Wiertarko-wkrętarka Einhell - 139/kpl.
napięcie: 12 V, akumulator 1,3 Ah
I. 0-350 obr./min, II. 0-1300 obr./min
max. moment obrotowy: 24 Nm
ustawienia momentu
obrotowego: 19 + 1


Oferta ważna od 21 listopada do 24 grudnia lub do wyczerpania asortymentu.



Figura ceramiczna
Kościółek z dźwiękiem
i oświetleniem LED
- 79,99/szt.
wym. 30 x 20 x 60 cm
kolor: biały




walizka w zestawie

wkrętak z 4 bitami
GRATIS

3 diody LED

Anioł tekstylny
- od 39,99/szt.
1. siedzący, wym. 10 x 17 x 44 cm
- 39,99/szt.
2. stojący, wym. 11 x 20 x 42 cm
- 59,99/szt.
2 wzory, kolor: szary

Zegar ścienny Crystals - 99,99/szt.
śr. 50 cm
kolor: srebrny




Mikołaj tekstylny
- 99,99/szt.
wym. 30 x 20 x 60 cm



Renifer tekstylny
na sprężynie - od 49,99/szt.

wym. 23 x 23 x 60 cm - 49,99/szt.
wym. 32 x 32 x 80 cm - 69,99/szt.
wym. 38 x 38 x 103 cm - 99,99/szt.



Figurka ceramiczna
Szyszka - od 6,99/szt.

1. wym. 8 x 8 x 12 cm - 6,99/szt.
2. Świecznik, wym. 10 x 10 x 14 cm - 9,99/szt.
3. wym. 11 x 11 x 19 cm - 12,99/szt.
kolor: biało-srebrny

kołysze się na boki

kołysze się na boki
Skrzat tekstylny
na sprężynie
- od 29,99/szt.

2

wym. 18 x 15 x 45 cm - 29,99/szt.
wym. 35 x 28 x 100 cm - 89,99/szt.




Figurka ceramiczna
Anioł - od 13,99/szt.

wym. 13,8 x 4,3 x 16,7 cm - 13,99/szt.
wym. 16 x 5 x 20 cm - 19,99/szt.
kolor: srebrny



Figurka ceramiczna
Choinka - od 13,99/szt.

wym. 13,5 x 4,5 x 18 cm - 13,99/szt.
wym. 15,5 x 5,5 x 20,8 cm - 19,99/szt.
kolor: srebrny



Figurka ceramiczna Renifer - od 11,99/szt.

wym. 10,3 x 7 x 17 cm - 11,99/szt.
wym. 14,8 x 9 x 23,5 cm - 24,99/szt.
wym. 22,5 x 12,3 x 32 cm - 39,99/szt.
kolory: biały, szary

Figurka ceramiczna Choinka
z cyrkoniami - 14,99/szt.




wym. 8 x 8 x 16,5 cm
kolory: biały, szary, zielony




Figurka ceramiczna
Wiewiórka - od 11,99/szt.

wym. 12,7 x 8 x 12,9 cm - 11,99/szt.
wym. 20,5 x 12 x 22 cm - 24,99/szt.
wym. 22,5 x 12 x 22 cm - 39,99/szt.
kolor: biały, srebrny orzech



Figurka ceramiczna
Ptaszek - 14,99/szt.
wym. 11,8 x 11,3 x 13,5 cm
kolor: srebrny

Figurka ceramiczna
Sowa - 9,99/szt.
wym. 10 x 9 x 12 cm
kolor: srebrny

Figurka ceramiczna
Renifer - 19,99/szt.
wym. 19 x 9,5 x 23 cm
kolor: srebrny

Figurka ceramiczna
Ptaszek - 19,99/szt.
wym. 21,2 x 15,5 x 16,6 cm
2 wzory, kolor: biało-srebrny

Figurka ceramiczna
Mikołaj - od 7,99/szt.
wys. 14 cm - 7,99/szt.
wys. 18 cm - 9,99/szt.





















Figurka ceramiczna
Szyszka - od 6,99/szt.

wym. 5,2 x 5,2 x 7,5 cm - 6,99/szt.
wym. 8,8 x 8,8 x 11,3 cm - 8,99/szt.
wym. 11,5 x 11,5 x 15,2 cm - 12,99/szt.
kolor: srebrny



Figurka ceramiczna
Wiśnia - 21,99/szt.
wym. 17,2 x 15,2 x 14,7 cm
kolor: biało-srebrny

Figurka ceramiczna
Gruszka - 19,99/szt.
wym. 12,5 x 12,5 x 18,5 cm
kolor: biało-srebrny

Figurka ceramiczna
Jabłko - 19,99/szt.
wym. 13 x 13 x 16,5 cm
kolor: biało-złoty
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Figura ceramiczna
Dziecko z choinką LED
- od 79,99/szt.

podświetlenie LED

Figura ceramiczna Skrzat LED
- 89,99/szt.

