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Więcej 
inspiracji na

castorama.pl

w Twoim stylu
Łazienki

Ceny obowiązują do 31.08.2022 r.

Ceny i dostępność mogły ulec  

zmianie od daty publikacji.

Uwaga: przed dokonaniem zakupu 

sprawdź aktualne ceny i dostępność  

na stronie castorama.pl.

FUNKCJONALNIE, Z POMYSŁEM 

Łazienka dla rodziny powinna być nie tylko piękna, 

ale i użyteczna. Jej zadaniem jest przecież 

pomieścić potrzeby wszystkich domowników. 

Pojemne szafki na ręczniki, kosmetyki czy zabawki 

do kąpieli dla najmłodszych, przestronna podwójna 

umywalka, prysznic dla rannych ptaszków i wanna 

dla fanów wieczornego relaksu – co jeszcze 

zaplanować w rodzinnej łazience? Dowiedz się, 

korzystając z pomocy naszych Doradców, którzy  

już od 25 lat urządzają łazienki doskonałe.    

W DOBRYM STYLU 

Przestronna łazienka przypominająca pokój 

kąpielowy to propozycja dla fanów stylistyki 

glamour. Tę aranżację pokocha każdy, kto w wolnym 

czasie lubi urządzić domowe spa i zadbać  

o siebie w zaciszu własnej łazienki. Efektowna złota 

armatura, płytki we wzory inspirowane szlachetnym 

marmurem, meble w kolorze eleganckiego granatu 

– z naszymi specjalistami, którzy od 25 lat spełniają 

marzenia o idealnych łazienkach, stworzysz  

projekt doskonały.

DO PROJEKTU TRZEBA  
DWOJGA

Nieduża łazienka dla pary, która trafi  

w gusta obojga, to niemałe wyzwanie  

do zrealizowania. W końcu ma cieszyć dwie 

pary oczu, pogodzić odmienne wyczucia  

stylu i pomieścić wszystkie wspólne  

i niewspólne „przydasie“. Aby nie zagubić się 

w gąszczu pomysłów, skorzystaj z pomocy 

naszych specjalistów, którzy mają 25-letnie 

doświadczenie w urządzaniu idealnych 

łazienek i pomysły nie od parady! 

DETAL ROBI EFEKT

W pięknej łazience otocz się 

pięknymi rzeczami – meblami, 

armaturą, wanną, muszlą  

czy bidetem. To pomieszczenie, 

które powinno być funkcjonalne, 

ale też stylowo urządzone.  

W końcu to tutaj nastrajasz się 

na dzień pełen wyzwań  

podczas szybkiego prysznica 

czy relaksujesz w trakcie długiej 

wieczornej kąpieli. Spraw,  

by te chwile cieszyły ciało  

i duszę. 

Udaj się z nami w podróż przez style. Odkryj  
porady, które sprawią, że projekt nowej łazienki 
będzie odpowiedzią na najważniejsze potrzeby  
– zarówno Twoje, jak i Twojej rodziny. Poznaj 
sekrety urządzania łazienki idealnej
– równie pięknej, co funkcjonalnej.
Nasi Doradcy podpowiedzą, jaka 
armatura najlepiej będzie pasować 
do upatrzonej wanny lub jakie
płytki podkreślą charakter 
wnętrza. Wskażą meble na
miarę Twoich potrzeb i pomogą 
dobrać przydatne akcesoria. 
Zaufaj nam i stwórz z nami
wymarzoną łazienkę krok
po kroku.

spełniamy 
marzenia  

o idealnych
łazienkach

już od

Masz
pytania?

Konsultanci naszej Infolinii  
są do Twojej dyspozycji

(+48) 690 680 690
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Projekty Doroty:



JAK TO DZIAŁA:
• wejdź na stronę castorama.needhelp.com
• wprowadź szczegóły Twojego zlecenia
• wybierz ofertę wykonawcy
• wystaw ocenę i zapłać wykonawcy za usługę

ZNAJDŹ FACHOWCA W SWOJEJ OKOLICY  

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Castorama Polska Sp. z o.o. 
zastrzega, że ceny i asortyment produktów dostępnych w naszych poszczególnych sklepach mogą się różnić od podanych w katalogu z uwzględnieniem 
tego, że wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Dostępność niektórych produktów może być ograniczona tylko do wybranych sklepów lub na 
zamówienie Klienta (szczegółowe informacje o dostępności produktów znajdują się na www.castorama.pl). Sprzedawca informuje, że zdjęcia umieszczone  
w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Informacje przedstawione w katalogu zachowują ważność  
od 1.03.2022 r. do 31.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów lub wycofania produktu ze sprzedaży – jeśli nastąpi to wcześniej.

Jeśli wolisz sam przetransportować swoje 
zakupy do domu, ułatwimy to zadanie dzięki 
usłudze Traficargo. Dostawcze auta na minuty 
czekają na Ciebie w wybranych sklepach 
Castorama.

TRAFICARGO

Chcesz zamówić dostawę?  
Twoje zakupy dostarczymy pod wskazany 
adres w dogodnym dla Ciebie terminie i 
określonym przedziale czasowym. Usługa 
transportu dostępna jest w godzinach 
otwarcia sklepu.

Zamów  
z dostawą

Wybierz oraz opłać produkty  
za pomocą naszej strony internetowej 
i odbierz zamówienie w wybranym  
przez Ciebie sklepie.

Zamów  
i odbierz

Szczegółowe informacje znajdziesz na 
castorama.pl/zakupy-w-castorama. 

Zrobiłeś zakupy przez telefon i nie wiesz, 
jak je przewieźć? Zamów także transport 
swojego zamówienia. Oferta obejmuje 
zarówno dostawę zamówień realizowanych 
przez telefon, jak i tych składanych 
bezpośrednio w sklepie.

Transport  
na telefon

Chcesz zrobić zakupy, nie wychodząc 
z domu? Zamówienia dostarczamy  
kurierem, przez firmę transportową  
lub do Paczkomatu® (dla niektórych 
produktów opcje dostawy mogą być 
niedostępne).

Zakupy   
on-line

4 5

 usługi / łazienki 2022łazienki 2022 / usługi

od ręki
Wszystko NA RATY 

Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wskazana 
wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) 0% wyliczona została na podstawie przykładu reprezentatywnego 
na dzień 2.01.2022 r. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach 
kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Santander Consumer Bank.

KUPUJ WYGODNIE WSZYSTKO 
DO SWOJEGO DOMU!

  bez zbędnych formalności  

bez poręczycieli

   z możliwością łączenia różnych 

źródeł dochodów

     z możliwością dopasowania 

wysokości raty

Szczegóły w sklepach i na castorama.pl



PODSTAWY 
FUNKCJONALNEJ 

ARANŻACJI
Pomysłowe zagospodarowanie 

dostępnej przestrzeni to klucz do 
sukcesu, szczególnie w przypadku 

małych pomieszczeń. Poznaj 
sprawdzone sposoby, dzięki którym 

łazienka stanie się funkcjonalna 
i komfortowa.

Jak skorzystać 
z usługi projektowania?

Toaleta
Po obu stronach muszli 

powinno być minimum  

20 cm wolnej przestrzeni,  

a przed nią – 40 cm.

80–87 cm

100 cm

20 cm 20 cm

40 cm

70 cm

90 cm

80 cm

120 cm

(minimum)

Lustro

Najlepiej umieścić je 

na wysokości 152–183 cm.  

Nie należy wieszać 

lustra poniżej 120 cm.

Ręczniki

Aby wygodnie się po nie 

sięgało, powinny znajdować 

się nie dalej niż ok. 80 cm 

od wanny lub prysznica.

Minimalna przestrzeń

Swobodę ruchów zapewni 

co najmniej 70 cm wolnego 

miejsca przed wanną i 80 cm 

w pobliżu prysznica i umywalki.

Wygodny kwadrat

Pozostawienie przynajmniej  

100 cm wolnego miejsca 

na środku łazienki pozwoli 

na wycieranie i ubieranie się.

Umywalka

Umieszczona na wysokości  

80–87 cm sprawia, 

że ręce i zęby można myć 

w komfortowej pozycji.

*Usługa projektowania dostępna 

w wybranych sklepach. Sprawdź jej 

dostępność w Twojej okolicy na   

castorama.pl/sklepy

1.  Udaj się do punktu projektowania  

na terenie sklepu* w celu omówienia 

ogólnych warunków przygotowania 

projektu.

2.
 Zamów projekt i wpłać zadatek 

w wysokości 200 zł.

3.  Zrealizuj swój projekt w sklepie 

Castorama, zrób zakupy za minimum 

2500 zł i odbierz wpłacony wcześniej 

zadatek.

Aby otrzymać zwrot zadatku, 
należy dokonać zakupu produktów 
zawartych w projekcie w tym 
samym sklepie, w którym 
zamówiono projekt.

Regulamin usługi projektowania 
dostępny jest w sklepach 
i na stronie castorama.pl.

OD POMYSŁU
DO PROJEKTU
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wspólne porządki

     to mi pasuje!RODZINNA
ŁAZIENKA

to mito mi  pasuje!pasuje!

Sobotnie porządki z tatą  

to zawsze świetna zabawa  

dla Jasia i Marysi. Dzieci chętnie 

pomagają w porządkowaniu 

wspólnej przestrzeni i swoich 

łazienkowych akcesoriów. 

Każde z nich ma własną półkę 

w szafie, a na niej równiutko 

ułożone ręczniki w ulubionych 

kolorach, szczoteczkę do 

zębów z ukochaną postacią 

z bajki, szampon do włosów, 

płyn do kąpieli i wiele, wiele 

innych niezbędnych umilaczy 

łazienkowej rutyny… Jak to 

dobrze, że rodzice zaplanowali 

odpowiednio dużo miejsca  

do przechowywania we wspólnej 

łazience. 

lat

gwara ncji

Avela  
fornir dębowy

spełniamy 
marzenia  

o idealnych 
łazienkach

już od
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xxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx
 

xxx zł 

xxxxxx xxxxxxx  
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx
 

xxx zł 

Szafka z 3 półkami
5059340017860
wym. 20 x 70 x 15 cm
drewno  

218 zł

Wanna akrylowa  
Koło Supero 
5906976546076 
wym. 170 x 70 cm 

598 zł

1.  Drzwi prysznicowe przesuwne 
 GoodHome Ahti - 928 zł 
 5059340077796 
 wym. 118 x 195 cm 
 profile w kolorze czarnym

2. Ścianka prysznicowa  
 GoodHome Ahti  - 498 zł 
 5059340159669 
 wym. 78 x 195 cm 
 profile w kolorze czarnym 
 
 

1 2

lat

gwara ncji
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Avela   
fornir dębowy

Porada
Doroty
Jeśli dostępna przestrzeń 

pozwala na zamontowanie 

zarówno kabiny, jak i wanny  

– nie ma lepszego rozwiązania 

w rodzinnej łazience. Kabina 

prysznicowa walk-in to nie tylko 

wygodne, ale też funkcjonalne 

rozwiązanie. Jest łatwa  

do utrzymania w czystości, 

a do tego prezentuje się 

bardzo nowocześnie. Dzieci 

natomiast pokochają kąpiele 

w przestronnej wannie, która 

pomieści wszystkie ich zabawki.  

https://www.castorama.pl/szafka-wiszaca-goodhome-avela-20-cm-z-3-polkami-drewno-id-1125178.html
https://www.castorama.pl/wanna-akrylowa-supero-170-x-70-cm-id-1061545.html
https://www.castorama.pl/result/?f.s_ean=5059340077796&f.s_ean=5059340159669


1.    Lampa wisząca Smetrio - 89,98 zł 
5059340076508 
E27, śr. 33 cm, czarna

2. Gres szkliwiony Rhombus - 188 zł/m2 
 8431784115871, snow  
 wym. 26,5 x 51 cm 
 opak. 0,95 m2 178,60 zł/opak.

3. Panel prysznicowy  
 Cooke&Lewis Magda - 898 zł 
 3663602949749 
 czarny

4. Dywanik łazienkowy Sedna - 99,98 zł 
 5059340202099 
 wym. 50 x 80 cm 
 zieleń sosnowa

5.   Farba biała Beckers Väggfärg  
Kitchen & Bathroom 2,5 l  - 99,98 zł 
5902829028478 
39,99 zł/l

6.  Dozownik mydła Ulva - 39,98 zł 
5057741333527 
czarny

RODZINNA ŁAZIENKA
Z POMYSŁEM 

W rodzinnej łazience nie ma miejsca 
na nudę. Postaw na dodatki w żywych 
kolorach, a zapanuje tu dobra energia!

32

4

1

Szafka
5059340018041
wym. 40 x 90 x 15 cm
drewno  

488 zł

Szafka podumywalkowa
5059340017884 

wym. 80 x 60 x 45 cm 
drewno

1098 zł

to też pasuje!

lat

gwara ncji
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Avela   
fornir dębowy

5 6

https://www.castorama.pl/szafka-wiszaca-goodhome-avela-40-cm-drewno-id-1125213.html
https://www.castorama.pl/szafka-z-szufladami-pod-umywalke-goodhome-avela-80-cm-drewno-id-1125206.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340076508+8431784115871+3663602949749+5059340202099+5902829028478+5057741333527
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Duala

1.  Umywalka nablatowa 
konglomeratowa Allos - 288 zł 
3663602497684 
śr. 38 cm

2.  Konsola pod umywalkę  
Duala - 428 zł 
5059340014340 
wym. 60 x 42,5 x 80 cm 
z półką

 

1

2

1

2

Porada
 Doroty 

Czarne metalowe akcenty dodadzą 
charakteru każdemu wnętrzu, 
świetnie wpisując się zarówno  

w nowoczesną industrialną  
łazienkę, jak i tę bardziej  
tradycyjną. Seria Duala  

doskonale współgra  
z meblami z serii  

Avela.  

lat

gwara ncji

1. Umywalka  
 konglomeratowa 
 Duala - 498 zł 
 5059340014319 
 wym. 80 x 45 cm

2.  Wspornik umywalkowy  
Duala - 248 zł 
5059340014333  
wym. 80 x 17 x 45 cm

Konsola pod umywalkę
Duala
5059340014357
wym. 80 x 42,5 x 80 cm
z półką 

548 zł

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 4.

Kup na raty(1)

RRSO 0%

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602497684+5059340014340
https://www.castorama.pl/konsola-pod-umywalke-goodhome-duala-80-x-45-cm-z-polka-czarna-id-1121040.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340014319+5059340014333


 
rośliny w łazience 

    to mi pasuje!

Adam i Ewa właśnie wprowadzili 

się do pierwszego wspólnego 

mieszkania. Stanęło przed nimi 

niemałe wyzwanie – urządzenie 

niedużej łazienki, która 

pomieści wizje i upodobania 

obojga. Postawili na mieszankę 

stylów uzupełnioną gąszczem 

zielonych roślin. Jak podoba  

Ci się ten pomysł? 

Wygodny prysznic walk-in, 

który świetnie wygląda i nadaje 

wnętrzu nowoczesność. 

Ciemne meble, które 

kontrastują z pudroworóżowymi 

kafelkami. Lamele, które są 

oryginalnym i zwracającym 

uwagę akcentem. 

ŁAZIENKA
DLA DWOJGA spełniamy 

marzenia  
o idealnych 
łazienkach

już od

to mito mi  pasuje!pasuje!
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Imandra  
antracyt

lat

gwara ncji
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Słupek wiszący  
5059340018850 
wym. 40 x 90 x 15 cm 
antracyt

338 zł 
W małej łazience szczególnie 

istotne jest zaplanowanie 

miejsca do przechowywania 

niezbędnych akcesoriów 

i kosmetyków. Postaw na 

pojemne szuflady z pełnym 

wysuwem, które nie tylko  

są wygodne w użytkowaniu,  

ale też pozwalają na 

maksymalne wykorzystanie 

przestrzeni. Podwieszana 

szafka Imandra prezentuje się 

nowocześnie i lekko  

oraz ułatwia utrzymanie 

porządku w łazience.

4.  Miska WC wisząca  
Roca Gap - 948 zł 
8433290392777 
bezkołnierzowa 
deska wolnoopadająca 
z duroplastu 

1.  Panel lamelowy Linerio  
L-Line Mocca - 99,48 zł 
5905952270936 
wym. 21 x 122 x 2650 mm 
opak. 0,323 m2 – 307,99 zł/opak.

2.  Lustro okrągłe Nico - 398 zł 
5905241007861 
śr. 70 cm 
czarna rama

3.  Umywalka nablatowa 
ceramiczna GoodHome 
Ondava - 358 zł 
3663602768630 
śr. 40 cm, biała 

Grzejnik łazienkowy  
Cyrkon 
5906728450873
wym. 75 x 50 cm
moc 315 W
podłączenie  
dolne/krzyżowe
7 lat gwarancji
dostępne także  
inne wymiary 

548 zł 

Szafka podumywalkowa 
wisząca 60 cm 
5059340018775 
wym. 60 x 60 x 45 cm 
antracyt
 

648 zł 

1

2

3

4

w pełni wysuwane
szuflady

Bateria bezdotykowa 
Grohe Cosmopolitan 
4005176473678
chrom

698 zł

czujnik reagujący 
na ruch dłoni

Imandra   
antracyt

lat

gwara ncji

Porada
Doroty

https://www.castorama.pl/result/?q=5059340018850+5905952270936+5905241007861+3663602768630
https://www.castorama.pl/szafka-p-u-imandra-60-wisz-antra-id-1121974.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5906728450873+8433290392777+4005176473678


 Gres Textile Concrete Colours 
3663602677116 
wym. 60 x 60 cm 
opak. 1,08 m2 42,12 zł/opak. 

