Inspirație
pentru zilele
de vară!

Recucerește-ți
grădina!
O grădină frumoasă se ține cu
pasiune. Acum că se face tot mai
cald afară, caută inspirație
la Brico și recucerește-ți spațiul
de acasă.

Ai vecini curioși?

Pentru noua ta terasă...
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Prețurile sunt valabile în perioada 24 martie – 30 iunie 2022. Prețurile și disponibilitatea produselor pot suferi modiﬁcări de la
publicarea acestui catalog. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a veriﬁca stocul în magazinul tău.

Hai, comandă cu brio
de la Brico.
Cioc, cioc, Brico livrează la ușă

Click &
Delivery

Dacă tu ești ocupat, ne ocupăm noi prin
Click&Delivery. Plătește online, ﬁe
cu un card bancar, ﬁe prin transfer bancar,
iar comanda ajunge direct la tine acasă.

Rezervă și recucerește-ți proiectele

Click &
Collect

Când comanzi online, poți folosi și serviciul
gratuit Click&Collect. Noi îți rezervăm produsele,
iar în cel mult 4 ore le poți ridica din magazin.

Serviciu de retur
foarte de treabă

Dacă ai card Brico, ai și un răgaz de 365 de zile
pentru returnarea produselor.

Rate fără dobândă*
pentru planuri
cu ﬁnal fericit

Poți să plătești in 6, 10 sau 12 rate cu 0% dobândă*
atunci când cumperi online folosind unul dintre
cardurile partenerilor noștri:

grădina ta
Colțul tău
de liniște
Îți plac vecinii, dar
când vrei să auzi
cum crește iarba,
parca ai vrea puțină
liniște. Un gard
poate face minuni
pentru reducerea
zgomotului și
îți transformă
curtea în inspirație
pentru prietenii din
Instagram.

Amenajează-ți un colț în care
e
te poți relaxa și destinde
cu ajutorul plantelor.

N-ai chef
de priviri
indiscrete?
Ai rezolvat cu zgomotul,
treci la design și nu uita
de plante, pomi și arbuști
ornamentali sau chiar
pomi fructiferi! Unde mai
pui că în 3 ani ai cireșe din
grădina ta!

Loc de luat m

asa

Panourile noastre
decorative neva
creează intimitate
fără a sacrifica
lumina naturală.

Loc de
luat masa

Divide et impera!

Colț
liniștit

Plănuiește și cucerește-ți fiecare
colțișor, unul pentru tine și
jumătatea ta, unul pentru tine și
cartea preferată, altul pentru copii
și unul pentru familia întreagă!

Zonă pentru
plantat și pus
ghivece

Loc de relaxare

Zgomotul trece ușor de la
vecini la tine! …la fel si noi,
dar nu ne grăbim!
Pentru zgomot ai soluții aici…
P.S. Și nouă ne place liniștea!

Combină și asortează după pofta inimii.
• Sistem modular, ușor de asamblat
• Ușor de întreținut
• Durabil și rezistent la intemperii
• Dimensiuni variate

denumire produs
3663602424086
Descrierea aici
Descrierea aici
Descrierea aici

00 £

6
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garduri neva

Cum să obții
acest design:
bază de stâlp
3663602431893
150 x 150 x 400 mm
Gri
47 Lei/Buc.

panou decorativ 1/4
3663602943013
359 Lei/Buc.

profil neva început
și sfârșit
3663602942948
pachetul conține 2
profile: unul pentru
început și unul pentru
sfârșit
49 Lei/Buc.

set 3 lamele
compozit
3663602942986
15.7 x 179 mm
143 Lei/Buc.

stâlp aluminiu
3663602431879
110 Lei/Buc.
Unele produse sunt disponibile doar în anumite magazine. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a veriﬁca stocul în magazinul tău.
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panou din lemn
Khoper
3663602942399
(H) 1800 x (l) 1800 x (A) 20 mm
Verde

111

Lei/Buc.

e bine să știi
4 este
Lemnul tratat UC
ontact
adecvat pentru c
zistă mai
direct cu solul, re
și, dacă
mult decât UC3
tăiată a
este tăiat, partea
protejată.
lemnului rămâne

nu uita...
stâlp din lemn
tratat UC4
3663602949404
(H) 2400 x 70 x 70 mm
Verde

36

50

Lei/Buc.

placă suport
pentru stâlpi
de gard
3663602943235
70 x 70 mm
oțel galvanizat

18

Lei/Buc.

garduri din lemn

panou din
lemn Douro
3663602433521
(H) 1800 x (l) 1800 x (A) 35 mm
Verde

188

Lei/Buc.

