
wiertarka udarowa 
easyimpact 550 
kod 216494
moc 550 W, 50-3000 obr./min
33 000 udr./min

138 zł

1

2

3

1  organizer narzędziowy 
kod 211914 128 zł
2 skrzynka narzędziowa 22" 

kod 211915 158 zł
3 skrzynka narzędziowa 
na kółkach
kod 211916 268 zł

398 zł
zestaw*

*  promocja obowiązuje od 18.11 do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów

oferta ważna od 2.12. do 26.12.2019 roku

Drodzy Klienci zapraszamy do naszych sklepów w niedziele 15, 22 i 29.12.2019 roku.

w zestawie 
oszczędzasz

156 zł

w zestawie 

5 wierteł 
i walizka

567/144377//commercial//Akcje handlowe/2019/Gazetki/Swieta (2.12-26.12.2019)/1. PDF caÅ‚ego katalogu lub gazetki w 2 rozmiarach - stronami i rozkÅ‚adÃ³wkami/CastG1918-Swieta_Press_rozkl.pdf

https://www.castorama.pl/result/?q=211914+211915+211916
https://www.castorama.pl/result/?q=216494


1 zestaw: wiertarkowkrętarka udarowa kod 214960, 18 V, 2 x 4,0 Ah li-ion, 0-480/0-1700 obr./min, 0-7200/0-25 500 udr./min, moment obrotowy 50 Nm
czas ładowania 50 min, walizka  648 zł oraz 2 akumulator erbauer kod 214967, 18 V, 2,0 Ah  148 zł 
3 lampa warsztatowa przenośna led kod 830210, moc 10 W, tryb oświetlenia 50% i 100%, 11 pozycji regulacji, możliwy obrót o 300 stopni  79,98 zł  dostępna również, kod 830212

4  odkurzacz kod 214973, 18 V, bez akumulatora, poj. 0,65 l, odkurzanie na sucho  138 zł 
5  zakrętarka udarowa kod 214979, 18 V, bez akumulatora, 0-2800 obr./min, 0-3400 udr./min, moment obrotowy 160 Nm, zestaw bitów  298 zł 
6 szlifi erka kątowa kod 214980, 18 V, bez akumulatora, 8500 obr./min, śr. tarczy 115 mm  318 zł 
7  piła szablasta kod 214976, 18 V, bez akumulatora, 3100 obr./min, dł. skoku 29 mm, 3 brzeszczoty  318 zł 
8  wyrzynarka kod 214977, 18 V, bez akumulatora, 0-3000 obr./min, kąt cięcia 0-45 stopni, gł. cięcia drewno/stal 120/10 mm  318 zł 
9  młotowiertarka sds plus kod 214984, 18 V, bez akumulatora, 0-1400 obr./min, 0-4500 udr./min, energia udaru 2 J  478 zł 

wiertarkowkrętarka 
kod 216506 
18 V, 1 x 3,0 Ah li-ion, 0-400/0-1300 obr./min 
moment obrotowy 42 Nm, czas ładowania 1 h

378 zł 

wiertarkowkrętarka 
kod 214961 
12 V, 2 x 2,0 Ah li-ion, 0-400/0-1400 obr./min 
moment obrotowy 24 Nm 

298 zł 

wiertarkowkrętarka 
akumulatorowa gsr 120
kod 216483 
12 V, 2 x 2,0 Ah li-ion, 0-400/0-1500 obr./min
moment obrotowy 30 Nm

398 zł 

narzędzie 
wielofunkcyjne 
kod 214913
moc 300 W, 10 000-18 500 obr./min 

158 zł 

wiertarkowkrętarka 
udarowa 
kod 215020 
18 V, 1 x 1,5 Ah li-ion
0-450/0-1600 obr./min 
0-7200/0-25 600 udr./min

198 zł 

wkrętak akumulatorowy
kod 214921
3,6 V, 1 x 1,3 Ah li-ion, 200 obr./min
moment obrotowy 5 Nm 

69,98 zł 

* Dla narzędzi bezprzewodowych.
** Promocja dotyczy tylko produktów z serii 18 V. Regulamin dostępny w sklepie i na www.castoram.pl. Promocja obowiązuje od 18.11.2019 do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