1. wym. 16 x 29 x 45,5 cm
- 79,99/szt.
2. wym. 17 x 29 x 61 cm
- 89,99/szt.
kolor: szary

wym. 26,5 x 26,5 x 47 cm
zasilanie bateryjne



Figura ceramiczna Skrzat
- 69,99/szt.
wym. 22,8 x 21,8 x 43,2 cm

1



2

Figura ceramiczna
Mikołaj
- 89,99/szt.
wym. 32 x 23 x 61 cm



z latarenką na tealight

z latarenką na tealight

4

Figura ceramiczna Mikołaj
z bałwankiem - 89,99/szt.
wym. 28 x 21 x 58 cm



Bombka styropianowa
- 8,99/kpl.
śr. 8 cm, 3 szt./kpl.
śr. 10 cm, 2 szt./kpl.




Bombka - od 4,99/szt.

śr. 7,5 cm - 4,99/szt.
śr. 10 cm - 6,99/szt.
różne wzory, kolor: biało-złoty



Bombka zdobiona brokatem
- od 4,99/szt.

śr. 8,5 cm - 4,99/szt.
śr. 11 cm - 6,99/szt.
różne kolory



Bombki 3 szt. - 2,99/kpl.
śr. 7,5 cm
różne kolory




Bombki Ptak 3 szt.
- 3,99/kpl.
wys. 11 cm
różne kolory

Bombki 4 szt.
- 4,99/kpl.
wym. 13 cm
różne kolory

Bombki
Sopel 4 szt.
- 4,99/kpl.
wys. 13 cm
różne kolory
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Bombka malowana - od 4,99/szt.

Bombka
- od 5,99/szt.

śr. 6 cm - 4,99/szt.
śr. 8 cm - 7,99/szt.
śr. 10 cm - 9,99/szt.
wzór: drzewo, kolory: biały, czarny



śr. 8 cm - 5,99/szt.
śr. 10 cm - 7,99/szt.
wzór: pióra,
kolory: biały, czarny



Bombki zdobione
4 szt. - 5,99/szt.
śr. 8 cm
różne wzory i kolory




Bombka dekorowana - 6,99/szt.
śr. 8 cm
różne wzory, kolor: biało-czarny




Bombka - 2,99/szt.
wys. 6 cm
różne kolory




Bombka - 5,99/szt.
śr. 8 cm
różne kolory




Bombka
- 5,99/szt.
śr. 8 cm
różne wzory i kolory
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Zawieszka Dzwoneczki
- 9,99/szt.
śr. 14 cm
różne kolory



Poinsecje
na klipsie 4 szt.
- 4,99/kpl.
śr. 8 cm
różne kolory




Zawieszka
- 4,99/szt.
wys. 12 cm
kolor: srebrny, biały
wzory: gwiazda, serce


Świecznik szklany - od 9,99/szt.

wym. 10 x 12 cm - 9,99/szt.
wym. 10 x 15 cm - 10,99/szt.
kolor: srebrny





Zawieszka Gwiazdki
z dzwoneczkami
- 6,99/szt.
dł. 26 cm



Zawieszki szklane
Dzwonek 2 szt. - 19,99/kpl.
wym. 8 x 8 x 11 cm
2 wzory




Róże na klipsie 4 szt. - 14,99/kpl.
śr. 11 cm
różne kolory




Kryształki akrylowe
- 5,99/op.
150 g w op.



Zawieszka
akrylowa - 3,99/szt.
wym. 15 cm
różne wzory,
kolor: srebrny
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Słoik dekoracyjny
podświetlany LED
- 13,99/szt.

Butelka dekoracyjna
podświetlana LED - 12,99/szt.
1

10 LED, światło: białe ciepłe
szklany
1. wym. 6,5 x 13,5 cm
2. wym. 8 x 9 cm



10 LED, światło: białe ciepłe
szklany, wys. 14 cm, śr. 8,5 cm







2

Ozdoba metalowa - 19,99/szt.
Gwiazda LED

Figurka podświetlana
Anioł LED - 6,99/szt.



