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Szeroka gama okien  
dostępnych od ręki  
i na zamówienie

Szczegóły w sklepie

2 3  www.bricoman.plKupuj online

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

Oszczędność na lata

Panele fotowoltaiczne przetwarzają energię  
słoneczną na prąd. Mogą być zamontowane  

w każdym, mocno nasłonecznionym miejscu. 
To przyjazna środowisku inwestycja, która pozwala 

zaoszczędzić pieniądze. 
Uzyskana w ten sposób energia elektryczna może być: 
•	 wykorzystywana	na	bieżąco,	
•	 magazynowana,		 
•	 odsprzedawana	do	zakładu	energetycznego.	

Dbaj o środowisko  
i oszczędzaj!

298,00

Okno fasadowe  O14 PCV, 
2-szybowe
wym. 865x1135 mm, 6-komorowe,  
rozwierno-uchylne, prawe, białe
nr ref. 253043 
nr ref. 253050 – lewe

479,00

Okno fasadowe O16A PCV, 2-szybowe
wym. 1165x1135 mm, 6-komorowe,  
rozwierno-uchylne + rozwierne, prawe, białe
nr ref. 168532 
nr ref. 168553 – lewe

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

1899,00

Drzwi ciepłe Turyn
wym. 90 cm, lewe, antracyt
nr ref. 20386142

1899,00

1099,00

Drzwi antywłamaniowe 
Imperia
wym. 90 cm, lewe, orzech
nr ref. 20156094

1699,00

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

699,00

798,00

Okno dachowe  
OPTILIGHT D-PRO, 
3-szybowe
wym. 78x118 cm
nr ref. 20383482

U=1,3
W/m2∙K

U=1,3
W/m2∙K

U=1,3
W/m2∙K

Uw=1,1
W/m2∙K

Ug=0,7
W/m2∙K

Dostępne  
kolory

Dostępne  
kolory

Dostępne  
kolory

Dostępne  
kolory

Dostępne  
kolory

zamek listwowy 
Winkhaus

zamek listwowy 
Winkhaus

antywłamaniowe, 
kl. RC3

antywłamaniowe, 
kl. RC2

w tym okna ciepłe, 3-szybowe

•  sprawdź ofertę paneli fotowoltaicznych
•  zapytaj o szczegóły w sklepie stacjonarnym

wyprodukowano  
w Niemczech

Brama  
uchylna GSL
wym. 2500x2125, brąz
nr ref. 634522

sprawdź całą serię

sprawdź całą serię sprawdź całą serię

sprawdź inne 
wymiary i kołnierze

sprawdź całą serię
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20 000 m.b.

2,59/m.b.

Rura Pert/Al/Pert
Ø 16 mm, grub. ścianki 2 mm
nr ref. 800492

Pompa ciepła Haier AU082FYCRA (HW)
typ monoblok, do c.o., c.w.u. i chłodzenia, moc 7,8 kW
nr ref. 20408115

10 400,00
Efektywne i ekologiczne ogrzewanie 
pomieszczeń. Sprawdź ofertę pomp  
ciepła w sklepie.

8862,00

Centrala wentylacyjna  
Neovent LUX
wydajność 520 m3/h, odzysk ciepła 95%,  
silnik EC, nagrzewnica
nr ref. 20408374

centrala z 
odzyskiem ciepła
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44,90

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

SERIA NILOE STEP

7,50

Łącznik  
pojedynczy 
biały mat
nr ref. 20388333

7,50

Gniazdo  
pojedyncze
biały mat
nr ref. 20388585

2,90

Ramka  
pojedyncza
biały mat
nr ref. 20388760

Dostępne  
kolory

270 szt.

139,00

Naświetlacz LED, z panelem solarnym
moc 10 W, strumień świetlny 700 lm, barwa  
światła zimnobiała, 6000 K, IP64, czujnik ruchu
nr ref. 20426560

849,00

Elektryczny ogrzewacz  
wody Velis Evo
poj. 50 l, moc grzałki 1,5 kW, 
możliwość montażu  
w pionie lub poziomie
nr ref. 767942

49,90

Wodomierz  
do zimnej wody
1/2”, bez śrubunku
nr ref. 906864

259,00

Pompa głębinowa SQIBO 0,55 -3”
moc 550 W, maks. wydajność 35 l/min, maks. podnoszenie 
70 m, dł. przewodu 15 m 
nr ref. 20393723

2399,00

Kocioł gazowy  
Termet Minimax Eco 
2-funkcyjny, otwarta komora  
spalania, moc 7-22 kW  
nr ref. 20172635

1,90/ m.b.