+ funkcja udaru

+ walizka 
w zestawie

+ wbudowana lampka led
+ w zestawie akcesoria 

do cięcia, szlifowania 
i skrobania

+ czas ładowania 1 h

+ torba 
w zestawie

+ walizka 
w zestawie

298 zł/zestaw

zestaw 3 elektronarzędzi kod 216508

1  szlifi erka kątowa kod 214996, moc 750 W, 12 000 obr./min, śr. tarczy 125 mm  118 zł 
2  wiertarka udarowa kod 214987, moc 600 W, 0-3000 obr./min, 0-48 000 udr./min  118 zł 
3  wiertarkowkrętarka kod 214919, 12 V, 1 x 1,5 Ah li-ion, 0-700 obr./min  148 zł 
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Kup zestaw: 
wiertarkowkrętarka 

udarowa 18 V 
z 3 akumulatorami 

za 648 zł, 
a otrzymasz 10%

rabatu na produkty 
z serii 18 V**

10%

pomysł na prezent

*

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

2

kupując 
zestaw 3 

elektronarzędzi, 
oszczędzasz

86 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=214960+214967
https://www.castorama.pl/result/?q=830210+830212
https://www.castorama.pl/erbauer-odkurzacz-bez-aku-18v-id-1093428.html
https://www.castorama.pl/erbauer-klucz-udar-bez-aku-18v-id-1093525.html
https://www.castorama.pl/erb-szlif-kat-bez-aku-18v-125mm-id-1093526.html
https://www.castorama.pl/erbauer-pila-szab-bez-aku-18v-id-1093522.html
https://www.castorama.pl/erbauer-wyrzynarka-bez-aku-18v-id-1093523.html
https://www.castorama.pl/erbauer-mlot-sds-bez-aku-18v-id-1093530.html
https://www.castorama.pl/result/?q=214996+214987+214919
https://www.castorama.pl/mac-wkretak-aku-lamany-3-6v-id-1093443.html
https://www.castorama.pl/mac-narzedzie-wielofunk-300w-id-1093470.html
https://www.castorama.pl/mac-wkretarka-udar-18v-1x1-5ah-id-1093713.html
https://www.castorama.pl/result/?q=216506
https://www.castorama.pl/erb-wiertarko-wkret-12v-2x2-0ah-id-1093511.html
https://www.castorama.pl/wkretarka-akumulatorowa-bosch-gsr-120-li-ion-2-x-2-0-ah-id-1120890.html


lat

gwara ncji

świąteczne porządki

lat

gwara ncji

tarcza
diamentowa 

szlifi erska
w zestawie

szafka serwisowa 
185 elementów  
kod 216683 
wym. 97 x 77 x 47 cm, maks. obciążenie 35 kg 
6 szufl ad z blokadą, gumowe kółka narożniki 
wyposażone w odbojniki

1498 zł 

odkurzacz wd3 premium 
kod 215474 
moc 1000 W, poj. zbiornika 17 l 
odkurzanie na sucho i mokro, przewód 4 m 

298 zł 

laser liniowy pll360 
z tyczką rozporową tp320 
kod 213265 
dokładność pomiaru ± 0,4 mm/m 
zasięg 20 m, automatyczna niwelacja

568 zł 

szlifi erka kątowa gws 750 
kod 212401 
moc 750 W, 11 000 obr./min, śr. tarczy 125 mm

218 zł 

zestaw kluczy 
nasadowych XXL 216 elementów 
kod 204277
1/ 2", 1/ 4", 3/ 8" 

358 zł 

myjka do okien 
wv2 premium 
kod 213257 
3,7 V li-ion, wydajność 75 m2

akcesoria w zestawie 

208 zł 

parownica 
sc 2 easy fi x 
kod 214382 
moc 1500 W, wydajność 75 m2, poj. 1 l 

378 zł 

młot udarowy sds plus pbh 2100
kod 202022
moc 550 W, 0-2300 obr./min, 0-5800 udr./min
energia udaru 1,7 J

258 zł

zestaw szlifi erek kątowych
kod 202082
duża szlifi erka: moc 2000 W, śr. tarczy 230 mm
6600 obr./min
mała szlifi erka: moc 720 W, śr. tarczy 125 mm
11 000 obr./min
wąska obudowa, bez tarcz w zestawie

538 zł/zestaw

zestaw narzędzi 119 elementów 
kod 215973, dożywotnia gwarancja 

498 zł 

szafa 
metalowa bhp
kod 121998
wym. 180 x 60 x 50 cm 

358 zł 

dalmierz 
laserowy 15 m 
kod 213696 
dokładność pomiaru do ± 2 mm/m, zasięg 15 m 
automatyczne wyłączanie po 5 minutach

118 zł 

298 zł/zestaw
1 laser krzyżowy  

kod 213562 
dokładność pomiaru ± 4 mm/m, zasięg 15 m
zasilanie bateryjne 4 x AA  298 zł 
2 statyw do poziomic laserowych
kod 213690  108 zł 

228 zł/zestaw*
1 zestaw kluczy nasadowych 94 szt.  

kod 213581 
1/ 2", 1/ 4", dożywotnia gwarancja  228 zł 
2 zestaw kluczy płaskooczkowych 8 szt.
kod 213885, dożywotnia gwarancja  54,98 zł 