39 zł/m2
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3

1

2

1.  Glazura Vernisse  
GoodHome - 69,98 zł/m2 
5036581063290 
wym. 7,5 x 30 cm 
opak. 0,92 m2 64,38 zł/opak. 

2.  Zestaw prysznicowy podtynkowy  
GoodHome Cavally - 598 zł 
3663602299806 
chrom 

3. Ścianka prysznicowa  
 GoodHome Ezili - 498 zł 
 5059340077765 
 wym. 90 x 195 cm 
 profile w kolorze czarnym

1.  Lampa wisząca Abano – 298 zł 
5901508317186 
1 x E27

2.  Wieszaczek podwójny  
Umbra – 28,98 zł 
5901487081573 
bambus 

3.  Gres Bontova – 49,98 zł/m2 
5059340349237  
wym. 17,5 x 60,5 cm 
opak. 1,05 m2 52,48 zł/opak.

4.  Zestaw prysznicowy  
GoodHome Cavally - 128 zł 
3663602321200 
czarny

5.  Farba kolorowa Dulux EasyCare 
Łazienka 2,5 l – 82,98 zł 
5904078210239 
20 kolorów, 33,19 zł/l

6.  Dozownik mydła Athens – 39,98 zł 
5901583507700  
zielony

7.  Kubek Terrazzo – 38,98 zł 
5059340203928

2

1

3

vintage  
beżowy

5904078210123

ozdobna  
magnolia

5904078210086

ołówkowy
grafit

5904078210147

NIEWIELKA  
ŁAZIENKA 

DUŻY POTENCJAŁ
Gąszcz zielonych roślin, antracytowe 

dodatki i drewniane akcesoria to przepis  
na nowoczesną, ale przytulną łazienkę  

dla dwojga. 

to też pasuje!

4

5

6

7

https://www.castorama.pl/result/?q=5036581063290+3663602299806+5059340077765+3663602677116
https://www.castorama.pl/result/?q=5901508317186+5901487081573+5059340349237+3663602321200+5904078210239+5901583507700+5059340203928
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Meble z efektem drewna  
to doskonały wybór  

do łazienki. Pasują do wielu 
stylów wykończenia, dodają 
pomieszczeniu przytulności,  

a przy odpowiedniej 
pielęgnacji posłużą przez lata. 

CZY WIESZ, ŻE

Imandra  
efekt drewna

3

1

1

2

4

1.  Szafka z lustrem - 698 zł 
3663602933410, wym. 80 x 90 x 15 cm

2.  Umywalka konglomeratowa GoodHome  
Mila z syfonem - 598 zł 
3663602933144, wym. 80 x 45 cm

3.  Szafka podumywalkowa wisząca - 748 zł 
3663602526735, wym. 60 x 80 x 45 cm

5.  Umywalka konglomeratowa GoodHome Beni - 148 zł 
3663602933229, wym. 44 x 23 cm

6.  Szafka podumywalkowa wisząca - 278 zł 
3663602526780, wym. 44 x 55 x 23 cm

1. Lustro Charlestown  
 z oświetleniem  LED - 578 zł 
 3663602941828
 wym. 80 x 60 cm

2. Umywalka konglomeratowa  
 GoodHome Mila z syfonem - 948 zł 
 3663602933205 
 wym. 120 x 45 cm

3. Bateria umywalkowa  
 GoodHome Teesta M - 248 zł 
 3663602301264 
 chrom

4. Szafka podumywalkowa  
 wisząca Imandra - 1198 zł 
 3663602526759
 wym. 120 x 60 x 45 cm

 

2

3

4

5

lat

gwara ncji

Nóżki meblowe  
Portloe 2 szt.
3663602933236
metalowe

44,98 zł

Szafka podumywalkowa 
wisząca
3663602526742
wym. 100 x 60 x 45 cm

848 zł

Lustro okrągłe  
Loft na pasku 
5901912885509 
śr. 53 cm 
czarna rama

198 zł

Szafka wisząca 
3663602526827 
wym. 40 x 90 x 36 cm

398 zł

 
biel i drewno 

    to mi pasuje!

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602941828+3663602933205+3663602301264+3663602526759+3663602933236
https://www.castorama.pl/szafka-p-u-imandra-100-wisz-drew-id-1101690.html
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602526827+3663602933410+3663602933144+3663602526735
https://www.castorama.pl/result/?q=5901912885509+3663602933229+3663602526780
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Szafka wisząca
3663602931782 
wym. 40 x 90 x 15 cm

338 zł

Industrialna szarość klasycznych 
mebli doda łazience elegancji

i szyku. Ten neutralny kolor 
pięknie prezentuje się

na tle bieli, dzięki której w pełni 
wyeksponujesz jego walory.

CZY WIESZ, ŻE

lat

gwara ncji

1.  Szafka 
lustrzana - 698 zł 
3663602933403 
wym. 60 x 90 x 15 cm 

 

2. Bateria umywalkowa
wysoka Hoffell  - 228 zł 
3663602664017 
chrom 

3. Umywalka nablatowa
ceramiczna Scalea
- 198 zł 
3663602954590 
śr. 35 cm, biała

4. Blat łazienkowy
drewniany
dębowy - 498 zł 
3663602933755 
wym. 183 x 45,5 x 2,7 cm 

2

1

3

4

Szafka podumywalkowa 
stojąca
3663602932994
wym. 80 x 82 x 45 cm

768 zł

Szafka podumywalkowa 
wisząca
3663602932871
wym. 100 x 60 x 45 cm

848 zł

Umywalka ceramiczna 
Nira z syfonem
3663602933106
wym. 60 x 45 cm

298 zł

Imandra 
szara

Szafka  
podumywalkowa  
wisząca
3663602932796
wym. 60 x 60 x 45 cm

648 zł

Szafka podumywalkowa 
wisząca
3663602932918
wym. 120 x 60 x 45 cm

1198 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602933403+3663602664017+3663602954590+3663602933755+3663602932918
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602931782+3663602932994+3663602932871+3663602933106+3663602932796
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Białe meble to rozwiązanie 
uniwersalne i ponadczasowe. 

Biel sprawdza się świetnie 
w niewielkich łazienkach, 

optycznie je powiększa 
i rozjaśnia. 

Szafka wisząca 
3663602933434 
wym. 40 x 90 x 36 cm 

398 zł

1.  Szafka wisząca - 338 zł 
3663602933267 
wym. 40 x 90 x 15 cm

2. Lustro łukowe Gansey - 74,98 zł 
 3663602942016 
 wym. 40 x 60 cm

3. Bateria umywalkowa 
 wysoka Wicie - 418 zł 
 3663602664079 
 biała

4. Umywalka nablatowa 
 konglomeratowa Apanas - 268 zł 
 3663602497691 
 śr. 40 cm, biała

5. Blat łazienkowy  
 drewniany dębowy - 498 zł 
 3663602933755 
 wym. 183 x 45,5 x 2,7 cm

6. Szafka podumywalkowa 
 wisząca - 1198 zł 
 3663602932901 
 wym. 120 x 60 x 45 cm

 

Zamów 
i odbierz
na castorama.pl

Grzejnik łazienkowy  
GoodHome Loreto 
3663602428848 
wym. 40 x 70 cm
moc 344 W
podłączenie dolne
10 lat gwarancji
dostępne także inne 
wymiary oraz kolor 
antracytowy

478 zł

lat

gwara ncji

21

3

4

5

6

2

1

3

1. Szafka lustrzana - 598 zł 
 3663602933724 
 wym. 80 x 60 x 15 cm

2.  Umywalka  
konglomeratowa  
Mila z syfonem - 598 zł 
3663602933144 
wym. 80 x 45 cm

3.  Szafka podumywalkowa   
stojąca - 768 zł 
3663602932987 
wym. 80 x 82 x 45 cm

Imandra  
biała

Porada
 Doroty 

Półka narożna 
3663602933519 
wym. 34 x 90 x 36 cm

338 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602933267+3663602942016+3663602664079+3663602497691+3663602933755+3663602932901
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602933434+3663602933519+3663602428848
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602933724+3663602933144+3663602932987


Julia w zaciszu własnej łazienki 

ceni wygodę i spokój. Lubi 

otaczać się pięknymi rzeczami 

i tak właśnie urządziła swój 

pokój kąpielowy – klasycznie 

i elegancko. Szlachetny 

granat ścian i mebli doskonale 

współgra z ponadczasowym 

wzorem marmuru na płytkach. 

Wolnostojąca wanna umożliwia 

wieczorny relaks podczas 

długich kąpieli, a przestronna 

podwójna umywalka  

– pielęgnacyjne rutyny i zabiegi 

niczym z ekskluzywnego spa. 

Całość aranżacji uzupełnia 

zieleń roślin doniczkowych 

i dodatki ze złotymi elementami. 

Klasa!

DUŻA
ŁAZIENKA

spełniamy 
marzenia  

o idealnych 
łazienkach

już od

 

elegancko i  przestronnie

      to mi pasuje!

to mito mi  pasuje!pasuje!

28 29

 meble / łazienki 2022łazienki 2022 / meble

Perma  
granatowa

lat

gwara ncji
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Gres Siena  
8431784118391 
wym. 44 x 44 cm 
opak. 1,37 m2  
189,06 zł/opak.

138 zł/m2

Kolor granatowy to świetny 

wybór do łazienki. Jest 

elegancki, wyrazisty, a przy 

tym spokojny. W połączeniu 

z jasnymi płytkami z deseniem 

marmuru daje ponadczasowy 

efekt, który będzie cieszył oczy 

przez lata.

Zestaw podtynkowy 
prysznicowy Omnires 
Preston
5902539851854 
złoty
śr. deszczownicy 25 cm

1658 zł

1

2

3

4

Perma   
granatowa

na castorama.pl

Pełna 
oferta

lat

gwara ncji

Porada
Doroty

1.  Lustro okrągłe Nico  
- 428 zł 
5905241008837 
śr. 70 cm 
złota aluminiowa rama

2.  Bateria umywalkowa 
Omnires Preston - 428 zł 
5902539851786 
złota 

3. Umywalka ceramiczna 
  GoodHome Nira z syfonem 

- 748 zł 
3663602933199 
wym. 120 x 45 cm

4. Szafka podumywalkowa 
 - 1248 zł 
 5059340257204 
 wym. 120 x 80 x 45 cm 
 granatowa

https://www.castorama.pl/result/?q=5905241008837+5902539851786+3663602933199+5059340257204+8431784118391
https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-prysznicowy-omnires-preston-zloty-id-1153365.html


32 33

łazienki 2022 / meble  meble / łazienki 2022

Wanna konglomeratowa  
Faris 
5907461345631 
wym. 180 x 85 cm
 

3248 zł 

Bateria wannowa 
wolnostojąca 
Omnires Preston 
5902539855029 
złota
 

2398 zł 

Zestaw podtynkowy WC 
Cersanit Bari bezkołnierzowy 
5902115785368 
przycisk pneumatyczny  
chrom
 

1298 zł 
Bidet podwieszany  
Cersanit Bari  
5902115798429
 

748 zł 

2

3

1. Lampa wisząca Monza - 558 zł 
 5900458276154 
 5 x E14, złota

2. Gres Blue Jeans - 188 zł/m2 
 5907774307951  
 wym. 60 x 119,5 cm, rektyfikowany 
 opak. 1,434 m2 269,59 zł/opak.

3. Farba kolorowa GoodHome  
 Premium 2,5 l  - 71,98 zł 
 3663602413516 
 50 kolorów, 28,79 zł/l

4. Umywalka ceramiczna Vika - 298 zł 
 5908271109895 
 wym. 65 x 37 cm

5. Szafka podumywalkowa Azzura - 468 zł 
 5908271111003 
 wym. 61 x 45 x 35 cm 
 granatowa 

6. Dozownik mydła Madison - 40,98 zł 
 5901487081429 
 biały/złoty

7. Wieszak owalny Nature - 118 zł 
 5901487079518 
 złoty

Lampa wisząca Arrioph  
5036581095888
8 x E14

188 zł

4

Płytki we wzór inspirowany strukturą 
kamienia to mocny akcent we wnętrzu. 
Uzupełnij je dodatkami w szlachetnych 

kolorach.

to też pasuje!

ZADAJ
SZYKU DETALEM

5

6

7

1

whistler
3663602412663

vence
3663602406457

hempstead
3663602409311

https://www.castorama.pl/result/?q=5036581095888+5902539855029+5907461345631
https://www.castorama.pl/result/?q=5902115785368+5902115798429
https://www.castorama.pl/result/?q=5900458276154+5907774307951+3663602413516+5908271109895+5908271111003+5901487081429+5901487079518


Perma  
szara

lat

gwara ncji
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3

1

2

2

 

  

 

Meble, w których połączono 
szafki zamknięte i całkowicie 

otwarte, dodają łazience 
lekkości. Otwarte powierzchnie 

prezentują się subtelnie  
i pozwalają wyeksponować 

ciekawe dodatki.

CZY WIESZ, ŻE

1. Lustro w ramie - 248 zł 
 5059340257099 
 wym. 100 x 70 cm

2. Bateria umywalkowa wysoka  
 GoodHome Hoffell - 228 zł 
 3663602664017 
 chrom

3. Umywalka nablatowa ceramiczna 
 GoodHome Nura  - 228 zł 
 3663602954583 
 śr. 40 cm, biała

4. Blat łazienkowy - 188 zł 
 5059340257150 

 wym. 80 x 45 cm

5. Szafka podumywalkowa - 898 zł 
 5059340257044 

 wym. 80 x 80 x 45 cm

6. Bateria umywalkowa  
 GoodHome Etel  - 188 zł 
 3663602663232 

 chrom

7. Umywalka konglomeratowa  
 GoodHome Beni - 148 zł 
 3663602933229 

 wym. 44 x 23 cm

8. Szafka podumywalkowa - 448 zł 
 5059340257020 

 wym. 44 x 80 x 30 cm

1

2

3

4

5

6

7

81. Lustro w ramie - 148 zł 
 5059340257105 

 wym. 70 x 50 cm

2. Szafka 
 podumywalkowa - 748 zł 
 5059340257037 

 wym. 60 x 80 x 45 cm

3. Półsłupek - 598 zł 
 5059340257068 

 wym. 40 x 120 x 36 cm

https://www.castorama.pl/result/?q=5059340257105+5059340257037+5059340257068
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340257099+3663602664017+3663602954583+5059340257150+5059340257044+3663602663232+3663602933229+5059340257020


lat

gwara ncji

Perma  
biała
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1. Bateria umywalkowa  
 GoodHome Etel  - 188 zł 
 3663602663232 
 chrom

2. Umywalka ceramiczna  
 GoodHome Nira - 298 zł 
 3663602933106 
 wym. 60 x 45 cm

3. Szafka podumywalkowa - 748 zł 
 5059340256948 
 wym. 60 x 80 x 45 cm

1. Bateria umywalkowa wysoka GoodHome Hoffell - 228 zł 
 3663602664017 
 chrom

2. Umywalka nablatowa ceramiczna  
 GoodHome Nura - 228 zł 
 3663602954583 
 śr. 40 cm, biała

3. Blat łazienkowy - 268 zł 
 5059340257136 
 wym. 120 x 45 cm

4. Szafka podumywalkowa  
 - 1248 zł 
 5059340256962 
 wym. 120 x 80 x 45 cm

5. Półsłupek - 648 zł 
 5059340256979 
 wym. 40 x 120 x 36 cm

 

  

 

Biel jest ponadczasowa. Pasuje 
do wnętrza wykończonego 

w dowolnym kolorze 
– z każdym stworzy ciekawe 

połączenie. To trafiony wybór, 
który wprowadza powiew 

świeżości. 

CZY WIESZ, ŻE

Lustro w ramie
5059340257013
wym. 70 x 50 cm 

148 zł

Szafka
podumywalkowa
5059340256955
wym. 80 x 80 x 45 cm 

898 zł

1

2

3

4 5

1

2

3

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602664017+3663602954583+5059340257136+5059340256962+5059340256979+5059340257013
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602663232+3663602933106+5059340256948+5059340256955
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2

3

1

1

2

3

4

5

6

Himalia  
biała

1. Półka - 79,98 zł 
 5059340017693 
 wym. 70 x 15 cm

2. Umywalka - 398 zł 
 5059340017655 
 wym. 70,5 x 45,3 cm 
 konglomerat

3. Szafka 
 podumywalkowa - 798 zł 
 5059340017532 
 wym. 70 x 60 x 45 cm

Lustro łazienkowe
Luna
5903886110205
śr. 70 cm 

348 zł

Półka
5059340017754
wym. 105 x 15 cm 

99,98 zł

Lustro kwadratowe  
Cooke & Lewis Colwell  
z oświetleniem LED
3663602941729
wym. 70 x 70 cm 

448 zł

Słupek
5059340017785
wym. 39,4 x 160  
x 36,4 cm 

798 zł

Półsłupek
5059340017815
wym. 39,4 x 80 x 36,4 cm 

398 zł

1.  Umywalka  
prawostronna  
- 548 zł 
5059340017662 
wym. 105,5 x 45,3 cm 
konglomerat

2.  Szafka  
podumywalkowa  
prawa - 898 zł 
5059340017549 
wym. 105 x 60 x 45 cm

3. Półka - 118 zł 
 5059340017723 
 wym. 120 x 15 cm

4.  Umywalka  
podwójna - 698 zł 
5059340017686 
wym. 120 x 45,3 cm 
konglomerat

5. Szafka podumywalkowa  
 podwójna - 1298 zł 
 5059340017563 
 wym. 120 x 60 x 45 cm

6.  Nogi do szafki  
2 szt. - 49,98 zł 
5059340017846 

lat

gwara ncji

Seria Himalia występuje  
w trzech modnych kolorach. 