Rura PE
Ø 25 mm
nr ref. 21546

299,00

Zestaw  
hydroforowy  
Jet100A, typ 24
moc 1100 W, maks.  
wydajność 60 l/min,  
maks. podnoszenie 50 m
nr ref. 20393800

prąd  
ze słońca

superwydajna 
dioda LED

Zestaw 3 x żarówka LED
moc 10W, gwint E27, strumień świetlny 1050 lm,  
barwa światła ciepłobiała 3000 K,  
cena za 1 szt. – 3,97 zł
nr ref. 20428982

1800 op.

11,90

348,00

Kanał elastyczny  
Forvent Reku 
Ø75 mm, dł. 50 m,  
cena za 1 m – 6,96 zł
nr ref. 20407800

atest PZH

Klimatyzator  
ścienny split 
moc chłodnicza 2,6 kW (8870 BTU/h), 
czynnik chłodniczy R32, A++
nr ref. 20341895

1360,00
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300 zestawów

1099,00

Zestaw  
podtynkowy  
Unifix Desna
wym. 112-132x50x14-20cm,  
czarny przycisk, miska bezkołnierzowa  
z deską wolnoopadającą slim
nr ref. 20379940 – stelaż podtynkowy,  
cena regularna – 769,00 zł 
nr ref. 20255781 – miska wisząca Desna, 
cena regularna – 499,00 zł

300 szt.

389,00

WC kompakt Arteco
odpływ poziomy, deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, z łatwym wypinaniem
nr ref. 20010431

sprawdź WC  
z odpływem pionowym

miska 
bezkołnierzowa

180 szt.

169,00

Grzejnik stalowy C22
wym. 60x80 cm, moc 1427 W  
przy temp. 75/65/20°C, podłączenie boczne
nr ref. 759941
nr ref. 811272 –  zestaw termostatyczny Ferro, prosty,  

cena regularna – 49,00 zł
nr ref. 811300 –  zestaw termostatyczny Ferro, kątowy,  

cena regularna – 49,00 zł

sprawdź inne moce i wymiary

przy zakupie grzejników Ferro 

RABAT 10% 
na zestaw termostatyczny Ferro

w zestawie

TANIEJ

629,00

Zestaw  
podtynkowy Endo
wym. 40x114-134x14-19 cm, stelaż, miska  
wisząca Arteco CleanOn, bezkołnierzowa,  
deska duroplastowa, wolnoopadająca  
z łatwym wypięciem, przycisk chrom
nr ref. 20337716

regulacja  
wody 3/5 l

Kabina prysznicowa  
Juna
wym. 100x70x200 cm,  
prostokątna, szkło grafitowe,  
grub. szkła 5 mm
nr ref. 593383

649,00

polski brodzik 
w komplecie

sprawdź wym. 80 cm
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Wykończenie ma znaczenie

1098,00

Zestaw podtynkowy  
Active Gap
wym. 55x112-132,5x15-20 cm, stelaż,  
miska wisząca Gap bezkołnierzowa,  
deska duroplastowa, wolnoopadająca  
z łatwym wypięciem, przycisk chrom
nr ref. 957082

500 szt.

289,00

Szafka z umywalką Luki
wym. 61x52x46 cm, 2 szuflady, biała
nr ref. 20267954

519,00

Kabina walk-in
wym. 100x200cm, szkło grafitowe,  
czarny profil
nr ref. 20228866

745,00

Grzejnik łazienkowy Nameless
wym. 90x50x10 cm, moc 366 W przy temp. 75/65/20°C,  
podłączenie dolne, grafitowy
nr ref. 664762
nr ref. 20007925 – Zintegrowane przyłącze kątowe duo-plex,  
3/4x3/4”, grafitowe, cena regularna – 345,00 zł

przy zakupie grzejnika 

RABAT 10% 
na zestaw termostatyczny 
Schlosser

Dostępne  
kolory

237,00

Bateria  
umywalkowa  
Parma
czarny mat
nr ref. 20181175

sprawdź całą serię

249,00

Bateria  
umywalkowa  
Alanis
biało-złota
nr ref. 20362265

sprawdź całą serię

cichy 
domyk

399,00

Kolumna  
prysznicowa  
Platto
nr ref. 20406946

64,00

Bateria  
umywalkowa  
Petite
chrom
nr ref. 996506

w zestawie korek 
click-clack 

1249,00

Kolumna  
prysznicowa  
Crometta E 240
nr ref. 20403194

bateria 
termostatyczna
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39,97/m2

samoprzylepny, 
wodoodporny
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29,97/m2