1

2

pistolet klejowy
kod 210610
w zestwie 6 x klej transparentny

34,98 zł 

558 zł/zestaw*

młot udarowo-obrotowy
sds-plus gbh 240 dre 
kod 212414  558 zł 
moc 790 W, 0-1300 obr./min, 0-4200 udr./min
energia udaru 2,7 J
torba narzędziowa 
kod 216493  128 zł 

zestaw narzędzi 100 elementów 
kod 214209 
wkrętak 3,6 V li-ion, 1/ 2", 1/ 4", 230 obr./min
moment obrotowy 3 Nm

148 zł 

*  promocja obowiązuje od 27.11 do 26.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów *  promocja obowiązuje od 27.11 do 26.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów

1

2

+ w zestawie: 
wiertła 
i walizka

+ środek 
do czyszczenia szkła 
(koncentrat) 20 ml

+ zbiornik 
ze stali 
nierdzewnej

+ akcesoria 
w zestawie

pomysł na prezentpomysł na prezent

4

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

w zestawie 
oszczędzasz

54,98 zł

w zestawie 
oszczędzasz

108 zł

w zestawie 
oszczędzasz

128 zł

w zestawie 

wiertła
i walizka

https://www.castorama.pl/szlifierka-katowa-gws-750-125-id-1053800.html
https://www.castorama.pl/result/?q=212414+216493
https://www.castorama.pl/pistolet-klejowy-hobby-rapid-6-sztyftow-id-72125.html
https://www.castorama.pl/zestaw-szlifierek-katowych-makita-ga9050-ga5030r-id-1050578.html
https://www.castorama.pl/mlot-udarowo-obrotowy-bosch-pbh-2100-re-550-w-akcesoria-id-1113823.html
https://www.castorama.pl/myjka-do-okien-wv-2-premium-id-1056558.html
https://www.castorama.pl/odkurzacz-wd3-premium-id-1101062.html
https://www.castorama.pl/parownica-karcher-sc-2-easyfix-id-1087991.html
https://www.castorama.pl/zestaw-narzedziowy-yato-z-wkretakiem-li-ion-100-czesci-id-1085264.html
https://www.castorama.pl/result/?q=213581+213885
https://www.castorama.pl/zestaw-narzedziowy-yato-1-2-1-4-i-3-8-216-szt-id-93956.html
https://www.castorama.pl/zest-narzedziowy-119-elem-id-1114581.html
https://www.castorama.pl/dalmierz-laserowy-titan-15-m-id-1100211.html
https://www.castorama.pl/result/?q=213562+213690
https://www.castorama.pl/szafa-ubraniowa-bhp-1800x600x500-id-1118503.html
https://www.castorama.pl/szafka-z-narzedziami-yato-185-czesci-id-1123372.html
https://www.castorama.pl/laser-liniowy-bosch-pll360-tyczka-rozporowa-tp320-id-1098438.html


zabawki interaktywne
1  mikołaj kod 631911  64,98 zł   
2  renifer kod 631907  69,98 zł   

1  bombka cebulka vintage  
kod 632014, kolor różowy  3,98 zł  
2  bombka cebulka vintage  
kod 632013, kolor czerwony  3,98 zł   
3  lampki led wewnętrzne 
kod 631833 
100 lampek, miedziany drut 
 kolor biały zimny  9,98 zł  

1  bombka owalna zdobiona  
kod 632220, śr. 12 cm, kolor zielony 
kod 632219, kolor czerwony  4,98 zł   
2  lampki led wewnętrzne  
kod 630228, 100 lampek 
dł. 9,9 m, kolor biały ciepły  49,98 zł  

bombki serca 6 szt. 
kod 632029, kolor srebrny 

4,98 zł 

zestaw dekoracji  
choinkowych 100 szt. 
kod 630271 
kolory: czerwony i srebrny  
kod 630272 
kolory: złoty, zielony i czerwony

48,98 zł 

zestaw bombek dekorowanych 4 szt. 
kod 632946, kolor champagne 

29,98 zł 

gwiazdki 12 szt. 
kod 629768, śr. 10 cm, kolor biały, kod 629769, kolor srebrny 

6,98 zł 

zestaw dekoracji choinkowych 50 szt. 
kod 630327, kolor champagne 

34,98 zł 

zestaw bombek 24 szt.
kod 630330, śr. 40 mm, kolor biały 

8,48 zł 

1  bombka eukaliptus  
kod 632209, przezroczysta, śr. 8 cm  4,98 zł   

2  zestaw bombek 6 szt.  
kod 600523, kolor niebieski  16,98 zł  

3  czub na choinkę  
kod 632194, kolor srebrny  9,98 zł   

4  lampki led wewnętrzne  
kod 624929, sople, 30 lampek 
dł. 5,8 m, kolor niebieski  49,98 zł  