Każdy z nich daje duże 
możliwości aranżacyjne,  
ale też idealnie do siebie 

pasuje. Możesz zatem dowolnie 
je miksować i łączyć.

CZY WIESZ, ŻE

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=5059340017693+5059340017655+5059340017532+5059340017785+3663602941729
https://www.castorama.pl/result/?q=5903886110205+5059340017754+5059340017815+5059340017662+5059340017549+5059340017723+5059340017686+5059340017563+5059340017846
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     dwa razy więcej miejsca  

do przechowywania     

     to mi pasuje!

1. Półsłupek - 398 zł 
 5059340017822 
 wym. 39,4 x 80 x 36,4 cm

2. Lustro prostokątne  
 Cooke & Lewis Charlestown  
 z oświetleniem LED - 578 zł 
 3663602941828 
 wym. 80 x 60 cm

3. Półka - 99,98 zł 
 5059340017761 
 wym. 105 x 15 cm

4. Umywalka lewostronna - 548 zł 
 5059340017679 
 wym. 105,5 x 45,3 cm 
 konglomerat

5. Szafka podumywalkowa lewa - 898 zł 
 5059340017594 
 wym. 105 x 60 x 45 cm

Półka wisząca
5059340017709
wym. 70 x 15 cm 

79,98 zł

Umywalka podwójna
5059340017686
wym. 120 x 45,3 cm
konglomerat 

698 zł

Szafka podumywalkowa podwójna
5059340017600
wym. 120 x 60 x 45 cm 

1028 zł

1 2

3

4

5

lat

gwara ncji

Himalia  
szara

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=5059340017822+3663602941828+5059340017761+5059340017679+5059340017594
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340017709+5059340017686+5059340017600


lat

gwara ncji

Szafka podumywalkowa prawa 
5059340017624 
wym. 105 x 60 x 45 cm

898 zł

42 43
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1. Słupek  - 798 zł 
 5059340017808 
 wym. 39,4 x 160 x 36,4 cm

2. Półka - 79,98 zł 
 5059340017716 
 wym. 70 x 15 cm

3. Szafka 
 podumywalkowa - 798 zł 
 5059340017617 
 wym. 70 x 60 x 45 cm

4. Półka - 118 zł 
 5059340017747 
 wym. 120 x 15 cm

5. Umywalka  
 podwójna - 698 zł 
 5059340017686 
 wym. 120 x 45,3 cm 
 konglomerat

6. Umywalka - 398 zł 
 5059340017655 
 wym. 70,5 x 45,3 cm 
 konglomerat

1. Półka - 99,98 zł 
 5059340017778 
 wym. 105 x 15 cm

2. Umywalka prawostronna - 548 zł 
 5059340017662 
 wym. 105,5 x 45,3 cm 
 konglomerat

1

2

2

1

3

6

5

4

Półsłupek
5059340017839
wym. 39,4 x 80 x 36,4 cm

398 zł
Lustro Moon  
z oświetleniem LED  
5905241010847  
śr. 70 cm

698 zł

Kosz na bieliznę Aetna
5059340201900
wym. 38 x 48 cm 
biały/czarny

44,98 zł

Himalia  
zielona

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=5059340017839+5905241010847+5059340017778+5059340017662+5059340201900+5059340017624
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340017808+5059340017716+5059340017617+5059340017747+5059340017686+5059340017655
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Panel lamelowy  
Linerio L-Line Mocca
5905952270936
wym. 12,2 x 265 x 2,1 cm
opak. 0,323 m2  
307,99 zł/opak.

99,48 zł

Miska WC Koło  
Modo Pure
5906976950200
bezkołnierzowa
deska wolnoopadająca
z duroplastu 

1098 zł

2

1

1. Kinkiet Fajana - 99,98 zł 
 5059340047997 
 1 x GU10, czarny

2.   Lustro okrągłe Loft na pasku - 198 zł 
5901912885509 
śr. 53 cm 
czarna aluminiowa rama

3. Słupek - 528 zł 
 5906365427429 
 wym. 34,3 x 120 x 36 cm

4.  Bateria umywalkowa  
Kuchinox Alanis - 248 zł 
5907791173164 
czarna/złota

5.  Umywalka ceramiczna  
GoodHome Nira - 398 zł 
3663602933137 
wym. 81 x 46 cm 
z syfonem oszczędzającym przestrzeń

6.  Szafka podumywalkowa - 598 zł 
5906365427443 
wym. 80 x 60 x 44,8 cm

3

5

4

6

Organizery Koros
5059340201986
zestaw 5 sztuk

39,98 zł

Szafka podumywalkowa
5906365427450
wym. 100,5 x 60 x 44,8 cm 

738 zł

Blat łazienkowy
5906365427474
wym. 101 x 45,3 x 2,5 cm

218 zł

 

nowoczesna aranżacja

     to mi pasuje!

na castorama.pl

Więcej
inspiracji

NOWOŚĆ

Line NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=5905952270936+5906976950200+5059340047997+5901912885509+5906365427429+5907791173164+3663602933137+5906365427443
https://www.castorama.pl/result/?q=5906365427474+5906365427450+5059340201986
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1

1. Lustro Aruna 
 z oświetleniem - 168 zł 
 5059340162058 
 wym. 60 x 70 cm

2. Umywalka ceramiczna - 198 zł 
 5059340150024 
 wym. 61 x 46,5 cm

3. Szafka  
 podumywalkowa - 248 zł 
 5059340162027 
 wym. 60 x 55 x 45 cm

4. Szafka wisząca - 268 zł 
 5059340162034 
 wym. 27,5 x 112 x 32 cm 

5. Nóżki metalowe  
 2 szt. - 44,98 zł 
 5059340162041 

2

3

4
4

5

Aruna  
biała

Szafka lustrzana
5059340162065
wym. 55 x 54 x 14,6 cm

278 zł 

ściany w żywym kolorze

to mi pasuje!

na castorama.pl

Więcej
inspiracji

https://www.castorama.pl/result/?q=5059340162058+5059340150024+5059340162027+5059340162034+5059340162041+5059340162065
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łazienki 2022 / meble  meble / łazienki 2022

Vika  
biała

1.  Szafka wisząca - 238 zł 
5908271110341 
wym. 30 x 60 x 22 cm

2.  Lustro prostokątne - 598 zł 
5901583508301 
wym. 50 x 70 cm 
rama wykonana ze stali nierdzewnej

3.  Słupek - 448 zł 
5908271110334 
wym. 30 x 150 x 28 cm

 4.  Półsłupek - 268 zł  
5908271110303 
wym. 30 x 49 x 28 cm

5.  Grzejnik łazienkowy Boxwood - 448 zł 
5059340204642 
wym. 90 x 50 cm, moc 379 W 
podłączenie centralne 
dostępne także inne wymiary

1

4

5

2 3

Meble Vika wyróżniają się 
nowoczesnym wyglądem. 

Dzięki białym, lakierowanym 
na wysoki połysk frontom 

dodadzą pomieszczeniu 
przestrzenności. Doskonałe  

do niedużych łazienek.

CZY WIESZ, ŻE

Miska WC Koło Modo Pure
5906976950200
bezkołnierzowa
deska wolnoopadająca
z duroplastu

1098 zł

Szafka podumywalkowa  
5908271110310 
wym. 46 x 45 x 36 cm

348 zł

Umywalka ceramiczna 
5908271109888
wym. 50 x 37 cm

248 zł

Bateria umywalkowa  
GoodHome Teesta S
3663602299943
chrom

188 zł

 

struktura drewna

     to mi pasuje!

https://www.castorama.pl/result/?q=5908271110341+5901583508301+5908271110334+5908271110303+5059340204642+5908271110310+5906976950200
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602299943+5908271109888
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łazienki 2022 / meble  meble / łazienki 2022

Vena  
biała

1

2 3

5

4

Szafka 
podumywalkowa
5908271108225
wym. 60 x 50 x 45 cm

568 zł

1. Bateria umywalkowa  
 GoodHome Cavally M 
 - 188 zł 
 3663602300045 
 chrom

2. Szafka z umywalką  
 - 418 zł 
 5902115748974 
 wym. 50,5 x 84 x 39 cm

3. Kompakt WC 
 GoodHome Cavally 
 Slim - 598 zł 
 3663602690467
 bezkołnierzowy

3
2

1

Claso  
biała

Słupek
5902115748943
wym. 35 x 170 x 30 cm

428 zł

1.  Szafka wisząca  
- 298 zł 
5908271108263 
wym. 30 x 60 x 20 cm

2.  Lustro kwadratowe 
w ramie - 278 zł 
5908271108201  
wym. 60 x 60 cm

3.  Słupek - 598 zł 
5908271108256

 wym. 150 x 30 x 20 cm

4. Umywalka  
 ceramiczna - 398 zł 
 5908271108119
 wym. 60 x 46 cm

5. Półsłupek - 348 zł 
 5908271108249
 wym. 30 x 50 x 34 cm

https://www.castorama.pl/result/?q=5908271108225+5908271108263+5908271108201+5908271108256+5908271108119+5908271108249
https://www.castorama.pl/result/?q=5902115748943+3663602300045+5902115748974+3663602690467


Lustro
5908271110983
śr. 60 cm

298 zł

Kabina prysznicowa 
walk-in GoodHome  
Beloya 
3663602945208 
wym. 120 x 195 cm

798 zł

Zestaw podtynkowy 
prysznicowy Omnires 
Preston 
5902539851854 
złoty 
śr. deszczownicy 25 cm

1658 zł

52 53

 meble / łazienki 2022łazienki 2022 / meble

Azzura  
granatowa

1.  Słupek - 548 zł  
5908271111652  
wym. 30 x 150 x 26 cm

2. Bateria umywalkowa wysoka 
 Omnires Preston - 648 zł 
 5902539851793 
 złota

3. Umywalka nablatowa  
 ceramiczna GoodHome Blanca - 168 zł 
 3663602954613 

 śr. 31 cm, biała

4.  Szafka  podumywalkowa 65 cm - 468 zł 
5908271111645 
wym. 61 x 45 x 35 cm 
dostępna także o szer. 50 cm 
5908271111638  - 428 zł

1

4

2 3

 
wzór elegancji 

    to mi pasuje!

Nowoczesna łazienka 
lubi kolory. Zestaw mebli 

oraz dodatków Azzura 
znajdziesz w odcieniu 

soczystej zieleni  
lub w szlachetnym  

granacie.

Porada
 Doroty 

https://www.castorama.pl/result/?q=5908271110983+5902539851854+3663602945208+5908271111652+5902539851793+3663602954613+5908271111645+5908271111638
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łazienki 2022 / meble  meble / łazienki 2022

B
LA

T
Y

 
ŁA

Z
IE

N
K

O
W

E
Blat łazienkowy  
Marloes
3663602400011
wym. 60 x 45 x 2,8 cm
lakierowany  
na biały połysk 
dostępne inne wymiary 

188 zł
Umywalka nablatowa Circle
5901583508233 
wym. 45,5 x 32 cm
biała ze złotym dekorem 
dostępna także biała
z czarnym dekorem 

378 zł

Umywalka nablatowa Kwadra
5901583508226
wym. 48 x 37 cm
biała z czarnym dekorem
dostępna także biała 
ze złotym dekorem  

298 zł

Blat kamienny Shanxi Black
5903206052598
wym. 60,4 x 45,3 x 2 cm
dostępne inne wymiary 

368 zł

Umywalka nablatowa Royal
5901583508165
wym. 57 x 57 cm, biała 
dostępna także biała ze złotym  
lub czarnym dekorem

398 zł

Blat konglomeratowy  
Snow White
5903206052505
wym. 60,4 x 45,3 x 2 cm
dostępne inne wymiary

248 zł

54

Umywalka ścienna/nablatowa 
Peyto
3663602497653  
wym. 37 x 23,5 cm

248 zł

Blat łazienkowy  
Avela
5059340017983
wym. 60 x 45 x 1,8 cm

248 zł

 

czarno na białym

     to mi pasuje!

Umywalka nablatowa  
to świetne rozwiązanie  

do designerskiej łazienki.  
W duecie z dobrze dobranym 

blatem jest niezwykle 
funkcjonalna, ale też tworzy 
niepowtarzalną aranżację.  

CZY WIESZ, ŻE
NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=5901583508233+3663602400011+3663602497653+5059340017983
https://www.castorama.pl/result/?q=5901583508165+5903206052505+5901583508226+5903206052598
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łazienki 2022 / meble  meble / łazienki 2022

Blat drewniany dąb surowy 
5903246291896
wym. 60,5 x 46 x 2,7 cm
dostępne inne wymiary

158 zł

Umywalka nablatowa  
Domus 
8433290475722
wym. 55 x 39 cm, biała

548 zł

wymaga olejowania  
lub lakierowania

Pamiętaj o:

Olej do blatów V33
bezbarwny 500 ml
3153890229802
151,96 zł/l

75,98 zł

Zamów 
i odbierz
na castorama.pl

Blat łazienkowy Perma
5059340257143
wym. 60 x 45 x 2,8 cm
szary
dostępne inne wymiary

148 zł

Umywalka nablatowa  
Domus
8433290475753
wym. 60 x 37 cm
biała

648 zł

Umywalka nablatowa  
konglomeratowa Allos  
3663602497684
śr. 38 cm, czarna

288 zł
Umywalka nablatowa  
ceramiczna Kotra   
3663602954651
wym. 58 x 38 cm, biała

298 zł

na castorama.pl

Więcej
inspiracjiUmywalka nablatowa  

ceramiczna Surma 
3663602954705
wym. 48 x 38 cm, biała

188 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=8433290475753+5059340257143+3663602954705+3663602497684+3663602954651
https://www.castorama.pl/result/?q=8433290475722+5903246291896+3153890229802
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łazienki 2022 / meble  meble / łazienki 2022

Blat łazienkowy  
Perma
5059340257266
wym. 60 x 45 x 2,8 cm
granatowy 
laminowany 
dostępne inne wymiary

 

148 zł

Umywalka nablatowa  
Emoti Sharp 
5906746064557
wym. 55 x 37 cm

398 zł

Łazienka lubi kolory, dlatego 
wybierając blat łazienkowy 

warto zdecydować się 
na odważny granat. Jest 

niezwykle elegancki  
i doskonale komponuje się 

ze złotą armaturą

CZY WIESZ, ŻE

Blat łazienkowy Perma
5059340257112 
wym. 60 x 45 cm 
biały

148 zł

Blat drewniany dąb Hartland
3663602933755
wym. 45,5 x 2,7 x 183 cm
blat wstępnie olejowany  
(wymagane dwukrotne olejowanie) 

498 zł

Umywalka nablatowa Slim R
8592626061777
wym. 50 x 31 cm
czarna
dostępna także biała i grafitowa

568 zł

Umywalka nablatowa Slim R
8592626061807
wym. 50 x 31, grafitowa
dostępna także biała i czarna

568 zł
Umywalka nablatowa  
szklana Brora 
3663602954422
śr. 42 cm, czarna

238 zł
Umywalka nablatowa  
szklana Drina 
3663602954415
śr. 38 cm

198 zł

Umywalka nablatowa Tekapo
5059340221328
wym. 45 x 35 cm, szara

498 zł
Umywalka nablatowa 
konglomeratowa Apanas
3663602497691
śr. 40 cm, biała

268 zł
Umywalka nablatowa  
konglomeratowa Apanas   
5059340391977
śr. 40 cm, czarno-biała

398 zł

 

czerń i drewno

     to mi pasuje!

NOWOŚĆ

Umywalka nablatowa Slim S
8592626061753
wym. 38 x 38 cm
czarna
dostępna także biała, grafitowa 

578 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=5906746064557+5059340257266+8592626061777+5059340257112
https://www.castorama.pl/result/?q=8592626061753+3663602933755
https://www.castorama.pl/result/?q=8592626061807+3663602954415+3663602954422+5059340221328+3663602497691+5059340391977
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łazienki 2022 / lustra  lustra / łazienki 2022

LU
S

T
R

A
1

1

3

3

2

2

4

1.    Lustro prostokątne  
Colwell - 378 zł 
3663602941712 
wym. 50 x 70 cm  
oświetlenie LED  
dostępne inne wymiary

2.    Lustro prostokątne  
Charlestown - 578 zł 
3663602941828  
wym. 80 x 60 cm  
oświetlenie LED     
dostępne inne wymiary 

3.  Lustro prostokątne  
Logan - 648 zł 
5905241007366 
wym. 60 x 80 cm 
oświetlenie LED

4.  Lustro okrągłe  
Luna- 348 zł 
5903886110205 
śr. 70 cm 
oświetlenie LED

1.    Lustro prostokątne  
- 598 zł 
5901583508301 
wym. 50 x 70 cm 
rama ze stali nierdzewnej

2.    Lustro prostokątne  
Garwick - 99,98 zł 
3663602461531  
wym. 45 x 60 cm  

3.  Lustro prostokątne  
w ramie szarej - 148 zł 
3663602942177 
wym. 60 x 40 cm 
dostępne inne wymiary na castorama.pl

Pełna 
oferta

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Lustro z oświetlaniem LED 
to dodatkowe źródło światła, 

które znacznie ułatwia 
codzienną pielęgnację 

twarzy. 