Panel  
podłogowy, dąb freek
AC4, 8 mm, op. 2,402 m2 – 71,99 zł
nr ref. 969262

4-stronna 
V-fuga

29,97/m2

Panel  
podłogowy, dąb polarny
AC4, 8 mm, op. 2,402 m2 – 71,99 zł
nr ref. 20390503

4-stronna 
V-fuga

31,98/m2

Panel  
podłogowy, dąb rodrigo
AC5, 8 mm, op. 2,153 m2 – 68,85 zł
nr ref. 20399876

4-stronna 
V-fuga

49,97/m2

Panel  
podłogowy,  
dąb milan
AC6, 10 mm, op. 2,02 m2 – 100,94 zł
nr ref. 20369433

4-stronna 
V-fuga

49,97/m2

Panel  
podłogowy, dąb borneo
AC6, 10 mm,  
op. 2,02 m2 – 100,94 zł
nr ref. 20369454

4-stronna 
V-fuga

65,00/m2

Panel  
podłogowy SPC,  
dąb butterscotch
klasa 32,4 mm, op. 1,97 m2 – 128,05 zł
nr ref. 20365576

idealny do ogrzewania 
podłogowego, wodoodporny

Zaprawa klejowa Adesilex P9
25 kg, szara, elastyczna, cena za 1 kg – 1,60 zł
nr ref. 364742 
nr ref. 20229972 – M-Grunt głęboko penetrujący, 5 l, cena regularna – 23,99 zł

39,98

800 m2

39,80/m2

Płytka ścienna  
Crude Grey 2 Str, 
jasnoszara
wym. 32,8x89,8 cm, gat. I,  
op. 1,77 m2 – 70,45 zł
nr ref. 20428954

950 m2

36,90/m2

Gres  
szkliwiony  
Crude Grey 2 Str,  
jasnoszary
wym. 59,8x59,8 cm, gat. I,  
op. 1,43 m2 – 52,77 zł
nr ref. 20428933

33,90/m2

Gres szkliwiony Yasmin 
wym. 18,5x59,8 cm, gat. I, op. 1 m2

nr ref. 981652 – Beige, beżowy
nr ref. 981666 – Brown, brązowy

2000 m2

29,00/m2

Gres  
szkliwiony  
GPTU Grey, szary
wym. 60x60 cm, gat. I,  
op. 2,16 m2 – 62,64 zł
nr ref. 20354516

przy zakupie 4 szt. 
M-Grunt głęboko 
penetrujący, 5 l 

za 2 zł

C2TE

128,00

Zaprawa uszczelniająca  
Aqua Duo
10,7 kg, elastyczna hydroizolacja 
do balkonów, tarasów i basenów, łazienek 
i kuchni, cena za 1 kg – 11,96 zł
nr ref. 20246933
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360 szt.

63,50

System  
poziomowania Mix
250 klipsów (gr. klipsa/fugi 1,5 mm) + 100 klinów 
nr ref. 20167665

4500 m2

16,97/m2

Panel  
podłogowy, dąb maron
AC4, 8 mm,  
op. 1,9948 m2 – 33,85 zł
nr ref. 20406904

2250 m2

69,97/m2

Deska  
podłogowa, dąb gold
4-lamelowa, wym. 14x207x1092 mm, 
op. 1,58 m2 – 110,55 zł
nr ref. 20247570

4-stronna 
V-fuga

2400 m2

25,00/m2

Płytka ścienna  
PS800 White Glossy, biała
wym. 29,7x60 cm, gat. II,  
op. 1,25 m2 – 31,25 zł
nr ref. 20398805

5 m.b. taśmy 
uszczelniającej  
TUS-1 120 

GRATIS*

szczypce 

GRATIS
Panel podłogowy LVT, pecan
klasa 22,2 mm, op. 2,2 m2 – 87,93 zł
nr ref. 20413575