3663602433538
(H) 1800 x (l) 900 x (A) 35 mm
Verde
129 Lei/Buc.

scândură din lemn
3663602942757
(H) 1800 x (l) 120 x (A) 21 mm

25
panou din lemn
Khoper
3663602942399
(H) 1800 x (l) 1800 x (A) 20 mm
Verde

111

Lei/Buc.

Lei/Buc.

scândură din lemn
3663602942764
(H) 1200 x (l) 120 x (A) 21 mm

20

Lei/Buc.

scândură
de gard
3663602433385
(H) 1000 x (l) 90 x (A) 21
Verde

10

Lei/Buc.

Sari cu atenție de la o pagină
la alta, că sigur îți trebuie
câte ceva din ﬁecare și poți
să le comanzi direct din
catalog, cu livrare acasă sau
ridicare din magazin.

poartă dublă
Frida
5900652459827
3 m x 1.60 - 1.80 m

1450

panou gard
Frida

Lei/Buc.

poartă
pietonală
Frida

5900652459780
2 m x 1.30 - 1.50 m

0.90 m x 1.60 - 1.80 m
5900652459940
deschidere dreapta

5900652457588
deschidere stânga

629

667

Lei/Buc.

Lei/Buc.

Alege accesoriile pentru montarea elementelor de gard Polbram
1

10

Kit blocare
poartă

2

Conector
tip T

3

Conector
tip U

4

Conector
tip O

5900652453825

5901891479836

5901122316718

5901122314592

185 Lei/Buc.

69 Lei/Buc.

23 Lei/Buc.

69 Lei/Buc.

www.bricodepot.ro

5

Opritor
5901122318095

69 Lei/Buc.

gard din ﬁer forjat

panou gard
Polo

poartă
pietonală
Polo

5900652459858
2 m x 1.30 - 1.50 m

399

poartă dublă
Polo

0.90 m x 1.60 - 1.80 m

Lei/Buc.

449

Lei/Buc.

5900652459865
3 m x 1.60 - 1.80 m

5900652459919
deschidere dreapta
5900652459933
deschidere stânga

999

Lei/Buc.

poartă dublă
Sara

panou gard
Sara

poartă pietonală
Sara

5900652451258
3 m x 1.5 - 1.8 m

5900652451289
2 m x 1.20 - 1.50 m

0.90 m x 1,50 - 1.80 m

449

499

1050

Lei/Buc.

Lei/Buc.

Lei/Buc.

5900652451265
deschidere dreapta
5900652451272
deschidere stânga

Unele produse sunt disponibile doar în anumite magazine. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a veriﬁca stocul în magazinul tău.
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e bine să știi
Lasă plantele cățărătoare
să crească pe gardul tău
din sârmă. E o metodă
simplă și eficientă de a
aduce mai multă intimitate
în grădina ta.

gard din sârmă

plasă de gard hexagonală
3663602731092
H x L: 1 x 10 m
Verde
Φ 0,8 mm
Sunt disponibile mai multe dimensiuni

69

50

Lei/Buc.

panou gard zincat
bordurat
6426282303228
H x L: 2.5 x 1.2 m
Φ 0,35 mm
Sunt disponibile mai
multe dimensiuni

71

60

Lei/Buc.

plasă gard
temporară

panou gard zincat
bordurat verde

3663602731009
H x L: 1 x 10 m

2000003068715
H x L: 1.03 x 1.95 m
Φ 4 mm
Sunt disponibile mai
multe dimensiuni

28

72

Lei/Buc.

Lei/Buc.

Unele produse sunt disponibile doar în anumite magazine. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a veriﬁca stocul în magazinul tău.
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e bine să știi

vizual
Poți să blochezi
, folosind
zona din grădină
te
paravane și plan
cățărătoare.

paravan din
răchită
3663602427896
(H) 100 x (l) 300 cm
Sunt disponibile mai multe
dimensiuni

129

Lei/Buc.