12 LED, światło: białe ciepłe
kolor: czarny
wys. 51 cm
zasilanie bateryjne







1 LED, światło: migoczące kolorowe
plastikowa, wys. 18 cm
zasilanie bateryjne

Lampki dekoracyjne LED - 16,99/kpl.
10 lampek, światło: białe ciepłe
wzory: choinki, serca, gwiazdy
dł. 135 cm
zasilanie bateryjne



Figura ceramiczna
Choinka LED - 59,99/szt.
wym. 23 x 16 x 43 cm
kolor: zielony
zasilanie bateryjne


Lampki dekoracyjne Gwiazdki LED - 11,99/kpl.
10 lampek, światło: białe ciepłe
dł. 135 cm
zasilanie bateryjne



8



Latarnia
z 3 świecami LED
- 99,99/szt.

Latarnia z 3 świecami
LED - 49,99/szt.

Latarnia LED - 19,99/szt.
1 LED, światło: białe ciepłe
kolor: biały
wym. 10 x 10 x 23 cm
zasilanie bateryjne



różne kolory
wym. 23 x 23 x 40 cm
zasilanie bateryjne


różne kolory
wym. 23 x 23 x 71 cm
zasilanie bateryjne



Latarnia LED
- 29,99/szt.
wym. 14 x 14 x 25 cm



Świeca LED
- 16,99/szt.
1 LED, światło: białe ciepłe
zasilanie bateryjne
1. Choinka, wys. 19,5 cm
2. Szyszka, wys. 11 cm



imituje płomień
jak w kominku

Dekoracja papierowa
LED - 29,99/szt.



10 LED, światło: białe ciepłe
wys. 70 cm
zasilanie bateryjne



Figura ceramiczna Choinka LED
- 59,99/szt.
wym. 24 x 16 x 48 cm
kolor: beżowy




Świecznik adwentowy LED
- 34,99/szt.
9 LED
światło: białe ciepłe
wym. 32,8 x 4,3 x 31 cm



Latarnia drewniana - od 59,99/szt.
wym. 17 x 17 x 41,5 cm - 59,99/szt.
wym. 24 x 24 x 63 cm - 89,99/szt.
wym. 31,5 x 31,5 x 86 cm - 109/szt.
kolor: biały
*cena nie zawiera świec
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Kurtyna świetlna LED - 69,99/kpl.
400 LED, kolory: niebieski, biały zimny
szer. całkowita: 4,2 m
zasilanie sieciowe



Projektor
świetlny
- 49,99/szt.
światło: białe
zimne
iluminacja
ruchoma - efekt
przepływających
płatków śniegu
zasilanie
sieciowe


Dekoracja świetlna Gwiazda LED - 69
69,99/szt.
99/szt
120 LED, światło: białe
wym. 110 x 42 cm
zasilanie sieciowe



Kurtyna świetlna
- 39,99/kpl.
60 LED, światło: białe zimne
szer. 300 cm
zasilanie sieciowe



Lampki dekoracyjne Kwiatki LED - 19,99/kpl.
20 lampek, światło: białe zimne
dł. 190 cm
zasilanie sieciowe
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Lampki dekoracyjne Kryształki LED - 19,99/kpl.
20 lampek, kolor: biały zimny
dł. 190 cm
zasilanie sieciowe



Renifer dekoracyjny podświetlany LED
- 198/szt.
288 LED, światło: białe zimne
wys. 58 cm
zasilanie sieciowe



Kurtyna świetlna Sople płynące - 79,99/kpl.
320 LED, światło: białe ciepłe
wys. 49 cm
zasilanie sieciowe



Wąż świetlny 10 m - od 49,99/szt.
240 LED, różne kolory światła
zasilanie sieciowe




Dekoracja świetlna Choinka LED
- 79,99/szt.
144 LED, światło: wielokolorowe
wym. 86 x 54 cm
zasilanie sieciowe



Drzewko dekoracyjne
podświetlane LED
- 109/szt.
180 LED, światło: białe
wys. 180 cm
zasilanie sieciowe,
transformator



Drzewko dekoracyjne
podświetlane LED - 79,99/szt.
152 LED, światło: białe ciepłe
wys. 120 cm
zasilanie sieciowe,
transformator
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Gałązka Liść
- 1,49/szt.
wys. 37 cm



Gałązka Liść
- 2,49/szt.