39,97/m2

samoprzylepny, 
wodoodporny
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29,97/m2
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nr ref. 969262
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29,97/m2
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31,98/m2
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podłogowy, dąb rodrigo
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nr ref. 20399876
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49,97/m2
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nr ref. 20369433
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49,97/m2

Panel  
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op. 2,02 m2 – 100,94 zł
nr ref. 20369454

4-stronna 
V-fuga

65,00/m2
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klasa 32,4 mm, op. 1,97 m2 – 128,05 zł
nr ref. 20365576

idealny do ogrzewania 
podłogowego, wodoodporny
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25 kg, szara, elastyczna, cena za 1 kg – 1,60 zł
nr ref. 364742 
nr ref. 20229972 – M-Grunt głęboko penetrujący, 5 l, cena regularna – 23,99 zł

39,98

800 m2

39,80/m2
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jasnoszara
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op. 1,77 m2 – 70,45 zł
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950 m2

36,90/m2

Gres  
szkliwiony  
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op. 1,43 m2 – 52,77 zł
nr ref. 20428933

33,90/m2
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nr ref. 981652 – Beige, beżowy
nr ref. 981666 – Brown, brązowy

2000 m2

29,00/m2

Gres  
szkliwiony  
GPTU Grey, szary
wym. 60x60 cm, gat. I,  
op. 2,16 m2 – 62,64 zł
nr ref. 20354516

przy zakupie 4 szt. 
M-Grunt głęboko 
penetrujący, 5 l 

za 2 zł

C2TE

128,00

Zaprawa uszczelniająca  
Aqua Duo
10,7 kg, elastyczna hydroizolacja 
do balkonów, tarasów i basenów, łazienek 
i kuchni, cena za 1 kg – 11,96 zł
nr ref. 20246933

*T
ylk

o 
w 

sk
lep

ac
h s

tac
jon

ar
ny

ch

360 szt.

63,50

System  
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Oszczędź  
nawet do 20% 
kupując akcesoria montażowe  
w pełnych opakowaniach*
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Otwieramy możliwości

179,00

Skrzydło Verso
pokojowe, wym. 80 cm,  
lewe, dąb frozen
nr ref. 893095

Klamka Elegant
z krótkim szyldem, na klucz, czarna
nr ref. 20088061

269,00

Schody strychowe  
OLA
wym. 120x60 cm
nr ref. 20277243

900 szt.

24,90

Klamka Cubus
z długim szyldem, na klucz, czarny mat
nr ref. 20400604

Klamka Tom
z krótkim szyldem, chrom matowy
nr ref. 20390174

sprawdź  
całą serię

sprawdź  
całą serię

sprawdź  
całą serię

sprawdź  
całą serię

sprawdź  
całą serię

289,00

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

199,00

Skrzydło Trim, białe
pełne, wym. 80 cm, lewe
nr ref. 985523

drzwi 
frezowane

529,00

Skrzydło bezprzylgowe 
Vector E
pełne, wym. 80 cm, lewe, białe
nr ref. 20114052

malowane, z zamkiem 
magnetycznym

28,90/szt.

Deska  
tarasowa, świerk
wym. 24x145x2500 mm
nr ref. 20034350

Płyta Filigran, do zabudowy  
sufitów podwieszanych

wym. 600x600x13 mm,  
op. 6,48 m2 – 106,92 zł

nr ref. 869190

16,50/m2

10,90/szt.

Podest tarasowy, kompozytowy  
ze strukturą drewna
wym. 30x30 cm
nr ref. 20135633 – teak 
nr ref. 20135640 – szary

100 szt. 

179,00/m.b.

Blat drewniany,  
dębowy
wym. 33x600x2700 mm,  
cena za 1 szt.  – 483,30 zł
nr ref. 20402900

129,00 59,90

sprawdź  
całą serię

sprawdź  
całą serię

solidna konstrukcja 
ramowa

*Szczegóły w sklepie

sprawdź wym. 120x70 cm



Oszczędź  
nawet do 20% 
kupując akcesoria montażowe  
w pełnych opakowaniach*

10 11 www.bricoman.plKupuj online

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

Otwieramy możliwości

179,00

Skrzydło Verso
pokojowe, wym. 80 cm,  
lewe, dąb frozen
nr ref. 893095

Klamka Elegant
z krótkim szyldem, na klucz, czarna
nr ref. 20088061

269,00

Schody strychowe  
OLA
wym. 120x60 cm
nr ref. 20277243

900 szt.