Porada
 Doroty 

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602941712+3663602941828+5905241007366+5903886110205
https://www.castorama.pl/result/?q=5901583508301+3663602461531+3663602942177
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 lustra / łazienki 2022łazienki 2022 / lustra

1

3

2

4

1.    Lustro okrągłe  
Nico - 398 zł 
5905241007861  
śr. 70 cm  
czarna aluminiowa rama

2.    Lustro okrągłe Loft  
na pasku  - 198 zł 
5901912885509 
śr. 53 cm 
czarna aluminiowa rama 
dostępny także inny 
wymiar

3.  Lustro Nico - 398 zł 
5901583508257  
śr. 60 cm 
złota aluminiowa rama 

4.  Lustro okrągłe  
Loft - 248 zł 
5901912893900 
śr. 73 cm 
czarna aluminiowa rama

1.    Lustro Loft - 348 zł 
5901912815346 
wym. 120 x 60 cm 
czarna aluminiowa rama

2.    Lustro ośmiokątne   
- 548 zł 
5901583508318 
wym. 60 x 60 cm 
czarna aluminiowa rama

3.    Lustro prostokątne 
Nico - 418 zł 
5905241007847  
wym. 60 x 80 cm 
czarna aluminiowa rama 

1

3

2

 
lustro dodaje przestrzenności  

       i zadaje szyku

          to mi pasuje!

na castorama.pl

Więcej
inspiracji

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=5905241007861+5901912885509+5901583508257+5901912893900
https://www.castorama.pl/result/?q=5901912815346+5901583508318+5905241007847


1.    Kafelki lustrzane - 31,98 zł 
5905241007502  
wym. 7 x 10,5 cm  
wyk. z lustra o grubości 4 mm 
krawędzie wykończone fazą 
opak. zawiera 6 szt.

2.    Kafelki lustrzane - 39,98 zł 
5905241007496  
wym. 7 x 21 cm  
wyk. z lustra o grubości 4 mm 
krawędzie wykończone fazą 
opak. zawiera 6 szt.

3. Lustro owalne Joy - 398 zł 
 5905241010786  
 wym. 50 x 100 cm  
 złota aluminiowa rama  
 dostępne także w czarnej ramie  

1.    Lustro Moon - 698 zł 
5905241010847  
śr. 70 cm 
oświetlenie LED

2. Lustro Verso - 798 zł 
 5905241010243  
 wym. 60 x 80 cm 
 oświetlenie LED 

3.    Lustro owalne - 118 zł 
5905241031002  
wym. 42 x 77 cm 

64 65

łazienki 2022 / lustra  lustra / łazienki 2022

Zamów 
i odbierz
na castorama.pl1

1

3

3

2

2

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ

 
      wszytko dobrze się ułoży

          to mi pasuje!

 
      świetlne rozwiązanie

             do nowoczesnej łazienki

           to mi pasuje!

https://www.castorama.pl/result/?q=5905241010847+5905241010243+5905241031002
https://www.castorama.pl/result/?q=5905241007502+5905241007496+5905241010786
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 oświetlenie / łazienki 2022

O
Ś

W
IE

T
LE

N
IE

łazienki 2022 / oświetlenie

Oczko LED Caius 
5059340097671
GU10, 345 lm
4000 K, IP44 

27,98 zł

Plafon LED Ipsoot
5059340048093
800 lm, 2700/4000 K, IP44

99,98 złOczko LED Karluk 
3663602460718
850 lm, 2700/4000 K, IP65
 

59,98 zł

Kinkiet LED Myvat
5059340048260
400 lm, 4000 K, IP44
chrom
 

79,98 zł
Kinkiet LED Myvat
5059340048253
600 lm, 4000 K, IP44
chrom
 

128 zł

Plafon LED Myvat
5059340048277
1200 lm, 4000 K, IP44
chrom
 

298 zł

Kinkiet Dorres
5059340048024
1 x E14, IP44
matowe złoto
 

99,98 zł

Plafon Dorres
5059340048048
1 x E14, IP44
matowe złoto
 

89,98 zł

Lampa wisząca 
Dorres
5059340048062
1 x E14, IP44
matowe złoto 

99,98 zł

OSZCZĘDZAMY
ENERGIĘ!

Elegancki kinkiet to dekoracja 
i źródło światła w jednym. 

Postaw na oświetlenie LED, 
które pasuje do aranżacji,  

a dodatkowo pozwala 
oszczędzać energię.  

Eko jest spoko!   

Więcej na temat  
zrównoważonego rozwoju na

castorama.pl/nasza-sfera

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602460718+5059340097671+5059340048093
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340048260+5059340048253+5059340048277
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340048024+5059340048048+5059340048062


68 69

łazienki 2022 / oświetlenie  oświetlenie / łazienki 2022

Kinkiet Tellot
5059340048079
3 x GU10, IP44
chrom

168 zł

Plafon LED Wapta
5059340048147
1200 lm, 2700/4000 K, IP44
czarny, dostępne inne kolory

118 zł

Lampka LED nad lustro Emera
5059340216171
520 lm, 4000/6500 K, IP44 

79,98 zł

Kinkiet Fajana
5059340047997
1 x GU10, czarny

99,98 zł

Kinkiet Rathong
5059340047959
1 x GU10, IP44
czarny

64,98 zł

Kinkiet LED Linea
5903205000316
560 lm, 4000K, IP44, czarny
dostępne inne kolory i moce

178 zł

Spot Porter
5902693776444
3 x GU10, IP44, czarny
dostępne inne elementy serii

198 zł

Plafon Tellot
5059340048116
4 x GU10, IP44
chrom

228 zł

Kinkiet Tellot
5059340048109
1 x GU10, IP44
chrom

69,98 zł

Lampa wisząca Ipsoot 
5059340048284
600 lm, 4000 K, IP44
chrom

138 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=5059340048116+5059340048079+5059340048079+5059340048109
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340048147+5902693776444+5903205000316
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340216171+5059340047959+5059340047997
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 akcesoria / łazienki 2022łazienki 2022 / akcesoria

A
K

C
E

S
O

R
IA

Kina Koros

1.  Kubek - 15,98 zł 
5059340204086 
szary

2.  Dozownik mydła  
- 21,98 zł 
5059340204345 
szary

3.  Mydelniczka - 15,98 zł 
5059340204574 
szara

4.  Uchwyt na papier  
- 29,98 zł 
5059340203331 
szary

5.  Szczotka WC - 39,98 zł 
5059340203607 
szara

6.  Kosz 5 l - 58,98 zł 
5059340203768 
szary 

7.  Dywanik  
łazienkowy  
- 39,98 zł 
5059340202440 
wym. 50 x 70 cm 
szary

1.  Kubek - 32,98 zł 
5059340204000 
granatowy

2.  Mydelniczka - 32,98 zł 
5059340204499 
granatowa

3.  Dozownik mydła – 36,98 zł 
5059340204253 
granatowy

4.  Pojemnik kosmetyczny - 49,98 zł 
5059340203843 
granatowy

5.  Uchwyt na papier - 26,98 zł 
5059340203287 
granatowy

6.  Szczotka WC - 89,98 zł 
5059340203546 
granatowa

7.  Kosz 3 l - 49,98 zł 
5059340203713 
granatowy 
pokrywa z wolnym opadem

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

https://www.castorama.pl/result/?q=5059340204086+5059340204345+5059340204574+5059340203331+5059340203607+5059340203768+5059340202440
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340204000+5059340204499+5059340204253+5059340203843+5059340203287+5059340203546+5059340203713
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łazienki 2022 / akcesoria  akcesoria / łazienki 2022

Dozownik mydła  
5901583507700

39,98 zł

Dozownik mydła 
5059340204208

33,98 zł

1.  Mydelniczka - 29,98 zł 
5059340204420

2. Kubek - 39,98 zł 
 5059340203935

3.  Szczotka WC - 79,98 zł 
5059340203423 

1. Mydelniczka - 29,98 zł 
 5057741333541

2.  Kubek - 29,98 zł 
5057741333534

3.  Szczotka WC - 73,98 zł 
5057741333510

4.  Dywanik łazienkowy  
Nammu - 45,98 zł 
5059340202327 
wym. 50 x 80 cm

1. Mydelniczka - 34,98 zł 
 5901583507724

2.  Kubek - 34,98 zł 
5901583507717

3.  Szczotka WC - 64,98 zł 
5901583507731 

1. Mydelniczka - 19,98 zł 
 5059340204444

2.  Kubek - 25,98 zł 
5059340203959

3.  Pojemnik  
kosmetyczny - 39,98 zł 
5059340203799

4.  Szczotka WC - 34,98 zł 
5059340203461

5.  Kosz 3 l - 57,98 zł 
5059340203676  
pokrywa z wolnym  
opadem

6.  Dywanik łazienkowy  
Koros - 37,98 zł 
5059340202389 
wym. 50 x 80 cm 
granatowy

Dozownik mydła  
5059340204161 

49,98 zł

Dozownik mydła
5057741333527

39,98 zł

Elland Athens

Ulva Cavalla

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3
4

4

5

6

 

dobrze wyposażona łazienka

     to mi pasuje!

na castorama.pl

Pełna 
oferta

https://www.castorama.pl/result/?q=5059340204161+5059340204420+5059340203935+5059340203423
https://www.castorama.pl/result/?q=5057741333541+5057741333534+5057741333510+5059340202327
https://www.castorama.pl/result/?q=5901583507724+5901583507717+5901583507731+5901583507700
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340204208+5059340204444+5059340203959+5059340203799+5059340203461+5059340203676+5059340202389
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Dozownik mydła 
5059340204154

45,98 zł

1. Mydelniczka - 28,98 zł 
 5059340204413

2.  Kubek - 38,98 zł 
5059340203928

3.  Szczotka WC  
- 79,98 zł 
5059340203416

4.  Dywanik łazienkowy 
Elland - 99,98 zł 
5059340202174 
wym. 70 x 120 cm 

1. Mydelniczka - 33,98 zł 
 5901583506499

2.  Kubek - 23,98 zł 
5901583506482

3.  Szczotka WC - 79,98 zł 
5901583506505 

1. Mydelniczka - 29,98 zł 
 5059340217888

2.  Kubek - 29,98 zł 
5059340218175

3.  Szczotka WC - 89,98 zł 
5059340218069

4. Mata bambusowa 
 Caledon - 79,98 zł 
 5059340202051 
 wym. 50 x 70 cm 

1.  Kubek - 27,98 zł 
5901487082518

2.  Szczotka WC - 74,98 zł 
5901487082525

3.  Dywanik łazienkowy  
Elland - 69,98 zł 
5059340202143 
śr. 70 cm  
szarobeżowy

Dozownik mydła 
5901583506475

34,98 zł

Dozownik mydła
5901487082501

45,98 zł

Dozownik mydła 
5059340217925

39,98 zł

Terrazzo Bari

Tokyo Cervia

1

1

1

1

3

3

3

3

4

4

2

2

2

2

ręcznie
robione

https://www.castorama.pl/result/?q=5059340204154+5059340204413+5059340203928+5059340203416+5059340202174
https://www.castorama.pl/result/?q=5901583506475+5901583506499+5901583506482+5901583506505
https://www.castorama.pl/result/?q=5901487082501+5901487082518+5901487082525+5059340202143
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340217925+5059340217888+5059340218175+5059340218069+5059340202051
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Wieszaczek  
podwójny 
5901487079501

38,98 zł

Koszyk na drzwi
5059340107349 

168 zł

1.  Wieszak  
na ręczniki - 42,98 zł 
5059340107042 
szer. 40 cm

2.  Wieszak  
na ręczniki - 55,98 zł 
5059340107066  
szer. 60 cm

3.  Wieszak  
na ręczniki  
podwójny - 128 zł 
5059340107240  
szer. 60 cm

4.  Uchwyt  
na papier - 66,98 zł 
5059340106939

5.  Lusterko  
powiększające  
- 59,98 zł 
5059340107301 
wym. 5,4 x 20 cm

6.  Wieszak owalny  
- 45,98 zł 
5059340107080

7.  Koszyk narożny 
- 86,98 zł 
5059340107226 

8.  Koszyk głęboki  
S - 59,98 zł 
5059340106960 

9.  Koszyk głęboki L 
- 86,98 zł 
5059340106946

10.  Półka - 79,98 zł  
5059340107325  
szer. 60 cm

 

1.  Wieszaczek - 28,98 zł 
5901487079495

2.  Wieszak owalny  
- 118 zł 
5901487079518

3. Uchwyt na papier  
  - 67,98 zł 
 5901487059121

4. Szczotka WC - 128 zł 
 5901487059114

5. Dozownik mydła - 91,98 zł 
 5901487058506

6. Półka narożna  
 - 118 zł 
 5901487058513 

Nature

1.  Wieszaczek podwójny - 28,98 zł 
5901487081573

2.  Wieszaczek z haczykiem  
- 24,98 zł 
5901487082181

3.  Wieszak owalny - 31,98 zł 
5901487082198

4.  Uchwyt na papier - 29,98 zł 
5901487082174

5.  Półka metalowa - 46,98 zł 
5901487082167

6.  Półka narożna - 29,98 zł 
5901487081658

7.  Półka narożna podwójna - 68,98 zł 
5901487081641

8.  Półka - 29,98 zł 
5901487081672

Umbra

Elland

Wieszaczek Umbra 
5901487081597  

00 zł

Koros

Wieszaczek 
pojedynczy 

5901487081597

19,98 zł

1.  Wieszaczek   
podwójny - 29,98 zł 
3663602674047 

2.  Wieszak - 59,98 zł 
3663602674092  
7 haków 

3.  Wieszak owalny  
- 33,98 zł 
3663602674115 

4.  Wieszak na ręczniki 
podwójny - 75,98 zł 
3663602674177 
szer. 60 cm 

5.  Uchwyt na papier  
- 29,98 zł 
3663602674528  

6.  Koszyk/mydelniczka  
- 28,98 zł* 
3663602674504

7. Koszyk narożny  
 - 36,98 zł* 
 3663602674443 

8.  Wieszak  
na ręczniki - 49,98 zł 
3663602674139 
szer. 40 cm

9.  Wieszak  
na ręczniki - 59,98 zł 
3663602674153 
szer. 60 cm

10.  Koszyk  
prostokątny  
- 39,98 zł* 
3663602674429

6

8

5

9

10

4

4

7

6

6

5

1

1

1

53

3

3

2

6

4

7

8

9

10

2

2

7 8

1

4 3

5 2

Kolekcja dostępna również w kolorze czarnym.
* Cena nie zawiera wieszaczków do mocowania.

bezinwazyjny
montaż na taśmę

bezinwazyjny
montaż na taśmę

Wieszaczek 
3663602674030  

15,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=5901487081597+5901487081573+5901487082181+5901487082198+5901487082174+5901487082167+5901487081658+5901487081641+5901487081672
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602674030+3663602674047+3663602674092+3663602674115+3663602674177+3663602674528+3663602674504+3663602674443+3663602674139+3663602674153+3663602674429
https://www.castorama.pl/result/?q=5901487079501+5901487079495+5901487079518+5901487059121+5901487059114+5901487058506+5901487058513
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340107349+5059340107042+5059340107066+5059340107240+5059340106939+5059340107301+5059340107080+5059340107226+5059340106960+5059340106946+5059340107325
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Stojak na ręczniki  
Alessano
3663602675297
szer. 45 cm

158 zł

Stojak na ręczniki  
Elland
5059340107264
szer. 60 cm

178 zł

Suszarka sufitowa
5901583508363
6 prętów
szerokość 140 cm
czarna

99,98 zł

Kosz Kina 5 l
5059340203751
czarny

58,98 zł

Stojak do WC Kina
5059340203560

69,98 zł

Kosz Elland 5 l
5059340203669
pokrywa z wolnym  
opadem

84,98 zł

Stojak do WC Elland
5059340107189

158 zł

Stojak  
do WC Koros
5059340203492

89,98 zł

Kosz Koros 3 l
5059340203683
pokrywa z wolnym opadem

49,98 zł

Suszarka Siena
4006501811516 
4006501811691
aluminiowa 
powierzchnia  
suszenia: 18 m

128 zł

1

2

1.   Kosz na bieliznę  
Koros - 44,98 zł 
5059340201917

2.   Kosz na bieliznę  
Kina - 27,98 zł 
5059340201924

 akcesoria / łazienki 2022

Suszarka Infinity Flex
4023103229662 
rozciągana powierzchnia  
suszenia do 30 m 

248 zł

Suszarka  
Pegasus 150
Solid
4006501815705 
powierzchnia  
suszenia: 15 m 

138 zł

Deska do prasowania  
Airboard M Compact Plus
4006501726162
z wbudowaną podstawką 
pod żelazko, zintegrowanym 
gniazdkiem i uchwytem  
na kabel

218 zł

Stojak na ręczniki 
Ormara
3663602675174

99,98 zł

NOWOŚĆ

1.  Uchwyt na szczoteczki  
do zębów  
Command - 25,98 zł 
51141958378 

2.  Wieszak łazienkowy  
Command - 19,98 zł 
51141958439

3.  Mydelniczka  
do kąpieli  
Command - 34,98 zł 
51141958361 

4. Pojemnik pod prysznic  
 Command - 59,98 zł 
 51141368467 

1

3

2

4

Kosz na bieliznę Style 60 l  
3253920707536

65,98 zł

Koszyk Style M  
3253924832593
wym. 18,7 x 29,3 x 39,3 cm

35,98 zł

montaż  
niewymagający  
wiercenia

do większości  
gładkich  
powierzchni

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/stojak-na-reczniki-goodhome-elland-czarny-id-1148172.html
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602675297+3663602675174+5059340203683+5059340203751+5059340203492+5059340203560+5059340203669+5059340107189
https://www.castorama.pl/suszarka-sufitowa-sepio-6-x-6-x-140-cm-czarna-id-1156360.html
https://www.castorama.pl/result/?q=3253920707536+3253924832593
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340201917+5059340201924
https://www.castorama.pl/result/?q=4006501811516+4006501811691+4023103229662+4006501815705+4006501726162
https://www.castorama.pl/result/?q=123028+123029+123030+123032
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Glazura Neutral Arte
5903238017916  
wym. 29,8 x 59,8 cm 
beżowa, opak. 1,07 m2 86,65 zł/opak.
dostępne także:
dekor patchwork, wym. 29,8 x 59,8 cm
gres, wym. 59,8 x 59,8 cm

80,98 zł/m2

P
ŁY

T
K

I
 

efektowny dekor

     to mi pasuje!

