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sprawdź inne grubości

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

6,95/m2

Wełna mineralna Rockslab 
Sonic, skalna, 5 cm
wym. 1x0,6 m, op. 4,88 m2 – 33,92 zł
nr ref. 609434

Masa  
szpachlowa  
Knauf Rotband Finish
28 kg, cena za 1 kg – 1,78 zł
nr ref. 203280

49,85

17,95/m2

Gont bitumiczny  
karpiówka,  
grafitowy
wym. 80x32 cm, dostępne  
kolory: czerwony, brązowy, 
op. 3 m2 – 53,85 zł
nr ref. 20046026

29,90

Płyta falista  
Base, brązowa
wym. 2x0,86 m, dostępne  
kolory: czerwony, czarny
nr ref. 376026

17,99/m2

Płyta Orbit,  
do zabudowy sufitów 
wym. 13x600x600 mm,  
op. 5,76 m2 (16 szt.) – 103,62 zł
nr ref. 869204

Płyta OSB-3, 4-stronnie frezowana
wym. 2500x625x12mm,  
cena za 1 szt. (1,5625 m2) – 42,19 zł
nr ref. 20185865

26,99/m2

Dostępne  
kolory

pióro-wpust

20,50/m2

Wełna mineralna Unirol 
Plus, szklana, 15 cm
op. 4,8 m2 – 98,40 zł
nr ref. 20033531

λ = 0,036 W/mK

λ = 0,036 W/mK

kupując akcesoria 
montażowe w pełnych 
opakowaniach oszczędzasz  

do 20%*
*Szczegóły w sklepie

Dostępne  
kolory

2 Kupuj online

2000 szt.

15,45

Posadzka cementowa  
Weber Optima
25 kg, błyskawiczna, 10-90 mm,  
cena za 1 kg – 0,61 zł
nr ref. 20353494

Papa  
Fundament 4.0  
Szybki profil SBS
rolka 7,5 m2 – 269,00 zł
nr ref. 20326824 
nr ref. 20210785 – Grunt bitumiczny Siplast 
Primer SBS, 10 l, cena regularna – 175,00 zł

5,25/m2

Papa  
podkładowa  
V60 S30, zgrzewalna
na welonie szklanym,  
rolka 10 m2 – 52,50 zł
nr ref. 758674

9,25

Zaprawa murarska 
25 kg, cena za 1 kg – 0,37 zł
nr ref. 156975

13,85

Zaprawa klejąca 
do styropianu
25 kg, cena za 1 kg – 0,55 zł
nr ref. 20278153

17,85

Zaprawa klejąca 
do styropianu i siatki
25 kg, cena za 1 kg – 0,71 zł
nr ref. 20278160

10,85

Beton B-25 442
25 kg, cena za 1 kg – 0,43 zł
nr ref. 20243622

138,00

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

47,85

Panel ogrodzeniowy 3D 
wym. 2,5x1,52 m, oczko wym. 7,5x20 cm, drut Ø 3,2 mm, kolor antracyt
nr ref. 20268234

przy zakupie 5 szt. 
grunt bitumiczny  

za 1 zł

1500 m2

35,87/m2

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl
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799,00

Szlifierka kątowa  
GWS 180-LI
napięcie 18 V, Ø tarczy 125 mm,  
11 000 obr./min, gwint wrzeciona M14
nr ref. 20440896

akumulator 4 Ah, 
ładowarka, walizka

299,00

Odkurzacz  
warsztatowy  
UniversalVac 15
moc 1000 W, wydajność 3900 l/min,  
poj. zbiornika 15 l
nr ref. 20352444

Odkurzacz  
warsztatowy  
VC2512L + skrzynka  
narzędziowa  
MAKPAC typ 2
moc 1000 W, wydajność 3600 l/min, poj. zbiornika 25 l
nr ref. 20440910

640,00

akcesoria w zestawie

akcesoria w zestawie

w zestawie brzeszczot 
i klucz imbusowy

329,00

Szlifierka mimośrodowa  
DWE6423
moc 280 W, 8 000-20 000 obr./min,  
Ø talerza 125 mm
nr ref. 20299160

