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Dominik Strzelec radzi

UPRAWA ROŚLIN BALKONOWYCH

wiosna
2021
Oferta ważna od 31 marca do 15 maja
lub do wyczerpania asortymentu.
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KALENDARZ

PRAC OGRODOWYCH

2021

SZUKAJ NA OSTATNIEJ STRONIE. WYTNIJ I ZACHOWAJ!

poleca DOMINIK STRZELEC
AMBASADOR BRICOMARCHÉ

PLANUJĄC PRACE W OGRODZIE TRZEBA KIEROWAĆ SIĘ
NATURALNYM RYTMEM PRZYRODY.
Przygotowałem dla Was krótki plan działań na cały rok. Zaplanujcie prace i przestrzegajcie
terminów, a będziecie mieć piękny ogród!

TE PRACE POWINNIŚCIE MIEĆ JUŻ ZA SOBĄ:

styczeń

luty

marzec

Usuwamy zalegający
na gałęziach śnieg

Wysiewamy rośliny jednoroczne
o długim okresie wegetacji.

Zdejmujemy z roślin zimowe
zabezpieczenia.

Poprawiamy
zabezpieczenia roślin
przed mrozem

Podlewamy rośliny zimozielone.

Wykonujemy aerację
i wertykulację trawnika.

SPIS TREŚCI
Czas relaksu
Meble do ogrodu i na taras – s. 5-20
Parasole, pawilony – s. 21
Bujaki, fotele – s. 22-23
Huśtawki – s. 24
Oświetlenie elektryczne – s. 25
Oświetlenie solarne – s. 26-27
Grille – s. 28-29
Baseny – s. 30-31
Dla dzieci – s. 32-33

Kwitnący ogród i balkon
Ogród słoneczny – s. 35
Rośliny na taras/balkon – s. 36-43
Ogród zacieniony – s. 44-45
Mały i większy ogród – s. 46-47
Pnącza – s. 48-49
Ogród pożyteczny – s. 50-53
Iglaki – s. 54
Nasiona – s. 55

Pielęgnacja roślin
Nawozy – s. 56
Podłoża – s. 57
Środki ochrony roślin – s. 58
Nawadnianie – s. 59-61
Narzędzia ręczne – s. 62-63
Kosiarki, nożyce, pilarki – s. 64-66

Wokół domu
Płoty drewniane,
środki ochrony drewna – s. 67
Gresy, deski tarasowe – s. 68-69
Zadaszenie tarasu, elewacja domu – s. 70
Ogrodzenia – s. 71-74
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OGRODUJESZ?

MASZ TO W BRICO!

Ogród, taras albo balkon… pomyśl o tej przestrzeni jako o miejscu wypoczynku, miejscu, w którym chętnie spędzasz
wolne chwile. Wiosna i lato to czas, kiedy ta przestrzeń ma Ci służyć… kiedy masz ochotę wygrzać się w promieniach
słońca na leżaku, zjeść z rodziną przygotowany na grillu obiad czy uciąć sobie popołudniową drzemkę pod parasolem.
To od Ciebie zależy, w jaki sposób tę przestrzeń zaaranżujesz. Dobierz odpowiednie meble, dodatki – poduszki,
doniczki, lampki – a także kolorowe i kwitnące rośliny. Stwórz swoją oazę relaksu, miejsce na chwilę odosobnienia
albo wręcz przeciwnie - spotkań w gronie rodziny czy znajomych.
Zainspiruj się, oglądając nasz katalog – dajemy Ci wiele możliwości, ale to Ty decydujesz, co jest w Twoim stylu, jak
chcesz urządzić ogród, jakimi roślinami ozdobić taras, jakie kwiaty mają kwitnąć na Twoim balkonie. Poczuj radość
kreowania przestrzeni!

CZEGOKOLWIEK
POTRZEBUJESZ

MASZ TO W BRICO!
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Zestaw Monza 7-częściowy

10 0
x

%

10 x 149,90 zł

stół: wym. 150 x 90 x wys. 74 cm, blat: szklany,
kolor: szary, stalowa rama
krzesło: wym. 70 x 55 x wys. 91 cm,
siedzisko ze splotu technorattanowego,
kolor: naturalny

Donica od 129/szt.

śr. 35 x wys. 30,5 cm - 129 zł
śr. 45 x wys. 43 cm - 159 zł
śr. 55 x wys. 51,5 cm - 199 zł
materiał: fiber clay
mrozoodporna

OBIADUJESZ?

Obiad spożywany na świeżym powietrzu? TAK!
To doskonały pomysł! W naszym katalogu
znajdziesz kilka propozycji zestawów mebli,
które doskonale sprawdzą się podczas obiadu
z rodziną czy grillowania z przyjaciółmi.
Drewniane, metalowe czy z technorattanu wybierz meble, które będą pasować do Ciebie
i Twojego ogrodu lub tarasu i ciesz się wspólnym
biesiadowaniem w najlepszym towarzystwie!

Drewno i meta
l
- ponadczaso
we
rozwiązanie.

20 x 0%

20 x 108,45 zł

119

Lampa solarna Żaba
wys. 40 cm

2169

Zestaw Scandi 7-częściowy

stół rozkładany: wym. 180/240 x 100 x wys. 74 cm,
blat: drewno akacjowe, aluminiowa rama
krzesło: wym. 59 x 57,5 x wys. 90 cm, tekstylen,
aluminiowy stelaż
*dostępny od 15 kwietnia
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20 x 0%

20 x 119,95 zł

2399

Zestaw Ambient 7-częściowy
stół: wym. 178 x 83 x wys. 74 cm, blat: ceramiczny,
imitacja drewna, stalowa rama, kolor: czarny
krzesło: wym. 57 x 58 x wys. 90 cm, tekstylen,
stalowy stelaż
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Poduszka na krzesło
29,99/szt.
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wym. 40 x 40 cm
różne kolory

BRICORADA

Poduszka na fotel
wysoki 56,49/szt.

Dobierz odpowiednią poduszkę
pod względem wysokości oparcia
krzesła

wym. 117 x 50 x gr. 5 cm
różne wzory

e
nu doskonal
kturze beto
Donice o fa
j stylistyki
ne
es
cz
wo
pasują do no
ebli.
stalowych m

3
1

i osłonek
ment donic
Pełen asorty
z w swoim
ies
dz
aj
zn
n
do rośli
é.
Bricomarch

2

Donica od 69,99/szt.
1. śr. 31 x wys. 30 cm - 69,99 zł, śr. 38 x wys. 35 cm - 99,99 zł, śr. 45 x wys. 41 cm - 129 zł
2. śr. 34 x wys. 24 cm - 89,99 zł, śr. 42,5 x wys. 33,5 cm - 129 zł, śr. 54,5 x wys. 44 cm - 179 zł
3. 60 x 17 x wys. 18 cm - 119 zł, 70 x 23 x wys. 24 cm - 159 zł, 80 x 30 x wys. 30 cm - 199 zł
materiał: fiber clay, granit
mrozoodporna

Parasol boczny 749/szt.

wym. 3 x 3 m
ochrona UV 30+
możliwość obrotu o 360 stopni
kolory: cappucino, bordo, zieleń

nowoczesny
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ODPOCZYWASZ?
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MASZ TO W BRICO!

Polecamy kolorowe
poduszki – są pięknym
dodatkiem i przydają się
podczas popołudniowej
drzemki.

Poduszka zewnętrzna 29,99/szt.
wym. 45 x 45 cm
impregnowana
różne wzory

Rozkoszuj się poranną kawą w ciepłych promieniach
słońca… Znajdź chwilę dla siebie, zanim na dobre zacznie się zabiegany dzień - narożnik Ambient nada się
do tego idealnie! Po południu zaplanuj obiad z rodziną,
a na wieczór zaproś na grilla znajomych – z zestawem
mebli Ambient spotkania przy stole będą prawdziwą
przyjemnością.
Stylowo i spójnie zaaranżuj przestrzeń ogrodu i tarasu
- masz wiele możliwości, masz to w Brico!

BRICORADA
Jeśli Twój taras nie jest
zadaszony - pomyśl
o odpowiednim parasolu.

10 x 0%

10 x 169,90 zł

1699

Narożnik Ambient

wym. 222 x 222 x wys. 70 cm,
stalowy stelaż, kolor: czarny
stolik: wym. 60 x 60 x wys. 40 cm,
blat: ceramiczny, imitacja drewna
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meble
drewniane

Meble drewniane
należy konserwować każdego
roku. Służą do tego lakiery
oraz specjalne woski przeznaczone
do ochrony przed pleśniami
i grzybami. Środki do ochrony
i pielęgnacji drewna
znajdziesz na s. 67
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10 x 0%

10 x 139,90 zł

1399

Zestaw Milos 7-częściowy

stół: wym. 150 x 90 x wys. 74 cm
4 krzesła: wym. 59 x 47 x wys. 90 cm
2 fotele: wym. 59 x 53 x wys. 90 cm
drewno eukaliptusowe

Składa
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Kwietnik 129/szt.

drewno akacjowe
wym. 52 x 56 x wys. 79 cm

Składa

ny

Jak zabezpieczyć
drewno ogrodowe?
Oglądaj video:

Ławka 537/szt.
Stolik 99,99/szt.

drewno eukaliptusowe
wym. 48 x 43 x wys. 47 cm

drewno akacjowe
wym. 159 x 60 x wys. 88 cm

Zaproś rodzinę do stołu… do ogrodu! Nic tak nie poprawia apetytu jak świeże powietrze! Jedzenie lepiej smakuje, a otaczająca nas przyroda pozytywnie wpływa na nasz
nastrój. Chwile spędzone przy stole w gronie rodziny czy
znajomych należą do przyjemności sezonu letniego, warto więc z nich korzystać.
Przepis na udane biesiadowanie? Dobre towarzystwo,
wygodne meble, kwitnący ogród i… oczywiście pyszne
jedzenie!

BIESIADUJESZ?

MASZ TO W BRICO!

praktyczne dodatki na stół

Poduszka na fotel
niski 46,49/szt.
wym. 100 x 46 x gr. 5 cm
różne wzory

BRICORADA

Obrus winylowy
9,99/szt.

Dobierz poduszki w swoich
ulubionych kolorach. Zwiększą
one komfort użytkowania mebli
i będą stanowiły wyrazisty
element dekoracyjny.
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wym. 150 x 180 cm
różne wzory i kolory

r

Mata stołowa
4,99/szt.
wym. 30 x 40 cm
różne kolory

Podkładka na stół 2,99/szt.
Poduszka na ławkę
68,49/szt.

dł. 43-44 cm
szer. 28-28,5 cm
różne wzory i kolory

Bieżnik
11,99/szt.
wym. 30 x 100 cm
różne kolory

wym. 120 x 49 x gr. 6 cm
różne wzory
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10 x 0%

10 x 189,90 zł

1899

Zestaw Helsinki 5-częściowy
stół: wym. 143 x 83 x wys. 74 cm,
blat: szklany, kolor: szary, stalowa rama
fotel: wym. 61 x 64 x wys. 74 cm,
technorattan, stalowy stelaż
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Zaaranżuj klimatyczne miejsce w swoim ogrodzie… Podaruj sobie
oazę spokoju i relaksu… Miejsce, w którym chętnie przysiądziesz
na chwilę, aby wypić popołudniową kawę… albo na dłużej,
spędzając leniwie ciepły letni wieczór.

3999
Poduszka

wym. 45 x 45 cm
różne kolory

w stylu
boho

Kosz Boho
od 49,99/szt.
śr. od 35 cm,
wys. od 20 cm

Sznurkowe lampiony
to świetny akcent
dekoracyjny.
Wieczorem ciepłe światło
świec będzie działać
uspokajająco.

Ozdobne kosze są
nie tylko modne, ale i praktyczne.
Możesz włożyć do nich donice
z kwiatami - uzyskując świetny efekt
aranżacyjny. Możesz też wykorzystać je
do przenoszenia i przechowywania
poduszek czy kocyków – te ostatnie
przydają się w chłodniejsze
wieczory.

Hamak Etno 67,99/szt.