Glazura Margot
5903238055802, beżowa 
5903238055833, zielona 
wym. 30,8 x 60,8 cm
opak. 1,12 m2 72,78 zł/opak.
dostępne także:
mozaika wym. 32,8 x 25,8 cm  
dekor, wym. 30,8 x 60,8 cm  
gres, wym. 59,8 x 59,8 cm

64,98 zł/m2    

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/glazura-neutral-arte-29-8-x-59-8-cm-bezowa-1-07-m2-id-1115744.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5903238055802+5903238055833
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Gres Sidamo polerowany
5907180101280
wym. 60 x 60 cm, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 169,92 zł/opak. 
dostępne także: 
glazura, wym. 30 x 60 cm 
dekor, wym. 30 x 60 cm 
gres, wym. 60 x 120 cm, 120 x 120 cm

118 zł/m2

Gres Lomero 
5907180101228, matowy 
wym. 60 x 60 cm, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 143,97 zł/opak. 
dostępne także: 
glazura, wym. 30 x 60 cm 
dekor, wym. 30 x 60 cm 
gres, wym. 60 x 120 cm

99,98 zł/m2

Zamów 
i odbierz
na castorama.pl

 

inspiracja naturą

     to mi pasuje!

https://www.castorama.pl/60x60-gres-sidamo-pol-1-44-id-1156958.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5907180101228
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Glazura Magnolia
5902610517945, grys
wym. 25 x 75 cm
opak. 1,3 m2 118,27 zł/opak.
Dekor Magnolia - 47,98 zł/szt.
5059340501154, A
5059340501161, B
5059340501178, C
dostępny także gres

90,98 zł/m2    
Glazura Nella Arte 
5903238032070, biała
wym. 22,3 x 44,8 cm
opak. 1,5 m2 62,97 zł/opak.
dostępne także: 
dekor, wym. 22,3 x 44,8 cm
listwa, wym. 44,8 x 7,1 cm
gres, wym. 45 x 45 cm

41,98 zł/m2    

https://www.castorama.pl/result/?q=5902610517945+5059340501154+5059340501161+5059340501178
https://www.castorama.pl/glazura-nella-arte-22-3-x-44-8-cm-biala-1-5-m2-id-1132654.html
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Gres Logan Snow
5902767920551 

wym. 60 x 120 cm
opak. 1,44 m2 227,52 zł/opak.

dostępne także:
gres, wym. 60 x 60 cm  

glazura, wym. 30 x 60 cm

158 zł/m2

Glazura Brightwhite 
5904754160537, white
wym. 30 x 90 cm
opak. 1,35 m2 159,30 zł/opak.
Dekor Brightwhite 
5059340612577, lines - 128 zł/szt. 
5059340612553, patchwork - 128 zł/szt. 
5059340612560, gold shade - 138 zł/szt. 
wym. 30 x 90 cm 

118 zł/m2

Glazura Carrara
8432849199102, satyna 

wym. 31,6 x 90 cm 
opak. 1,138 m² 213,94 zł/opak. 

dostępne także dekory:
8432849199133, pri dek  

8432849199195, pearl 
8432849199164, black 

wym. 31,6 x 90 cm 

188 zł/m2

Glazura Cathrina
5904151230956, verde mat 
wym. 30 x 90 cm 
opak. 1,35 m2 145,80 zł/opak.
Dekor Cathrina - 138 zł/szt. 
5059340612614, wood mix 
5059340612584, leaves A 
5059340612591, leaves B 
5059340612607, leaves C 
wym. 30 x 90 cm 

108 zł/m2

rektyfikowany

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=5904754160537+5059340612577+5059340612553+5059340612560
https://www.castorama.pl/gres-logan-snow-60-x-120-cm-1-44-m2-id-1107055.html
https://www.castorama.pl/result/?q=8432849199102+8432849199133+8432849199195+8432849199164
https://www.castorama.pl/result/?q=5904151230956+5059340612614+5059340612584+5059340612591+5059340612607
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Gres Lasa Gold
5902767922517
wym. 60 x  60 cm

opak. 1,44 m²  

169,92 zł/opak.
dostępne także: 
dekor wym. 30 x 60 cm 
glazura wym. 30 x 60 cm

118 zł/m2

Kup na raty(1)

RRSO 0%

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 4.

Gres Golden Fantasy
5904151230666, wym. 60 x 60 cm, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 169,92 zł/opak. 
5904151230673, wym. 60 x 120 cm - 158 zł/m2 
opak. 1,44 m² 227,52 zł/opak. 

118 zł/m2

Gres Golden Sky
5902767922418 
wym. 60 x 120 cm
rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 270,72 zł/opak. 

188 zł/m2

NOWOŚĆ

Gres Voramar Silver
5904151230697, wym. 60 x 60 cm
opak. 1,44 m² 169,92 zł/opak. 
5904151230703, wym. 60 x 120 cm  
rektyfikowany - 138 zł/m2 
opak. 1,44 m² 198,72 zł/opak. 

118 zł/m2

NOWOŚĆ

na castorama.pl

Pełna 
oferta

https://www.castorama.pl/result/?q=5902767922418+5904151230666+5904151230673
https://www.castorama.pl/result/?q=5902767922517+5904151230697+5904151230703
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Gres Stain
5907180112415, mat 
5907180112422, pattern 
wym. 80 x 80 cm
rektyfikowany 
opak. 1,28 m² 343,04 zł/opak. 

268 zł/m2

Gres Cuadrado  
Brown
5904151230628
wym. 60 x 60 cm

opak. 1,44 m²

169,92 zł/opak.

118 zł/m2

Gres Will
5907758731215, szary 
5907758731222, biały 
wym. 60 x 60 cm
rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 155,52 zł/opak. 

108 zł/m2

Gres Madis Caoba
5904151230710, wym. 60 x 60 cm
opak. 1,44 m² 169,92 zł/opak. 
5904754160094, wym. 60 x 120 cm  
rektyfikowany - 138 zł/m2 
opak. 1,44 m² 198,72 zł/opak. 

118 zł/m2

 

struktura kamienia

     to mi pasuje!

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

Gres Suntu mat 
5907180112286
wym. 160 x 80 cm 
rektyfikowany  
opak. 2,56 m² 
814,08 zł/opak.

318 zł/m2

https://www.castorama.pl/gres-cuadrado-60-x-60-cm-brown-1-44-m2-id-1152148.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5904151230710+5904754160094+5907758731215+5907758731222
https://www.castorama.pl/result/?q=5907180112415+5907180112422
https://www.castorama.pl/gres-suntu-ceramstic-160-x-80-cm-mat-2-56-m2-id-1140733.html
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Mozaika  Naplo 
366360299420, brown 
wym. 30 x 30 cm

79,98 zł/szt.
Mozaika Lolo Gold 
5052931581283, silver
wym. 30,5 x 32 cm
5052931564552
gold - 64,98 zł/szt. 

44,98 zł/szt.   44,98 zł/szt.    
Mozaika Enaide 
5036581068530, herrin copper
5036581068523, hexagon copper
wym. 30 x 30 cm

Mozaika Metro Mirror
5059340612782, silver 
5059340612799, copper 
5059340612805, dark 
wym. 9,8 x 29,8 cm 

24,98 zł/szt.

Mozaika Metro Small 
3663602350750
dark grey
wym. 37,3 x 29,8 cm

79,98 zł/szt.    

Glazura Trentie
3663602461616, turquoise
wym. 10 x 20 cm
opak. 0,8 m2 55,98 zł/opak.
dostępne także inne kolory

69,98 zł/m2    

4 5

1 2 3

Mozaika Anatolia
1. 3663602321415 
2.  3663602321996 

wym. 28 x 28 cm
3.  3663602321422 
4.  3663602321989  

wym. 32 x 32 cm

49,98 zł/szt.    

1

2

3

4

148 zł/szt.
Gres Contini

1.  5907180140906, melgir 
wym. 60 x 60 cm 
rektyfikowany 

2.  5907180140913, jerid 
wym. 60 x 60 cm 
rektyfikowany 

3.  5907180140920, garsa 
wym. 60 x 60 cm 
rektyfikowany 

4.  5907180140937 
5907180140937, bokema 
wym. 60 x 60 cm 
rektyfikowany 

5.  Gres Arbo - 208 zł/szt.  
5907180112873 
wym. 60 x 60 cm 
rektyfikowany 

6

Mozaika Metro  
Mirror silver 
3663602350873
wym.: 29,8 x 29,8 cm

74,98 zł/szt.    

NOWOŚĆ

6.  Gres Patchwork  
5901503216545, 
multikolor 
wym. 60 x 60 cm 
rektyfikowany 
opak. 1,44 m2  
115,17 zł/opak. 

79,98 zł/m2   

Zamów 
i odbierz
na castorama.pl

Mozaiki dają nam praktycznie 
nieskończoną liczbę 

możliwości aranżacyjnych. 
Ograniczeniem jest jedynie 

nasza pomysłowość  
i wyobraźnia.

Porada
 Doroty

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602461616+3663602321415+3663602321996+3663602321422+3663602321989+3663602350750
https://www.castorama.pl/result/?q=5907180140906+5907180140913+5907180140920+5907180140937+5907180140937+5907180112873+5901503216545
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602350873+5059340612782+5059340612799+5059340612805
https://www.castorama.pl/result/?q=5036581068530+5036581068523+5052931581283+5052931564552
https://www.castorama.pl/mozaika-colours-vader-30-x-30-4-cm-aluminium-id-1000975.html
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Panel lamelowy  
Linerio L-line Mocca 
5905952270936
wym. 21 x 122 x 2650 mm
opak. 0,323 m2 307,99 zł/opak.
 

99,48 zł

Panel Linerio L-line Natur
5905952270844
wym. 21 x 122 x 2650 mm
opak. 0,323 m2 307,99 zł/opak.

99,48 zł

Listwa uniwersalna 
Linerio Natural
5905952271001
wym. 2,65 x 265 x 1,2 cm 
opak. 2,65 m2  

34,98 zł

Panel Linerio S-line Mocca
5905952270486
wym. 12 x 122 x 2650 mm
 

99,48 zł

Panel ścienny SPC Marble 
Fuego
5905952282977
wym. 30 x 60 cm 
opak. 2,34 m2 231,62 zł/opak.

98,98 zł/m2

Panel ścienny SPC Marble Brown
5905952283004
wym. 30 x 60 cm 
opak. 2,34 m2 231,62 zł/opak.

98,98 zł/m2 

Naklejka dekoracyjna 
Rusty Shapes
5905952282328
wym. 30 x 30 x 4 cm
 

32,98 zł

Panel ścienny SPC Calacatta
5905952282960
wym. 30 x 60 cm 
opak. 2,34 m2 231,62 zł/opak.

98,98 zł/m2

Panel ścienny SPC Marble Grey
5905952282984
wym. 30 x 60 cm 
opak. 2,34 m2 231,62 zł/opak.

98,98 zł/m2

Panel ścienny SPC Ardesia Grey
5905952282991
wym. 30 x 60 cm 
opak. 2,34 m2 231,62 zł/opak.

98,98 zł/m2
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łazienki 2022 / ściany i podłogi

Panele w postaci lameli pełnią 
funkcję dekoracyjną, ale też 

mają właściwości wygłuszające. 
Będą idealnym rozwiązaniem 

do nowoczesnych, 
minimalistycznych  

łazienek.

Porada
 Doroty

https://www.castorama.pl/result/?q=5905952271001+5905952270936+5905952270844+5905952270486
https://www.castorama.pl/result/?q=5905952282328+5905952282977+5905952282984+5905952283004+5905952282991+5905952282960
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Panel winylowy SPC Houston
5902188791402
wym. 323,8 x 601 mm 
gr. 5 mm, montaż na click
opak. 1,75 m2 206,50 zł/opak.

118 zł/m2

Panel winylowy SPC Seattle
5902188791419
wym. 323,8 x 601 mm 
gr. 5 mm, montaż na click
opak. 1,75 m2 206,50 zł/opak.

118 zł/m2

Panel winylowy SPC Montreal
5902188791457
wym. 323,8 x 601 mm
gr. 5 mm, montaż na click
opak. 1,75 m2 206,50 zł/opak.

118 zł/m2

Panel winylowy  
SPC White Stone
4003992451573
wym. 310 x 638 mm
gr. 4,5 mm, montaż  
na click, opak. 2,373 m2 
303,74 zł/opak. 

128 zł/m2

klasa
użyteczności

33

klasa
użyteczności

33

klasa
użyteczności

33

Panel winylowy  
SPC Mystery Stone
4003992454222
wym. 310 x 638 mm 
gr. 4,5 mm, montaż  
na click, opak. 2,373 m2 
303,74 zł/opak.

128 zł/m2

klasa
użyteczności

33

klasa
użyteczności

33

Panel winylowy SPC Halmstad
4003992568288
wym. 310 x 638 mm
gr. 4 mm, montaż na click
opak. 2,768 m2 354,30 zł/opak.

128 zł/m2

klasa
użyteczności

32

Panel winylowy SPC Construct 
5907501811157
wym. 295 x 600 mm
gr. 5 mm, montaż na click
opak. 1,95 m2 249,60 zł/opak. 

128 zł/m2

klasa
użyteczności

34

Panel winylowy SPC Flowstone 
Jugendstil
4003992478556
wym. 310 x 621 mm 
gr. 4,5 mm, montaż na click
opak. 2,310 m2 295,68 zł/opak.

128 zł/m2

klasa
użyteczności

33

Panele winylowe  
to świetna alternatywa

dla gresu. Dzięki łatwemu 
montażowi w szybki sposób 

możemy odmienić nasze 
wnętrze.

Porada
 Doroty

 

       wodoodporność

     to mi pasuje!

https://www.castorama.pl/result/?q=5902188791402+4003992568288+5902188791457+5902188791419
https://www.castorama.pl/result/?q=4003992451573+4003992454222+4003992478556+5907501811157
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Panel winylowy SPC Dąb Miodowy
5907501811164
wym. 192 x 1210 mm 
gr. 5 mm, 4-stronna V-fuga
montaż na click
opak. 1,86 m² 238,08 zł/opak.

128 zł/m2

Panel winylowy SPC Dąb Ramsey
5907555421708
wym. 192 x 1280 mm, gr. 4 mm  
4-stronna V-fuga
montaż na click
opak. 1,97 m2 196,96 zł/opak.

99,98 zł/m2

klasa
użyteczności

32

szeroka deska

Panel winylowy SPC Dąb Flamenco
5907555422101
wym. 295 x 1280 mm, gr. 4 mm   
4-stronna V-fuga
montaż na click
opak. 3,02 m2 326,16 zł/opak.

108 zł/m2

klasa
użyteczności

32

Panel winylowy SPC Dąb Toreto
5902188790993
wym. 225 x 1220 mm 
gr. 5 mm,  4-stronna V-fuga
montaż na click
2,196 m2 237,17 zł/opak.

108 zł/m2

klasa
użyteczności

33

szeroka deska

klasa
użyteczności

32

Panel winylowy SPC Dąb Lizbona
5902188791877
wym. 122 x 610 mm, gr. 5 mm   
4-stronna V-fuga
montaż na click
opak. 1,4884 m2 205,40 zł/opak.
dostępne także Dab Ottawa i Dąb Castelo

138 zł/m2

klasa
użyteczności

33

klasa
użyteczności

34

Panel winylowy SPC Vanity White 
4003992524314 
wym. 203 x 1290 mm 
gr. 4,5 mm, 4-stronna V-fuga
montaż na click
opak. 2,356 m² 348,69 zł/opak. 

148 zł/m2

klasa
użyteczności

34

Panel winylowy SPC Dąb Roseburn
5907555422088
wym. 295 x 1280 mm 
gr. 4 mm, 4-stronna V-fuga, montaż na click
opak. 3,02 m2 326,16 zł/opak.

108 zł/m2

Panel winylowy SPC Dąb Moonlight
5907555422064
wym. 295 x 1280 mm 
gr. 4 mm,  4-stronna V-fuga
montaż na click 
opak. 3,02 m2 326,16 zł/opak.