4

1

2

3

1  bombka owalna 
kod 629901, kolor czerwony

2  bombka linia  
kod 629819, śr. 8 cm, kolor zielony

3,98 zł 

1

2 2

1

1

2

3

1

21

zestaw  
dekoracji  
choinkowych 16 szt.  
kod 632888 
kolory: biały i różowy 
kod 632889 
kolory: biały i niebieski  

34,98 zł 

6

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

https://www.castorama.pl/result/?q=630271+630272
https://www.castorama.pl/dekoracja-serce-6-szt-srebrne-id-1114807.html
https://www.castorama.pl/result/?q=630330
https://www.castorama.pl/result/?q=632209+600523+632194+624929
https://www.castorama.pl/gwiazdka-12xszt-10cm-biala-id-1095972.html
https://www.castorama.pl/zestaw-bombek-50szt-champagne-id-1097725.html
https://www.castorama.pl/result/?q=631911+631907
https://www.castorama.pl/result/?q=632888+632889
https://www.castorama.pl/result/?q=632014+632013+631833
https://www.castorama.pl/bombki-dek-tradyc-fi-80-4-szampa-id-1120820.html
https://www.castorama.pl/result/?q=629901+629819
https://www.castorama.pl/result/?q=632220+632219+630228


lampki led zewnętrzne 
kod 630229
100 lampek, dł. 9,9 m
kolor biały zimny z efektem migotania

59,98 zł 

kurtyna led 
zewnętrzna 
kod 630245
200 lampek, dł. 9,6 m, kolor biały zimny  

118 zł 

49,98 zł 
lampki led zewnętrzne  
kod 629978, 240 lampek, kolor biały zimny
dostępne lampki multikolor, kod 629987
400 lampek  68,98 zł 

gwiazda led 
kod 631842 
wisząca, metalowa

39,98 zł 

4,98 zł 

lampki led 
wewnętrzne  
kod 631830
20 lampek, miedziany drut 
kolor biały ciepły
dostępne lampki białe zimne
kod 630127, 100 lampek  15,48 zł 

29,98 zł 

1 gwiazda led
kod 631828, stojąca 

2 choinka led
kod 631829, stojąca 

lampion led 
kod 631951 

74,98 zł 

1 jodła kaukaska  
kod 662862, wys. 200-240 cm  99,98 zł 
2 jodła kaukaska w donicy
kod 662870, wys. 80-100 cm  68,98 zł 

3 stojak choinkowy
kod 628786  98,98 zł 
4 wieniec złoty
kod 631928, śr. 50 cm  59,98 zł 
5 biokominek koloseum pula 
z szybą   
kod 927909, wym. 113 x 30 x 100 cm
kolor biały mat  1398 zł 
biokominek koloseum werona z szybą
kod 927910  1498 zł

1 choinka selena 
 kod 613982, wys. 120 cm 69,98 zł

2 choinka sosna woodland*  
kod 631917, wys. 213 cm 128 zł

3 choinka winterberg
kod 629653, 631823 wys. 152 cm 178 zł

4 wieniec led metalowy
kod 631956 49,98 zł

5 biokominek wiszący 
kod 922173 
wym. 65 x 40 x 12 cm, kolor czarny mat 198 zł 
kod 922172, wym. 90 x 40 x 12 cm
kolor czarny mat 238 zł
kod 924701, wym. 90 x 40 x 12 cm
kolor czarny połysk, z szybą 378 zł
kod 924702, wym. 90 x 40 x 12 cm
kolor biały połysk, z szybą 378 zł

lampki led zewnętrzne
kod 630223, 100 lampek, dł. 4,95 m, kolor biały zimny

19,98 zł 

*  produkt sprzedawany bez lampek

lampki led
kod 633000 
140 lampek, wewnętrzne/zewnętrzne 
dł. 6,95 m, kolor biały ciepły

39,98 zł 

+ hodowana 
w donicy

+ możliwość 
przesadzenia 
do ogrodu

+ z mechanizmem ułatwiającym 
montaż choinki

1

1

3

4

5

2

2

1

4

5

3
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zobacz pełną ofertę na castorama.pl