1

4999

2

Lampion Boho
materiał: sznurek, szkło
1. wiszący, wym. 24 x 21 cm
2. stojący, wym. 28 x 20 cm

2699

Zestaw Colin 5-częściowy
stół: śr. 107 cm, wys. 74 cm,
blat: szklany,
fotel: wym. 65 x 70 x wys. 88 cm
technorattan, aluminiowy stelaż

max. obciążenie: 120 kg
wym. 200 x 100 cm

Fotel brazylijski Etno
72,99/szt.
max. obciążenie: 120 kg
wym. 100 x 100 cm

30 x 0%

30 x 89,96 zł
11

miejsce
relaksu

ODPOCZYWASZ?

MASZ TO W BRICO!

Kiedy chcesz odpocząć, usiądź wygodnie w fotelu. Zatop się w miękkie
poduszki, połóż głowę na oparciu - pozwól sobie na chwilę relaksu
w otoczeniu przyrody. Estetyczne, a przede wszystkim wygodne meble
zapewnią Ci komfort odpoczynku w ogrodzie czy na tarasie. Na takie chwile
polecamy meble Emma i Rosario - eleganckie, a zarazem trwałe i łatwe do
utrzymania w czystości.

aby nic nie zakłócało relaksu...
Świeca ogrodowa antykomarowa
w ceramice* od 4,99/szt.
śr. 7,3 cm, masa całkowita: 140 g - 4,99 zł
śr. 10,5 cm, masa całkowita 480 g - 7,99 zł
śr. 14 cm, masa całkowita: 510 g - 8,99 zł
cena za 100 g=od 1,66 zł

1

2

3

1. Podgrzewacze zapachowe Citronella* 2,99/op. 6 szt.
2. Spray MAX na komary, kleszcze, meszki Vaco* 12,99/szt.
z Panthenolem deet 30% + Cotrodiol, 100 ml, cena za 1 l=129,90 zł

3. Spirale na komary Max Vaco* 5,99/op.
przeznaczone do zwalczania komarów i meszek, 6 szt.
*Produkt biobójczy - używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy zapoznać się z treścią etykiety
oraz informacjami dotyczącymi produktu.
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Donica Lava od 59,99/szt.
1. śr. 40 cm, wys. 31 cm - 59,99 zł, śr. 40 cm, wys. 42 cm - 69,99 zł
śr. 40 cm, wys. 60 cm - 99,99 zł
2. wym. 40 x 40 cm, wys. 42 cm - 79,99 zł, wym. 40 x 40 cm, wys. 60 cm - 119 zł
materiał: tworzywo sztuczne, mrozoodporna

449

Zestaw Rosario
stolik: wym. 59 x 59x wys. 43 cm
fotel: wym. 62 x 60 x wys. 89 cm
tworzywo sztuczne

1029

Zestaw Emma
stolik: wym. 60 x 55x wys. 39 cm
fotel: wym. 65 x 63 x wys. 74 cm
sofa: wym. 65 x 113 x wys. 74 cm
tworzywo sztuczne pochodzące w 70% z recyklingu
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BRICORADA
Masz skrzynię – masz porządek! Jeśli tylko miejsce Ci na to pozwala, pomyśl
o skrzyni. Jako element dekoracyjny stanowi uzupełnienie zestawu mebli.
Skrzynia ma jednak przede wszystkim walor praktyczny - włożysz do niej
nie tylko poduszki i kocyki, doskonale sprawdzi się też do przechowywania
rakietek do badmintona, piłki dla dzieci czy słomkowego kapelusza na
słoneczne dni.

Wyobraź sobie… Odpoczywasz, a dookoła cisza,
spokój i kojący plusk wody… Przyjemnie? Pomyśl
zatem o fontannie do Twojego ogrodu… Dobierz
pasującą do stylu ogrodu
i… ciesz się chwilami relaksu.
Fontanna ogrodowa
699/szt.
wym. 37,5 x 30,5 x 90 cm

Skrzynia Capri 309/szt.
Dzięki za
montow
spodem
anym p
kółkom
od
przemie
skrzyni
szczanie
– nawe
t wypełn
io
n
e
j
– jest
bardzo
łatwe.

poj. 305 l
wym. 123 x 53 x wys. 57 cm
tworzywo sztuczne

Fontanna ogrodowa
499/szt.
wym. 37,5 x 36 x 31 cm
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romantyczny
zakątek

10 x 0%

10 x 119,90 zł

1199

Zestaw Sofia 3-częściowy
stolik: śr. 47 cm, wys. 52 cm
fotel: wym. 71 x 77 x wys. 76 cm
technorattan, stelaż stalowy

Dominik Strzelec radzi

PIELĘGNACJA MEBLI OGRODOWYCH

Odpowiednia pielęgnacja mebli ogrodowych to klucz do tego,
by służyły nam jak najdłużej. Ważne jest dobranie odpowiednich
produktów do materiału, z którego są one wykonane.

meble
technorattanowe
Regularnie czyścimy
wilgotną szmatką, większe
zabrudzenia można usunąć
myjką ciśnieniową. Są odporne
na promienie UV i nie trzeba ich
chować na zimę do domu czy
garażu.

meble metalowe
Bardzo odporne na zniszczenia.
Najczęściej pokryte są
już lakierem, farbą lub powłoką
proszkową, które zapobiegają
powstawaniu rdzy. Czyścimy
je wilgotną szmatką z delikatnym
detergentem.

meble z drewna
egzotycznego
Warto pokryć olejem,
który zabezpieczy je przed wilgocią
i podkreśli rysunek drewna.

meble z drewna
rodzimego
Najlepsze efekty daje połączenie
impregnacji z lakierowaniem.
Impregnaty wnikają głęboko
w strukturę drewna, zabezpieczając
je przed wilgocią i rozwojem pleśni
oraz grzybów. Podczas lakierowania
tworzymy warstwę, która chroni
przed czynnikami zewnętrznymi
i zadrapaniami. Jeśli dodatkowo
chcemy zabarwić drewno, postawmy
na bejcę lub lakierobejcę.

więcej porad na: bricomarche.pl/porady
Chcesz zobaczyć wiecej porad dotyczących
ogrodu? Zeskanuj kod!
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na balkon
lub taras
miejski zakątek
Nie masz ogrodu? Nie szkodzi! Balkon czy taras w zabudowie wielorodzinnej też można pięknie zaaranżować. Wystarczy, że dobierzesz
meble do wielkości balkonu, dopełnisz przestrzeń za pomocą dodatków – lampionów, poduszek, kwiatów w pięknych donicach. Nawet
nieduży balkon można urządzić tak, aby stanowił ulubione miejsce
domowników.

BRICORADA
Jeśli taras nie jest zadaszony, warto pomyśleć o parasolu. Na
małej przestrzeni świetnie sprawdzi się parasol balkonowy, który
można dostawić do ściany, dzięki czemu zajmuje mało miejsca.
Pamiętaj też o podstawie pod parasol.

Parasol balkonowy
139/szt.

wym. 297 x 147 cm
z korbką
kolor: szary

Podstawa do parasola
89,99/szt.
wym. 31 x 50 x wys. 32 cm
9 kg
odpowiednia dla parasoli
o tyczce 3,8-4,8 cm

BRICORADA

Sztuczna trawa
w rolce Ascot 11,99/m2
szer. rolki: 1,33 m lub 2 m

Sztuczna trawa w ostatnich latach zyskuje na popularności. To
praktyczne rozwiązanie na taras, a nawet balkon. Jest odporna
na warunki atmosferyczne, łatwa w montażu i nie trzeba jej
pielęgnować – polewać czy osuszać. Daje natomiast mocny
akcent kolorystyczny w przestrzeni i przyjemne wrażenia dla
bosych stóp.

Idealny po
mysł dla
osób zapo
minającyc
o podlew
h
aniu kwia
tów.

Kwiat w doniczce
39,99/szt.

Trawa ozdobna
w doniczce 29,99/szt.

wym. 51 cm
materiał: tworzywo sztuczne

wym. 56 cm
materiał: tworzywo sztuczne

20 x 0%

20 x 109,95 zł

1299

2199

Narożnik Sintra

stolik: wym. 60 x60 x wys. 30 cm,
blat: szklany
sofa 1: wym. 137 x 67 x wys. 62 cm
sofa 2: wym. 145 x 75 x wys. 62 cm
technorattan

Zestaw Columbia 4-częściowy
stolik: wym. 66 x 97 x wys. 46 cm,
blat szklany, czarny
sofa 2-os., wym. 73 x 119 x wys. 89 cm
fotel: wym. 73 x 64 x wys. 89 cm,
metalowy stelaż, poduszki w zestawie
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na balkon
lub taras

30 x 0%

30 x 99,97 zł

2999

Zestaw Lago 4-częściowy
stół: wym. 145 x 84 x wys. 64 cm,
blat: szklany
fotel: wym. 74 x 73 x wys. 87 cm
sofa 3-os.: wym. 185 x 73 x wys. 87 cm
technorattan, stalowy stelaż
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1
Skrzynia ogrodowa
z siedziskiem 139/szt.

wym. 42,8 x 42,8 x wys. 46,4 cm
poj. 76 l
polipropylen, stal
imitacja drewna

2

Donica Lotus od 59,99/szt.
1. śr. 40 cm, wys. 31 cm - 59,99 zł, śr. 40 cm, wys. 42 cm - 69,99 zł
śr. 40 cm, wys. 60 cm - 99,99 zł
2. wym. 40 x 40 x wys. 42 cm - 79,99 zł, wym. 40 x 40 x wys. 60 cm - 119 zł
materiał: tworzywo sztuczne, kolory: antracyt, piaskowy
mrozoodporna

Donica od 41,99/szt.

śr. 26, wys. 26 cm - 41,99 zł
śr. 34, wys. 33 cm - 54,99 zł
śr. 43, wys. 38 cm - 69,99 zł
materiał: technorattan, z wkładem

127

Stolik Puerto
śr. 45 cm, wys, 46 cm,
blat: szklany z nadrukiem,
technorattan, stalowy stelaż

od

449

Fotel Puerto
wym. 74 x 71 x wys. 77 cm,
technorattan, stalowy stelaż

4999

Kosz Boho

różne kolory i rozmiary

Poduszka na leżankę
97,99/szt.
wym. 190 x 60 x gr. 5 cm
różne wzory

Pi
ozd ękna
i
ob
a pra
po - nie ktycz
d le
n
w
wa ym a
nia a ga
.

Fotel Santander 2w1
259/szt.

wym. 58 x 185 x wys. 105 cm
28-pozycyjny
funkcja fotela i leżaka
max. obciążenie: 150 kg

Trawa ozdobna
w doniczce 139/szt.
Podnóże
k można
schować
pod częś
cią
siedziskow
ą.

wym. 152 cm
materiał: tworzywo sztuczne

19

naturalny

Natura zawsze jest trendy… Dlatego meble z naturalnego
rattanu od lat cieszą się dużą popularnością. To ponadczasowa elegancja, która pasuje zarówno do otoczenia
ogrodowego, jak i na taras czy duży balkon. Meble rattanowe są uniwersalne – pasują
zarówno do klasycznej, jak i nowoczesnej architektury. Łatwo dobrać też do nich dodatki
– sprawdzą się tu wszelkie naturalne materiały, takie jak bambus, drewno czy len.