Gałązka - 7,99/szt.

wys. 36 cm
różne kolory

wys. 70 cm
różne kolory






Gałązka
z szyszkami - 11,99/szt.
wys. 78 cm
kolor: biały



Choinka
w doniczce z juty
- 9,99/szt.
wys. 33 cm



Girlanda z zimowych gałązek
- 24,99/szt.



dł. 160 cm



Poinsecja na klipsie - 5,99/szt.
śr. 25 cm
różne kolory




Gałązka - 6,99/szt.
wys. 78 cm
kolor: biało-srebrny




Gałązka zimowa
ośnieżona - 5,99/szt.
wys. 40 cm
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Gałązka Liście- 5,99/szt.
wys. 74 cm



Wianek świerkowy - 7,99/szt.
ozdobne wploty
śr. 35 cm



Poinsecja w doniczce
- 12,99/szt.
wys. 24 cm
kolory: biały, czerwony




Osłonka
ceramiczna - 7,99/szt.
śr. 13 cm
różne wzory,
kolory: srebrny, złoty




Girlanda świerkowa - 29,99/szt.

Choinka świerkowa
Kris na pniu 160 cm
- 59,99/szt.

dł. 270 cm



Wianek dekoracyjny z szyszek z brokatem - 49,99/szt.

dostępna wys. 180 cm - 99,99/szt.



śr. 33 cm
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Choinka świerkowa
Anna 180 cm
- 79,99/szt.

2

Choinka świerkowa
formowana 200 cm
- 149/szt.

3

1

Choinka żyłkowa 90 cm
- 44,99/szt.
1. rozczepiana
2. nierozczepiana
3. malowane końcówki gałązek

Choinka jodłowa
Toronto 150 cm
- 119,99/szt.

Choinka świerkowa
Special 180 cm - 89,99/szt.

Choinka świerkowa
Aspen 150 cm
- 119,99/szt.
brokatowe zdobienie gałązek
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Choinka jodłowa
Lena 250 cm
- 179/szt.

Choinka świerkowa
Calgary 180 cm - 199/szt.
zielone brokatowe zdobienie gałązek



Choinka świerkowa
Jersey Slim 210 cm
- 299/szt.
wploty z materiału PE
wiernie imituje
naturalny świerk




Choinka
jodłowa
Slim 180 cm
- 149/szt.
efekt ośnieżonego
drzewka



Choinka
świerkowa
Martha 180 cm
- 299/szt.
wploty z materiału PE
wiernie imituje
naturalny świerk
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Świeca
- od 2,99/szt.
różne kształty i wymiary



Świeca
- od 2,99/szt.
różne kształty
i wymiary



Wianek z liści
- od 4,99/szt.

śr. 7,5 cm - 4,99/szt.
śr. 20 cm - 11,99/szt.




Lampion parafinowy
na tealight
- od 17,99/szt.
różne kształty i wymiary



Świeca zapachowa
w ozdobnym słoiku 120 g
- 5,99/szt.
wys. 10 cm
różne wzory
cena za 1 kg = 49,92 zł


Świeca zapachowa
w szkle 240 g - 12,99/szt.
śr. 10 cm, wys. 9,5 cm
różne zapachy
cena za 1 kg = 54,13 zł



1
Świecznik ceramiczny
- od 11,99/szt.

wym. 8 x 19 cm - 11,99/szt.
wym. 10,5 x 10,5 x 31 cm - 29,99/szt.
kolor: srebrny
* wym. 10,5 x 10,5 x 26 cm - 19,99/szt.

Świecznik
ceramiczny
- od 6,99/szt.




2

1. wym. 9 x 7 cm - 6,99/szt.
2. wym. 13,5 x 12,4 cm - 9,99/szt.
kolor: srebrny

Materiał dekoracyjny
z brokatem - 7,99/szt.
wym. 28 x 250 cm
kolor: grafitowy,
różne wzory



Talerz metalowy
- 5,99/szt.
śr. 25,5 cm
2 wzory świąteczne




Pudło prezentowe - od 4,99/szt.
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wym. 20 x 13 x 27 lub 29 x 19 x 25 cm
różne wzory i kolory




2
Młynek szklany
do kawy - 29,99/szt.
1. wym. 7,5 x 14/22,5 cm
2. wym. 8,5 x 13,2/22 cm




Fartuch
- 8,99/szt.
wym. 60 x 75 cm



1

Komplet rękawic:
prawa + lewa
- 8,99/kpl.
Rękawica prawa
- 4,99/szt.
Ręczniczek
- 5,99/szt.
wym. 38 x 63 cm



Komplet: rękawica
+ łapka - 5,99/kpl.