Fie vremea cât de grea,
tot mai bine în grădina ta!
…Idei pentru protecție în caz
de vânt…
Totul bine pentru noi!

gard viu artificial
3663602732112
(H) 1000 x (l) 3000 mm
Sunt disponibile mai multe
dimensiuni

148
14

www.bricodepot.ro

Lei/Buc.

paravan din
bambus
3663602427971
(H) 1000 x (l) 3000 mm
Sunt disponibile mai
multe dimensiuni

54

Lei/Buc.

paravane și spaliere
spalier cu cadru
3663602430254
(H) 1800 x (l) 600 mm

67

Lei/Buc.

gard
expandabil
3663602430438
(H) 1800 x (l) 600 mm

3950

Lei/Buc.

spalier pătrat
din lemn
3663602430186
(H) 1800 x (l) 900 mm

44

Lei/Buc.

spalier
pătrat din
metal, negru
3663602430551
(H) 1200 x (l) 900 mm

8250

Lei/Buc.

nu uita...
e bine să știi
e și
Plantează clematit
ri pe
trandafiri cățărăto
rădină
spaliere pentru o g
durata
plină de culoare pe
întregii veri.

legături d
de fixare
366 602732587
3663
Set de
d 100 bucăți

12

Lei/Set

stâlp din
lemn tratat
UC4
3663602949404
(H) 2400 x (l)70 x
(A)70 mm
Verde

3650

Lei/Buc.

Unele produse sunt disponibile doar în anumite magazine. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a veriﬁca stocul în magazinul tău.
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grădină în trepte
Petrece timp în
aer liber
Creează o zonă separată pentru socializare și
astfel vei putea petrece mai mult timp în aer liber,
lucru benefic pentru sănătatea și fericirea ta.
În plus, instalarea unui gard lemhi îți oferă protecție
împotriva vântului. Așa poți sta mai mult cu prietenii
și familia fără grija unei rafale ivite din senin.

Panoul nostru paravânt din
gama Lemhi va proteja grădina
împotriva vântului și intemperiilor.

Plante la
înălțime
Terasele în trepte ușurează
utilizarea și delimitarea grădinii
în zone. Pantele se pot dovedi
dificile atunci când vrei să
plantezi ceva așa că terasarea
spațiului îți permite să adaugi
plante și culoare spațiului tău.
În plus, în acest fel se creează
mini grădini, cu șanse mai
mici de a se eroda deoarece
apa este uniform distribuită și
absorbită în sol.

E mai ușor să plătești
în rate fără dobândă.

Caldă și autentică
• Tipuri diferite de lemn
• Accesibilă
• Sustenabilă
• Rezistentă la putrezire
• Se poate vopsi

18
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pardoseală din lemn

e bine să știi
altă
Acest lemn de în
tat
calitate a fost tra
lor și a
împotriva insecte
ea poate
putrezirii, de ace
irect cu
veni în contact d
xpus
solul și poate fi e
anent
frecvent sau perm
iditate.
la condiții de um
Garanție 10 ani

prețuri
mici
zilnic

pardoseală din lemn
de pin nordic
Lemhi
5036581094515
2400 X 144 X 27 mm
45,50 Lei/Buc.

13075

Lei/m2

Unele produse sunt disponibile doar în anumite magazine. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a veriﬁca stocul în magazinul tău.
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pardoseală din material compozit

dușumea terasă WPC
5036581094379

gri
(G) 21 mm (l) 145 mm (L) 2200 mm
garanție de 10 ani
material reciclat-produs sustenabil
50,72 Lei/Buc.

159

.

Lei/m2

Ți-ai recucerit grădina și de acum vrei o
terasă modernă, durabilă și ușor de întreținut.
Răsfoiește în continuare pentru idei de
pardoseală rezistentă, reversibilă, din materiale
prietenoase cu mediul.
Nu uita să vezi și aparatele noastre de spălat
cu presiune, pentru întreținere ușoară a terasei.

Alege accesoriile pentru fixarea pardoselii
1

20

Suport
fixare

www.bricodepot.ro

2 Cleme de
fixare

3

Profil de
capăt

4 Capace de
capăt

5 Profil în

formă de L

Pardoseală din material
compozit Neva
3663602948124
50,72 Lei/Buc.

• Ușor de montat, datorită clipsurilor
de prindere
• Nivel redus de întreținere
• Durabilă
• Reversibilă.
• Garanție 10 ani

159

Lei/m

2

.

21

Comandă produsele direct din
catalog cu ridicare din magazin
sau livrare acasă.