439,00

Kompresor  
olejowy  
Basic  
160-6 W OF
poj. 6 l, 2850 obr./min, moc 0,9 kW,  
przepływ powietrza 160 l/min, ciśnienie maks. 8 barów
nr ref. 20358982

latarka LED Metabo  

GRATIS

249,00

Wyrzynarka 4329
moc 450 W,  
500-3100 skoków/min,  
kąt nachylenia stopy  
0-45º (prawo/lewo),  
gł. cięcia w drewnie/stali 65/6 mm,  
wielkość skoku 18 mm
nr ref. 20161141

129,00

Skrzynka  
narzędziowa  
System One 350
wym. 585x385x320 mm
nr ref. 950040

sprawdź całą serię Qubrick

249,00

Wiertarko-wkrętarka  
EASYDRILL 1200
napięcie 12 V, II biegi,  
0-400/1500 obr./min,  
maks. moment obrotowy 30 Nm,  
uchwyt 10 mm, samozaciskowy
nr ref. 20406155

akumulator 1,5 Ah, 
ładowarka, walizka

Wiertarko-wkrętarka  
udarowa GSB 18V-50
napięcie 18 V, II biegi, 460/1800 obr./min,  
maks. moment obrotowy 50 Nm, uchwyt 13 mm, 
samozaciskowy, silnik bezszczotkowy
nr ref. 20399603

500 szt.

699,00

660 szt.

65,90

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

2 akumulatory 2 Ah, walizka

398,00

Szafa ubraniowa SUPE300
wym. 180x60x48 cm
nr ref. 20441064

7,80

Kołek szybki montaż,  
z kołnierzem lejącym
wym. 6x60 mm, op. 75 szt., cena za 1 szt.– 0,10 zł
nr ref. 20344800

7,10

Kołek szybkiego  
montażu, z kołnierzem
wym. 6x40 mm, op. 75 szt., cena za 1 szt.– 0,09 zł
nr ref. 20296444

79,00

Wkręt tarasowy SPAX A2
wym. 5x60 mm, ok. 100 szt., cena za 1 szt.– 0,79 zł
nr ref. 20437501

119,00

Wkręt tarasowy SPAX A2
wym. 5x50 mm, op. 200 szt., cena za 1 szt.– 0,59 zł
nr ref. 20437494
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36,00

Profil aluminiowy  
do taśm LED Micro-Alu
klosz mleczny, kolor aluminiowy, dł. 2 m
nr ref. 763700

29,90

Kanał wentylacyjny,  
płaski
wym. 55x110 mm, dł. 1,5 m.b.
nr ref. 147952

2,29/m.b.

Rura Pex/Al/Pex  
Radopress
Ø 16 mm, grub. ścianki 2 mm
nr ref. 403095

przy zakupie min. 200 m.b. 

RABAT 10% 
na wszystkie złączki 
Radopress

479,00

Zestaw  
hydroforowy  
AJ 50/60 TYP 50
moc 1100 W, wydajność 60 l/min.,  
maks. podnoszenie wody 50 m
nr ref. 20393793

9,40

Łącznik  
pojedynczy Aria
biały
nr ref. 20124706

8,40

Gniazdo  
pojedyncze Aria 
białe, z uziemieniem
nr ref. 20124783

1,99

Ramka  
pojedyncza Aria
biała
nr ref. 20124874

SERIA ARIA

przy zakupie min. 600 m.b. 

RABAT 10% 
na rozdzielacze i szafki  
do ogrzewania podłogowego

2,29/m.b.

Rura Pert  
Blue Floor
Ø 16 mm, grub. ścianki 2 mm,  
do ogrzewania podłogowego 
nr ref. 20187475
nr ref. 574714 – Rozdzielacz mosiężny Proff K5-5,  
cena regularna – 393,00 zł

Kupuj online

Grzejnik stalowy CV22
wym. 60x100 cm, moc 1718 W przy temp. 75/65/20°C, podłączenie dolne
nr ref. 773143  
nr ref. 816725 –  zestaw termostatyczny Ferro, kątowy, cena regularna – 49,00 zł