24,90

Klamka Cubus
z długim szyldem, na klucz, czarny mat
nr ref. 20400604

Klamka Tom
z krótkim szyldem, chrom matowy
nr ref. 20390174

sprawdź  
całą serię

sprawdź  
całą serię

sprawdź  
całą serię

sprawdź  
całą serię

sprawdź  
całą serię

289,00

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

199,00

Skrzydło Trim, białe
pełne, wym. 80 cm, lewe
nr ref. 985523

drzwi 
frezowane

529,00

Skrzydło bezprzylgowe 
Vector E
pełne, wym. 80 cm, lewe, białe
nr ref. 20114052

malowane, z zamkiem 
magnetycznym

28,90/szt.

Deska  
tarasowa, świerk
wym. 24x145x2500 mm
nr ref. 20034350

Płyta Filigran, do zabudowy  
sufitów podwieszanych

wym. 600x600x13 mm,  
op. 6,48 m2 – 106,92 zł

nr ref. 869190

16,50/m2

10,90/szt.

Podest tarasowy, kompozytowy  
ze strukturą drewna
wym. 30x30 cm
nr ref. 20135633 – teak 
nr ref. 20135640 – szary

100 szt. 

179,00/m.b.

Blat drewniany,  
dębowy
wym. 33x600x2700 mm,  
cena za 1 szt.  – 483,30 zł
nr ref. 20402900

129,00 59,90

sprawdź  
całą serię

sprawdź  
całą serię

solidna konstrukcja 
ramowa

*Szczegóły w sklepie

sprawdź wym. 120x70 cm



99,99

Drabina  
drewniana
rozstawna,  
2x5 stopni
nr ref. 20402480
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Zorganizowani i gotowi

11,80

Podstawa  
słupa,  
wbijana
wym. 45x550x1,5 mm
nr ref. 525504

9,90

Okulary ochronne 
Kilimandjaro, bezbarwne
nr ref. 20361376

499,00

Młotowiertarka GBH 240
moc 790 W, SDS-plus,  
energia udaru 2,7 J
nr ref. 894362

300 szt.

99,00

Organizer Cantilever 22”
wym. 56,7x31,4x24,5 cm
nr ref. 20354621

1290,00

Wózek paletowy  
Pr 2500 P/Pt 1150
wym. platformy 115x55 cm,  
nośność 2500 kg,  
system Easy Start/Stop
nr ref. 913906

128,00

18,90

Kotwa chemiczna,  
z mieszalnikiem
poliestrowa, poj. 300 ml,  
cena za 1 l – 63,00 zł
nr ref. 20280855

180 szt.

129,00

Pojemnik  
Heavy Duty
poj. 190 l
nr ref. 20428261

900 op.

89,00

Zestaw kołków  
uniwersalnych  
Duopower Red Box
280 szt.,  
cena za 1 szt. – 0,32 zł
nr ref. 20427645

89,00*

Stojak potrójny ECOFIX3
na worki o poj. 120 l
nr ref. 20424432

*Cena nie obejmuje worków

74,00

Drabina aluminiowa
profesjonalna, 4-stopniowa,  
obciążenie 150 kg
nr ref. 20406043

TUV

19,90

Kask ochronny  
Zircon1, żółty
nr ref. 20361425

Dostępne  
kolory

125,00

Spodnie jeansowe Fibreflex
rozmiar L, 98% bawełna, 2% elastan, 
gramatura 190 g/m2

nr ref. 20136711

S
M

Dostępne  
rozmiary

L
XL
2XL

125,00

Spodnie robocze Mobilon
rozmiar L, 65% bawełna, 35% poliester, 
gramatura 190 g/m2, EN:13413
nr ref. 20420540

XS
S

Dostępne  
rozmiary

M
L

XL
2XL
3XL
4XL

28,60

Kołek do szybkiego montażu,  
z kołnierzem grzybkowym
wym. 6x40 mm, op. 500 szt., cena za 1 szt. – 0,06 zł
nr ref. 640822

28,60

Kołek do szybkiego montażu,  
z kołnierzem lejącym
wym. 6x40 mm, op. 500 szt., cena za 1 szt. – 0,06 zł
nr ref. 640766

Wkręt konstrukcyjny,  
łeb talerzykowy
do więźby dachowej, wym. 8x180 mm,  
op. 50 szt., cena za 1 szt. – 1,34 zł
nr ref. 20340390