22

pardoseală

cum să montezi terasa
rapid și ușor
1

montează șina
Ușor și rapid de montat, cu sau
fără unelte
Șina asigură alinierea perfectă
a scândurilor fără elemente de
fixare vizibile
Poate fi amplasată pe o pardoseală
dură sau înșurubată pe o grindă din
lemn în cazul pardoselilor ridicate
sau amplasate pe suprafețe moi.

2

Prindere
ușoară
Nu sunt
necesare
șuruburi

Ușor
de tăiat

montează
scândurile
Apasă pur și simplu pe scândură
pentru a o fixa de șină
Nu sunt necesare șuruburi sau
unelte pentru fixare
Spații perfecte între scânduri.

3

finisează
pardoseala
Profilul găurit în prealabil
ușurează fixarea în scândură
Elemente de feronerie incluse.

nu uita...
Folosește o pană/cheia
din set
pentru demontarea sc
ândurii.
Este utilă pentru monta
rea
cablurilor electrice sau
schimbarea
unei scânduri deterior
ate ori
scoaterea unui obiect
pierdut.

23

plăci din lemn
Lempa

plăci din material compozit
Lempa

5059340066035
300 X 300 X 24 mm
Maro
4 buc./ pachet

52

.

5036581094485
300 x 300 x 25 mm
Gri
4 buc./ pachet

105

Lei/pachet

pavaj ecologic
pentru pietriș
3663602727033
1200 x 800 mm

51

Lei/Buc.

SUHΐXUL
PLFL
]LOQLF

.

Lei/pachet

plăci de pardoseală
Angara
3663602613282
400 x 400 mm
Gri

2850

Lei/Buc.

dală cauciuc
8680177110041
500 x 500 mm
Verde

26

Lei/Buc.

24

2450

Lei/Buc.

8680177110034
500 x 500 mm
Roșu

2650

3663602613251
400 x 400 mm
Maro

Lei/Buc.

www.bricodepot.ro

pardoseli și gazon artificial

rolă gazon artificial
30 mm
3663602425236
1000 x 4000 m

169

Lei/Buc.

3663602425243
2000 x 4000 m
325 Lei/Buc.

rolă gazon artificial
20 mm
3663602425175
1000 x 4000 m

129

Lei/Buc.

3663602425182
2000 x 4000 m
249 Lei/Buc.

Unele produse sunt disponibile doar în anumite magazine. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a veriﬁca stocul în magazinul tău.
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pavaj ondulat

cum să alegi pavajul
potrivit pentru tine
1

alege culoarea și stilul

Roșu

9009237051954
1.37 Lei/Buc.

Gri

9009237051091

1

21

Lei/Buc.

Avem o gamă de culori și stiluri
pentru toate grădinile.
pavaj autoblocant

2

tip de material și utilizare

Roșu

9009237050025
1.58 Lei/Buc.

Gri

9009237049982

Dale de pavaj
Dale mai mici și mai groase,
o alegere excelentă pentru
aleile carosabile.

Pavaj din beton
vibropresat
Accesibil și adaptabil,
o alegere excelentă pentru
alei și curți interioare.

Pavaj natural
Pentru un aspect natural.
Perfect pentru a adăuga
personalitate curții tale
interioare.

Pietre pentru trecere
Așezate în gazon, pietriș
sau chiar printre plante,
oferă o alee plată și stabilă.

136

Lei/Buc.

pavaj grilă
40 x 40 x 8 cm
Gri
9009237052852

876

Lei/Buc.

pavaj Symm
200 x 100 x 40 mm
Roșu
5945795004015
0.77 Lei/Buc.

Negru

5945795004022
0.92 Lei/Buc.

Gri

5945795004008

071

Lei/Buc.

26

pavaj dublu T, gri

pavaj Symm

200 x 165 x 60 mm
Roșu
5945795004183
1.52 Lei/Buc.

200 x 100 x 60 mm
Roșu
5945795004046
0.85 Lei/Buc.

Gri

5945795004176

Gri

129

Lei/Buc.

092

www.bricodepot.ro

5945795004039

Lei/Buc.

pavaje

dală Country
9009237035596
400 x 400 x 50 mm

21

Lei/Buc.

bordură roșie

dală Country

9009237070757
500 x 200 x 50 mm

8

70

Lei/Buc.

9009237040729
Gri

22

05

Lei/Buc.

bordură gri
9009237070740
500 x 200 x 50 mm

712

Lei/Buc.