Bieżnik - 24,99/szt.
wym. 40 x 110 cm
wzór: choinka, kolor: biały


Obrus wyszywany - 29,99/szt.
wym. 85 x 85 cm
2 wzory, kolor: szaro-czerwony


Bieżnik - 18,99/szt.
wym. 30 x 110 cm
wzór: śnieżki, kolor: biały


Bieżnik - 29,99/szt.

Bieżnik - 29,99/szt.

wym. 20 x 160 cm
wzór: gwiazdy,
kolor: biało-szary



wym. 20 x 160 cm
wzór: bombki,
kolor: biało-czerwony



Bieżnik Holly Christmas
- 14,99/szt.
wym. 35 x 180 cm
różne wzory i kolory




Obrus Holly Christmas - 32,99/szt.
wym. 110 x 160 cm
różne wzory i kolory
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Renifer tekstylny
na teleskopowych
nogach - 89,99/szt.
wys. max 106 cm

Poduszka flanelowa
Deer Rudolf - 14,99/szt.
wym. 40 x 40 cm
różne wzory i kolory



Obrus wodoodporny
Grace - 39,99/szt.

Obrus wodoodporny
Victoria - 24,99/szt.



wym. 160 x 220 cm
kolor: biały, ecru
różne wzory







wym. 110 x 160 cm
kolor: ecru
różne wzory





Obrus
wodoodporny Luxurious
- 39,99/szt.
wym. 160 x 220 cm
kolory: biały, ecru
różne wzory


Poduszka
flanelowa - 13,99/szt.



wym. 40 x 40 cm
wzory: Kashmir, Tibet
różne kolory



Koc flanelowy
Deer Rudolf - 39,99/szt.
wym. 150 x 200 cm
różne wzory i kolory




Podkładka na stół Glitter
- 7,99/szt.
śr. 38 cm
kolory: biały, czerwony, złoty

Obrus Hannah ze srebrną nitką
- od 24,99/szt.

wym. 110 x 160 cm - 24,99/szt.
wym. 145 x 220 cm - 39,99/szt.
różne wzory i kolory









Podkładka na stół
- 5,99/szt.
śr. 43 cm
kolor: biało-srebrny
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Zasłona Blackout
na kółkach - 59,99/szt.

Firana Brava
na kółkach
- 59,99/szt.

wym. 140 x 245 cm
różne kolory




wym. 140 x 245 cm
kolory: ecru, antracyt




Zegar ścienny
Vision - 89,99/szt.
śr. 50 cm
kolor: czarny




Firana Oslo na kółkach
- 59,99/szt.
wym. 140 x 245 cm
kolory: beżowy, szary




Dywan Berber - 119/szt.

Dywan Feniks - 149/szt.

wym. 100 x 150 cm
różne kolory



wym. 120 x 160 cm
różne kolory







Poduszka
flanelowa
Diamonds
- 14,99/szt.
wym. 40 x 40 cm
różne kolory, wzór:
drobne kropki




Firano-zasłona
haftowana na kółkach
- 59,99/szt.
wym. 140 x 250 cm
kolor: biały, wzór: liście


Koc dwuwarstwowy
Valdez - 66,99/szt.
wym. 150 x 200 cm
kolory: czarno-biały,
grafitowo-biały, szaro-biały
spód z tkaniny sherpa


Poduszka dwustronna
Valdez - 15,99/szt.
wym. 40 x 40 cm
z zamkiem
kolory: czarno-biały,
grafitowo-biały, szaro-biały
spód z tkaniny sherpa


Poduszka Śnieżka
z cekinami - 24,99/szt.
kolory: biało-złoty, biało-srebrny
wym. 40 x 40 cm




Poduszka
Gold Christmas
z nadrukiem
- 19,99/szt.





Poduszka - 19,99/szt.
wym. 40 x 40 cm
2 wzory, kolor: czarny ze złotymi
napisami

Koc flanelowy
Diamonds
- 49,99/szt.
wym. 150 x 200 cm
różne kolory,
wzór: drobne kropki



wym. 40 x 40 cm
różne wzory i kolory

Bieżnik
- 29,99/szt.
wym. 40 x 150 cm



Poduszka
- 29,99/szt.
z zamkiem
wym. 45 x 45 cm
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zamknięcie strunowe

Karma mokra dla kota 415 g
- 1,89/szt.

zamknięcie strunowe

Karma mokra dla psa 1250 g
- 3,69/szt.
smaki: z wołowiną i warzywami,
z drobiem i warzywami
cena za 1 kg = 2,95 zł


Karma sucha dla psa 1,5 kg - 6,99/op.