2899

Zestaw Sorrento 4-częściowy
stolik: 45 x 94 x wys. 59 cm
fotel: 83 x 75 x wys. 85 cm
sofa: 86 x 130 x wys. 85 cm
pobielany, naturalny rattan

Donica Bahama od 69,99/szt.
śr. 26 cm, wys. 24 cm - 69,99 zł
śr. 34 cm, wys. 31 cm - 89,99 zł
śr. 41,5 cm, wys. 38 cm - 119 zł
materiał: technorattan, kolor: naturalny,
jasny szary, z wkładem

20 x 0%

20 x 144,95 zł

parasole
169

pawilony
1

Parasol

wym. 2 x 3 m
z korbką, uchylny
kolor: czekoladowy

8999

Podstawa do parasola
wym. 31 x 50 x wys. 32 cm
9 kg
odpowiednia dla parasoli
o tyczce 3,8-4,8 cm

949

Parasol boczny
z oświetleniem LED

2

3

śr. 3 m
ochrona UV 30+
8 żeber z listwami LED
możliwość obrotu o 360 stopni
kolor: szary

4

999
Parasol boczny

śr. 3,5 m
ochrona UV 80+
możliwość obrotu o 360 stopni
funkcja tilt - możliwość regulacji
kąta nachylenia czaszy
kolor: czekoladowy

1. Pergola Atra 1099/szt.
wym. 2,9 x 4 x wys. 2,4 m, stelaż stalowy, przesuwany dach
*dostępna od 12.04.2021 r.

2. Pawilon 999/szt.
wym. 3,5 x 2,5 x wys. 2,25 m, stelaż stalowy, przesuwane ścianki

3. Pawilon 1299/szt.
wym. 3 x 4 x wys. 2,8 m, stelaż stalowy, 4 ścianki boczne

4. Pawilon 2799/szt.
wym. 3 x 3,6 x wys. 2,7 m, stelaż aluminiowy, wodoodporny dach
z poliwęglanu, 4 ścianki boczne

21

Kilka słów
o bujakach.
Przeczytaj poradę:

899

Fotel wiszący Lotos
wym. stelaża: śr. 105, wys. 196 cm
wym. siedziska: 70 x 93 x wys. 121 cm
2 poduszki w zestawie
max. obciążenie: 120 kg

bujaki
fotele

Fotel wiszący już sam w sobie stanowi mocny element aranżacji
przestrzeni. Świetnie sprawdza się zarówno do ogrodu, jak i na
balkon. Fotel jednak nie tylko zachwyca designem, ale również
jest bardzo przyjemny w użytkowaniu – przekonaj się, jak szybko
stanie się Twoim ulubionym miejscem wypoczynku po pracowitym
dniu. I jeszcze jedna zaleta - po sezonie letnim taki fotel idealnie
sprawdzi się także wewnątrz domu.

189
Fotel Max

wym. 160 x 65 x wys. 113 cm
z zagłówkiem i stolikiem
bocznym

899,119,Leżak Soft

wym. 110 x 58 x wys. 77 cm
drewno bukowe
3 stopnie regulacji
wodoodporny materiał
różne kolory

Fotel wiszący Sara Natural
wym. stelaża: śr. 105 x wys. 195 cm
wym. siedziska: 102 x 122 x wys. 67 cm
2 poduszki w zestawie
max. obciążenie: 130 kg

239
Leżak Borneo

wym. 110 x 75 x wys. 78 cm
impregnowane drewno sosnowe
3 stopnie regulacji, różne wzory

23

chwila
relaksu...

899

Huśtawka Marakesz
wym. 161 x 120 x wys. 168 cm
stelaż stalowy, technorattan
3 poduszki w zestawie
max. obciążenie: 240 kg

Huśtawka Megi 1069/szt.
wym. 230 x 120 x wys. 164 cm
stelaż stalowy, rozkładana,
poduszki na siedzisko
i oparcie, max. obciążenie: 300 kg

999

Huśtawka z pergolą
wym. 194 x 120 x wys. 212 cm
stelaż stalowy, technorattan
2 półki boczne, dach: poliester
max. obciążenie: 220 kg

Huśtawka Savona 1299/szt.
wym. 2020 x 134 x wys. 157 cm
rozkładana, stalowy stelaż,
poduszki na siedzisko i oparcie
max. obciążenie: 300 kg

oświetlenie

elektryczne

Plafon Beno LED 92,99/szt.
z czujnikiem ruchu
kolory: biały, grafitowy
18 W, 1550 lm, 4000 K
śr. 22 cm lub wym. 22 x 22 cm

1
IP 44

żarówki LED

1
2

IP 54

2

3

Lampa ogrodowa Fiord od 54,99/szt.

3

4

E27, 10 W LED
1. Kinkiet, wys. 24 cm - 54,99 zł
2. Słupek, wys. 50 cm - 64,99 zł
3. Słupek, wys. 80 cm - 74,99 zł

1

2

3

1. Żarówka LED E27 15 W 9,99/szt.

IP 65

barwa światła: ciepła
strumień świetlny: 1260 lm
kl. energetyczna.: A+

2. Żarówka LED E27 19 W 16,99/szt.

Lampa ogrodowa Forest od 35,99/szt.
GU10
1. Kinkiet 35 W, wys. 8 cm - 35,99 zł
2. Kinkiet 2 x 35 W, wys. 15 cm - 54,99 zł
3. Kinkiet 35 W z czujnikiem ruchu, wys. 15 cm - 79,99 zł
4. Słupek 35 W, wys. 50 cm - 94,99 zł

barwa światła: ciepła (strumień świetlny: 2150 lm)
lub dzienna (strumień świetlny: 2200 lm)
kl. energetyczna.: A+

Naświetlacz SLIM LED 10 W
23,99/szt.
kolor: czarny
strumień świetlny: 900 lm
kl. energetyczna: A+
kąt świecenia: 110°

3. Żarówka LED GU10 7 W 5,99/szt.
barwa światła: ciepła lub dzienna
(strumień świetlny: 480 lub 490 lm)
kl. energetyczna: A+

IP 65

od

7499

Lampa ogrodowa LED Stono
klosz: imitacja kamienia
E27, 15 W, wys. 22 cm - 74,99 zł
E27, 25 W, wys. 31 cm - 119 zł
E27, 25 W, wys. 39 cm - 169 zł
E27, 25W, wys. 51 cm - 249 zł

Przewód ziemny YKY 3 x 1,5 3,79/mb
ilość żył: 3
napięcie: 600/1000 V
przekrój: 1,5 mm2

25

lampy

Ogród możesz oświetlić
zupełnie za darmo
i ekologicznie!
Wystarczy zainstalować
lampy solarne, a resztą
zjamie się słońce....

solarne

1
3

2

119

4

Żaba
wys. 40 cm

5

6

Efekt p
ło

mienia

7

1. Lampa solarna 8,99/szt. wys. 33,5 cm, kolor: czarny
2. Lampa solarna - pochodnia od 14,99/szt.

5999

kolor: czarny, efekt płomienia, wym. 7,5 x 7,5 x 49,5 cm - 14,99/szt.,
wym. 9 x 9 x 51 cm - 24,99/szt. , wym. 12 x 12 x 78 cm - 39,99/szt.

Sowa
wys. 21 cm

119

Żółw
wys. 28 cm

Lampa solarna

figura betonowa

3. Lampa solarna 13,99/szt. wys. 43 cm, kolor: czarny
4. Lampa solarna 13,99/szt. wys. 43 cm, kolor: czarny
5. Lampa solarna 8,99/szt.
wys. 11 cm, kolor: czarny, zatosowanie: schody/płot

6. Lampion solarny 36,99/szt.
wys. 26,5 cm, kolor: szaro-beżowy, efekt płomienia

7. Latarnia - lampa solarna 32,99/szt.
wym. 14 x 14 x 32 cm, kolor: czarny, efekt płomienia

8. Lampa solarna 9,99/szt. wys. 28 cm, kolor: czarny

8

OŚWIETLASZ?

MASZ TO W BRICO!

1

2

4

6
3

5

Lampy solarne inox
1. 5,99/szt.
wys. 36,5 cm

5999
Solarne
dmuchawce

2. 15,99/szt.
wys. 40 cm

kpl. 3 szt.
wys. 80 cm
kolor: inox

3. 19,99/szt.
wys. 51 cm
4. 26,99/szt.
wys. 57 cm
5. 9,99/szt.
wys. 37,5 cm
6. 13,99/szt.
wys. 76 cm

Lampka solarna
ogrodowa/najazdowa 12,99/szt.
wys. 11,5 x 12 cm
kolor: inox
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grille

Wiosna w ogrodzie
to na pewno grillowanie!
Zapoznaj się z bogatą ofertą
grilli oraz akcesoriów
do grillowania.
Smacznego!

ogrodowe

ójna
Podw a
w
pokry

GRILLUJESZ?

20 x 82,95 zł

1659

MASZ TO W BRICO!

Grillowanie to od wielu lat ulubiona forma spędzania
wolnego czasu w naszym kraju. Wiosna zaś to
doskonały czas, aby odpowiednio się przygotować
do sezonu grillowego. Jeśli jesteś zapalonym
miłośnikiem grillowania i często przygotowujesz
posiłki na grillu, warto zainwestować w grill
gazowy. Posiada on wiele zalet - gwarantuje szybkie,
łatwe i „czyste” grillowanie, a przy tym daje niemal
nieograniczone możliwości w przygotowywaniu
potraw. Właściwe używanie grilla gazowego pozwala
na przygotowanie nie tylko smacznych, ale również
zdrowych posiłków. Tłuszcz nie ścieka bezpośrednio
na palnik, co powoduje zmniejszenie wydzielania
toksycznych związków. Całe dno grilla gazowego
przykryte jest deflektorami (aromatyzerami).
Mają one za zadanie nie tylko chronić palniki, ale
przede wszystkim wpływać na smak potraw. Gdy na
rozgrzane deflektory skapują soki i tłuszcze, są one
odparowywane i ponownie trafiają do grillowanej
potrawy.

20 x 0%

Grill gazowy Lord 3-palnikowy
wym. 119 x 56 x wys. 135 cm
moc: 13 kW
palnik boczny do gotowania 2,5 kW
materiał: stal lakierowana proszkowo
i stal szlachetna
ruszt: dwuczęściowy, żeliwny, wym. 54 x 41 cm
4 skrętne kółka z blokadą

Przygotuj się
do grillowania.
Oglądaj video:

10 x 0%

10 x 106,90 zł

1069

Grill gazowy XL 4-palnikowy
wym. 106 x 56 x wys. 136 cm
moc: 16 kW
palnik boczny do gotowania 3,2 kW
materiał: stal malowana proszkowo
ruszt: dwuczęściowy, żeliwny, wym. 65 x 40 cm

Jeśli grillujesz okazjonalnie, bardziej weekendowo, wystarczy Ci mniejszy grill
opalany węglem drzewnym. Dobierz jego wielkość do potrzeb i miejsca, jakim
dysponujesz. Świetnym uzupełnieniem grilla może być też kociołek do gotowania,
w którym bezpośrednio nad ogniem przygotujesz pyszną zupę.

przydatne w grillowaniu
Akcesoria kuchenne
wzór: cytryny
1. Fartuch 19,99/szt.
2. Rękawica kuchenna 11,99/szt.
3. Podkładka kuchenna 5,49/szt.
wym. 18 x 18 cm

4. Bieżnik 14,99/szt.
wym. 40 x 150 cm

5. Ręcznik kuchenny 9,99/kpl.
wym. 40 x 60 cm
2 szt. w komplecie

1
2
3

119

Grill okrągły
wym. 62 x 49 x wys. 83,5 cm
powierzchnia grillowania: śr. 44 cm
materiał: stal emaliowana
ruszt: stal chromowana

249
Grill wózek

wym. 87 x 53 x wys. 89,5 cm
powierzchnia grillowania: 55 x 40 cm
materiał: stal malowana proszkowo
ruszt: dwuczęściowy, stal chromowana

199
Grill kulisty

wym. 50 x 50 x wys. 92 cm
powierzchnia grillowania: śr. 46 cm
materiał: stal emaliowana
ruszt: stal chromowana
system regulacji powietrza
w pokrywie, popielnik

147

Kociołek węgierski
wym. 27 x 27 cm, wys. 44 cm
poj. 4,5 l, materiał: żeliwo
*dostępny od 6.04.2021 r.

4

749

Węgiel drzewny
2,5 kg
cena za 1 kg=3,00 zł

5

749

Brykiet z węgla
drzewnego 2,5 kg
cena za 1 kg=3,00 zł
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baseny

ogrodowe

Basen stelażowy 979/szt.
wym. 366 x 100 cm
poj. 9150 l
wydajność pompy: 2006 l/h
drabinka
nadruk imitujący splot rattanowy
*dostępny od 19.04.2021 r.

Basen stelażowy 1499/szt.
wym. 457 x 107 cm
poj. 14970 l
wydajność pompy: 3028 l/h
drabinka, przykrycie

Basen stelażowy 1999/szt.
wym. 488 x 122 cm
poj. 19480 l
wydajność pompy: 5678 l/h
drabinka, przykrycie, dyspenser
*dostępny w wybranych sklepach

30 x 0%

30 x 87,90 zł
Basen stelażowy 2637/szt.
wym. 549 x 132 cm
poj. 26000 l
wydajność pompy: 5678 l/h
drabinka, przykrycie, dyspenser
nadruk imitujący kamień
*dostępny w wybranych sklepach

BASENUJESZ?

jacuzzi*

MASZ TO W BRICO!