Unele produse sunt disponibile doar în anumite magazine. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a veriﬁca stocul în magazinul tău.
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e bine să știi
gresie pentru
exterior/interior
Piazza

ne
Ideală pentru zo
umede și des
r
tranzitate, cum a
fi terasa, garajul,
la
balconul. Rezistă
at.
îngheț. Finisaj m

5036581058036
450 x 450 x 8mm
1,22 mp / cutie
56,86 Lei/Cutie

4680

Lei/m2

.

gresie pentru
exterior/interior
Terracotta

gresie pentru
exterior/interior
Searocca

gresie pentru
exterior/interior
Piazza

5036581058296
333 x 333 x 7mm
1,66 mp / cutie
60,62 Lei/Cutie

5036581058234
333 x 333 x 7mm
1,66 mp / cutie
62,86 Lei/Cutie

5036581058036
450 x 450 x 8mm
56,86 Lei/Cutie

3645

3780

4680

Lei/m2

Lei/m2

Lei/m2

gresie pentru
exterior/interior
Norvegio

gresie pentru exterior/
interior
English Stone

5036581057916
310 x 620 x 7,4mm
1,54 mp / cutie
53,36 Lei/Cutie

5036581057626
310 x 620 x 7,4mm
1,54 mp / cutie
56,83 Lei/Cutie

3465

Lei/m2

gresie pentru exterior/
interior
Burgundy
5036581057367
598 x 298 x 8mm
1,24 mp / cutie
56,25 Lei/Cutie

45
28

www.bricodepot.ro

Lei/m2

3690

Lei/m2

Gresie de exterior
Burgundy
5036581057367
56,25 Lei/Cutie

• Ideală pentru zone umede și des tranzitate
• Mai ușor de întreținut decât plăcile de pavaj
• Efect de piatră naturală

45

• Rezistentă la pătare clasa 5

.

Lei/m2

29

Ai puterea de a-ți amenaja
grădina așa cum vrei.
un singur acumulator - mai multe unelte
• Parte a sistemului cu un singur
acumulator EXT
• Un singur acumulator
alimentează mai multe unelte.
mașină
de înșurubat
cu impact,
cu motor fără perii
Erbauer EXT 18 v
fără fir
Model: EID18-Li - de
bază
3663602799337
Cuplu maxim: 160 Nm

273

.

Lei/Buc.

Fierăstrău sabie Erbauer
EXT 18 V fără fir
Model: ERS18-Li - de bază
3663602799306
Schimbare lamă fără utilizare unelte
Acumulatorul nu este inclus

401

.

Lei/Buc.

Unealtă multifuncțională
Erbauer EXT 18 V fără fir
Model: EMT18-Li-QC - de bază
3663602799665
Lamă cu poziții multiple
Proiector cu LED
Acumulatorul nu este inclus

277

.

30

www.bricodepot.ro

Lei/Buc.

Fierăstrău circular
fără perii 18 V EXT
165 mm - de bază
Model: ECS18-Li
3663602799726
Capacitate de tăiere:
61 mm (unghi 90°),
40 mm (unghi 45°)
Acumulatorul nu este inclus

439

.

Lei/Buc.

Bormașină cu
acumulator și
motor fără
perii 18 V EXT
3663602798576

• Durată de încărcare 50 minute
• Cuplu maxim: 50 Nm
• Include 1 acumulator 4,0 Ah.

612

.

Lei/Buc.

.

31

fierăstrău sabie
Mac Allister 850 W
3663602628125
Turații 0-2700 rpm
Adâncime maximă de tăiere
lemn/ metal/ aluminiu:
100 / 12 / 20 mm

249

32

Lei/Buc.

fierăstrău vertical
erbauer 18 V

fierăstrău vertical
bosch 500 W

3663602799313
Turații 0-3000 rpm
Adâncime maximă tăiere
lemn/ metal/ aluminiu:
120 / 10 / 20 mm

3165140817837

384

215

Lei/Buc.

www.bricodepot.ro

șlefuitor cu vibrații
Mac Allister
200 W
3663602628187
Comutator de declanșare
Etanșare la praf
Viteză variabilă

Lei/Buc.

109

Lei/Buc.

unelte electrice

pistol de vopsit 410W
Bosch PFS 1000
3165140731102
Sistem de pulverizare ALLPaint
Vopsire rapidă și ușoară
Rezervor mare

289

.

mașină de
înșurubat/ găuritt
12V Mac Allister

mașină de
înșurubat, găurit
cu percuție
Erbauer EXT 18 V

3663602798484
Turații 0-450/0-1600 rpm
2 x acumulatori Li-ion

339

Lei/Buc.