108 zł/m2

klasa
użyteczności

32

szeroka deska

NOWOŚĆ

Panele ze strukturą drewna 
to świetne rozwiązanie  

do łazienki. Niczym klasyczne 
drewno nadają wnętrzu 

przytulności, ale są w pełni 
wodoodporne i łatwe  

do utrzymania w czystości.

CZY WIESZ, ŻE

https://www.castorama.pl/result/?q=5907555421708+5907555422101+5907555422088+5902188790993
https://www.castorama.pl/result/?q=5907555422064+5907501811164+5902188791877+4003992524314


Półokrągła 
Idealna do mniejszych 

łazienek – doskonale 

pasuje do narożnika i nie 

zajmuje zbyt dużo miejsca. 

Drzwi są przesuwne, aby 

zapewnić jak najwięcej 

przestrzeni. 

Prostokątna 
Zapewnia dodatkową  

przestrzeń wewnątrz 

kabiny, ale wciąż nie 

zabiera zbyt dużo 

powierzchni łazienki.

Kwadratowa 
Elegancka i stylowa, a do 

tego bardzo nowoczesna. 

Kwadratowe kabiny to  

także większy wybór  

drzwi i ścianek.

Walk-in 
Najbardziej prestiżowy 

typ prysznica. Wymaga 

brodzika o niskim profilu 

lub odpływu liniowego.

Kabina  
półokrągła  
Beloya 90 cm
3663602440536
wym. 90 x 90 x 195 cm  
szkło transparentne 
profile w kolorze  
czarny mat

1298 zł

Pięciokątna 
Ma niebanalny kształt, 

dzięki czemu prezentuje się 

estetycznie, ale też zapewnia 

oszczędność miejsca. 

Będzie odpowiednia  

zarówno do większych, 

jak i mniejszych łazienek.

W naszych sklepach 

dostępne są różne 

kształty i wersje 

kabin prysznicowych 

– od kompaktowych 

narożnych  

po przestronne  

i nowoczesne typu 

walk-in. Dobierz  

idealny model  

do swojej łazienki.

JAKĄ 
KABINĘ 
wybrać?
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https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-goodhome-beloya-90-cm-czarna-transparentna-id-1133401.html


ruchome  
skrzydło 

Kabina walk-in Beloya 80 cm
3663602945239
wym. 80 x 195 cm  
szkło transparentne z dekorem lustrzanym  
profile w kolorze chromu, regulowany wspornik w komplecie 

778 zł
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Beloya

Kabina walk-in  
Beloya 80 + 45 cm

3663602440635
wym. 80 + 45 x 195 cm

szkło transparentne 
profile w kolorze  

czarny mat
regulowany wspornik  

w komplecie

1098 zł

 Kabiny Beloya to:
•  bezpieczne szkło hartowane  

o grubości 8 mm
•  dostępne szerokości  

od 70 do 160 cm
• wysokość 195 cm
•  profil ścienny regulowany  

do 2,5 cm
• montaż prawo- i lewostronny
•  drzwi przesuwne z funkcją 

cichego domykania
•  mocowanie do ściany  

bez silikonu
•  powłoka zapobiegająca 

osadzaniu się kamienia

CZY WIESZ, ŻE

Kabina walk-in  
Beloya 80 + 45 cm
3663602945215
wym. 80 + 45 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze chromu
regulowany wspornik
w komplecie
panel 45 cm  
ruchomy

948 zł

Kabina walk-in  
Beloya 120 cm
3663602440628
wym. 120 x 195 cm
szkło transparentne 
profile w kolorze 
czarny mat
regulowany wspornik 
w komplecie

898 zł
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lat

gwara ncji

Ściągaczka  
Elland
5059340107004

53,98 zł

Pamiętaj o:
montaż  
na taśmę

https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-cooke-lewis-beloya-walk-in-szklo-lustrzane-80-cm-id-1059452.html
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602945215+3663602440628+3663602440635+5059340107004


Kabina kwadratowa 
Beloya 90 cm
3663602317166
wym. 90 x 90 x 195 cm
szkło transparentne  
z dekorem lustrzanym  
profile w kolorze chromu

1598 zł

1.  Ścianka Beloya  
80 cm  - 648 zł 
3663602945109 
wym. 80 x 195 cm

2.  Drzwi przesuwne  
Beloya 120 cm - 1148 zł 
3663602945017 
wym. 120 x 195 cm  
szkło transparentne  
profile w kolorze chromu 
drzwi z uszczelką  
magnetyczną  

Drzwi uchylne  
Beloya 90 cm
3663602944768
wym. 90 x 195 cm
szkło transparentne 
profile w kolorze chromu 

1048 zł

Kabina prysznicowa
półokrągła Beloya 80 cm

3663602944720 
wym. 80 x 80 x 195 cm 
chrom/transparentna 

1148 zł

Beloya
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21

lat

gwara ncji

na castorama.pl

Pełna 
oferta

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602944768+3663602944720
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602317166+3663602945109+3663602945017


Kabina prysznicowa 
pięciokątna Diamond 90 cm
5903205760500
wym. 90 x 90 x 195 cm
profile w kolorze chromu
dostępne także wym. 80 x 80 x 195 cm

1198 zł

Kabina prysznicowa  
pięciokątna Diamond
90 cm
5903205761118
wym. 90 x 90 x 195 cm
profile w kolorze 
czarny mat
dostępne także
wym. 80 x 80 x 195 cm

1248 zł

Diamond

106 107
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nowoczesne aranżacje

     to mi pasuje!

https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-pieciokatna-durasan-diamond-90-x-90-x-195-cm-czarna-id-1126080.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-pieciokatna-durasan-diamond-90-x-90-x-195-cm-chrom-id-1126079.html


Drzwi uchylne  
Naya 80 cm
3663602769712 
wym. 80 x 195 cm  
szkło transparentne 
profile boczne w kolorze 
chromu

848 zł

Drzwi przesuwne  
Naya 120 cm
3663602769699 
wym. 120 x 195 cm  
szkło transparentne  
profile boczne  
w kolorze chromu

1148 zł

Naya

Ścianka 
Naya 80 cm
3663602769804
wym. 80 x 195 cm
szkło transparentne
profile boczne 
w kolorze chromu

598 zł 

Drzwi uchylne   
Naya 120 cm
3663602769743
wym. 120 x 195 cm
szkło transparentne
profile boczne 
w kolorze chromu

948 zł 

 

Kabiny Naya to: 
•  dwa różne sposoby 

otwierania drzwi 
z transparentnym 
wykończeniem

•  dostępne szerokości od 80  
do 120 cm

•  panel o wysokości 195 cm 
zapobiega 
rozchlapywaniu się wody

•  bezpieczne szkło o grubości 
8 mm

•  odwracane mocowania  
do prawo- lub lewostronnego 
otwierania drzwi

•  do 2,5 cm regulacji 
w przypadku krzywizny 
ściany

•  brak profilu górnego i dolnego 
ułatwia dostęp do kabiny

• uchwyt na ręcznik

CZY WIESZ, ŻE

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 4.

Kup na raty(1)

RRSO 0%
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lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/drzwi-przes-naya-120-szklo-trans-id-1084211.html
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602769712+3663602769804+3663602769743


drzwi
uchylne

Kabina  
półokrągła  
Ezili 90 cm
5059340150185
wym. 90 x 90  
x 195 cm
szkło  
transparentne
profile w kolorze  
czarny mat

1148 zł Kabina walk-in  
Ezili 80 + 40 cm
5059340150130
szer. 80 + 40 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
czarny mat
regulowany uchwyt  
w komplecie

748 zł

Ezili

Kabina  
pięciokątna  

Ezili 90 cm
5059340159645

wym. 90 x 90  
x 195 cm

szkło  
transparentne

profile w kolorze  
czarny mat

1048 zł

Kabina walk-in  
Ezili 120 cm
5059340077642
wym. 120 x 195 cm
szkło z teksturą
profile w kolorze  
czarny mat
regulowany uchwyt  
w komplecie

698 zł

Kabiny Ezili to:
•  cztery różne sposoby 

otwierania drzwi 
•  dostępne szerokości od 80  

do 160 cm
• panel o wysokości 200 cm  
•  bezpieczne szkło o grubości 

10 mm
•  odwracane mocowania  

do prawo- lub lewostronnego 
otwierania drzwi

•  do 2,5 cm regulacji 
w przypadku krzywizny 
ściany

•  powłoka łatwa do czyszczenia 
i odporna na osadzanie się 
kamienia

•  prosty montaż i regulacja  
bez śrub

• profile ze stali nierdzewnej

CZY WIESZ, ŻE
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profile w czarnym macie

     to mi pasuje!

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-goodhome-ezili-90-cm-czarna-transparentna-id-1137596.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340077642+5059340150130+5059340159645


Drzwi uchylne  
Ezili 90 cm
5059340077710
wym. 90 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
stail szczotkowanej

728 zł

Ezili

113
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1.  Drzwi przesuwne  
Ezili 140 cm - 998 zł 
5059340077703 
wym. 140 x 195 cm 
szkło transparentne 
profile w kolorze  
stali szczotkowanej

2.  Ścianka Ezili 80 cm - 478 zł 
5059340077734 
wym. 80 x 195 cm 
szkło transparentne 
profile w kolorze 
stali szczotkowanej

3.  Kabina kwadratowa  
Ezili 80 cm - 998 zł 
5059340150154 
wym. 80 x 80 x 195 cm 
szkło transparentne 
profile w kolorze  
stali szczotkowanej

1 2

3

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 4.

Kup na raty(1)

RRSO 0%

Kabiny z chromowanymi 
elementami idealnie pasują 
do armatury w tym samym 

kolorze, tworząc spójną 
i nowoczesną aranżację 

łazienki. 

Porada
 Doroty 

lat

gwara ncji

łazienki 2022 / kabiny prysznicowe i wanny

https://www.castorama.pl/drzwi-prysznicowe-uchylne-goodhome-ezili-90-cm-chrom-transparentne-id-1137606.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340077703+5059340077734+5059340150154


Kabina walk-in Ahti 120 cm
5059340077772
wym. 120 x 195 cm
szkło transparentne 
profile w kolorze czarny mat
regulowany uchwyt w komplecie

648 zł

Kabina walk-in Ahti 90 + 30 cm
5059340077789
szer. 90 + 30 x 195 cm
szkło transparentne 
profile w kolorze czarny mat
regulowany uchwyt w komplecie

748 zł
Ahti

Kabiny Ahti  to: 
•  2 sposoby otwierania drzwi
•  bezpieczne szkło o grubości 

6 mm
•  panel o wysokości 195 cm 

zapobiegający rozchlapywaniu 
się wody

• łatwy montaż
•  powłoka zapobiegająca 

osadzaniu się kamienia
•  magnetyczna uszczelka 

zamykająca drzwi przesuwne 
z cichym domykaniem

CZY WIESZ, ŻE

lat

gwara ncji
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1.  Drzwi przesuwne Ahti 120 cm - 928 zł 
5059340077796 
wym. 120 x 195 cm 
szkło transparentne 
profile w kolorze czarny mat

2.  Ścianka Ahti  90 cm - 548 zł 
5059340077802 
wym. 90 x 195 cm 
szkło transparentne 
profile w kolorze czarny mat

1 2

na castorama.pl

Więcej
inspiracji

https://www.castorama.pl/result/?q=5059340077796+5059340077802
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340077789+5059340077772


Kabina kwadratowa Zilia 80 cm
3663602317647
wym. 80 x 80 x 200 cm
szkło transparentne
profile w kolorze chromu

1998 zł

Kabina półokrągła  
Zilia 90 cm
3663602317623
wym. 90 x 90 x 200 cm 
szkło transparentne
profile w kolorze  
chromu 

1998 zł

stal nierdzewna
polerowana

szkło 10 mm

wytrzymałe rolki

Kabiny Zilla to: 
• cztery sposoby otwierania 
   drzwi 
• bezpieczne szkło hartowane  
   o grubości 10 mm
• dostępne szerokości  
   od 80 do 160 cm
• wysokość 200 cm
• profil ścienny regulowany  
   do 2,5 cm
• możliwość montażu prawo-  
   i lewostronnego
• prosty montaż i regulacja  
   bez śrub

CZY WIESZ, ŻE

Zilia
lat

gwara ncji
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https://www.castorama.pl/kabina-kw-zilia-80-inox-transp-id-1098714.html
https://www.castorama.pl/kabina-pol-zilia-90-inox-transp-id-1098716.html


Onega

Drzwi wahadłowe 
Onega 90 cm
3663602944355
wym. 90 x 190 cm  
szkło transparentne 
profile w kolorze chromu 
Ścianka Onega - 538 zł 
3663602770008 
wym. 90 x 190 cm

698 zł

Kabina półokrągła Onega 80 cm
3663602944287
wym. 80 x 80 x 190 cm  
szkło transparentne  
profile w kolorze chromu

668 zł

Kabina kwadratowa Onega 80 cm
3663602944140
wym. 80 x 80 x 190 cm 
szkło z dekorem białym 
profile w kolorze białym

648 zł

Kabina walk-in  
Onega 90 cm 
3663602944522
wym. 90 x 190 cm
szkło transparentne
profile w kolorze chromu
regulowany wspornik w komplecie

498 zł

Kabiny Onega to: 
•  sześć sposobów  

otwieraniadrzwi
• bezpieczne szkło hartowane  
   o grubości 5 mm
• dostępne szerokości  
   od 70 do 120 cm
• wysokość 190 cm
• profil ścienny regulowany  
   do 2,5 cm
• możliwość montażu  
prawo- i lewostronnego
• niewidoczne mocowania 
   ścienne

CZY WIESZ, ŻE

na castorama.pl

Pełna 
oferta
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https://www.castorama.pl/result/?q=3663602944355+3663602770008+3663602944287
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602944140+3663602944522


Kabina kwadratowa  
Arkell 80 cm  
z tylnymi ściankami  
i niskim brodzikiem
3663602487265
wym. 80 x 80 x 200 cm 
zestaw prysznicowy  
punktowy i bateria  
prysznicowa  
w komplecie

1048 zł
Kabina półokrągła  
Arkell 85 cm  
z tylnymi ściankami  
i niskim brodzikiem
3663602487340
wym. 85 x 85 x 200 cm
zestaw prysznicowy  
punktowy i bateria  
prysznicowa 
w komplecie

1198 zł

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 4.

 
praktyczne rozwiązania 

    to mi pasuje!

Kup na raty(1)

RRSO 0%
Arkell
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https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-kwadratowa-arkell-80-cm-z-tylnymi-sciankami-i-niskim-brodzikiem-id-1117517.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-arkell-85-cm-z-tylnymi-sciankami-i-niskim-brodzikiem-id-1117515.html


Kabina z hydromasażem  
półokrągła  
Onega 85 cm  
z niskim brodzikiem
5059340130545 
wym. 85 x 85 x 225 cm 
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami

1298 zł

Kabina z hydromasażem  
półokrągła Onega 85 cm  
z niskim brodzikiem
5059340130569
wym. 85 x 85 x 225 cm  
profile w kolorze  
białym z białymi 
panelami

1298 zł
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Kabina z hydromasażem  
półokrągła Onega 85 cm  
z wysokim brodzikiem
3663602487548
wym. 85 x 85 x 225 cm
profile w kolorze białym  
z białymi panelami  
brodzik z siedziskiem

1198 zł

Kabina z hydromasażem 
półokrągła Onega 85 cm  
z wysokim brodzikiem
3663602487500
wym. 85 x 85 x 225 cm 
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami  
brodzik z siedziskiem

1198 zł

Kabiny z hydromasażem  
Onega  to:  

•  prosty bezsilikonowy montaż
• technologia oszczędzająca 
   wodę 
•  antypoślizgowa powierzchnia 

brodzika 
•  zestaw prysznicowy  

na drążku
•  gumowe dysze ułatwiające 

usuwanie kamienia
•  drzwi wykonane 

z hartowanego szkła 
o grubości 5 mm

•  deszczownica, słuchawka 
1-funkcyjna, 4 dysze masujące

CZY WIESZ, ŻE
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lata

gwara ncji

https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-z-hydromasazem-onega-85-cm-polokragla-niski-brodzik-id-1117554.html
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602487548+5059340130569+3663602487500


Kabina z hydromasażem 
półokrągła Onega 90 cm 
z niskim brodzikiem
5059340130552
wym. 90 x 90 x 215 cm
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami  
deszczownica 
w zadaszeniu

1398 zł

Kabina z hydromasażem półokrągła  
Onega 90 cm z wysokim brodzikiem
3663602487623
wym. 90 x 90 x 215 cm
profile w kolorze chromu 
z grafitowymi panelami
deszczownica w zadaszeniu 
brodzik z siedziskiem

1298 zł

Kabina  
z hydromasażem  
asymetryczna Onega  
z niskim brodzikiem
5059340130576
wym. 120 x 80 x 215 cm 
profile w kolorze 
chromu  
z grafitowymi panelami

1598 zł

Wannokabina 
z hydromasażem  
asymetryczna Onega  
z wysokim brodzikiem 
3663602487708
wym. 170 x 85 x 215 cm  
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami  
deszczownica w zadaszeniu

2498 zł

Onega
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gwara ncji

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 4.