Karma sucha dla kota 1,6 kg - 6,99/op.

dla małych psów
smak: z drobiem
cena za 1 kg = 4,66 zł





smaki: z łososiem i tuńczykiem w galarecie,
z drobiem i wątróbką w sosie
cena za 1 kg = 4,55 zł


smak: z wołowiną, drobiem i warzywami
cena za 1 kg = 4,37 zł



Mus dla kota 85 g
- 1,99/szt.

Przysmak dla psa
- od 4,99/op.

smaki: wołowina,
kaczka, łosoś, kurczak
cena za 100 g = 2,34 zł


1.Miękkie treserki
dla małych ras 55 g - 4,99/op.,
cena za 100 g = 9,07 zł
2. Minikabanosy 55 g - 4,99/op.,
cena za 100 g = 9,07 zł
3. Dental 3w1 70 g - 4,99/op.,
cena za 100 g = 7,13 zł
4. Opiekane paszteciki
z nadzieniem o smaku wątróbki
120 g - 7,99/op., cena za 100 g
= 6,66 zł

poduszka w komplecie
Paszteciki
dla kota 40 g
- 4,49/szt.
smaki: ser, wątróbka, łosoś,
z kocią trawą
cena za 100 g = 11,23 zł
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Legowisko dla psa lub kota - od 49,99/szt.
kolor: szary
wym. 47 x 42 cm - 49,99/szt.
wym. 53 x 47 cm - 64,99/szt.
wym. 60 x 55 cm - 74,99/szt.



Zestaw prezentowy
dla psa - 12,99/op.
w zestawie:
2 przysmaki (120 g, 55 g),
kość ze skóry wołowej,
zabawka gumowa (różne rodzaje),
3 miniprzysmaki



Zestaw prezentowy
dla kota - 10,99/op.
w zestawie: paszteciki 40 g,
karma mokra 2 x 85 g,
zabawka (różne rodzaje),
2 miniprzysmaki



1

2

1
2

Odblaskowa obroża dla kota
- 4,99/szt.

Obroża/smycz z oświetleniem LED dla psa
2 kolory, 2 tryby świecenia: stały, migający
zasilanie bateryjne: 2 x CR2016 (w zestawie)
1. Obroża - 11,99/szt., dł. 34-41 cm
2. Smycz- 19,99/szt., dł. 120 cm



z dzwoneczkiem, różne kolory
1. szer. 1,5 cm, dł. 20-25 cm
2. szer. 3,8 cm, dł. 18-30 cm




Uspokajająca pasta
dla psów i kotów 30 ml
- 19,99/szt.

Interaktywna
zabawka dla kota
- 19,99/szt.

z naturalnych składników
cena za 10 ml = 6,66 zł


wym. 25 x 8 cm
różne kolory
2 piłki wewnątrz
antypoślizgowa podstawa



Karmnik dla ptaków - 17,99/szt.
wym. 24 x 20 x 19 cm



Czapka - 8,99/szt.
wym. 15 x 22 cm



Klatka dla gryzoni - 119/szt.
wym. 42,5 x 38 x 23 cm
kolor: niebieski
w komplecie: kołowrotek, pojemniki na
wodę i karmę, tunel


Chustka
- 8,99/szt.
wym. 55 x 13 cm



Karma tłuszczowa Megi
z insektami dla ptaków
1 kg - 5,99/op.

Dzwonek z ziaren dla
ptaków 300 g - 3,99/szt.

Smakołyk orzechowy dla
ptaków 280 g - 3,99/szt.





cena za 1 kg = 13,30 zł

cena za 1 kg = 14,25 zł
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Narzędzie wielofunkcyjne
Neo - 29,99/szt.
10 narzędzi w jednym:
szczypce, wkrętak PH2,
wkrętak SL, nóż, piła do drewna,
pilnik, szpikulec, otwieracz do puszek,
otwieracz do butelek,
latarka LED
nylonowy futerał


Komplet kluczy nasadowych NEO
46 szt. - 88,99/kpl.

Komplet kluczy nasadowych NEO
73 szt. - 178/kpl.