3663602798583
Motor fără perii
Cuplu maxim 50 Nm
Turații 0-1700 rpm
2 x acumulatori 4 Ah Li-ion

718

Lei/Buc.

Lei/Buc.

mașină de
înșurubat cu
impact
Erbauer EXT 18 V
3663602798903
Motor fără perii
Cuplu maxim 160 Nm
Turații 0-2600 rpm
1 x acumulator 4 Ah Li-ion

575

Lei/Buc.

unealtă multifuncțională 300 W
Mac Allister
3663602795025
Turații 18500 rpm

199

Lei/Buc.

Unele produse sunt disponibile doar în anumite magazine. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a veriﬁca stocul în magazinul tău.
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hidrofor Italian Jet
1000 900W
6424340277481
putere motor 900 W
debit max. 50 l/min
absorbție max. 7 m
refulare max. 45 m
rezervor 24 l

569
hidrofor vector
80-50 800 W
6425313210399
putere motor 800 W
debit max. 58 l/min
absorbție max. 7 m
refulare max. 42 m
volum rezervor 50 l

640

34

Lei/Buc.

www.bricodepot.ro

Lei/Buc.

pompă de grădină,
corp din fontă 900 W

pompă de grădină
inox 900 W

6425266585193
putere motor 900 W
debit max. 50 l/min
absorbție max. 8 m
refulare max. 44 m

6425266585209
putere motor 900 W
debit max. 50 l/min
absorbție max. 8 m
refulare max. 44 m

423

419

Lei/Buc.

Lei/Buc.

pompe, hidrofoare
pompă
submersibilă
terra 750 W
Ruris
6424340277139
putere motor 750 W
debit max. 30 l/min
refulare max. 100 m

36350

Lei/Buc.

pompă
submersibilă
stream 100

pompă
submersibilă
stream 150

6425313142058
putere motor 750 W
debit max. 46 l/min
refulare max. 55 m

6425313142041
putere motor 1100 W
debit max. 46 l/min
refulare max. 98 m

545

620

Lei/Buc.

pompă submersibilă
bilă
0.37KW

pompă submersibilă
bilă
0.55KW

4810101030099
putere motor 370 W
debit max. 30 l/min
refulare max. 80 m

4810101030112
putere motor 550 W
debit max. 35 l/min
refulare max. 89 m

435

499

Lei/Buc.

Lei/Buc.

Lei/Buc.

automatizare
pentru hidrofor
50 litri
6425313340140

450

Lei/Buc.

motopompă WB30

motopompă WB50

motopompă WB80

hidrofor Italian Jet 600

6424340346613
putere motor 1,7 CP
debit max. 300 l/min
refulare pe verticală: 30 m
refulare pe orizontală: 50 m

6424340346491
putere motor 7 CP
debit max. 216 l/min
refulare pe verticală: 25 m
refulare pe orizontală: 250 m

6424340346507
putere motor 7 CP
debit max. 800 l/min
refulare pe verticală: 25 m
refulare pe orizontală: 250 m

6424340448577
putere motor 750 W
debit max. 46 l/min
absorbție max. 9 m
refulare max. 40 m
volum rezervor 24 l

575

695

750

469

Lei/Buc.

Lei/Buc.

Lei/Buc.

Lei/Buc.

Unele produse sunt disponibile doar în anumite magazine. Selectează produsul și apoi magazinul pentru a veriﬁca stocul în magazinul tău.
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www.bricodepot.ro

Aparat de spălat
cu presiune Mac
Allister 1800 W
5059340104096

• Putere 1800 W
• Presiune maximă 140 bari
• Este perfect pentru curățarea
mobilierul grădinii tale
• Accesorii incluse: pistol pulverizare,
duză reglabilă, duză rotativă,
pulverizator de spumă de înaltă
presiune și furtun PVC 8000 mm de
înaltă presiune.

599

.

Lei/Buc.

.

În limita stocului disponibil
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Felicitări, dacă ai ajuns până aici, înseamnă că
ești cu adevărat pasionat de grădina ta!
Și noi suntem! Ne vedem curând!
Cu drag,
dl. Cârticioiu
P.S. Fii pe fază pentru noi cataloage cu
inspirație pentru curtea, terasa sau grădina ta!