299,00

6999,00

Kocioł peletowy Biopellet Pro
moc 3,6-12 kW, paliwo pellet, poj. zasobnika 105 kg
nr ref. 20254073

pompa obiegowa  
i naczynie w komplecie

sprawdź inne moce i wymiary

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

RABAT 10% 
na zestaw termostatyczny Ferro

2099,00

Kocioł gazowy Clas X 24CF EU
2-funkcyjny, otwarta komora spalania, moc 25,8 kW
nr ref. 20104441

745,00

Grzejnik łazienkowy  
Nameless
wym. 90x50x10 cm, moc 366 W  
przy temp. 75/65/20°C, podłączenie dolne, czarny matowy
nr ref. 20308015 
nr ref. 20280085 – Zintegrowane przyłącze kątowe duo-plex, czarne matowe, 
cena regularna – 368,00 zł

Dostępne  
kolory

sprawdź wym. 120 cm

przy zakupie grzejnika 

RABAT 10% 
na zestaw termostatyczny 
Schlösser
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Mozaika  
ścienna
wym. 29,8x29,8 cm,  
gat. I
nr ref. 20379086

900 m2

36,00/m2

Gres szkliwiony Crude Grey 
1 Str., jasnoszary mat
wym. 59,8x59,8 cm, gat. I,  
op. 1,43 m2 – 51,48 zł
nr ref. 20428926

1400 m2

52,90/m2

Gres  
szkliwiony  
Pietrasanta,  
biały mat
wym. 59,8x119,8 cm,  
gat. II, op. 1,43 m2  
– 75,65 zł
nr ref. 20417075

69,00/szt.

Dekor ścienny,  
połysk
wym. 60,8x61,8 cm, gat. I 
nr ref. 20379072

41,48

Zaprawa klejowa FF 450
25 kg, szara, wysokoelastyczna,  
cena za 1 kg  – 1,66 zł
nr ref. 335531 
nr ref. 656404 – Zaprawa klejowa FF 450, 5 kg 
cena regularna – 28,00 zł

29,50

Zaprawa klejowa 
elastyczna, żelowa
20 kg, szara, cena za 1 kg  – 1,48 zł
nr ref. 20166923 
nr ref. 20440434 – Mocny grunt pod płytki 
Expert 6, 1 l, cena regularna – 10,90 zł

900 szt.

52,90

Zaprawa klejowa Geoflex 
Express, żelowa
22,5 kg, szybkowiążąca, możliwość fugowania 
już po 2h, cena za 1 kg   – 1,56 zł
nr ref. 20341874 
nr ref. 20082216 – Gruntownik, 5 kg,  
cena regularna – 25,90 zł

System  
poziomowania  
Mix
250 klipsów  
(grub. klipsa/fugi: 1 mm)  
+ 100 klinów 
nr ref. 20441645

przy zakupie  
2 szt. 5 kg  

za 1 zł

typ C2TEtyp C2TE
typ C2FT

duży format

Płytka ścienna  
Beige, beżowa,  
połysk
wym. 30,8x60,8 cm, gat. I,  
op. 1,12 m2 – 47,04 zł
nr ref. 20379065

2000 m2

24,90/m2

Płytka ścienna  
Bianca  
Superwhite  
Satin,  
biała mat
wym. 29,8x59,8 cm,  
gat. II, op. 1,25 m2  
– 31,13 zł
nr ref. 20439713

przy zakupie 3 szt. 
Gruntownik, 5 kg  

za 1 zł

360 szt.

63,50

szczypce 

GRATIS
przy zakupie 2 szt. 
Mocny grunt pod płytki 
Expert 6, 1 l  

za 1 zł

SERIA FIORINO

dekoracja 
2-elementowa

42,00/m2

PEI-5

28,00/szt.
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Stelaż podtynkowy  
WC Unifix Delta 50
wym. 50x112-132x14-20 cm, przycisk chrom
nr ref. 20379996

549,00

Kabina prysznicowa Evelina
wym. 80x80x195 cm, 1/4 koła, szkło grafitowe,  
profile chrom
nr ref. 936145

brodzik  
w komplecie

przy zakupie stelaża 

RABAT 10% 
na miski

447,00

WC kompakt Colour
odpływ poziomy, deska duroplast, 
wolnoopadająca, z łatwym wypinaniem
nr ref. 989366

bezkołnierzowy

569,00

Zestaw podtynkowy WC Adele
wym. 35x112x15 cm, w komplecie: stelaż Roca, 
miska, deska PVC, wolnoopadająca 
nr ref. 20439321

miska  
bezkołnierzowa

sprawdź wym. 90 cm

Kabina prysznicowa Lagos
wym. 80x80x190 cm, kwadratowa, 
szkło transparentne, profile czarne
nr ref. 20182841

699,00

sprawdź wym. 90 cm

959,00

270 szt.