https://www.castorama.pl/lampki-zewnetrzne-wewnetrzne-bulinex-140-led-6-95-m-ze-sterownikiem-barwa-ciepla-biala-id-1122579.html
https://www.castorama.pl/result/?q=631830+630127
https://www.castorama.pl/dekoracja-gwiazda-led-stojaca-id-1114389.html
https://www.castorama.pl/dekoracja-gwiazda-led-metal-id-1114329.html
https://www.castorama.pl/ozdoba-led-lampion-drut-id-1114602.html
https://www.castorama.pl/dekoracja-choinka-led-stojaca-id-1114317.html
https://www.castorama.pl/jodla-kaukaska-w-donicy-80-100-id-1103713.html
https://www.castorama.pl/result/?q=662862+628786
https://www.castorama.pl/result/?q=631928+927909+927910
https://www.castorama.pl/lampki-led-100l-4-95m-bialy-id-1097538.html
https://www.castorama.pl/result/?q=629978+629987
https://www.castorama.pl/kur-led-s-flesz200l-9-6m-gn-b-b-id-1097560.html
https://www.castorama.pl/lam-led-flesz-100l-9-9m-d-gn-b-b-id-1097544.html
https://www.castorama.pl/choinka-mag-selena-120-cm-id-1045391.html
https://www.castorama.pl/choinka-sosna-woodland-213-cm-id-1114463.html
https://www.castorama.pl/result/?q=629653+631823
https://www.castorama.pl/wieniec-led-metalowy-id-1114582.html
https://www.castorama.pl/result/?q=922173+922172+924701+924702


lat

gwara ncji

lat

gwara ncji *

zasłona tiga 
kod serii 741745, wym. 140 x 260 cm
gramatura 360 g/m2

dostępne różne kolory 

148 zł/szt. 

roleta dzień i noc elin 
kod serii 738505 
wym. materiału 36,5 x 180 cm 
dostępna w 5 kolorach
i 14 rozmiarach  

34,98 zł 

oprawa natynkowa hadar 
kod 831179 
okrągła, gwint 2 x GU10, kolor czarny
kod 831180, kolor biały
dostępne różne kolory i elementy serii

89,98 zł 

lampa wisząca raul
kod 831098
gwint 3 x E14, kolor chrom/biały
kod 831099, gwint 5 x E14, regulowane ramiona  298 zł 

178zł 

lampa 
podłogowa 
lapins
kod 825559
gwint 1 x E27
wys. 148-188 cm

198zł 

1  lampa wisząca reda kod 831058, 4 x E27, kolor czarny, drewno 378 zł
2  lampa stołowa reda kod 831060, 1 x E27, kolor czarny, drewno 178 zł
3  kinkiet reda kod 831059, 1 x E27, kolor czarny, drewno 188 zł
4  koc takeo kod 741730, wym. 160 x 200 cm, kolor szary 99,98 zł

zestaw paska led driggs  
kod 828646
36 W, RGB, dł. 5 m, 400 lm/m
w zestawie taśma, pilot, zasilacz 

89,98 zł 

żarówka led diall 
kod 829167 
10,5 W, E27, 1055 lm 

7,98 zł 

komplet 
żarówek led diall 
kod 824874
5,5 W, E14, 470 lm 

12,98 zł/opak. 

tapeta winylowa na fl izelinie lunaria  
kod 745899, kolor niebieski
kod 745897, kolor kremowy 

64,98 zł/rolka

* gwarancja dotyczy żarówki led diall z głośnikiem, kod 829209

1 żarówka led diall disco 
kod 828975 
5 W, E27, RGB  16,98 zł 
2 żarówka led diall z głośnikiem 
kod 829209, 8 W, E27 470 lm, z głośnikiem bluetooth
darmowa aplikacja, możliwość komunikacji  49,98 zł 

dywan bella
kod serii 417508, rozm. 53 x 80 cm, dostępny w 5 kolorach i w 5 rozmiarach 

+ możliwy montaż 
bezinwazyjny

+ gęste i miękkie runo

+ podkład
antypoślizgowy

od59,98 zł/szt. 

zasłona klama 
kod serii 741594
wym. 140 x 260 cm, gramatura 160 g/m2

dostępne różne kolory 

89,98 zł/szt. 

karnisz teleskopowy szkło
ø 19 mm, dł. regulowana 120-210 cm 
dostępne również dł. 200-300 cm oraz karnisz 
pojedynczy
1 athens, kod 121587, stal szczotkowana
2 antiki, kod 121591, złoto antyczne

59,98 zł

zasłona hiva 
kod 746120, rozm. 140 x 260 cm, gramatura 230 g/m2

dostępne 4 kolory 

49,98 zł/szt.

1

3

2

4

1

2

1

2

* Przy zakupie pojedynczej dowolnej zasłony z serii GOODHOME Tiga – poduszka GOODHOME Tiga o wymiarach 30 x 50 cm lub 45 x 45 cm - 30% taniej. 
Promocja obowiązuje od 2.12. do 26.12.2019 r.  lub do wyczerpania zapasu.