1/4” CrV

1/2”, 1/4”, CRV



Komplet kluczy nasadowych NEO
94 szt. - 238/kpl.
1/2”, 1/4”, CRV





Wiertarko-wkrętarka
akumulatorowa
Einhell
I. 0-320 obr./min,
II. 0-1350 obr./min
max. moment obrotowy:
48 Nm
ustawienia momentu
obrotowego: 23+1
*bez akumulatora
i ładowarki


Pilarka tarczowa Einhell
śr. tarczy: 150 mm
4200 obr./min
gł. cięcia przy 90°/45°: max 48/32 mm
*bez akumulatora oraz ładowarki


Wyrzynarka akumulatorowa
Einhell
gł. cięcia w drewnie/tworzywie/stali:
80/12/10 mm
możliwość podpięcia odkurzacza
latarka LED
*bez akumulatora
oraz ładowarki


Szlifierka kątowa
akumulatorowa
Einhell
śr. tarczy: 115 mm
max 8500 obr./min
*bez akumulatora
oraz ładowarki
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Odkurzacz samochodowy
akumulatorowy Einhell
poj. zbiornika: 0,54 L
rura przedłużająca w komplecie
w zestawie: dysze do szczelin,
twardych podłóg i tapicerki
*bez akumulatora
i ładowarki



Akwarium Betta
dla bojownika
- 34,99/szt.

Akwarium Shrimp Set Smart 2
dla krewetek - 188/kpl.

wym. 20 x 20 x 25 cm
poj. 10 l
wym. 23,7 x 15,4 x 17,3 cm
w zestawie oświetlenie LED 6 W, filtr Pat
poj. 3 l
Mini, grzałka Fix 25 W

Kołowrotek Jaxon
Impet 300 TXH
- 99,99/szt.



Zestaw akwariowy
Leddy Pap - 249/kpl.
wym. 60 x 30 x 30 cm
poj. 54 L
w zestawie oświetlenie LED 8 W,
filtr ASAP 300, grzałka 50 W
pokrywa z systemem otwierania Smart Open


Wędka spinningowa Jaxon Antris HTI Smart Spin - 96,99/szt.
2 sekcje, wyrzut: 8-28 g, waga: 173 g, dł. 260 cm, po złożeniu: 135 cm



wielkość: 300
przełożenie: 6,3:1
poj. szpuli:
0,30 mm-170 m
waga: 300 g
regulacja
hamulca
na szpulce,
w komplecie:
szpula zapasowa



Zestaw wędkarski dla początkujących Rainbow Fish Combo - 69,99/kpl.
wyrzut: 30 g
dł.160 cm, po złożeniu: 85 cm
2-częściowa wędka z kołowrotkiem z nawiniętą żyłką
różne kolory



Kołowrotek
ZEBCO
Zcast FD
- 99,99/szt.
wielkość: 540
przełożenie: 5,1:1
poj. szpuli: 0,30 mm-195 m
waga: 298 g
liczba łożysk: 5, bezstopniowe łożysko oporowe
regulacja hamulca na szpulce,
w komplecie: szpula zapasowa


Ogrzewacz chemiczny
do palców stóp
Podbierak Jaxon
- 6,99/kpl.
czas grzania:
teleskopowy uchwyt - 39,99/szt.



dł. całkowita: 1,90 cm,
po złożeniu: 80 cm
wym. kosza: 60 x 60 cm


min. 6 godzin
w zestawie: 2 saszetki



Wędka spinnigowa
Quantum Throttle Spin
- 179/szt.
2 sekcje
wyrzut: 12-44 g
waga: 170 g
dł. 270 cm, po złożeniu: 139 cm



Aspekty prawne zakupu i posiadania:
Zgodnie z ustawą o broni i amunicji wszystkie wiatrówki
(zarówno z lufą gwintowaną, jak i lufą gładką) o energii
pocisku poniżej 17 J (dżuli) dostępne są w Polsce
bez zezwolenia dla osób pełnoletnich.