158,00*

Szafka  
z umywalką Mel
wym. 45x34x80 cm,  
biała
nr ref. 20315155

*Cena nie obejmuje baterii

umywalka w komplecie, 
metalowy uchwyt

60 szt.

599,00

150 szt.

199,00

Odpływ liniowy Ordos
wym. 640x67 mm, wys. 110 mm, przepływ 0,6 l/s, 
syfon ze stali nierdzewnej, czyszczony od góry, chrom
nr ref. 20389390

sprawdź inne wymiary

Zestaw podtynkowy WC Rekord
stelaż podtynkowy Geberit, miska, deska duroplast, 
wolnoopadająca z łatwym wypięciem, przycisk chrom
nr ref. 20401444

miska  
bezkołnierzowa

Więcej produktów w stałej ofercie na www.bricoman.pl

Wykończenie ma znaczenie



Mozaika  
ścienna
wym. 29,8x29,8 cm,  
gat. I
nr ref. 20379086

900 m2

36,00/m2

Gres szkliwiony Crude Grey 
1 Str., jasnoszary mat
wym. 59,8x59,8 cm, gat. I,  
op. 1,43 m2 – 51,48 zł
nr ref. 20428926

1400 m2

52,90/m2

Gres  
szkliwiony  
Pietrasanta,  
biały mat
wym. 59,8x119,8 cm,  
gat. II, op. 1,43 m2  
– 75,65 zł
nr ref. 20417075

69,00/szt.

Dekor ścienny,  
połysk
wym. 60,8x61,8 cm, gat. I 
nr ref. 20379072

41,48

Zaprawa klejowa FF 450
25 kg, szara, wysokoelastyczna,  
cena za 1 kg  – 1,66 zł
nr ref. 335531 
nr ref. 656404 – Zaprawa klejowa FF 450, 5 kg 
cena regularna – 28,00 zł

29,50

Zaprawa klejowa 
elastyczna, żelowa
20 kg, szara, cena za 1 kg  – 1,48 zł
nr ref. 20166923 
nr ref. 20440434 – Mocny grunt pod płytki 
Expert 6, 1 l, cena regularna – 10,90 zł

900 szt.

52,90

Zaprawa klejowa Geoflex 
Express, żelowa
22,5 kg, szybkowiążąca, możliwość fugowania 
już po 2h, cena za 1 kg   – 1,56 zł
nr ref. 20341874 
nr ref. 20082216 – Gruntownik, 5 kg,  
cena regularna – 25,90 zł

System  
poziomowania  
Mix
250 klipsów  
(grub. klipsa/fugi: 1 mm)  
+ 100 klinów 
nr ref. 20441645

przy zakupie  
2 szt. 5 kg  

za 1 zł

typ C2TEtyp C2TE
typ C2FT

duży format

Płytka ścienna  
Beige, beżowa,  
połysk
wym. 30,8x60,8 cm, gat. I,  
op. 1,12 m2 – 47,04 zł
nr ref. 20379065

2000 m2

24,90/m2

Płytka ścienna  
Bianca  
Superwhite  
Satin,  
biała mat
wym. 29,8x59,8 cm,  
gat. II, op. 1,25 m2  
– 31,13 zł
nr ref. 20439713

przy zakupie 3 szt. 
Gruntownik, 5 kg  

za 1 zł

360 szt.