Kup na raty(1)

RRSO 0%

https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-z-hydromasazem-onega-80-x-120-cm-asymetryczna-niski-brodzik-id-1117563.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340130552+3663602487623+3663602487708


Kabina z hydromasażem 
półokrągła Beloya 90 cm  
z niskim brodzikiem
3663602486701 
wym. 90 x 90 x 220 cm  
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami  
deszczownica w zadaszeniu

2398 zł

Beloya

Kabina z hydromasażem  
półokrągła Beloya 90 cm  
z niskim brodzikiem 
3663602486763
wym. 90 x 90 x 220 cm 
profile w kolorze czarnym  
z grafitowymi panelami 
deszczownica w zadaszeniu 

2498 zł

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 4.

Kup na raty(1)

RRSO 0%

Kabina z hydromasażem 
asymetryczna  

Beloya z niskim 
brodzikiem 

3663602487036
wym. 120 x 80 x 220 cm 

profile w kolorze chromu 
z grafitowymi panelami  

deszczownica w zadaszeniu  
dostępna także kwadratowa  

3663602486824 
wym. 90 x 90 x 220 cm 

2598 zł

3298 zł
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lat

gwara ncji

na castorama.pl

Pełna 
oferta

https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-z-hydromasazem-goodhome-beloya-90-cm-polokragla-czarna-id-1117654.html
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602486701+3663602487036+3663602486824
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Brodzik konglomeratowy  
Piro prostokątny 
3663602943860
wym. 120 x 80 x 2,7 cm 
możliwość docięcia  
do potrzebnego wymiaru 
5 lat gwarancji  

748 zł

Brodzik konglomeratowy  
Limski kwadratowy
3663602943693
wym. 80 x 80 x 2,8 cm  
płytki, 5 lat gwarancji
dostępne inne  
wymiary i kształty 

518 zł

Brodzik akrylowy  
Lagan półokrągły
3663602435822
wym. 90 x 90 x 15 cm   
dostępne inne  
wymiary i kształty

348 zł

Brodzik akrylowy kwadratowy Atla 
5902627729119
wym. 80 x 80 x 4,5 cm 
biały, 5 lat gwarancji
dostępne inne kolory, wymiary i kształty

418 zł

Brodzik akrylowy półokrągły Atla 
5902627729225
wym. 90 x 90 x 4,5 cm
betonowy, 5 lat gwarancji
dostępne inne kolory, wymiary i kształty

518 zł
Brodzik akrylowy pięciokątny Atla 
5902627729355
wym. 90 x 90 x 5 cm
czarny, 5 lat gwarancji
dostępne inne kolory, wymiary i kształty
 

648 zł
Brodzik Lena
5902627755378
wym. 90 x 90 x 12 cm
czarny, 10 lat gwarancji
dostępne inne kolory, wymiary i kształty 

648 zł

Brodzik konglomeratowy Helgea  
kwadratowy 
3663602944065
wym. 90 x 90 x 4,5 cm 
5 lat gwarancji 
dostępne inne wymiary i kształty 

518 zł
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Brodzik akrylowy Lena półokrągły 
5902232650877
wym. 80 x 80 x 14 cm 
system stabilizujący i wyciszający Stabilsound® 
10 lat gwarancji 
dostępne inne wymiary i kształty

468 zł

Brodziki akrylowe są lekkie, 
gładkie, trwałe i proste 
w montażu. Na akrylu 

łatwo zatuszować drobne 
zarysowania czy odpryski, 
stosując gotowe zestawy 

pielęgnacyjne lub naprawcze.

CZY WIESZ, ŻE

struktura 
kamienia

struktura 
kamienia

struktura 
kamienia

struktura 
kamienia

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602435822+3663602943860
https://www.castorama.pl/brodzik-marmurowy-cooke-lewis-posejdon-80-x-80-cm-kwadratowy-id-980.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5902627729119+5902232650877+3663602944065+5902627729225+5902627729355+5902627755378
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Odpływ liniowy S+  
5900280617491
szer. 80 cm, niski
rodzaj przyłącza 50 mm 
przepływ 42 l/min  

898 zł
Odpływ liniowy Advantix  
4015211704353
szer. 120 cm
rozmiar przyłącza 50 mm 
przepływ 48 l/min
 

1298 zł

Odpływ liniowy Duo 
5908289687057
szer. 70 cm
złoty szczotkowany
rozmiar przyłącza 50 mm
przepływ 44,5 l/min
dostępny także
5908289687095, złoty polerowany
 

 

598 zł

Odpływ liniowy Retro  
5908289686081
szer. 70 cm, miedziany
rozmiar przyłącza 50 mm 
przepływ 44,5 l/min
 

598 zł

Odpływ liniowy  Wet Dry
5906083086625
szer. 70 cm, chrom
rozmiar przyłącza 40/50 mm,  
przepływ 36 l/min
 

198 zł

Odpływ liniowy Trent
5908289687194
szer. 75 cm, chrom
rozmiar przyłącza 40 mm
przepływ 45 l/min
 

498 zł

Odpływ liniowy Slim Line chrom 65 cm
8600198339955
rozmiar przyłącza 50 mm
przepływ 47 l/min
dostępny także
5903205765116, czarny - 678 zł

498 zł

Odpływ liniowy Slime Line  
5903205765147
szer. 65 cm, złoty
rozmiar przyłącza 50 mm 
przepływ 48 l/min 

678 zł

Odpływ liniowy Ceramik Tile
5904830341027
szer. 70 cm
rozmiar przyłącza 40/50 mm 
przepływ 39 l/min
 

478 zł

Odpływ liniowy Lowslim 
5904830341119
szer. 70 cm, czarny
rozmiar przyłącza 40/50 mm 
przepływ 24 l/min.
dostępny także
5904830341072, stal - 398 zł

 

458 zł

Odpływ liniowy Glass 
5906083086755
szer. 70 cm, czarny
rozmiar przyłącza 40/50 mm 
przepływ 36 l/min
 

278 zł

w zestawie ruszt 
dekoracyjny  
i pod płytkę

ruszt dwustronny, 
gładki i pod płytkę

ruszt  
pod płytkę

szklany  
ruszt syfon obracany 

360 stopni

syfon obracany 
360 stopni

możliwość 
skrócenia  
120 - 30 cm

Odpływ liniowy Designe 
5904815170048
szer. 70 cm, chrom
rozmiar przyłącza 40/50 mm, przepływ 36 l/min
dostępne także:
5904815170079, czarny - 418 zł
5904815170017, czarno-złoty - 478 zł

 

388 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=5906083086625+5906083086755+5904815170048+5904815170079+5904815170017+5904830341119+5904830341072+5908289687194+5904830341027
https://www.castorama.pl/result/?q=8600198339955+5903205765116+5908289687057+5908289687095+5903205765147+5908289686081+5900280617491+4015211704353


System klik-klak zapewnia 
wygodę użytkowania zarówno 

podczas korzystania  
z umywalki, jak i jej sprzątania. 

Pozwala na zmianę pozycji 
korka za pomocą naciśnięcia 

jego czubka.

CZY WIESZ, ŻE
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Półsyfon umywalkowy 
okrągły
5908289683820
chrom

118 zł

Korek umywalkowy
klik-klak z przelewem okrągły
5908289684674
 

78,98 zł

Syfon umywalkowy  
mosiądz
5908289686920
biały

118 zł

Syfon umywalkowy 
5908289686449
mosiądz złoty

118 zł

Syfon wannowy automatyczny
5908289686272
czarny
 

148 zł
Syfon wannowy automatyczny
5908289686883
złoty
 

148 zł

Zestaw odpływowy wannowy
Simplex
4015211495121
chrom
 

128 zł

dodatkowa 
pokrywa chrom

Syfon brodzikowy
4025416642060
chrom, śr. 90 mm

168 zł
Syfon brodzikowy Slim  
3375537226832
szary, śr. 90 mm

 

108 zł
Syfon brodzikowy 
Tempoplex 
4015211634100
srebrny, śr. 90 mm

148 zł

Korek umywalkowy klik-klak  
z przelewem
5908289686470
 

78,98 zł

Zestaw odpływowy
brodzikowy niski
5908289681437
śr. 90 mm
 

63,98 zł

Zestaw wannowy z korkiem
5036484500748
11/2" x 40/50
 

59,98 zł

Zestaw odpływowy  
przelewowy
5036484015761
chrom
11/2" x 40/50 mm

198 zł

Syfon umywalkowy
5908289683806
czarny
 

118 zł

Syfony umywalkowe

dekoracyjne
Syfony brodzikowe

Syfony wannowe Korki klik-klak

Syfon brodzikowy niski
5908289686104
czarny, śr. 90 mm 

118 zł

Syfon wannowy
4025416612957

 

188 zł

Korek umywalkowy klik-klak  
z przelewem 
5908289685626
 

27,98 zł
Korek umywalkowy klik-klak 
niski ceramiczny
5908289686074
 

62,98 zł

Syfon brodzikowy
5908289686890
złoty, śr. 90 mm 

118 zł

Korek umywalkowy klik-klak  
z przelewem
5059340065427
 

39,98 zł
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https://www.castorama.pl/result/?q=5908289681437+5908289686890+5908289686104+3375537226832+4015211634100+4025416642060
https://www.castorama.pl/result/?q=5036484500748+5908289686272+5908289686883+4015211495121+4025416612957+5036484015761
https://www.castorama.pl/result/?q=5908289686920+5908289686449+5908289683820+5908289683806
https://www.castorama.pl/result/?q=5908289685626+5059340065427+5908289686074+5908289686470+5908289684674
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Zestaw  
prysznicowy  
Cavally
3663602321200  
czarny
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji   

128 zł

Zestaw prysznicowy  
Teesta
3663602301646  
chrom
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

148 zł

Bateria wannowa
termostatyczna 
Teesta
3663602300847  
chrom
5 lat gwarancji

448 zł

Zestaw  
prysznicowy  
Cavally
3663602301882
chrom
5 lat gwarancji

118 zł

Zestaw  
prysznicowy   
Alanis
5907791180797 
czarny/złoty

168 zł
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Zestaw prysznicowy 
Vitalio Start
4005176929106 
5 lat gwarancji

228 zł

Zestaw  
prysznicowy Vario 4
4059625333235
chrom
2-funkcyjna słuchawka 
5 lat gwarancji

198 zł

Zestaw prysznicowy  
Blyth 
3663602301608  
chrom 
5 lat gwarancji

69,98 zł

Zestaw 
prysznicowy Imedla 
3663602301585 
chrom 
5-funkcyjna słuchawka 
5 lat gwarancji 

148 zł

 

elegancja w zestawie

     to mi pasuje!

https://www.castorama.pl/result/?q=4005176929106+3663602301646+3663602300847
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602301608+3663602301882+3663602321200+3663602301585+5907791180797+4059625333235
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Kolumna  
prysznicowa  

Oria 
5052931296491 

chrom
wym. deszczownicy  

20 x 20 cm
3-funkcyjna  

słuchawka
3 lata gwarancji

248 zł

Kolumna  
prysznicowa  
Nakri  
z baterią
3663602300526
śr. deszczownicy 20 cm
chrom

248 zł
Kolumna  
prysznicowa  
Teesta
3663602301448
chrom
wym. deszczownicy  
25 x 25 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

348 zł
Kolumna  
prysznicowa  
5052931175307
śr. deszczownicy 20 cm 
chrom

99,98 zł
Kolumna  
prysznicowa  
Cavally 
3663602301011
chrom
śr. deszczownicy 25 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

328 zł

Kolumna  
prysznicowa  
Cavally z baterią
3663602300724 
chrom
śr. deszczownicy 25 cm
3-funkcyjna słuchawka 
5 lat gwarancji

468 zł

Kolumna  
prysznicowa   
Alanis z baterią
5907791182197
czarna/złota
śr. deszczownicy 22 cm
 

798 zł

Kolumna prysznicowa  
Teesta z baterią
3663602300281
chrom  
wym. deszczownicy  
25 x 25 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

548 zł
na castorama.pl

Pełna 
oferta

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602300281+3663602300724+3663602300526+5907791182197
https://www.castorama.pl/result/?q=5052931296491+5052931175307+3663602301011+3663602301448
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Kolumna  
prysznicowa  
Vitalio Start  
z baterią  
termostatyczną
4005176985690
chrom
śr. deszczownicy 21 cm
2-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji 

968 zł
Kolumna  
prysznicowa  
Kever z baterią  
termostatyczną
5059340077437
chrom
5 lat gwarancji  

568 zł
Kolumna prysznicowa  
Waterforms z baterią  
termostatyczną
4059625360644
wym. deszczownicy 23 cm
2-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji
 

1098 zł
Kolumna  
prysznicowa 
Lidia z baterią  
termostatyczną
3663602949688 
chrom
śr. deszczownicy 20 cm 
5 lat gwarancji 

398 zł

Kolumna prysznicowa 
Teesta
3663602300168
chrom
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

648 zł
Kolumna prysznicowa  
Cavally   
z baterią termostatyczną
3663602321125
czarna
śr. deszczownicy 25 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

648 zł
Kolumna prysznicowa  
Weddell  
z baterią termostatyczną
3663602475590 
czarna
śr. deszczownicy 30 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

588 zł

Kolumna  
prysznicowa
Blend z baterią  
termostatyczną
4059625339084
czarny mat 
śr. deszczownicy 20 cm 
2-funkcyjna słuchawka 
5 lat gwarancji 
 

1998 zł
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Kolumna prysznicowa  
Waterforms Eco Smart
4059625360637
chrom
śr. deszczownicy 22 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

1298 zł

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=4059625360637+3663602300168+3663602949688+5059340077437+4005176985690
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602475590+3663602321125+4059625360644+4059625339084
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Zestaw podtynkowy  
Teesta z baterią
3663602301417  
wym. deszczownicy  
25 x 25 cm 
3-funkcyjna słuchawka 
5 lat gwarancji

698 zł

Zestaw podtynkowy
prysznicowy Preston
5902539851854
złoty
śr. deszczownicy 25 cm
10 lat gwarancji

1658 zł

Zestaw podtynkowy   
MyCube z baterią
4059625177730
chrom  
szer. deszczownicy 24 cm 
2-funkcyjna słuchawka   
5 lat gwarancji

1298 zł

Zestaw podtynkowy   
Cavally
3663602299806
z baterią termostatyczną
śr. deszczownicy 25 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

598 zł
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https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-prysznicowy-omnires-preston-zloty-id-1153365.html
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602299806+3663602301417+4059625177730
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Cavally  
czarna

Bateria prysznicowa  
termostatyczna
3663602320128
czarna
 

378 zł

Bateria umywalkowa
podtynkowa
3663602319900
czarna
 

298 zł

Bateria wannowa
3663602320302
czarna
 

258 zł
Bateria wannowa
termostatyczna
3663602320289
czarna
 

378 zł

1. Bateria umywalkowa 
 XL - 328 zł 
 3663602320326 
 czarna

2. Bateria umywalkowa 
 L - 318 zł 
 3663602320548 
 czarna 
 ruchoma wylewka

3. Bateria umywalkowa 
 L standard - 278 zł 
 3663602320203 
 czarna

4. Bateria umywalkowa  
 S - 178 zł 
 3663602320029 
 czarna

5. Bateria umywalkowa 
 M - 248 zł 
 3663602320166 
 czarna

lat

gwara ncji

B
A

T
E

R
IE

Bateria o czarnym matowym 
wykończeniu idealnie pasuje 

do nowoczesnej łazienki 
w industrialnym stylu. 

Doskonale prezentuje się 
z drewnianymi 

elementami. 