Lornetka
Delta Optical
Voyager II - 139/szt.
powiększenie 10x
śr. obiektywów: 50 mm
pryzmaty: K-9
pole widzenia (m/1000m): 122 m
waga: 750 g
w komplecie: futerał, pasek oraz ściereczka do szkieł



Wiatrówka Hammerli Firefox 500 - 439/szt.
klasyczna łamana wiatrówka
kaliber: 4,5 mm
prędkość początkowa: 175 m/s
energia kinetyczna pocisku: poniżej 17 J
polimerowa kolba zakończona gumową stopką
amortyzującą energię odrzutu
waga: 3000 g
* Dostępna w wybranych sklepach Bricomarché

Wiatrówka Beretta Elite II
- 189/szt.
replika pistoletu Beretty Elite II
kaliber: 4,5 mm
prędkość początkowa: 125 m/s
zasilany kapsułą CO
2
pojemność magazynka: 18 kulek
energia kinetyczna pocisku: poniżej 17 J
waga: 690 g
* Dostępna w wybranych sklepach Bricomarché









okulary
ochronne
i paczka
śrutu BB
w komplecie
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Poinsecje dostępne
od 1 grudnia

Poinsecja wielopędowa - 6,99/szt.

Poinsecja wielopędowa extra - 14,99/szt.

kolor: czerwona
wys. 35-40 cm
doniczka: 12 cm



kolory: czerwony, kremowy, pistacjowy, biały
wys. 50 cm
doniczka: 16 cm





Kalocefalus
- 9,99/szt.
wys. 20 cm
doniczka: 12 cm
kolor: złoty



Amarylis
- 8,99/szt.

Kaktus
- 12,99/szt.

wys. 20-25 cm
doniczka: 12 cm
różne kolory


wys. 13 cm
ozdobiony brokatem
doniczka: 9,5 cm
różne kolory
w ozdobnej osłonce




ozdobiony brokatem

Eszeweria
- 6,99/szt.



ozdobiona
brokatem

wys. 8 cm
doniczka: 6 cm
różne kolory



Osłonka ceramiczna
Cylinder - od 8,99/szt.
śr. od 12 cm
różne wzory i kolory

Cyprysik
Wilma 2 kule
- 16,99/szt.
wys. 80-100 cm
doniczka: 14 cm

Świerk
Conica
z dekoracją
- 16,99/szt.

Informator handlowy 25/2018 ważny od 21 listopada do 24 grudnia 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.

3-5 pędów

wys. 45-60 cm
doniczka: 17 cm













Oferta obowiązuje w następujących sklepach:
Barlinek, Bartoszyce, Bełchatów, Bolesławiec, Braniewo, Brodnica, Brzeg, Brzeg Dolny, Brzesko, Brzeszcze, Choszczno, Darłowo, Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębno, Działdowo, Dzierżoniów, Gdynia, Giżycko, Głogów, Głuchołazy, Gniezno,
Goleniów, Golub-Dobrzyń, Grodzisk Wlkp., Grójec, Grudziądz, Gryfice, Gryfino, Gubin, Hrubieszów, Iława, Jarosław, Jelcz-Laskowice, Kalisz, Kamienna Góra, Kępno, Kętrzyn, Kluczbork, Knurów, Koło, Kołobrzeg, Konin, Konstantynów Łódzki, Koszarówka, Kwidzyn,
Libiąż, Limanowa, Lipno, Lubań, Lubartów, Lubliniec, Lubsko, Łomża, Malbork, Miechów, Mielec, Międzyrzecz, Mogilno, Morąg, Mrągowo, Nisko, Nowa Ruda, Nowa Sól, Nowy Tomyśl, Oborniki Wlkp., Oława, Opinogóra Górna, Ostróda, Ostrów Wlkp., Ostrzeszów,
Pabianice, Pabianice 2, Piekary Śl., Piła, Piotrków Tryb., Pleszew, Płock, Polkowice, Poznań CH Pestka, Poznań CH Panorama, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Przeworsk, Pszczyna, Puck, Radomsko, Radzyń Podlaski, Rawa Mazowiecka, Rawicz, Rydułtowy, Rypin,
Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemianowice Śl., Skierniewice, Skórzewo, Słupca, Sokołów Podlaski, Sokółka, Starachowice, Stargard, Strzegom, Strzelce Krajeńskie, Strzelce Opolskie, Sucha Beskidzka, Sulechów, Szamotuły, Szczecinek, Szczytno, Szprotawa, Śrem,
Środa Wlkp., Świdnik, Świebodzice, Świecie, Świętochłowice, Tczew, Tomaszów Lubelski, Trzcianka, Trzebnica, Turek, Wałcz, Wągrowiec, Wieluń, Wodzisław Śląski, Wolsztyn, Wrocław, Września, Wschowa, Wyszków, Zawiercie, Ząbkowice Śląskie, Zielona Góra,
Zielona Góra CH Pomorskie, Złocieniec, Żary, Żnin.

Pełna lista teleadresowa dostępna na www.bricomarche.pl