63,50

szczypce 

GRATIS
przy zakupie 2 szt. 
Mocny grunt pod płytki 
Expert 6, 1 l  

za 1 zł

SERIA FIORINO

dekoracja 
2-elementowa

42,00/m2

PEI-5

28,00/szt.
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Stelaż podtynkowy  
WC Unifix Delta 50
wym. 50x112-132x14-20 cm, przycisk chrom
nr ref. 20379996

549,00

Kabina prysznicowa Evelina
wym. 80x80x195 cm, 1/4 koła, szkło grafitowe,  
profile chrom
nr ref. 936145

brodzik  
w komplecie

przy zakupie stelaża 

RABAT 10% 
na miski

447,00

WC kompakt Colour
odpływ poziomy, deska duroplast, 
wolnoopadająca, z łatwym wypinaniem
nr ref. 989366

bezkołnierzowy

569,00

Zestaw podtynkowy WC Adele
wym. 35x112x15 cm, w komplecie: stelaż Roca, 
miska, deska PVC, wolnoopadająca 
nr ref. 20439321

miska  
bezkołnierzowa

sprawdź wym. 90 cm

Kabina prysznicowa Lagos
wym. 80x80x190 cm, kwadratowa, 
szkło transparentne, profile czarne
nr ref. 20182841

699,00

sprawdź wym. 90 cm

959,00

270 szt.

158,00*

Szafka  
z umywalką Mel
wym. 45x34x80 cm,  
biała
nr ref. 20315155

*Cena nie obejmuje baterii

umywalka w komplecie, 
metalowy uchwyt

60 szt.

599,00

150 szt.

199,00

Odpływ liniowy Ordos
wym. 640x67 mm, wys. 110 mm, przepływ 0,6 l/s, 
syfon ze stali nierdzewnej, czyszczony od góry, chrom
nr ref. 20389390

sprawdź inne wymiary

Zestaw podtynkowy WC Rekord
stelaż podtynkowy Geberit, miska, deska duroplast, 
wolnoopadająca z łatwym wypięciem, przycisk chrom
nr ref. 20401444

miska  
bezkołnierzowa
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Wykończenie ma znaczenie



Skrzydło  
Fresno
pokojowe, wym. 80 cm, lewe, dąb wiosenny
nr ref. 20245645

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

269,00*

Skrzydło Beta
pokojowe, wym. 80 cm, lewe, dąb szary
nr ref. 20323401

249,00*
349,00*

solidna konstrukcja 
ramowa

72,00/m2

Panel  
podłogowy SPC, dąb barcelona
klasa 33, 4 mm, op. 2,196 m2 – 158,11 zł
nr ref. 20399946

79,00/m2

Panel  
podłogowy SPC, ciemny kamień
klasa 33, 4 mm, op. 2,233 m2 – 176,41 zł
nr ref. 20399911

39,90

Klamka Qube
na rozecie, czarny mat
nr ref. 20313545

1149,00*

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

1899,00*

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

sprawdź całą serięsprawdź całą serię

sprawdź całą serię

sprawdź całą serię

sprawdź całą serię sprawdź całą serię

65,00/m2

Panel  
podłogowy SPC, dąb haystack
klasa 32, 4 mm, op. 1,97 m2 – 128,05 zł
nr ref. 20307875

4-stronna 
V-fuga

wodoodporny

U=1,3
W/m2∙K

zamek listwowy 
Winkhaus

ościeżnica z wkładem 
drewnianym

4-stronna 
V-fuga

wodoodporny wodoodporny

klasa RC2

solidna konstrukcja 
ramowa

solidna konstrukcja 
ramowa

*C
en

a 
nie

 o
be

jm
uje

 kl
am

ki

Dostępne  
kolory

Dostępne  
kolory

Panel podłogowy,  
dąb georgia red
AC4, 8 mm, op. 2,402 m2 – 76,00 zł
nr ref. 20316751
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31,64/m2

4-stronna 
V-fuga

39,99/m2

Panel podłogowy,  
dąb naturalny loft
AC5, 8 mm, op. 2,222 m2 – 88,86 zł
nr ref. 20025355

31,98/m2

Panel  
podłogowy, dąb henry
AC5, 8 mm, op. 2,153 m2 – 68,85 zł
nr ref. 20399883

52,97/m2

Panel podłogowy, edmonton
AC6, 12mm, op. 1,48 m2 – 78,40 zł
nr ref. 20282514

39,97/m2

Panel podłogowy LVT, night slate 
klasa 22, 2 mm,  
op. 2,22 m2 – 88,73 zł
nr ref. 20413561

