 lm, 
4000 K, Ø 33 cm, IP44
nr ref. 20335931

neutralna  
barwa światła

39,80

Oprawa sufitowa OH36
moc 35 W, trzonek GU10, biała
nr ref. 840973

28,80

Zestaw 3 x oczko LED Olin
trzonek GU10, kolor nikiel, żarówka  
o mocy 3,5 W, 3000 K
nr ref. 20075055

ciepła barwa 
światła

44,90

Zestaw 3 x oczko Sun
trzonek GU10, czarny, żarówka LED  
o mocy, 3,5 W, strumień świetlny 250 lm, 3000 K
nr ref. 20132623

ciepła barwa 
światła

6,90

Łącznik pojedynczy 
nr ref. 20388333

9,90

Łącznik podwójny
nr ref. 20388354

6,90

Gniazdo pojedyncze
nr ref. 20388585

9,90

Gniazdo  
podwójne,  
z uziemieniem
nr ref. 20388606

2,90

Ramka  
pojedyncza
nr ref. 20388760

94,95

Farba Dulux  
Easy care Plus
tytanowa, loftowy granat, poj. 2,5 l,  
wydajność do 16 m2/l,  
cena za 1 l – 37,98 zł
nr ref. 20278832

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

14,95

Płyn Sidolux Profi
do mycia po remoncie, poj. 1 l
nr ref. 777882 
nr ref. 777994 – płyn do szyb Sidolux Crystal,  
cena regularna – 9,90 zł

1200 szt.

30,50

Piana montażowa  
yellow Soudal
pistoletowa, poj. 750 ml,  
cena za 1 l – 40,70 zł
nr ref. 597261

K

O L O R Ó W

68

neutralna 
barwa światła

Dostępne  
kolory

19,99/m2

Płyta Orbit, do zabudowy sufitów 
podwieszanych
wym. 13x600x600 mm, op. 5,76 m2 – 115,14 zł
nr ref. 869204

sprawdź cały system

K O L O R Y

32

przy zakupie 12 szt. 

RABAT 10%
przy zakupie 1 szt.   

RABAT 50%
na płyn do szyb

przy zakupie min. 5 op. płyty 

RABAT 10%
na konstrukcję
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399,00

Nagrzewnica  
gazowa HNB-15
moc 16,5 kW, przepływ powietrza 450 m3/h, 
zużycie gazu 1,22 kg/h
nr ref. 20404160

145,00

Podest aluminiowy HOP-UP
wym. 76x30, wys. podestu 49 cm
nr ref. 20402522

345,00

Drabina aluminiowa, przegubowa 
4x3 stopnie, z platformą, obciążenie maks. 150 kg
nr ref. 20402536

3,59/m2

wełna mineralna  
izolacyjna,  
szklana, 5 cm
op. 19,2 m2 – 68,90 zł
nr ref. 670313 

15,49/m2

Papa 
wierzchniego 
krycia Top PyE 
PV250 S 5,2s SBS, termozgrzewalna
rolka 5 m2 – 77,45 zł
nr ref. 20168274

wylewka  
betonowa  
441 m-15
25 kg,  
zalecana grub. 25-80 mm,  
cena za 1 kg  – 0,31 zł
nr ref. 20203631

7,75

15,70

Posadzka cementowa  
weber Optima
25 kg, błyskawiczna, zalecana grub. 10-90 mm, 
cena za 1 kg – 0,63 zł
nr ref. 20353494

58,70

Gładź polimerowa GTa
18 kg, biała, cena za 1 kg – 3,26 zł
nr ref. 20182414

355,00

Drabina wielofunkcyjna corda
3x7 stopni, z funkcją ustawienia na schodach
nr ref. 452564

Grzejnik stalowy 
cV22
wym. 60x100 cm, 
moc 1385 W  
przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne
nr ref. 20095635 
nr ref. 501424 – zestaw termostatyczny  
Schosser, cena regularna – 79,00 zł

389,00
799,00

Grzejnik łazienkowy Nameless
wym. 90x50x10 cm,  
moc 366 W przy temp. 75/65/20°C, 
podłączenie dolne, czarny matowy
nr ref. 20308015

2149,00

kocioł gazowy  
clas X 24cF EU
2-funkcyjny,  
otwarta komora spalania,  
moc 25,8 kW
nr ref. 20104441

2,99/m.b.