67,00

Wkręt konstrukcyjny, łeb stożkowy
do więźby dachowej, wym. 6x120 mm, op. 100 szt.,  
cena za 1 szt. – 0,40 zł
nr ref. 20350001

sprawdź  
inne wymiary

39,60

sprawdź  
inne wymiary

Wózek składany  
SXWTD-FT580, stalowy
wym. 40/39x41/6x102/73 cm,  
wym. platformy 39x29 cm, nośność 70 kg
nr ref. 20200593
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9,95

Cement budowlany IV 32,5
22,5 kg, cena za 1 kg – 0,44 zł
nr ref. 20387262
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31,95/m2

Wełna mineralna Super-Mata, 
szklana, 15 cm
op. 3,72 m2 – 118,85 zł
nr ref. 552580

7,45

Zaprawa murarska  
Pozmur 115
25 kg, cena za 1 kg – 0,30 zł
nr ref. 20252015

20,85

Zaprawa  
klejąco-zbrojąca  
Styrlep Extra,  
do styropianu i siatki
25 kg, cena za 1 kg – 0,83 zł
nr ref. 637756

do styropianu 
grafitowego

25,45

Klej 250  
do styropianu
750 g, w piance,  
cena za 1 kg – 33,90 zł
nr ref. 20370434

2000 szt.

16,85

Zaprawa klejąca  
do styropianu i siatki
25 kg, cena za 1 kg  – 0,67 zł
nr ref. 20278160

138,00

Przęsło Beata
wym. 2x1,2 m
nr ref. 718732

38,75

Panel 3D
wym. 2,5x1,23 m, oczko 75x200 mm, drut Ø 3,2 mm
nr ref. 20268220

λ = 0,033 W/mK

antracytowe

antracytowy

57,55/m2

Wełna skalna  
Frontrock Super, 15 cm
wym. płyt 100x60 cm, op. 1,2 m2 – 69,06 zł
nr ref. 20341433

λ = 0,036 W/mK

329,00

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

Papa wierzchnia  
Top PYE PV250 S 5,2s SBS, 
termozgrzewalna 
rolka 5 m2 – 69,50 zł
nr ref. 20168274

13,90/m2

Zaprawa murarska  
ZM 10 Fix,  
cienkowarstwowa
25 kg, cena za 1 kg – 0,44 zł
nr ref. 20061804

10,95

Wełna mineralna Rockslab Sonic, skalna, 10 cm
wym. 1x0,6 m, op. 2,44 m2 – 37,45 zł
nr ref. 609413

15,35/m2

λ = 0,036 W/mK
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23,45

Gładź szpachlowa Guardi
do ścian, opak. 5 kg, wydajność ok. 1 kg/m2,  
cena za 1 kg – 4,69 zł
nr ref. 20417593

39,95

Zestaw taśm
op. 3 szt., cena za 1 szt. – 13,32 zł
nr ref. 20439146

Dekoral Perfect
głęboki mat, idealna do sufitów, poj. 10 l,  
wydajność do 14 m2, cena za 1 l – 9,90 zł
nr ref. 20430823

99,00
75,95

Farba Śnieżka Eko Plus
lateksowa, biała, poj. 10 l, wydajność do 14 m2/l, 
cena za 1 l – 7,60 zł
nr ref. 20182064

posiada atest 
higieniczny

59,95

Grunt podkładowy Dulux 
do ścian i sufitów, poj. 8 l, wydajność do 12 m2/l, 
cena za 1 l – 7,50 zł
nr ref. 20158775

wystarczy  
1 warstwa

posiada atest 
higieniczny

69,95

Farba Beckers Designer Colour
lateksowa, juicy orange, poj. 2,5 l,  
wydajność do 16 m2/l, cena za 1 l – 27,98 zł
nr ref. 244734

K O L O R Y

63

39,95

Olej Altax
do drewna, poj. 0,75 l, wydajność do 30 m2/l, 
cena za 1 l – 53,27 zł
nr ref. 508711

K
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8

69,75

Impregnat ogrodowy Vidaron
do drewna, palisander, poj. 4,5 l,  
wydajność do 10 m2/l, cena za 1 l – 15,50 zł
nr ref. 20427225

K

O L O R Ó W

8



Sprawdź gazetki
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