4500 m2

16,97/m2

Panel  
podłogowy,  
dąb sangria
AC4, 8 mm,  
op. 1,9948 m2 – 33,85 zł
nr ref. 20406911

2250 m2

79,00/m2

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

4-stronna 
V-fuga

41,97/m2

Panel podłogowy LVT, kola
klasa 22, 2 mm,  
op. 2,2 m2 – 92,33 zł
nr ref. 20413540

wodoodpornywodoodporny

samoprzylepnysamoprzylepny

4-stronna 
V-fuga

wodoodporny 4-stronna 
V-fuga

4-stronna 
V-fuga
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podłogowy SPC, ciemny kamień
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nr ref. 20156052

1899,00*
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podłogowy SPC, dąb haystack
klasa 32, 4 mm, op. 1,97 m2 – 128,05 zł
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Dostępne  
kolory

Dostępne  
kolory

Panel podłogowy,  
dąb georgia red
AC4, 8 mm, op. 2,402 m2 – 76,00 zł
nr ref. 20316751
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31,64/m2

4-stronna 
V-fuga

39,99/m2

Panel podłogowy,  
dąb naturalny loft
AC5, 8 mm, op. 2,222 m2 – 88,86 zł
nr ref. 20025355

31,98/m2

Panel  
podłogowy, dąb henry
AC5, 8 mm, op. 2,153 m2 – 68,85 zł
nr ref. 20399883

52,97/m2

Panel podłogowy, edmonton
AC6, 12mm, op. 1,48 m2 – 78,40 zł
nr ref. 20282514

39,97/m2

Panel podłogowy LVT, night slate 
klasa 22, 2 mm,  
op. 2,22 m2 – 88,73 zł
nr ref. 20413561

4500 m2

16,97/m2

Panel  
podłogowy,  
dąb sangria
AC4, 8 mm,  
op. 1,9948 m2 – 33,85 zł
nr ref. 20406911

2250 m2
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dąb havana
klasa 33, 4 mm,  
struktura synchroniczna 
op. 2,196 m2 – 173,48 zł
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Farba Dekoral  
Silver, superkryjąca
akrylowo-lateksowa, biała, poj. 10 l,  
wydajność 14 m2/l, cena za 1 l  – 8,00 zł
nr ref. 20355405

79,95

K

O L O R Ó W

400
mieszanie kolorów 
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54,95

Grunt  
podkładowy  
Dulux 
do ścian i sufitów, poj. 8 l,  
wydajność do 12 m2/l,  
cena za 1 l   – 6,87 zł
nr ref. 20158775

59,95

Gotowa gładź finiszowa IN 46
szpachlowa, op. 25 kg, wydajność  
do 1,6 kg/m2, cena za 1 kg – 2,40 zł
nr ref. 801066

600 szt.

53,45

Farba Dulux  
White Matt 
emulsyjna, biała,  
poj. 10 l, wydajność do 13 m2/l,  
cena za 1 l  – 5,35 zł
nr ref. 20158824

39,95

Farba Śnieżka Barwy Natury
lateksowa, bukiet róż, poj. 2,5 l, wydajność  
do 14 m2/l, cena za 1 l – 15,98 zł
nr ref. 716625

94,90

Farba Dulux Easy Care Plus
tytanowa, loftowy granat, poj. 2,5 l, 
wydajność do 16 m2/l,  
cena za 1 l – 37,96 zł
nr ref. 20278832

K O L O R Y

32

129,00

Impregnat do kostki  
brukowej Silbruk
szary, poj. 4 l, wydajność do 8 m2/l,  
cena za 1 l – 32,25 zł
nr ref. 20426042

K O L O R Y

4

K

O L O R Ó W

48

Tynk silikonowy Lakma
masa tynkarska, granulacja 1,5 mm,  
op. 25 kg, wydajność 2,3-2,6 kg/m2, 
cena za 1 kg – 6,36 zł
nr ref. 20105785

159,00*
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