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

producent 
Wavin

15,90

Pellet Smile
15 kg, 17,4 MJ/kg, cena za 1 t – 1060,00 zł 
nr ref. 934773

89,90

Drabina aluminiowa
5-stopniowa,  
obciążenie maks. 125 kg
nr ref. 20402592

59,90

Drabina aluminiowa
4-stopniowa,  
obciążenie maks. 125 kg
nr ref. 20402585

Sprawdź całą,  
szeroką ofertę drabin

1499,00

Zmiękczacz  
wody 1650  
BNT Primo
zawartość złoża 25 l
nr ref. 20451186 
nr ref. 57442 – sól zmiękczająca  
w tabletkach, 25 kg, cena regularna – 29,80 zł

*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.

przy zakupie grzejników  
z podłączeniem dolnym  
o dł. 60-120 cm 

RABAT 15% 
na zestaw termostatyczny Schlösser

sprawdź inne wymiary

Dostępne  
kolory

przy zakupie 1 szt. 

RABAT 10% 
na sól
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649,00

młotowiertarka DcH133N*
SDS-plus, maks. Ø wiercenia 26 mm,  

energia udaru 2,6 J
nr ref. 20299293

779,00

Pilarka  
łańcuchowa  
Dcm565N-XJ*
dł. prowadnicy 30 cm,  
waga 3,3 kg
nr ref. 20500214

365,00

Szlifierka mimośrodowa 
DwE6423
moc 280 W, 8 000-20 000 obr./min, 
Ø talerza 125 mm
nr ref. 20299160

179,00

Szlifierka kątowa 59G187
moc 900 W, Ø tarczy 125 mm,  
3000-12000 obr./min
nr ref. 20008023

339,00

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

1499,00

Odkurzacz warsztatowy 
aSR 25 L Sc
moc 1400 W, poj. zbiornika 25 l
nr ref. 20504050

519,00

kompresor Basic 250-24 w
poj. 24 l, 2850 obr./min, 1,5 kW, 200 l/min,  
ciśnienie maks. 8 barów
nr ref. 20367746

139,00

Ogrodniczki  
jeansowe  
JImmy
100% bawełna,  
gramatura 283 g/m2,  
rozmiar L
nr ref. 20511351

139,00

kurtka jeansowa STaNT
98% bawełna, 2% elastan,  
gramatura 307 g/m2, rozmiar L
nr ref. 20511393

XS
S

Dostępne  
rozmiary

M
L

XL

S
M

Dostępne  
rozmiary

L
XL

2XL

Seria narzędzi z silnikiem bezszczotkowym, 
18 V Dewalt

latarka LED 
Metabo

GRATIS

1799,00

dodatkowy uchwyt  
w komplecieregulacja obrotów

2 akumulatory 
5 Ah

Zestaw  
elektronarzędzi  
18V Dck2020P2T 
wiertarko-wkrętarka DcD791:  
moment obrotowy (miękki/twardy) 27/70 Nm;  
szlifierka kątowa DcG405: Ø tarczy 125 mm,  
9000 obr./min;  
ładowarka; walizka
nr ref. 20512765

Pilarka  
łańcuchowa  
Dcm565N-XJ*
dł. prowadnicy 30 cm, waga 3,3 kg
nr ref. 20500214
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Wszystkie ceny zawierają VAT. Bricoman informuje, że zdjęcia niektórych produktów nie są dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistości. Niniejsza gazetka nie stanowi 
oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Bricoman Polska zastrzega, że nie może wykluczyć występowania w gazetce 
błędów i oczywistych omyłek. Sprostowania błędów czy omyłek, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą publikowane na stronie www.bricoman.pl niezwłocznie po ich 
zauważeniu. Podane ilości okazji przewidziane są dla dziewięciu sklepów. Oferta ważna od 02.11 do 28.11 lub do wyczerpania zapasów.



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