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

10

przy zakupie 
zasłony tiga 

poduszka tiga*

30% 
taniej

https://www.castorama.pl/zaslona-140x260-klama-braz-id-1096362.html
https://www.castorama.pl/roleta-40x180-dzien-noc-szary-id-1045206.html
https://www.castorama.pl/zaslona-140x260-tiga-morski-id-1096703.html
https://www.castorama.pl/result/?q=745899+745897
https://www.castorama.pl/result/?q=121587+121591
https://www.castorama.pl/dywan-bella-53-x-80-cm-bezowy-id-1111354.html
https://www.castorama.pl/result/?q=746120
https://www.castorama.pl/result/?q=831098+831099
https://www.castorama.pl/result/?q=831179+831180
https://www.castorama.pl/result/?q=831058+831060+831059+741730
https://www.castorama.pl/result/?q=828975+829209
https://www.castorama.pl/zar-led-a60-10-5w-e27-1055lm-mc-1-id-1094122.html
https://www.castorama.pl/driggs-pasek-led-1x36w-rgb-5m-id-1084429.html
https://www.castorama.pl/result/?q=824874
https://www.castorama.pl/lampa-podlogowa-colours-lapins-1-x-60-w-e26-id-1042244.html


kod 522170 
brak foto 

do aranż lustro 511417

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

*  Promocja obowiązuje przy zakupie zlewu i baterii kuchennej na jednym paragonie, dotyczy całego asortymentu zlewów i baterii kuchennych z wyłączeniem gotowych zestawów. 
Obowiązuje w dniach od 2.12 do 26.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

+ łatwy montaż
niewidoczne 
wkręty 
lub taśma 
(bez wiercenia)

+ miska bezkołnierzowa

+ pneumatyczny 
system spłukiwania

+ miska 
bezkołnierzowa + szybkie

nagrzewanie
płyty

zaolejowany

gotowy do montażu

kompakt wc 
brava   
kod 514729 
z deską wolnoopadającą
duroplast  

298 zł 

298 zł 
szafka elisa z umywalką 
kod 522170 
wym. 60 x 46 x 44,7 cm
słupek, kod 517772 
wym. 30 x 150 x 25 cm  228 zł 

zestaw prysznicowy 
start loop 
kod 521558
bateria umywalkowa, bateria prysznicowa 
słuchawka na drążku
dostępny także zestaw wannowy 
kod 521557 

478 zł 

zestaw 
podtynkowy wc 
solido bau  
kod 517787
stelaż, deska wolnoopadająca 
duroplast z szybkim 
demontażem, przycisk 
chrom  

848 zł 

płyta indukcyjna beko 
kod 317947  
kolor czarny, maks. moc 7,2 kW
sterowanie dotykowe, timer, blokada przed dziećmi

848 zł 

pojemnik pod łóżko z pokrywą 
kod 122065 
poj. 35 l, dostępne różne kolory

39,98 zł  

bateria kuchenna katiki 
kod 509573, kolor czarny 
dostępne inne kolory
10 lat gwarancji

128 zł  

bateria kuchenna start 
kod 522137, chrom, wyciągana 
wylewka z przełącznikiem strumienia 
standard/prysznic, system szybkiego 
montażu, 5 lat gwarancji

398 zł  

zlew bueno solo 
kod 522213, kompozyt kwarcowy
wym. 42 x 75 cm, z zestawem 
odpływowym, kolor czarny 
dostępny kolor beżowy, kod 522214

228 zł  

138 zł/szt.

stołek barowy shira 
kod 321764, kolor czarny 
kod 321765, kolor szary

wielofunkcyjny 
piekarnik beko 
do zabudowy
kod 317948  
kolor czarny, pojemność 71 l, termoobieg, grill
rozmrażanie, pieczenie 3D, teleskopowe prowadnice 
katalityczny system czyszczenia, wyświetlacz led
blokada przycisków, miękkie zamykanie drzwi 

898 zł 

okap kominowy beko 
kod 830859  
kolor czarny, szer. 60 cm, wydajność 310 m3/h, 61,3 dB
oświetlenie led

398 zł 

1 stojak wc diani 
kod 509512, stal szczotkowana  29,98 zł 
2  szczotka wc diani
kod 514092, stal szczotkowana  9,98 zł 
3 potrójny stojak na ręcznik alessano 
kod 520997, wym. 84,5 x 45 x 21,5 cm, chrom  99,98 zł 

158 zł/m.b.

blat drewniany dąb 
kod 321297 
wym. 300 x 62 x 2,6 cm  474 zł /szt.
kod 321298, wym. 300 x 62 x 4 cm 
 248 zł /m.b.  744 zł /szt.

akcesoria
łazienkowe
koros  
kolor chrom
1 koszyk głęboki mały 

kod 520858 16,98 zł
2 wieszaczek x 7
kod 520940,  49,98 zł 
3 koszyk głęboki duży 
kod 520860,  25,98 zł 
dostępne inne elementy serii  