*dostępne w wybranych
sklepach

20 x 0%

20 x 99,95 zł

Jacuzzi Ibiza 1999/szt.

Baseny ogrodowe
to doskonały sposób
na ochłodę w upalny dzień.
Dzieciaki uwielbiają zabawę
w wodzie, a i dorośli
docenią zalety wodnego
relaksu.

Basen stelażowy 299/szt.
wym. 274 x 66 cm
poj. 3221 l

wym. 180 x 180 x 66 cm, śr. wew. 132 cm
poj. 778 l
dla 4-6 osób dorosłych
system masażu: 140 dysz
max. temp.: 40°C
pompa z dotykowym panelem sterowania
przykrycie

20 x 0%

20 x 109,95 zł

Jacuzzzi Havana 2199/szt.
wym. 180 x 66 cm, śr. wew. 132 cm
poj. 669 l
system masażu: 120 dysz
max. temp.: 40°C
pompa z dotykowym panelem sterowania
dla 2-4 osób dorosłych
przykrycie
nadruk imitujący czarny splot rattanowy

20 x 0%

20 x 124,95 zł
Basen rozporowy 247/szt.
różne modele
wym. od 300 x 76 cm
poj. od 3618 l
wydajność pompy: od 1136 l/h
*dostępny od 19.04.2021 r.
Do czyszc
zenia jacu
zzi,
basenów
rozporowyc
i stelażow
h
ych o śr. po
niżej 6 m

Odkurzacz bezprzewodowy
329/szt.
ładowanie: kabel USB
czas ładowania: 4-6 h
czas pracy: 40 min
składana tyczka o max. dł. 250 cm

Jacuzzi Honolulu 2499/szt.
wym. 196 x 71 cm, śr. wew. 146 cm
poj. 916 l
dla 2-4 osób dorosłych
system masażu: 140 dysz
max. temp.: 40°C
pompa z dotykowym panelem sterowania
nadruk imitujący szary splot rattanowy
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a dla dzieci

do zabawy...

Piaskownica Hippo
z pokrywą 129/szt.
wym. 98 x 71 x wys. 33,5 cm

Bujak Hippo 69,99/szt.
wym. 103,5 x 45,5 x wys. 30,5 cm

BRICORADA
Kup czysty piasek do piaskownicy.
W ten sposób zapewnisz bezpieczną
i radosną zabawę Twojemu dziecku.

Piaskownica Żółw
z pokrywą 129/szt.
wym. 95,5 x 68 x wys. 27 cm

pamiętaj o...
chroń dziecko
przed ukąszeniami

Składana
konstrukc
ja
ułatwiająca
przechow
ywanie.

Płyn na kleszcze,
komary i meszki
dla dzieci Vaco*
9,99/szt.
80 ml
cena za 100 ml=12,49 zł

Piasek drobny do piaskownic
18,99/op.
25 kg
stopień granulacji: 0,2 mm
cena za 1 kg=0,76 zł

Zjeżdżalnia 97,99/szt.
wym. 134 x 39 x wys. 72 cm

*Produkt biobójczy - używać z zachowaniem
środków ostrożności. Przed każdym użyciem
należy zapoznać się z treścią etykiety oraz
informacjami dotyczącymi produktu.

pomysł na biwak
w ogrodzie

Huśtawka Zosia
779/szt.
wym. 300 x 340 x wys. 227 cm
ślizg i dwie huśtawki w komplecie

Domek Tomek
1137/szt.
wym. 178 x 270 x wys. 211 cm
wys. platformy nad podłożem: 57 cm
ślizg w komplecie

Namiot Pop-up 89,99/szt.
Domek Robert 1377/szt.
wym. 333 x 166 x wys. 249 cm
powierzchnia podstawy: 165 x 118 cm
wys. platformy nad podłożem: 120 cm
ścianka wspinaczkowa i drabinka w komplecie

10 x 0%

10 x 137,70 zł

wym. 182 x 96 x wys. 81 cm
do użytku wewnątrz i na zewnątrz
dla dzieci 2+
torba transportowa
wzory: piesek, jednorożec
*wzór piesek dostępny od 19.04.2021 r.
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Dominik Strzelec radzi

UPRAWA ROŚLIN BALKONOWYCH

Dopasuj gatunek
kwiatów do nasłonecznienia
balkonu:
• miejsce słoneczne: pelargonie,
surfinie, lawenda
• miejsce umiarkowanie słoneczne,
lekko zacienione: lobelia, bluszcz,
begonia i fuksja

Podlewanie:

Nawożenie:
• pierwsze powinno odbyć
się ok. 2-3 tygodnie
po posadzeniu roślin
• kolejne powinny
być wykonywane
systematycznie,
szczególnie
w wypadku roślin obficie
kwitnących, ponieważ
przez częste podlewanie,
szczególnie latem,
wyjaławia się gleba

• powinno być regularne, obfite
i odbywać się raz dziennie
w godzinach późnopopołudniowych
• woda powinna dostać się
do głębokiej warstwy ziemi zapewni to łatwiejszy pobór wody
przez korzenie roślin

więcej porad na: bricomarche.pl/porady
Chcesz zobaczyć wiecej porad dotyczących
ogrodu? Zeskanuj kod!

ogród

słoneczny

1

1. Piwonia* 16,99/szt.
wys. 40 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany: paula fay, kansas, pink cameo,
sarah bernhardt, sorbet, charles white

2. Róża okrywowa 11,99/szt.
wys. 20-30 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany

3. Lawenda XXL* 44,99/szt.

2

wys. 25 cm, doniczka: 26 cm

4. Krzewuszka fl.Monet ® 14,99/szt.
wys. 20-30 cm, doniczka: 2 l

5. Budleja Davida 9,99/szt.
wys. 40-50 cm, doniczka: 3 l
odmiany: Sungold, Pink Delight, Royal Red, Black Knight

6. Trawa ozdobna* 11,99/szt.
wys. 20-100 cm, doniczka: 2 l
wybrane rodzaje: imperata, miskant, carex

3
r.

7. Dalia pomponiasta* 5,49/szt.
21.
04

.20

21

wys. 30 cm, doniczka: 12 cm
różne kolory

ne
tęp
*d

os

wys. 12-15 cm, doniczka: 9 cm
różne odmiany

od

8. Rojnik* 4,99/szt.

4

5

6

7

8
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taras/balkon

Wybierając rośliny
kwitnące na balkon lub taras
nie zapomnij o roślinach ozdobnych
z liści. Komarzyca, ipomea czy trawy
ozdobne będą doskonałym tłem
i urozmaiceniem dla roślin obficie
kwitnących i razem stworzą
niebanalne kompozycje
roślinne.

70 cm

1

4
2
1. Calibrachoa
Superbells® 5,99/szt.
wys. 30 cm, doniczka: 10 cm
wybrane odmiany
*dostępna od 21.04.2021 r.

2. Argyranthemum
5,99/szt.
wys. 30 cm, doniczka: 10 cm
wybrane odmiany
*dostępny od 21.04.2021 r.

3. Surfinia 5,99/szt.
wys. 25 cm, doniczka: 12 cm
*dostępna od 21.04.2021 r.

4. Rośliny w wiszącej torbie 24,99/szt.
wybrane rodzaje
*dostępne od 21.04.2021 r.

3

donice

z terakoty*
*dostępne od 04.05.21

1

Donice ogrodowe
wykonane są z materiału
mrozoodpornego.
Donice takie nadają się
zarówno na tarasy, jak
i na balkony. Polecane przez
specjalistów!

ofertę donic
Sprawdź pełną
marché.
w Twoim Brico

1. Donica glazurowana
od 49,99/szt.
śr. 23 cm, wys. 19 cm - 49,99 zł
śr. 31 cm, wys. 23 cm - 69,99 zł
śr. 41 cm, wys. 33 cm - 99,99 zł

2

2. Donica Bowl od 39,99/szt.
śr. 21 cm, wys. 10 cm - 39,99 zł
śr. 31 cm, wys. 15 cm - 59,99 zł
śr. 38, wys. 20 cm - 69,99 zł
śr. 52, wys. 25 cm - 89,99 zł

3. Donica Bawaria od 49,99/szt.
śr. 32 wys. 21 cm - 49,99 zł
śr. 42, wys. 27 cm - 77,99 zł
śr. 53, wys. 31 cm - 97,99 zł

3
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taras/balkon

1

Rośliny na taras
i na balkon to nie tylko
pelargonie czy surfinie.
W miejscach tych świetnie
będą się prezentowały również
miniaturowe krzewy,
a nawet drzewka.

2

BRICORADA
Rośliny szczepione na pniu
doskonale nadają się na taras
lub balkon. Nie zajmują dużo
miejsca i można je hodować
w donicy.

Margerytka na pniu 24,99/szt.

Oleander 24,99/szt.

wys. 40 cm, doniczka: 14 cm
kolor: biały
bez osłonki
*dostępna od 21.04.2021 r.

wys. 30 cm, doniczka: 18 cm
różne kolory
bez osłonki
*dostępny od 21.04.2021 r.

3
cena nie zawiera osłonki

1. Lilak miniaturowy 16,99/szt.
wys. 20-30 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany

2. Niecierpek Nowogwinejski
5,49/szt.
wys. 30 cm, doniczka: 10 cm

4

różne kolory
*dostępny od 21.04.2021 r.

3. Lobularia 5,99/szt.
wys. 30 cm, doniczka: 10 cm
*dostępna od 21.04.2021 r.

4. Nemesia 5,99/szt.
wys. 30 cm, doniczka: 12 cm
odm.: Cherry On Ice, Little Orange
*dostępna od 21.04.2021 r.

5. Begonia zwisająca Bellaconia
6,99/szt.
wys. 25 cm, doniczka: 10 cm

5

różne kolory
*dostępna od 21.04.2021 r.
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taras/balkon
Begonia Solenia 7,99/szt.
wys. 35 cm, doniczka: 12 cm
różne kolory
*dostępna od 21.04.2021 r.

Komarzyca 3,99/szt.
wys. 25 cm, doniczka: 10,5 cm
bez osłonki
*dostępna od 21.04.2021 r.

Begonia Viking 7,49/szt.
wys. 30 cm, doniczka: 12 cm
bez osłonki
*dostępna od 21.04.2021 r.

Trio-Mio 5,99/szt.
wys. 30 cm, doniczka: 12 cm
bez osłonki
*dostępne od 21.04.2021 r.

Ipom
ea pię
uzup
knie
ełnia
kom
kwiato pozycje
we.

Heliotrop 5,99/szt.
Ipomea 5,99/szt.

wys. 25 cm, doniczka: 10 cm
*dostępny od 21.04.2021 r.

wys. 25 cm, doniczka: 10 cm
bez osłonki
*dostępna od 21.04.2021 r.

Gaura 6,49/szt.
wys. 30 cm, doniczka: 10 cm
odm.: Flamigo Pink, Flamingo White
bez osłonki
*dostępna od 21.04.2021 r.

Koleus 4,99/szt.
wys. 30 cm, doniczka: 10,5 cm
bez osłonki
*dostępny od 21.04.2021 r.
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pelargonie

Jak zabezpieczyć
drewno ogrodowe?
Oglądaj video:

599
Pelargonia

wys. 30-35 cm, doniczka: 12 cm
wybrane rodzaje i odmiany
*dostępna od 21.04.2021 r.

BRICORADA
Rollborder 28,49/szt.

Donica Zefir 99,99/szt.

wym. 6 x 20 x 200 cm
impregnacja brązowa

wym. 60 x 40 x wys. 40 cm
impregnacja brązowa

Produkty do impregnacji
i konserwacji drewna
- patrz str. 67

Donica od 99,99/szt.
wym. 40 x 39 x wys. 40 cm - 99,99 zł
wym. 88 x 39 x wys. 40 cm - 149 zł
impregnacja szara

petunie

599
Petunia

wys. 30-35 cm, doniczka: 12 cm
wybrane rodzaje i odmiany
*dostępna od 21.04.2021 r.