1

2

3

598 zł 
zestaw mebli kuchennych ebba II 
kod 322277 
dł. zestawu 2,4 m, szafki stojące: 60 cm z 3 szufl adami, 40 cm 
zlewozmywakowa 80 cm, wiszące: 80 cm, 60 cm, 40 cm, okapowa 60 cm

mop
obrotowy 
elephant
kod 743922

79,98 zł

998 zł/zestaw 
zestaw podtynkowy wc  

miska wc nova pro
kod 503617, bezkołnierzowa 
z deską wolnoopadającą 
duroplast, 7 lat gwarancji  598 zł 

stelaż podtynkowy wc 
unifx delta
kod 503416, przycisk chrom
10 lat gwarancji  598 zł 

ciche domykanie

lakierowane fronty i boki

1 2 3
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w zestawie 
oszczędzasz

198 zł

przy zakupie 
zlewu i baterii 

kuchennej*

10% 
rabatu

https://www.castorama.pl/result/?q=522170+517772
https://www.castorama.pl/result/?q=521558+521557
https://www.castorama.pl/result/?q=514729
https://www.castorama.pl/result/?q=520858+520940+520860
https://www.castorama.pl/result/?q=517787
https://www.castorama.pl/result/?q=509512+514092+520997
https://www.castorama.pl/elephant-zestaw-smarteo-id-1104398.html
https://www.castorama.pl/result/?q=503617+503416
https://www.castorama.pl/okap-kominowy-beko-czarny-60cm-id-1114819.html
https://www.castorama.pl/plyta-indukcyjna-beko-4-strefy-60-cm-id-1092134.html
https://www.castorama.pl/result/?q=322277
https://www.castorama.pl/piekarnik-multifunkcyjny-beko-60-cm-czarny-id-1092135.html
https://www.castorama.pl/result/?q=122065
https://www.castorama.pl/result/?q=321764+321765
https://www.castorama.pl/result/?q=321297+321298
https://www.castorama.pl/result/?q=509573+522137+522213+522214


panel podłogowy dąb bolton
kod 321980
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,27 m2,  68,05 zł /opak.

29,98 zł/m2

panel podłogowy malmo
kod 323096
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga 
opak. 2,402 m2  96,03 zł /opak.

39,98 zł/m2

panel podłogowy saragossa 
kod 323097
AC5, gr. 8 mm
opak. 2,22 m2  66,56 zł /opak.

29,98 zł/m2

panel podłogowy dąb california 
kod 322356
AC6, gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga 
opak. 1,651 m2  99,03 zł /opak.

59,98 zł/m2

deska warstwowa dąb bagienny 
kod 318267
wym. 14 x 207 x 1092 mm, 3-lamelowa, lakierowana 
opak. 1,58 m2  102,67 zł /opak.

64,98 zł/m2

farba biała 
dekoral 
ściany i sufi ty 
10 l + 20%  
kod 741784  4,58 zł /l

54,98 zł 

farba kolorowa 
bondex 
smart paint 2,5 l
kod 737564 
50 kolorów  25,19 zł /l

62,98 zł 

skrzydło drzwiowe olga*  
kod 925036
kolory: dąb sonoma, akacja, orzech, szer. 70 i 80 cm
pokojowe, pełne, z tulejami 

148 zł/szt.

gładź szpachlowa 
biała Śmig D-1 20 kg
kod 927264
gr. warstwy od 1 do 7 mm 
zużycie 1 kg/m2/mm  1,50 zł /kg

29,98 zł 

gotowa gładź 
szpachlowa 
Śmig A-2 20 kg
kod 927820
maks. gr. warstwy 5 mm 
zużycie 2 kg/m2/mm  1,80 zł /kg

35,98 zł 

wełna Rockroll Super 
kod 920777
gr. 15 cm, rolka 3,5 m2
opór cieplny 4,15 m²K/W,  56,63 zł /rolka
cena przed rabatem  17,98 zł /m2

cena po rabacie 10%  16,18 zł /m2

16,18 zł/m2

* cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki, szer. 60 i 90 cm dostępne w wybranych sklepach

*  Kup minimum 5 l (2 x 2,5 l, 1 x 5 l, 1 x 10 l) farby kolorowej ściany i sufity Valspar PRO i odbierz 30 zł na karcie podarunkowej Castorama w Punkcie Obsługi Klienta. Akcja dotyczy farb z mieszalnika. Promocja 
obowiązuje od 2.12 do 24.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasu kart podarunkowych przedpłaconych lub produktów (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze). Oferta tylko w sklepach stacjonarnych Castorama.