Misa Stone od 69,99/szt.

wym. 60 x 34 cm, wys. 22 cm - 69,99 zł
wym. 70 x 40 cm, wys. 27 cm - 89,99 zł
kolor: antracyt, jasny szary
materiał: tworzywo sztuczne,
mrozoodporna

Donica Stone od 89,99/szt.
śr. 50 cm, wys. 38 cm - 89,99 zł
śr. 60 cm, wys. 45 cm - 119 zł
kolory: antracyt, jasny szary
materiał: tworzywo sztuczne,
mrozoodporna
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ogród

Zobacz naszą poradę
o roślinach do ogrodu
zacienionego:

zacieniony

Do ogrodu zacienionego
wybierz rośliny, które
nie wymagają pełnego
słońca. Nawet najbardziej
ciemne miejsca mogą
rozkitnąć całą gamą
kolorów!

1. Różanecznik 34,99/szt.
wys. 45 cm, doniczka: 5 l
wybrane odmiany

2. Hortensja bukietowa
19,99/szt.

1

wys. 40-50 cm, doniczka: 3 l
wybrane odmiany: Candlelight,
Mont Blanc, Phantom, Polar Bear

Odmiany
kolekcjone
rskie

Hortensja ogrodowa
19,99/szt.
wys. 30-40 cm, doniczka: 3 l
wybrane odmiany: Annabelle,
Bella, Capirinha, Hot Red

Hortensja XL 39,99/szt.
wys. 30-80 cm, doniczka: 5 l
wybrane odmiany

3. Barwinek 9,99/szt.

2

3

wys. 10-15 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany

4. Tawułka 8,99/szt.
wys. 30 cm, doniczka: 17 cm
*dostępna od 21.04.2021 r.

5. Runianka japońska
5,99/szt.
wys. 15-20, doniczka: 11 cm
wybrane odmiany

6. Bukszpan 15,99/szt.

2

wys. 20-30 cm
doniczka: 3 l

7. Funkia 10,99/szt.
wys. 35 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany
*dostępna od 21.04.2021 r.

4

ogród

zacieniony

DEKORUJESZ?

MASZ TO W BRICO!

2

5

Figura ogrodowa
od 49,99/szt.

1

1. wys. 19 cm - 49,99 zł
2. wys. 20,5 cm - 79,99 zł

Figura ogrodowa 89,99/szt.
wys. 41 lub 37 cm
2 wzory

6

7

45

rośliny

do ogrodu małego...

Wierzba ‚Hakuro nishiki’ 21,99/szt.
wys. 120-190 cm, doniczka: 5 l

Krzew ozdobny na pniu
rarytasy 59,99/szt.

Świerk biały ‚Maingold’
12,49/szt.

wys. 80 cm, doniczka: 5 l
wybrane rodzaje: Złotokap, Jarząb,
Modrzew, Glediczja, Miłorząb
trójklapowy, Brzoza, Grujecznik

wys. 15-20 cm, doniczka: 2 l

Lilak Meyera ‚Palibin’ 24,99/szt.
wys. 30-35 cm, doniczka: 3 l, wybrane odmiany

Krzew ozdobny na pniu od 34,99/szt.
wys. 80 cm, doniczka: 5 l
wybrane rodzaje: Krzewuszka, Pęcherznica,
Ligustr, Trzmielina, Irga, Tawlina, Aronia 34,99/szt.

Klon palmowy 39,99/szt.
wys. 60-100 cm, doniczka: 5 l
*dostępny od 21.04.2021 r.

wybrane rodzaje: Berberys, Karagana, Pigwowiec,
Dereń, Leszczyna, Głóg, Hortensja, Śliwa, Lilak,
Wiąz, Kalina 39,99/szt.

Berberys karłowy 9,99/szt.
wys. 20-30 cm, doniczka: 2 l

i nieco

większego...
1

1. Irga ‚Ursynów’ formowana
spirala 39,99/szt.
wys. 80-100 cm, doniczka: 5 l

2. Drzewo ozdobne
szczepione na pniu
79,99/szt.
wys. 120-180 cm, doniczka: 7,5 l
wybrane gatunki: Klon, Brzoza,
Grab, Pigwa, Buk, Grusza,
Jarząb, Lipa, Wiąz

3. Judaszowiec kanadyjski
19,99/szt.
wys. 80-100 cm, doniczka: 3 l
*dostępny od 21.04.2021 r.

2

3
Magnolia 29,99/szt.
wys. 60-80 cm, doniczka: 5 l, wybrane odmiany
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pnącza
1. Dipladenia (Sundavilla)
w wiszącej donicy 39,99/szt.
wys. 35 cm, doniczka: 21 cm
*dostępna od 21.04.2021 r.

2. Dipladenia (Sundavilla)
17,99/szt.
wys. 25-30 cm, doniczka: 12 cm
różne kolory
*dostępna od 21.04.2021 r.

3.Hortensja pnąca* 19,99/szt.

1

wys. 60-90 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany
*dostępna od 14.04.2021 r.

superoferta

Wiele roślin
rozpoczyna kwitnienie
dopiero po kilku latach.
Kupując większe/starsze
rośliny, szybciej będziemy
mogli w pełni się
nimi cieszyć.

2999

Kupując minimum 5 szt. roślin
ze szkółki

oznaczonych symbolem

otrzymasz książkę za 1 zł.

,

*Liczba książek ograniczona
2

Glicynia*
wys. 60-90 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany

3

aje
ale nad
Doskon
ras.
się na ta

2

1

3

1. Róża pnąca 19,99/szt.
wys. 60-90 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany
*dostępna od 14.04.2021 r.

4

2. Wiciokrzew 16,99/szt.
wys. 60-90 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany
*dostępny od 14.04.2021 r.

3. Powojnik wielkokwiatowy
ekstra* 24,99/szt.
wys. 60-90 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany

4. Powojnik
wielkokwiatowy 19,99/szt.

5
Kratka skośna bez ramy 13,99/szt.
wym. 45 x 150 cm
impregnacja brązowa,

Kratka prosta bez ramy od 19,99/szt.
wym. 45 x 180 cm - 19,99 zł
wym. 90 x 180 cm - 36,99 zł
impregnacja brązowa

wys. 60-90 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany
*dostępny od 14.04.2021 r.

5. Powojnik
botaniczny 22,99/szt.
wys. 60-90 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany
*dostępny od 14.04.2021 r.
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pożyteczny

Rośliny w ogrodzie
to nie tylko ozdoba. Wiele
krzewów może pełnić rolę
ozdobną, jak i pożyteczną.
Zapoznaj się z naszą
szeroką ofertą roślin.

Krzew owocowy na pniu 19,99/szt.
wys. 120 cm, doniczka: 3 l, porzeczka lub agrest

Świdośliwa 19,99/szt.
wys. 40-60 cm, doniczka: 5 l

Drzewko owocowe 2-letnie 26,99/szt.
wys. 190 cm, doniczka: 5 l
dostępne: orzech włoski i laskowy, śliwa, grusza, czereśnia (w tym odmiany karłowe)

Lubi e
kspozy
cję
słonec
zną.

Winorośl 10,99/szt.
wys. 60-70 cm, doniczka: 2 l
odm.: Arkadia, Nero, Prim, Venus

Wiśnia ozdobna 44,99/szt.
wys. 120-160 cm, doniczka: 5 l
wybrane odmiany

Aronia śliwolistna 9,99/szt.
wys. 40-50 cm, doniczka: 2 l
odm.: Nero, Viking

Jarząb 44,99/szt.
wys. 80-140 cm, doniczka: 5 l
wybrane odmiany

Jabłoń ozdobna 44,99/szt.
wys. 140-180 cm, doniczka: 10 l
wybrane odmiany
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ogród

pożyteczny

Zioła 7,99/szt.
wys. 40 cm, doniczka: 15 cm
wybrane rodzaje
*dostępne od 21.04.2021 r.

Pigwowiec 15,99/szt.
Zioła 6-pak 17,99/szt.
wys. 15 cm, mix gatunków
*dostępne od 21.04.2021 r.

Superoferta! Książka za 1 zł - szczegóły na str. 48.

wys. 60 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany
*dostępny od 14.04.2021 r.

SADZISZ?

MASZ TO W BRICO!

Truskawki w wiszącej
donicy 21,99/szt.
wys. 20 cm, doniczka: 20 cm
*dostępne od 21.04.2021 r.

Rozsada warzyw 10-pak
8,99/szt.
dostępne: kalafior, sałata, sałata lodowa
*dostępna od 27.04.2021 r.

Truskawki w wiszącej
torbie 24,99/szt.
*dostępne od 21.04.2021 r.

Idealny

do prod
ukcji
rozsad
y.

Inspekt 99,99/szt.
pokrywa z plexi
wym. 100 x 50 x wys. 25/35 cm

Jagoda kamczacka 16,99/szt.
wys. 60 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany
*dostępna od 14.04.2021 r.

Borówka amerykańska
na pniu 19,99/szt.
wys. 80-100 cm, doniczka: 2 l
wybrane odmiany
*dostępna od 21.04.2021 r.

Grządka 69,99/szt.
wym. 120 x 80 x wys. 20 cm
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iglaki

Sposób na piękne
i zdrowe iglaki w ogrodzie.
Przeczytaj poradę:

w ofercie specjalnej:
1

2

3

1099

Tuja o kulistej formie

1

wys. 20-40 cm
doniczka: 2 l
wybrane odmiany

1099
Jałowiec

wys. 20-40 cm
doniczka: 2 l
wybrane odmiany

999

Tuja żywopłotowa
wys. 30-80 cm
doniczka: 2 lub 3 l
wybrane odmiany

Pełną ofertę iglaków znajdziesz
w swoim Bricomarché.

2

3

nasiona

Kolekcja nasion 7,99/op.
wybrane kolekcje

wspieraj naturę

3599

Mieszanka nasion kwiatów przyjaznych
pszczołom od 9,99/szt.
wybrane rodzaje

Domek dla owadów
wym. 19 x 9 x 31 cm
kolor: naturalny, drewno

Domek dla owadów to dobry sposób, aby zwabić pożyteczne owady
do Twojego ogrodu. Warto pamiętać, że są one niezbędnym elementem ekosystemu - zapylają rośliny, dzięki czemu mamy owoce. Wiele
gatunków owadów to nasi sprzymierzeńcy w walce ze szkodnikami.

Mieszanka nasion traw Premium 29,99/szt.
1 kg
wybrane rodzaje
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nawozy

do roślin i warzyw

Aby osiągnąć najlepsze
efekty w uprawie, nawozy
należy stosować zgodnie
z zaleceniami zamieszczonymi
na opakowaniu. Istotna jest nie
tylko odpowiednia dawka
nawozów, ale również termin
ich stosowania.

NAWOZISZ?

MASZ TO W BRICO!

Nawóz rozpuszczalny
Planton 7,99/szt.

Kapsułki nawozowe
Agrecol 6,99/szt.

wybrane rodzaje
200 g, cena za 100 g=4,00 zł

do roślin balkonowych
lub do roślin domowych
70 g, cena za 100 g=9,99 zł

N OW O

Bionawóz do ozdobnych
roślin domowych
i balkonowych
Florovit 11,99/szt.

Stymulator wzrostu
Pokrzywa koncentrat
Target 18,99/szt.
1l

Nawóz w płynie
Target 9,99/szt.
wybrane rodzaje
1l

1 kg

ŚĆ

Nawóz do tui (żywotników)
Florovit 34,99/szt.

Nawóz do trawników
ANTY MECH Westland 34,99/szt.

5 kg, cena za 1 kg=7,00 zł

5 kg, cena za 1 kg=7,00 zł

Nawóz ogrodniczy niebieski
Westland 24,99/szt.
5 kg, cena za 1 kg=5,00 zł

Nawóz do trawników
super zieleń Aftercut
Westland 24,99/szt.
z dodatkiem żelaza
3,5 kg, cena za 1 kg=7,14 zł

podłoża

Ziemia Smart Wokas od 6,99/szt.
różne pojemności
wybrane rodzaje
cena za 1 l=od 0,57

Ziemia do warzyw
i ziół BIO Wokas 16,99/szt.
50 l
cena za 1 l=0,34 zł

kamienie

Podłoże Domowy Ogródek
Pomidory Westland 11,99/szt.
22 l
z formułą R+
cena za 1 l=0,55 zł

ozdobne

Grys Biała Marianna
8-16 mm 20 kg 15,99/op.

Kora kamienna
11-32 mm 20 kg 18,99/op.
dostępne w 3 kolorach

Grys szary 8-16 mm
20 kg 9,99/op.
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środki ochrony

roślin

Ze środków ochrony
roślin należy korzystać
z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj
informacje zamieszczone
na etykiecie i informacje
dotyczące produktów.

Lepinox Plus Target
19,99/szt.

Mospilan 20SP Target
9,99/szt.

P-drakol Target
24,99/szt.

Starane Trawniki Target
34,99/szt.

środek owadobójczy na ćmę
bukszpanową i gąsienice motyli
10 g, cena za 100 g=199,90 zł

zwalcza szkodniki bukszpanów
i innych roślin ozdobnych
2,4 g, cena za 100 g=416,25 zł

środek szkodnikobójczy zwalczający
pędraki i nicienie
20 g, cena za 100 g=124,95 zł

środek zwalczający chwasty
w trawnikach
100 ml

*Produkt biobójczy - używać
z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy
zapoznać się z treścią etykiety oraz
informacjami dotyczącymi produktu.

Bez

glif
os a

tu

Effect 24h 680EC Target
29,99/szt.

Emulpar 940EC Target
34,99/szt.

Resolva Siła natury 1 l
19,99/szt.

Proszek na mrówki
Vaco* 17,49/szt.

środek chwastobójczy
150 ml, cena za 100 ml=19,99 zł

środek szkodnikobójczy zwalczający
szkodniki tui i iglaków
250 ml, cena za 100 ml=14,00 zł

na choroby grzybowe
lub zwalczający szkodniki
gotowy do użycia

wygodne opakowanie
w formie „solniczki” 250 g,
cena za 100 g=7,00 zł

nawadnianie

Do ogrodu powyżej 500 m2

Do ogrodu do 100 m2

Bęben z wężem Fiskars Waterwheel S 299/szt.
zestaw zawiera: wąż ogrodowy, dł. 13,5 m i śr. 3/8”, wąż przyłączeniowy, dł. 1,5 m i śr. 3/8”
z szybkozłączem, akcesoria: dysza zraszająca, uniwersalne przyłącze kranowe, szpilka
do mocowania bębna do trawnika, podpórka dyszy, szybkozłącze ze stopem 3/8”,
całkowity zasięg: 15 m

Automatyczny bęben z wężem Fiskars
Waterwheel XL 729/szt.
zestaw zawiera: wąż ogrodowy, dł. 20 m z funkcją
automatycznego zwijania, wąż przyłączeniowy, dł. 5 m
akcesoria: dysza zraszająca, uniwersalne przyłącze
kranowe, nypel, 2 szybkozłącza 1/2”, 1 szybkozłącze
ze stopem 1/2”
całkowity zasięg: 25 m

Do ogrodu od 100 do 500 m2

Pistolet zraszający
89,99/szt.
3-funkcyjny

Zraszacz wahadłowy 119/szt.
pow. zraszania: 150-300 m2, 16 x 17 m
regulacja zasięgu zraszania
metalowa podstawa
zawór spustowy
wyjmowany filtr

Bęben z wężem Fiskars Waterwheel M 379/szt.

Pistolet zraszający 119/szt.
5 regulowanych strumieni
strumień: delikatna mżawka, natrysk,
strumień płaski, zraszający,
silny punktowy, głowica SoftGrip™
ochrona przed mrozem

zestaw zawiera: wąż ogrodowy, dł. 20 m i śr. 1/2”
wąż przyłączeniowy, dł. 1,5 m i śr. 1/2”
akcesoria: dysza zraszająca, uniwersalne
przyłącze kranowe, szpilka do mocowania
bębna do trawnika, podpórka do dyszy,
2 szybkozłącza 1/2-5/8”,
2 szybkozłącza ze stopem 1/2-5/8”
całkowity zasięg: 21,5 m

Przyda się...
Wąż ogrodowy 199/szt.
śr. 3/4”
dł. 20 m
poziom odporności na skręcanie: 4
ochrona przed promieniowaniem UV

Zraszacz pulsacyjny
dookolny On/Off 199/szt.
pow. zraszania: do 500 m2
pokrywa wodna: śr. do 26 m
regulowany strumień wody
możliwość ustawienia sektora
nawadniania, podstawa: trójnóg
tworzywo sztuczne, metal
głowica z mosiądzu i cynku
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nawadnianie

niezbędne akcesoria

1

2

Zawór czerpalny 1/2”
od 12,99/szt.
zastosowanie: armatura czerpalna
1. metalowy kulowy - 12,99 zł
2. żeliwny kulowy - 28,89 zł

Pompa zanurzeniowa
do wody brudnej 88,49/szt.

Pompa zanurzeniowa
do wody brudnej 209/szt.

moc: 400 W
wydajność: 7 500 l/h
gł. zanurzenia: 7 m
wys. podnoszenia: 5 m
śr. zanieczyszczeń: 25 mm

moc: 1100 W
wydajność: 20 000 l/h
gł. zanurzenia: 7 m
wys. podnoszenia: 8 m
śr. zanieczyszczeń: 35 mm

3

1

2

Złączka od 4,99/szt.
zastosowanie: instalacje wodne
skręcane
1. 25 x 1/2 GW-PE - 4,99 zł
2. 25 x 1/2 GZ-PE - 4,99 zł
3. 25 PE-PE - 5,99 zł

Hydrofor z filtrem i wężem
ssącym w zestawie 469/szt.
zbiornik: 19 l
moc: 1200 W
wydajność: 3 700 l/h
gł. zasysania: 6 m
wys. podnoszenia: 46 m

10 x 0%

10 x 46,90 zł

2
1
Kolano od 5,99/szt.
zastosowanie: instalacje wodne
klejone
1. 25 x 1/2 GZ-PE - 5,99 zł
2. 25 x 1/2 GW-PE - 6,49 zł
3. 25 PE-PE - 6,99 zł

Rura PE 80 25/2,0 1,99/mb
PN 10
polietylen
do podłączenia wody użytkowej

3

nawadnianie

automatyczne

Ogrodowy system wodny warto wyposażyć w elementy sterujące, takie jak Cyfrowy
sterownik nawadniania lub Solarny sterownik nawadniania, dające możliwość
programowania tygodniowego przebiegu nawadniania z podziałem na poszczególne
dni. Sterowanie oszczędza czas, a także zapobiega sytuacjom, w których zapominamy
o włączonym systemie wodnym, marnując dziesiątki, jeśli nie setki litrów cennej wody.

Straty wody wynikłe wskutek parowania można ograniczać poprzez podlewanie
ogrodu w godzinach porannych lub wieczornych, kiedy temperatura powietrza i siła
wiatru są najniższe. Innym sposobem jest zastosowanie węża zraszającego SPRING.

Zraszacz sektorowy
Cellfast CONTI
IDEAL™ 22,99/szt.
bezstopniowa regulacja
sektora zraszania 0º-360º
zawór umożliwiający
regulację i zamknięcie
przepływu wody
pow. zraszania: do 79 m2
możliwość szeregowego
podłączenia

Zraszacz statyczny
Cellfast CONOR
IDEAL™ 9,99/szt.
doskonały do zraszania
małych obszarów
powierzchnia zraszania:
2 bar: 45 m2, 4 bar: 50 m2
zużycie wody:
2 bar: 18 l/min, 4 bar: 24 l/min

Solarny sterownik
nawadniania
Cellfast ERGO™
179/szt.
zasilany energią słoneczną
automatyczne lub manualne
ustawianie czasu pracy
intuicyjne programowanie
częstotliwości, czasu i opóźnienia nawadniania
posiada wbudowaną baterię litową
półgodzinne ładowanie wystarcza na 2 m-ce pracy

Szybkozłącze - przelot
SAFETOUCH™
Cellfast IDEAL™ 6,99/szt.
elementy mechanizmu zaciskowego
wykonane ze stali nierdzewnej
pokryte powierzchnią antypoślizgową
tworzywo PC/ABS, trzy zaciski
śr. 1/2”
*dostępne również inne rozmiary

Rozprowadza on wodę w bezpośrednim sąsiedztwie roślin
lub dostarcza ją bezpośrednio na powierzchnię gruntu, co
pozwala zmniejszyć zużycie wody w porównaniu z klasycznym
nawadnianiem.
Ze względów ekologicznych i ekonomicznych ważnym jest,
aby realizować nawadnianie w sposób prawidłowy przy użyciu
optymalnych technik i urządzeń. Dzięki ekonomicznemu
zarządzaniu wodą w ogrodzie, z użyciem stosunkowo prostych
metod i urządzeń, możemy w znaczny sposób zredukować
wartość miesięcznych rachunków za wodę.

Cyfrowy sterownik
nawadniania
Cellfast IDEAL™ 179/szt.
płynne sterowanie nawadnianiem
możliwość indywidualnego
zaprogramowania dni
i czasu nawadniania
automatyczne lub manualne
ustawianie czasu pracy
możliwość ustawienia 2 indywidualnych cykli nawadniania w ciągu dnia
zakres nawadniania od 1 minuty
do max. 99 min.

Szybkozłącze - stop
SAFETOUCH™
Cellfast IDEAL™ 7,99/szt.
funkcja stop - wymiana zraszacza lub
przerwanie zraszania przy rozłączeniu
pokryte powierzchnią antypoślizgową
tworzywo PC/ABS, trzy zaciski
śr. 1/2”
*dostępne również inne rozmiary

Wąż ogrodow Cellfast
BASIC 20 m od 34,99/szt.
Zraszacz
pistoletowy
6-funkcyjny
Cellfast RAIN
IDEAL™ 14,99/sz.
stopniowa regulacja
strumienia wody
w 6 różnych ustawieniach
bezstopniowa regulacja
siły strumienia
wygodna blokada
pracy ciągłej

Wąż zraszający
Cellfast SPRING 7,5 m 30,99/szt.
trzykanałowy wąż zraszający z kompletem końcówek
gwarantuje równomierne nawodnienie na całej długości
oszczędza wodę i czas
odporny na promieniowanie UV
wolny od kadmu i baru
śr. 1/2"

wąż 3-warstwowy
trwałe wzmocnienie wykonane
z przędzy najwyższej jakości
odporny na promienie UV
oraz osadzanie glonów
wewnątrz węża
wytrzymały i elastyczny
dostępny w dwóch średnicach:
1/2”- 34,99 zł i 3/4"- 69,89 zł
ciśnienie rozrywające 25 bar
zakres temperatur roboczych
−20/+60°С
gwarancja 5 lat

61

narzędzia

ręczne
BRICORADA

Dobierz odpowiednie narzędzie do cięcia:
Nożyce do żywopłotu idealne sprawdzą się do przycinania
żywopłotów, krzewów i nadawania im kształtów
Sekator dwuręczny - idealny do przycinania gałęzi, a taki
z teleskopowym trzonkiem umożliwi przycinanie wyżej położonych gałęzi
Sekator jednoręczny - idealny do przycinania kwiatów i pędów

PRZYCINASZ?

MASZ TO W BRICO!
Odpowiednie
przycinanie gałęzi i pędów jest
niezbędne dla zdrowego rozwoju
drzew i krzewów. Ma to charakter
nie tylko zdrowotny, ale również
estetyczny, ponieważ rośliny
pozbawione właściwej pielęgnacji
tracą ładny wygląd
i słabiej kwitną.