** Przy zakupie 2 opakowań farby kolorowej GOODHOME PREMIUM ŚCIANY I SUFITY o pojemności 2,5 l rabat 50% na drugie opakowanie.  Promocja obowiązuje od 2.12 do 26.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasu.
*** Przy zakupie 3 opakowań gładzi szpachlowej Śmig D-1 20 kg białej otrzymasz pacę. Promocja ważna od 2.12 do 26.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.    
**** Przy zakupie 5 opakowań gotowej gładzi szpachlowej Śmig A-2 20 kg szóste opakowanie tego produktu otrzymasz za 1 zł. Promocja ważna od 2.12 do 26.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.
***** Rabat 10% na wszystkie wełny i styropiany budowlane. Promocja trwa od 2.12 do 31.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów. 
****** Więcej szczegółów na www.castorama.pl/ulga-termomodernizacyjna 

styropian podłogowy 
Gamma 
kod 921737 
gr. 5 cm, opak. 6 m2

opór cieplny R = 1,25 [m2K/W]
 53,88 zł /opak. 
cena przed rabatem  8,98 zł /m2

cena po rabacie 10%  8,08 zł /m2

8,08 zł/m2

farba biała
lateksowa
magnat
ultra matt 10 l  
kod 736541  10,80 zł /l

108 zł 

SKORZYSTAJ W TYM ROKU Z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ****** 

+ dobra izolacja 
akustyczna

+ paroprzepuszczalna 
i odporna na wilgoć

+ śnieżnobiała
łatwoszlifowalna 

szeroka deska 242 mm

panel podłogowy dąb barrow
kod 318434
AC4, gr. 7 mm
opak. 2,47 m2  41,94 zł /opak.

16,98 zł/m2

panel podłogowy dąb oregon
kod 310641
AC4, gr. 8 mm
opak. 2,22 m2  44,35 zł /opak.

19,98 zł/m2

farba kolorowa 
goodhome premium
ściany i sufi ty 2,5 l
kod 744556
80 kolorów matowa  21,99 zł /l 

54,98 zł 

farba 
valspar 2,5 l 
kod 745750  43,20 zł /l

108 zł 

+ 2,2 mln kolorów

+ zmywalna i odporna 
na szorowanie

+ bardzo dobra 
siła krycia

+ najwyższa klasa 
odporności na szorowanie 
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kupując 
3 opakowania 

gładzi, 
otrzymasz***

pacę

na wszystkie 
wełny 

i styropiany*****

10%  
rabatu do 

końca roku
na wszystkie 

wełny 
i styropiany*****

10%  
rabatu do 

końca roku

kupując 
5 opakowań 

gotowej gładzi, 
szóste opakowanie 
otrzymasz za****

1 zł

kupując 
2 opak. farby 

2,5 l,  na drugie 
otrzymasz**

50% 
zniżki

kup min. 5 l farby 
i odbierz kartę 
podarunkową

castorama
o wartości*

30 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=925036+321980
https://www.castorama.pl/result/?q=318434
https://www.castorama.pl/result/?q=310641
https://www.castorama.pl/result/?q=323097
https://www.castorama.pl/result/?q=323096
https://www.castorama.pl/result/?q=322356
https://www.castorama.pl/result/?q=318267
https://www.castorama.pl/good-home-dur-barranquilla-2-5l-id-1105677.html
https://www.castorama.pl/result/?q=745750
https://www.castorama.pl/result/?q=741784
https://www.castorama.pl/result/?q=736541
https://www.castorama.pl/farba-hybrydowa-bondex-smart-paint-czerwony-w-sam-raz-2-5-l-id-1016513.html
https://www.castorama.pl/gladz-szpach-biala-smig-d1-20-kg-id-1105112.html
https://www.castorama.pl/gotowa-masa-szpachlowa-megaron-smig-a-2-20-kg-biala-id-1113033.html
https://www.castorama.pl/welna-rockwool-rockroll-super-150-mm-3-5-m2-id-12004.html
https://www.castorama.pl/styropian-podlogowy-passive-yetico-gamma-50-mm-0-3-m3-id-86079.html


6,98 zł/szt.

45,98 zł
jodła kaukaska cięta 
kod 662860 
wys. 150-170 cm 

osłonka 
kod 612452  
śr. 13 cm, kolory: ecru, bordowy,  
zielony, złoty  8,98 zł /szt.

poinsecja 
kod 663401, 663402 
3-4-pędowa 
śr. doniczki 10 cm 

Informacje zawarte w gazetce przedstawiają wybrany asortyment produktów dostępnych w naszych sklepach i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje te zachowują 
swoją ważność od 2.12 do 26.12.2019 r. lub do wyczerpania zapasów określonego produktu. Wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Wzory i kolory produktów mogą różnić się od rzeczywistych. Lampy nie 
zawierają źródła światła w komplecie, chyba że w opisie zawarto inną informację. Sklepy Castorama nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Oferta skierowana jest do Klientów detalicznych.

adresy sklepów na www.castorama.pl

kupuj też przez internet

https://www.castorama.pl/result/?q=662860+663401+663402+612452