Teleskopowy sekator
do gałęzi V-SERIES 39,99/szt.
ostrze mijające
dł. ostrza: 8 cm

Sekator CARBON-STEEL 12,99/szt.
tradycyjny

Teleskopowe nożyce
do żywopłotu V-SERIES 39,99/szt.
ostrze faliste
dł. ostrza: 21 cm

Sekator jednoręczny
Fiskars P26 39,99/szt.
ostrze ze stali nierdzewnej

Nożyce do trawy
GS42 79,99/szt.
Servo-System™

1

3

1. Grabie Solid™ 62,99/szt.
materiał trzonka: aluminium
dł. całkowita: 153 cm

2

2. Grabie do liści Solid™
53,99/szt.
materiał trzonka: aluminium
dł. całkowita: 170 cm

3. Grabie 14-zębowe 34,99/szt.
materiał trzonka: metal
głowica: stal wzmacniana
dł. całkowita: 150 cm

4
5

4. Grabie do liści plastikowe
13,99/szt.

6

materiał trzonka: drewno
dł. całkowita: 160 cm

5. Szufla Ergonomic
Fiskars 89,99/szt.
materiał trzonka: stal, uchwyt DY

6. Szpadel Ergonomic
Fiskars 79,99/szt.
prosty lub ostry, materiał trzonka: stal
uchwyt DY

7. Grabie 16-zębowe 14,99/szt.
materiał trzonka: drewno
dł. całkowita: 134 cm

8. Motyczka-haczka hartowana
19,99/szt.
materiał trzonka: drewno
dł. trzonka: 110 cm

7

8

9

10

11

12

9. Łopata hartowana 59,99/szt.
materiał trzonka: stal, uchwyt DY

10. Szpadel hartowany 59,99/szt.
prosty lub ostry, materiał trzonka: stal
uchwyt DY

11. Szpadel 34,99/szt.
prosty lub ostry
materiał trzonka: metal, uchwyt DY

12. Łopata 34,99/szt.
materiał trzonka: metal, uchwyt DY
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kosiarki

spalinowe

Kosiarki elektryczne lub spalinowe. Jaką wybrać do ogrodu? Wszystko zależy od tego, jak duży mamy ogród i jak on
jest zagospodarowany. Do trawników o małej powierzchni,
bez dodatkowych rabat, sprawdzi się kosiarka elektryczna.
Kosiarki spalinowe lub akumulatorowe zaleca się do ogroogro
dów o większej powierzchni
lub ogrodów posiadają
posiadających wypełnioną innymi
roślinami czy budowla
budowla-mi przestrzeń.

999

Kosiarka spalinowa
z napędem
poj. silnika: 125 cm³, szer. robocza: 42 cm
kosz: 45 l, wyrzut do kosza, boczny, mielenie,
6-stopniowa regulacja wysokości koszenia

ka
tbolów
Piłka fu
wie.
w zesta

3 lata

gwarancji

10 x 0%

1199

10 x 119,90 zł

Kosiarka spalinowa z napędem
poj. silnika: 173 cm³, szer. robocza: 46 cm
kosz: 60 l, wyrzut do kosza, boczny, mielenie
8-stopniowa regulacja wysokości koszenia
rozruch elektryczny i ręczny

3 lata

gwarancji

ka
tbolów
Piłka fu
wie.
w zesta

849

Kosiarka spalinowa z napędem
poj. silnika: 139 cm³, szer. robocza: 46 cm
kosz: 60 l, wyrzut do kosza, boczny, mielenie,
8-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia

kosiarki

Kupuj
w zestawie :)

elektryczne
189

Kosiarka elektryczna
moc: 1200 W
szer. robocza: 33 cm
kosz: 30 l
3-stopniowa regulacja
wysokości koszenia

399

anie
e ładow
latorow owanie.
Akumu
s
dne sto
- wygo

Kosiarka elektryczna
moc: 1600 W
szer. robocza: 38 cm
kosz: 45 l
5-stopniowa centralna
regulacja wysokości koszenia

999

10 x 0%

10 x 99,90 zł

Zestaw akumulatorowych narzędzi
Zestaw napędzany 2 bateriami 20 V 2 Ah
Kosiarka:
napięcie: 40 V, szer. robocza: 37 cm, kosz: 35 l
6-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia
Podkaszarka:
napięcie: 20 V, szer. robocza: 25 cm
Nożyce do żywopłotu:
napięcie: 20 V, dł. nożyc do żywopłotu: 45,7 cm
max. grubość ciętych gałęzi: 14 mm
akumulatory i ładowarka w zestawie

839

Kosiarka akumulatorowa
napięcie: 36 V, dwie baterie 18 V 3 Ah
szer. robocza: 37 cm, kosz: 35 l
6-stopniowa centralna regulacja wysokości koszenia
silnik bezszczotkowy, 2 akumulatory
i podwójna ładowarka w zestawie

499

Aeratoro-wertykulator
elektryczny
moc: 1800 W
szer. robocza: 40 cm, kosz: 55 l
5-pozycyjna regulacja
wysokości roboczej

65

formowanie

zieleni

3 lata

gwarancji

Akumulatorowe nożyce
do trawy i żywopłotu 91,99/szt.

1

2

3

napięcie: 3,6 V, poj. akumulatora: 1,3 Ah
dł. nożyc do żywopłotu: 10 cm
max. grubość ciętych gałęzi: 8 mm
szer. nożyc do trawy: 7 cm
akumulator i ładowarka w zestawie

1. Podkaszarka elektryczna 139/szt.
moc: 550 W, szer. robocza: 30 cm, waga: 2,3 kg
teleskopowy drążek, automatyczny system wysuwania żyłki

2. Akumulatorowa podkaszarka 239/szt.
napięcie: 18 V, poj. akumulatora: 1,5 Ah
szer. robocza: 25 cm, akumulator i ładowarka w zestawie

3. Wykaszarka spalinowa 239/szt.

Akumulatorowe nożyce
do żywopłotu 259/szt.
napięcie: 18 V, poj. akumulatora: 1,5 Ah
dł. nożyc do żywopłotu: 40 cm
max. grubość ciętych gałęzi: 13 mm
akumulator i ładowarka w zestawie

poj. silnika: 25,4 cm³, szer. robocza z żyłką: 40 cm

Nożyce elektryczne
do żywopłotu 149/szt.
moc: 600 W, dł. robocza: 55 cm
max. grubość ciętych gałęzi: 16 mm

Pilarka elektryczna 217/szt.

przedłużacze

moc: 2000 W
dł. prowadnicy: 40 cm, prowadnica NAC
SDS - beznarzędziowy system napinania
łańcucha

Pilarka spalinowa 379/szt.
poj. silnika: 49,3 cm³, dł. prowadnicy: 45 cm

Przedłużacz
pomarańczowy
20 m b/u 27,99/szt.
typ: ogrodowy

Przedłużacz bębnowy
25 m 94,99/szt.
4 gniazda
stopień ochrony: IP20

płoty

ochrona

z drewna

drewna

1

1

2

2

3

4

5

1. Płot pełny Zefir 139/szt.
wym. 180 x wys. 180 cm
impregnacja brązowa

1. Impregnat do drewna Jedna warstwa 59,99/szt.

2. Płot ażurowy Zefir od 119/szt.
wym. 90 x wys. 180 cm - 119 zł, wym. 180 x wys. 180 cm - 159 zł
impregnacja brązowa

poj. 6 l, wykończenie: mat, ochrona i dekoracja drewna
ogrodowego i płotów betonowych, wydajność: 6 m2/l
cena za 1 l=10,00 zł

2. Olej do drewna 92,99/szt.
poj. 2,5 l, wykończenie: satynowe
do wszystkich powierzchni poziomych: tarasów, podłóg
oraz mebli ogrodowych, wydajność: do 34 m2/l
cena za 1 l=37,20 zł

3. Lakierobejca do drewna ICA 26,99/szt.
poj. 750 ml, wykończenie: satyna
do malowania dekoracyjnego elementów drewnianych
na zewnątrz i wewnątrz, wydajność: 12 m2/l
cena za 1 l=35,99 zł

4. Impregnat Colorit Drewno 46,99/szt.
poj. 4,5 l, różne kolory, rodzaje: ochronny, gruntujący
wykończenie: mat, zastosowanie: na zewnątrz, do elementów
drewnianych, wydajność: 10 m2/l , cena za 1 l=10,44 zł

5. Lakierobejca do drewna 99,99/szt.

1

poj. 2,5 l + 20%, wykończenie: satynowe, ochrona i dekoracja
drewna oszlifowanego, wydajność: 20 m2/l, cena za 1 l=33,33 zł

2
Płot szczelny od 82,99/szt.

to się przyda...

1. wym. 180 x wys. 180 cm - 149 zł
2. wym. 90 x wys. 180 cm - 82,99 zł
impregnacja szara

Jak zabezpieczyć
drewno ogrodowe?
Oglądaj video:

Rolka Drewno
Nuance 5,99/szt.
Płot tarasowy 79,99/szt.
wym. 180 x wys. 90 cm

szer. wałka: 10 cm

Walec malarski
Mini ławkowiec
z rączką Welur
drewno 10,99/szt.
Nuance 12,99/szt. szer. pędzla: 10 cm
szer. wałka: 18 cm

67

gresy
rektyfikowany

grubość
20 mm

1. Gres tarasowy Hektor 84,99/m2

Podłogi gresowe na tarasie
i balkonie to rozwiązanie trwałe
i
bezproblemowe w codziennym
2. Gres szkliwiony Walk Antracite
użytkowaniu.
Gresy są odporne na niskie
2
32,89/m
wym. 60 x 60 cm, kolor: grafitowy, mat,
temperatury, a ich pielęgnacja nie sprawia
op. 1,44 m², cena za op. 47,36 zł
większego problemu. Przy układaniu gresu
3. Gres szkliwiony Ashland
na zewnątrz należy pamiętać o wyprofilowaniu
Light Grey 29,99/m2
ok. 2% spadku od ściany do zewnętrznej
wym. 29,8 x 59,8 cm, kolor jasny szary,
krawędzi, aby woda nie zalegała i mogła
mat, op. 1,6 m², cena za op. 47,98 zł
swobodnie spłynąć z naszego
4. Gres szkliwiony Walk Grey 28,99/m2
tarasu lub balkonu.
wym. 33,3 x 33,3 cm, kolor: szary, mat, op. 1,55 m²,
wym. 60 x 60 cm, kolor: jasny szary, mat,
op. 0,72 m², cena za op. 61,19 zł

1

rektyfikowany

cena za op. 44,93 zł

5. Gres szkliwiony Vilio 29,99/m2
wym. 29,8 x 29,8 cm, kolory: brązowy, grafitowy, mat
op. 1,33 m², cena za op. 39,89 zł

Kostka brukowa
prostokąt 0,92/szt.

2
Kostka brukowa Westa
39,99/m2

wym. 10 x 20 x 6 cm
kolory: szary, grafit
płukana

wym. 9,5 x 10,5 x 4 cm
kolory: szary, grafit
płukana

3

4

5

Taśma
do hydroizolacji
Mapeband 9,99/mb

Zaprawa uszczelniająca
Mapelastic
16 kg 177/szt.

szer. 12 cm, rolka 50 mb

do hydroizolacji tarasów,
balkonów i basenów,
cena za 1 kg=11,06 zł

Zaprawa klejowa
Adesilex P9 Szary
25 kg 39,99/szt.
elastyczny klej do płytek
cena za 1 kg=1,60 zł

na taras

i do ogrodu

deski tarasowe
1

2

3

1. Deska tarasowa sosnowa
ryflowana 17,89/szt.
wym. 2500 x 140 mm, gr. 25 mm

2. Deska tarasowa sosnowa
dwustronnie ryflowana 31,89/szt.
wym. 3000 x 140 mm, gr. 32 mm

Płyta chodnikowa imitacja
deski z korą 21,99/szt.

Płyta chodnikowa imitacja
pnia z korą 19,99/szt.

wym. 60 x 23 cm, gr. 3,5 cm

śr. 38-42 cm, gr. 3,5 cm

3. Deska tarasowa ryflowana
WPC 38,89/szt.
wym. 2400 x 145 mm, gr. 24 mm
kolory: ciemny brąz, jasny brąz, grafit

podest

Podest 14,98/szt.

wym. 50 x 50 cm, gr. 2,8 cm
impregnacja brązowa

Podest 6,99/szt.

wym. 40 x 40 cm, gr. 2,8 cm
ryflowany

Deska podestowa sosnowa
7,97/szt.
wym. 2500 x 90 mm, gr. 19 mm
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zadaszenie

akcesoria

tarasu

Uszczelka na krokwie
7,99/mb
szer. 60 mm, samoprzylepna

Płyta falista PVC 39,99/szt.

Płyta PCB 10 mm 89,99/szt.

wym. 90 x 200 cm
kolory: bezbarwna, dymna

wym. 105 x 200 cm
z poliwęglanu komorowego
kolory: bezbarwna, dymna

Profil zamykający
17,99/szt.
dł. 210 cm, aluminiowy
do płyt o grubości 10 mm

Gont karpiówka Izohan 3 m²
15,99/szt.
kolory: grafitowy, czerwony
op. 3 m², cena za op. 47,97 zł

Izohan klej do pap
i gontów bitumicznych
300 ml 17,99/szt.

Jak zabezpieczyć
dach?
Przeczytaj
informacje:

kolor: czarny
cena za 1 l=59,97 zł

Uszczelka do profilu
górnego 1,79/mb

Profil górny łączący
22,99/szt.

elewacja

wym. 6 x 200 cm
aluminiowy

domu

Płytka betonowa Fosillo
28,99/op.
wym. 33/20 x 9,2 cm
kolor: piaskowy
op. 0,44 m2, cena za 1 m2=65,89 zł

Płytka betonowa Nebia
29,99/op.
wym. 34 x 9 cm
kolor: beżowo-brązowy
op. 0,44 m2, cena za 1 m2=68,16 zł

Zaprawa klejąca
Powerbeton 15 kg 36,99/op.
do płytek betonowych,
cena za 1 kg=2,47 zł

Impregnat S-2 2 l 27,99/szt.
do impregnacji płytek
betonowych i gipsowych
cena za 1 l=14,00 zł

ogrodzenia

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

Ogrodzenie ocynkowane Maciek* kolor: antracyt (RAL 7016)
dostępne w wybranych sklepach

1

OGRADZASZ?

MASZ TO W BRICO!

2

5 lat
gwarancji
1. Przęsło 169/szt.

2. Furtka 219/szt.

wym. 120 x 200 cm

wym. 90 x 150 cm
zawiera zawiasy, lewa/prawa

3

wym. 150 x 400 cm, zawiera zawiasy

2

wym. 123 x 250 cm
oczko: 75 x 200 mm
kolory: ocynk,
antracyt RAL 7016,
zielony RAL 6005
*wym. 152 x 250 cm
- 44,99 zł

niezbędne przy ogradzaniu
Słupek ogrodzeniowy
29,99/szt.

3. Brama dwuskrzydłowa 649/szt.

1

Panel
ogrodzeniowy 3D
ocynkowany
39,99/szt.

wym. 60 x 40 mm
wys. 200 cm
kolor: ocynk
*ocynkowany, kolory: zielony,
antracyt - 36,99 zł

3

1. Siatka leśna 129/szt. wys. 1,5 m, dł. rolki: 50 m
kolor: ocynk, cena za 1 mb=2,58 zł

2. Siatka pleciona ocynkowana od 78,99/szt.
wys. 1,5 m, dł. rolki: 10 m, oczko: 60 x 60 mm, zielona - 78,99 zł,
cena za mb - 7,90 zł, antracyt - 82,99 zł, cena za mb - 8,30 zł
3. Siatka zgrzewana 97,49/szt. wys. 1,5 m, dł. rolki: 15 m,
kolor: zielony, cena za 1 mb=6,50 zł

Słupek ogrodzeniowy
okrągły 24,99/szt.
wys. 2,0 m
śr. 38 mm
kolory: zielony, antracyt

Obejma 4,99/szt.
wym. 60 x 40 mm
kolor: ocynk
rodzaje: początkowa, narożna,
pośrednia
*ocynkowana, kolory: zielony,
antracyt - 6,49 zł

Ekspresowy beton
montażowy B40
25 kg 19,99/szt.
wiąże w 30 min
cena za 1 kg=0,80 zł
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ogrodzenia

Ogrodzenie ozdobą
domu?
Przeczytaj poradę

klasyczne

Ogrodzenie ocynkowane Tytus* kolor: czarny (RAL 9005)
dostępne w wybranych sklepach

1

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

2

3

1. Przęsło 167/szt.

2. Furtka 239/szt.

3. Brama dwuskrzydłowa 739/szt.

wym. 90-120 x 200 cm

wym. 120-150 x 90 cm
zawiera zawiasy, lewa/prawa

wym. 120-150 x 400 cm
zawiera zawiasy

Ogrodzenie ocynkowane Damian
kolor: czarny (RAL 9005)
dostępne w wybranych sklepach

1. Przęsło 119/szt.
wym. 100-120 x 200 cm

2. Furtka 189/szt.
wym. 130-150 x 90 cm
zawiera zawiasy, lewa/prawa

3. Brama dwuskrzydłowa 639/szt.
wym. 130-150 x 400 cm
zawiera zawiasy

1

2

3

ogrodzenia

nowoczesne

Ogrodzenie ocynkowane Daniel* kolor: antracyt (RAL 7016)

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

dostępne w wybranych sklepach

1

2

3

1. Przęsło 379/szt.

2. Furtka 359/szt.

wym. 120 x 200 cm

wym. 90 x 150 cm
zawiera zawiasy, lewa/prawa

1

3. Brama dwuskrzydłowa
989/szt.
wym. 150 x 400 cm
zawiera zawiasy

10 x 0%

10 x 98,90 zł

2

3

Ogrodzenie ocynkowane Dorian*

1. Przęsło 439/szt.

kolor: antracyt (RAL 7016)

wym. 120 x 200 cm

dostępne w wybranych sklepach

2. Furtka 479/szt.
wym. 90 x 150 cm
zawiera zawiasy, uniwersalna

3. Brama dwuskrzydłowa
1489/szt.
wym. 152 x 400 cm
zawiera zawiasy

10 x 0%

10 x 148,90 zł

*10 lat gwarancji po rejestracji
na stronie www.polbram.eu
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ogrodzenia

2

1

Ogrodzenie ocynkowane Olaf* kolor: antracyt (RAL 7016)
dostępne w wybranych sklepach
*10 lat gwarancji po rejestracji na stronie www.polbram.eu

1. Przęsło 589/szt.
wym. 118 x 200 cm

2. Furtka 859/szt.
wym. 90 x 158 cm
zawiera zawiasy, lewa/prawa

3. Brama
dwuskrzydłowa
2199/szt.
wym. 158 x 400 cm
zawiera zawiasy

3

elementy do ogrodzeń

20 x 0%

Daszek murkowy/słupkowy
Marengo 22,99/szt.

20 x 109,95 zł

wym. 40,3 x 20 x 5 cm

Daszek murkowy/słupkowy
Piryt 22,99/szt.

napędy do bram

wym. 40,3 x 20 x 5 cm

Element murkowy/słupkowy
Marengo 23,99/szt.
wym. 40,3 x 20 x 20 cm

Element murkowy/słupkowy
Piryt 23,99/szt.
wym. 40,3 x 20 x 20 cm

Napęd automatyczny
do bram przesuwnych
1099/szt.

max. ciężar skrzydła: 400 kg
max. dł. skrzydła: 5,5 m
automatyczne wykrywanie
przeszkody
w zestawie: automat, antena,
soczewki, śruby, pilot, kluczyk

Napęd automatyczny
do bram dwuskrzydłowych
1249/szt.

max. kąt otwarcia: 100°
max. dł. skrzydła: 4 m
max. ciężar skrzydła: 60 kg
automatyczne wykrywanie przeszkody
w zestawie: 2 siłowniki, ramiona,
łączniki, śruby, pilot, kluczyk

Podmurówka betonowa
36,99/szt.
wym. 249 x 20 cm

KALENDARZ PRAC
OGRODOWYCH
radzi DOMINIK STRZELEC

KWIECIEŃ
Przycinamy żywopłoty z roślin
zimozielonych oraz te, które
zakończyły już kwitnienie jak np.
forsycja.
Wykonujemy pierwsze koszenie
trawnika w sezonie. Jeżeli trawnik
tego wymaga, przeprowadzamy
wertykulację lub aerację
(nigdy bezpośrednio po sobie).
Nawozimy rośliny - najłatwiej zrobić
to, stosując nawóz dedykowany
zgodnie z zaleceniami na
opakowaniu.

LIPIEC

MAJ

CZERWIEC

Wykonujemy profilaktyczne opryski
przeciwko chorobom grzybowym.

Wykonujemy opryski w momencie,
gdy zauważymy wystąpienie
szkodnika bądź choroby.

Odchwaszczamy i uzupełniamy
ściółkę.
Sadzimy bulwy i kłącza roślin
wrażliwych, takie jak np. dalie,
mieczyki, kanny.
Zdobimy ogrody i tarasy kwiatami
jednorocznymi, np. surfiniami.

Wykonujemy kolejne cięcia
żywopłotów, skracając wiosenne
przyrosty.
Dzielimy byliny, ale tylko te, które
zakończyły już kwitnienie.

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

Skracamy silnie rosnące pnącza
takie jak np. glicynie i miliny.

Odchwaszczamy rabaty
kwiatowe.

Dokonujemy zbiorów roślin
owocowych i warzyw.

Wykonujemy letnie cięcie drzew
owocowych, z których zebraliśmy
owoce (wiśnie, czereśnie, morele)

Odchwaszczamy truskawki
po zbiorach.

Pod koniec września, jeśli pogoda
na to pozwoli, sadzimy rośliny
kopane z gruntu z gołym korzeniem.

Wysiewamy warzywa
na zbiór jesienny.

Wykonujemy ostatnie w sezonie
cięcie żywopłotów.

Od połowy września sadzimy
cebule kwiatowe kwitnące wiosną,
np. tulipany.
Sadzimy wrzosy.
Liście z drzew bądź z warzywnika
z objawami porażenia chorobowego
zbieramy i poddajemy utylizacji.

PAŹDZIERNIK
Stosujemy nawozy jesienne.

WYTNIJ I ZACHOWAJ!

Kopczykujemy wrażliwsze krzewy
i hortensje.
Nadal sadzimy rośliny kopane
z gruntu.
Możemy przesadzać
rośliny, które już rosną
w ogrodzie.

LISTOPAD
Z drzew usuwamy zaschnięte
i zmumifikowane owoce.
Z trawnika usuwamy opadłe liście
i owoce, które mogą być źródłem
infekcji w przyszłym sezonie.
Usypujemy kopczyki wokół róż
i drzewek owocowych.

GRUDZIEŃ
Dokarmiamy i poimy ptaki.
Sprawdzamy zimowe okrycia.
Rozkruszamy skorupę lodowo-śniegową.
Bielimy pnie drzewek owocowych.

Okrywamy wrażliwe rośliny na zimę.
Wykonujemy oprysk przeciwko
kędzierzawości liści brzoskwini.
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OGRODUJESZ? GRILLUJESZ?

MASZ TO
W BRICO!
katalog

wiosna
2021
Oferta ważna od 31 marca do 15 maja
lub do wyczerpania asortymentu.

Informator handlowy 7/2021 ważny od 31 marca do 15 maja 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.

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:
Aleksandrów Kujawski, Babice Nowe, Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko,
Bytów, Chodzież, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko, Głogów,
Głuchołazy, Gniezno, Goleniów, Golub-Dobrzyń, Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława,
Inowrocław, Jelcz-Laskowice, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kielce, Kluczbork, Koło, Kołobrzeg, Konin, Konstantynów
Łódzki, Koszarówka, Kozienice, Krzeszowice, Kwidzyn, Lębork, Libiąż, Limanowa, Lubań, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec,
Międzyrzecz, Mława, Mogilno, Mrągowo, Namysłów, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy Tomyśl, Oborniki Wlkp., Oława, Ostrzeszów,
Oświęcim, Pabianice, ul. Myśliwska 36/38, Pabianice, ul. Zamkowa 31, Piekary Śl., Piła, Piotrków Tryb., 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, Sokółka, 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, 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 CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin.

Pełna lista teleadresowa dostępna na www.bricomarche.pl
Fot: str. 3, 28, 32-33, 35-36, 38-39, 42-47, 50-56, 58, 60-61, 64: Chromastock.pl
Fot: str. 15, 34: Istockphoto.com Fot: str. 60-61: Depositphoto.com

PRAWDZIWE RATY 0%
10 x 0% 20 x 0% 30 x 0% RRSO=0%
Promocja ważna: od 31 marca do 20 kwietnia

3 x 0% RRSO=0%
Promocja w stałej ofercie

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, 10, 20 i 30 miesięcy. 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.

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