Bateria prysznicowa
3663602319924
czarna
 

198 zł

1 2 3

4 5

Porada
 Doroty 

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602320326+3663602320548+3663602320203+3663602320029+3663602320166
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602319900+3663602319924+3663602320128+3663602320302+3663602320289
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 armatura łazienkowa / łazienki 2022łazienki 2022 / armatura łazienkowa

Bateria wannowa  
termostatyczna
3663602300304
chrom
 

398 zł

Bateria wannowa
3663602301547
chrom
 

238 zł

Bateria prysznicowa
3663602300861
chrom
 

198 zł

Bateria prysznicowa
termostatyczna  
3663602301325
chrom
 

298 zł

Bateria wannowa
stojąca
3663602299721
chrom
 

998 zł

1. Bateria umywalkowa 
 L - 268 zł 
 3663602300380 
 chrom

2. Bateria umywalkowa 
 M - 188 zł 
 3663602300045 
 chrom

3. Bateria umywalkowa 
 L obrotowa - 328 zł 
 3663602301226 
 chrom

4. Bateria bidetowa 
 S - 238 zł 
 3663602301240 
 chrom

5. Bateria umywalkowa 
 XL - 328 zł 
 3663602300328 
 chrom

6. Bateria umywalkowa 
 S - 148 zł 
 3663602300946 
 chrom

Bateria umywalkowa  
podtynkowa
3663602320401
chrom
 

278 zł

1 2 3 4 5

6

Cavally  
chrom

lat

gwara ncji

łazienki 2022 / armatura łazienkowa

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602300380+3663602300045+3663602301226+3663602301240+3663602300328+3663602300946
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602320401+3663602300861+3663602301325+3663602301547+3663602300304+3663602299721
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łazienki 2022 / armatura łazienkowa  armatura łazienkowa / łazienki 2022

Preston

1. Bateria bidetowa 
  - 468 zł 
 5902539851816 
 złota

2. Bateria umywalkowa 
  - 428 zł 
 5902539851786 
 złota

3. Bateria umywalkowa 
 wysoka  - 648 zł 
 5902539851793 
 złota

1. Bateria umywalkowa - 378 zł 
 5902539851731  
 czarna 

2. Bateria umywalkowa wysoka - 498 zł 
 5902539851748 
 czarna

3. Bateria umywalkowa - 298 zł 
 5902539851694  
 chrom

4. Bateria umywalkowa wysoka - 328 zł 
 5902539851700 
 chrom

Bateria umywalkowa 
podtynkowa  
5902539851809 
złota

658 zł
Bateria wannowa  
z zestawem prysznicowym 
5902539854961
czarna 

2498 zł
Bateria prysznicowa
5902539855111 
chrom

348 zł
Bateria umywalkowa  
podtynkowa  
5902539851755 
czarna

658 zł

lat

gwara ncji

Bateria wannowa  
z zestawem prysznicowym 
5902539851823
złota

698 zł
Bateria prysznicowa  
5902539855036
złota

448 zł

1 2 3 4

1 2 3

Zamów 
i odbierz
na castorama.pl

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=5902539851816+5902539851786+5902539851793+5902539851809+5902539855036+5902539851823
https://www.castorama.pl/result/?q=5902539851731+5902539851748+5902539851694+5902539851700+5902539851755+5902539855111+5902539854961
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łazienki 2022 / armatura łazienkowa  armatura łazienkowa / łazienki 2022

Alton

1. Bateria bidetowa - 318 zł 
 5902539852011 
 czarna

2. Bateria umywalkowa - 288 zł 
 5902539851984 
 czarna

3. Bateria umywalkowa 
 wysoka - 438 zł 
 5902539851991 
 czarna

Bateria umywalkowa  
podtynkowa  
5902539852004 
czarna

598 zł
Bateria wannowa   
5902539852035 
czarna

488 zł

Bateria umywalkowa Nyasa  
3663602301561
3663602299707
3663602299905
3663602299929

148 zł

Bateria prysznicowa  
5907791173195
czarna/złota 

248 zł

Bateria wannowa 
5907791173157
czarna/złota 

298 zł

1. Bateria umywalkowa 
 - 248 zł 
 5907791173164 
 czarna/złota

2. Bateria umywalkowa 
 wysoka - 398 zł 
 5907791173188 
 czarna/złota

Nyasa

Alanis

Bateria prysznicowa  
5902539852028 
czarna

348 zł

1 2 3

1 2

lat

gwara ncji

lat
gwara ncji

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=5902539852011+5902539851984+5902539851991+5902539852004+5902539852028+5902539852035
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602301561+3663602299707+3663602299905+3663602299929
https://www.castorama.pl/result/?q=5907791173195+5907791173157+5907791173164+5907791173188


1. Bateria bidetowa - 498 zł* 
 4059625326466 
 czarna

2. Bateria umywalkowa M - 348 zł* 
 4059625326268 
 czarna

3. Bateria umywalkowa XL - 598 zł* 
 4059625326220 
 czarna

4. Bateria umywalkowa L - 448 zł* 
 4059625326244 
 czarna 

1 2 3 4
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łazienki 2022 / armatura łazienkowa  armatura łazienkowa / łazienki 2022

Bateria prysznicowa* 
4059625325780
czarna 

448 zł
Bateria wannowa*
4059625326428
czarna 

548 zł

Bateria umywalkowa M
4059625316214
chrom 

288 zł
Bateria wannowa
4059625316283
chrom 

398 zł

Bateria umywalkowa M
4059625395387
chrom 

298 zł
Bateria umywalkowa L
4059625395394
chrom 

328 zł

Bateria  
umywalkowa XL
4059625395707
chrom 

498 zł 

Bateria wannowa
4059625395714
chrom 

438 zł
Bateria prysznicowa
4059625410080
chrom 

398 zł

*Produkt dostępny od lipca 2022 r.

Waterforms

lat

gwara ncji

Bateria prysznicowa
4059625316108
chrom 

368 zł

Blend Blend

na castorama.pl

Więcej
inspiracji

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=4059625326466+4059625326268+4059625326220+4059625326244
https://www.castorama.pl/result/?q=4059625325780+4059625326428
https://www.castorama.pl/result/?q=4059625316214+4059625316108+4059625316283
https://www.castorama.pl/result/?q=4059625395387+4059625395394+4059625395707+4059625410080+4059625395714
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łazienki 2022 / armatura łazienkowa  armatura łazienkowa / łazienki 2022

Bateria  
wolnostojąca  
Teesta
kod 521827
chrom 
gumowy perlator

000 zł

Bateria wannowa
3663602300885
chrom, gumowy perlator

278 zł

Bateria prysznicowa 
3663602301523
chrom

198 zł

Bateria prysznicowa termostatyczna
3663602301769
chrom

368 zł

Bateria wannowa termostatyczna 
3663602300847
chrom, gumowy perlator

448 zł

Bateria stojąca  
3663602301745
chrom, gumowy perlator

1198 zł

Teesta
1. Bateria umywalkowa 

 L - 318 zł 
 3663602301509 
 chrom 
 gumowy perlator 
 ruchoma wylewka

2. Bateria umywalkowa 
 XL - 368 zł 
 3663602299981 
 chrom 
 gumowy perlator 
 korek klik-klak 
 ruchoma wylewka 
 dostępna w kolorze 
 czarnym

3. Bateria umywalkowa 
 S - 188 zł 
 3663602299943 
 chrom 
 gumowy perlator  
 korek klik-klak

4. Bateria umywalkowa 
 M - 248 zł 
 3663602301264 
 chrom  
 gumowy perlator  
 korek klik-klak  
 dostępna  
 w kolorze czarnym

5. Bateria umywalkowa 
 L - 288 zł 
 3663602301202 
 chrom  
 gumowy perlator  
 korek klik-klak

 

lat

gwara ncji

1 2

3 4 5

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602301523+3663602301769+3663602300885+3663602300847+3663602301745
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602301509+3663602299981+3663602299943+3663602301264+3663602301202
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łazienki 2022 / armatura łazienkowa  armatura łazienkowa / łazienki 2022

Bateria umywalkowa 
5902194959582
chrom
gumowy perlator 
korek automatyczny 

99,98 zł

Bateria prysznicowa 
3663602665885
chrom

118 zł

Bateria wannowa 
3663602665014
chrom, gumowy perlator

148 zł

Lazu

Rico Eco

Bateria wannowa  
5902194959575
chrom
gumowy perlator

198 zł
Bateria prysznicowa  
5902194959599
chrom

168 zł

lat

gwara ncji

Salaman

Bateria prysznicowa  
5052931306312
chrom 

238 zł

Bateria 
wannowa 
5052931306282 
chrom 

278 zł

Bateria umywalkowa 
3663602663164
chrom, gumowy perlator 
korek automatyczny 

118 zł

Bateria wannowa  
3663602664994
chrom, gumowy perlator 

138 zł
Bateria umywalkowa  
ścienna
3663602665731
chrom, gumowy perlator 

178 zł

Eidar

Bateria 
prysznicowa  
3663602665861
chrom  

118 zł

lat

gwara ncji

1. Bateria umywalkowa 
 mini - 128 zł 
 3663602663966 
 chrom, gumowy perlator  
 korek automatyczny

2. Bateria umywalkowa 
 wysoka - 218 zł 
 3663602663225 
 chrom, gumowy perlator  
 korek automatyczny

1. Bateria umywalkowa 
 wysoka - 358 zł 
 5052931306305 
 chrom

2. Bateria umywalkowa - 198 zł 
 5052931306299 
 chrom 
 korek klik-klak 

lat

gwara ncji

1 2

1 2

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602663966+3663602663225+3663602665885+3663602665014
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602663164+3663602665861+3663602665731+3663602664994
https://www.castorama.pl/result/?q=5052931306305+5052931306299+5052931306312+5052931306282
https://www.castorama.pl/result/?q=5902194959582+5902194959599+5902194959575
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łazienki 2022 / armatura łazienkowa  armatura łazienkowa / łazienki 2022

Bateria wannowa
4005176624193 
chrom 

398 zł

Start Loop QuickFix Start Loop

Start New

Bateria umywalkowa  
4005176934940
chrom
perlator plaster miodu 

168 zł

lat

gwara ncji

Bateria wannowa  
4005176934995
chrom

278 zł
Bateria prysznicowa
4005176934971
chrom

268 zł

Bateria umywalkowa 
4005176325748
chrom

198 zł
Bateria wannowa 
4005176326110
chrom

298 zł
Bateria prysznicowa 
4005176326066
chrom

278 zł

1. Bateria bidetowa 
  - 348 zł 
 4005176624230 
 chrom

2. Bateria umywalkowa 
 M - 298 zł 
 4005176624162 
 chrom

 
 

3. Bateria umywalkowa 
 wysoka - 628 zł 
 4005176690273 
 chrom

4. Bateria umywalkowa 
 S - 268 zł 
 4005176624100 
 chrom 

W opakowaniu baterii Grohe 
Start znajdziesz dedykowane 
narzędzie Grohe QuickTool, 

które umożliwia łatwy montaż 
i serwisowanie armatury. Przy 

jego pomocy szybko i bez 
żadnego problemu zamocujesz 

korpus, dokręcisz wężyki  
i wymienisz perlator  

– wystarczy kilka minut!

CZY WIESZ, ŻE

Bateria prysznicowa
4005176624209  
chrom 

348 zł

1 2 3

4

 

chromowane wykończenie

     to mi pasuje!

NOWOŚĆ

na castorama.pl

Pełna 
oferta

https://www.castorama.pl/result/?q=4005176624230+4005176624162+4005176690273+4005176624100
https://www.castorama.pl/result/?q=4005176624209+4005176624193
https://www.castorama.pl/result/?q=4005176934940+4005176934971+4005176934995+4005176325748+4005176326066+4005176326110
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łazienki 2022 / kabiny prysznicowe i wanny  kabiny prysznicowe i wanny / łazienki 2022

Wanna akrylowa Retro Barbados
5907796294574
wym. 162 x 71 cm
chromowane nóżki i przelew w komplecie

2998 zł

Wanna wolnostojąca Gaja
5907461345129
wym. 180 x 90 cm

2948 zł

Wanna wolnostojąca Raina
8433290041927 
wym. 159 x 79 cm

5548 zł

Wanna konglomeratowa  
Faris wolnostojąca
5907461345631
wym. 180 x 85 cm  
nóżki w komplecie

3248 zł

W
A

N
N

Y

Wanna wolnostojąca Crea
5901771005025 

wym. 162 x 72 cm

4198 zł

 

domowe spa

     to mi pasuje!

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/wanna-konglomeratowa-faris-180-x-85-cm-id-1061571.html
https://www.castorama.pl/result/?q=8433290041927+5901771005025+5907461345129+5907796294574
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łazienki 2022 / kabiny prysznicowe i wanny  kabiny prysznicowe i wanny / łazienki 2022

Wanna akrylowa Atena prostokątna
5907461341589
wym. 140 x 70 cm 
nóżki w komplecie 
dostępne inne wymiary

618 zł
lat

gwara ncji

Wanna akrylowa Anna
5903163202975
wym. 140 x 70 cm
dostępne inne wymiary

328 zł

lat

gwara ncji

1.  Wanna akrylowa  
Mars prostokątna - 548 zł 
5908275661092 
wym. 140 x 70 cm  
nóżki w komplecie  
dostępne inne wymiary

2.  Wanna akrylowa  
Supero prostokątna - 448 zł 
5906976546045 
wym. 140 x 70 cm  
nóżki w komplecie  
dostępne inne wymiary

 

1

2

lat

gwara ncji

Kup na raty(1)

RRSO 0%

Wanna akrylowa   
Afrodyta asymetryczna 
5908275661016   
wym. 150 x 95 cm, lewa  
dostępna również prawa 

628 zł

Wanna akrylowa  
Emo asymetryczna 
5907461342845 
wym. 145 x 95 cm, lewa  
nóżki w komplecie  
dostępne inne wymiary

518 zł

lat

gwara ncji

Wanna akrylowa Supero
5906976546144 
wym. 150 x 100 cm, prawa 
dostępne inne wymiary 

598 zł

Wanna Balinea
5907720676681
wym. 160 x 70 cm

498 zł

lat

gwara ncji

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 4.

na castorama.pl

Więcej
inspiracji

https://www.castorama.pl/result/?q=5908275661092+5906976546045+5903163202975+5907461341589
https://www.castorama.pl/result/?q=5908275661016+5907720676681+5907461342845+5906976546144
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łazienki 2022 / kabiny prysznicowe i wanny  kabiny prysznicowe i wanny / łazienki 2022

Parawan nawannowy Arkell
3663602769538
wym. 130 x 75 cm, 1-częściowy 
szkło transparentne 4 mm 
profil w kolorze chromu

228 zł Parawan nawannowy Nubia 
3663602769620
wym. 150 x 95 cm, 1-częściowy 
szkło transparentne 8 mm  
profil w kolorze chromu  
uchwyt na ręcznik

498 zł
Parawan nawannowy Nubia
3663602769637
wym. 150 x 95 cm, 1-częściowy  
szkło transparentne 8 mm  
profil w kolorze chromu 
uchwyt na ręcznik
z lustrzanym dekorem 

588 zł

Parawan nawannowy Calera
3663602769576
wym. 140 x 105 cm, 2-częściowy  
szkło transparentne 5 mm 
profil w kolorze chromu

398 zł

Parawan nawannowy  
Arkell
3663602769521
wym. 130 x 75 cm
1-częściowy  
szkło 4 mm z białym  
dekorem w pasy 
profil w kolorze białym

238 zł

Parawan nawannowy Nubia
3663602769651
wym. 150 x 125 cm, 2-częściowy  
szkło transparentne 8 mm 
profil w kolorze chromu 
uchwyt na ręcznik

598 zł

Parawan nawannowy Calera
3663602769545
wym. 140 x 85 cm, 1-częściowy  
szkło 5 mm z białym dekorem 
profil w kolorze białym

348 zł
Parawan nawannowy  
Calera 
3663602769552
wym. 140 x 85 cm
1-częściowy  
szkło transparentne 5 mm 
profil w kolorze chromu
10 lat gwarancji

348 zł Parawan nawannowy Calera 
3663602769569
wym. 140 x 105 cm
2-częściowy 
szkło 5 mm z białym dekorem 
profil w kolorze białym

378 zł

lat

gwara ncji

P
A

R
A

W
A

N
Y

Parawan  
nawannowy  
Modern  
3-częściowy
5907571120289
regulowana szerokość 
120,5-121,5 cm
bezpieczne szkło  
o gr. 4 mm
dostępny także  
chrom

578 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602769521+5907571120289+3663602769552+3663602769538
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602769545+3663602769569+3663602769576+3663602769620+3663602769637+3663602769651
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łazienki 2022 / ceramika łazienkowa  ceramika łazienkowa / łazienki 2022

KOMPAKTY

Te klasyczne modele są łatwe w montażu 

i użytkowaniu. Dzięki nim zaaranżujesz  

funkcjonalne wnętrze.

MISKI WC

Są łatwe w montażu, a dzięki ukrytym 

elementom konstrukcyjnym i instalacyjnym 

dobrze się prezentują. Dodatkowo oszczędzają 

miejsce i ułatwiają sprzątanie podłogi.

STELAŻE WC 

Stelaże WC to świetna alternatywa  

dla kompaktów stojących. Cały stelaż 

zabudowuje się w ścianie, dzięki czemu  

wnętrze łazienki jest eleganckie i łatwe  

do utrzymania w czystości.

Jeśli stoisz przed wyzwaniem wykończenia 

łazienki, będziesz potrzebował odpowiedniego 

asortymentu. Dotyczy to przede wszystkim 

ceramiki sanitarnej i akcesoriów niezbędnych 

do jej zamocowania. Na co zwrócić uwagę  

przed zakupem?

Rozmiar łazienki – nie każdy produkt sprawdzi się 

w małym WC, a przestronne wnętrze pomieści 

większą ich liczbę. Zastanów się, czy bardziej 

zależy Ci na eleganckim wykończeniu, czy  

na łatwym montażu oraz jaki budżet planujesz 

przeznaczyć na remont.

JAK WYBRAĆ
odpowiednie WC
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łazienki 2022 / ceramika łazienkowa  ceramika łazienkowa / łazienki 2022

Bidet wiszący Nova Pro 
prostokątny 
5906976528447 
7 lat gwarancji 

448 zł

Miska wisząca Nova Pro  
z deską wolnoopadającą  
z duroplastu 
590697603603
bezkołnierzowa
7 lat gwarancji  

648 zł

548 zł
Miska WC Teesta
3663602690733
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa wolnoopadająca  
z szybkim demontażem 
10 lat gwarancji

Miska WC Cavally
5059340121284    
bezkołnierzowa  
deska duroplastowa wolnoopadająca  
z szybkim demontażem
10 lat gwarancji

498 zł

Miska WC wisząca Riviera 
5901912889392
bezkołnierzowa, czarna   
10 lat gwarancji na ceramikę
dostępna także  
w kolorze białym

748 zł

Miska WC Teras
8433290318432
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa wolnoopadająca  
z szybkim demontażem
5 lat gwarancji

828 zł

Bidet Teras
8433290761139
5 lat gwarancji 

878 zł

Bidet podwieszany Nexo 
8414329613858  
5 lat gwarancji

548 zł

Zestaw składający się  
z misy i bidetu to gwarancja 

estetycznej aranżacji łazienki. 
Biała ceramika doskonale 

prezentuje się na tle płytek  
praktycznie w każdym wzorze 

czy kolorze.  

CZY WIESZ, ŻE

Bidet podwieszany  
Euro Ceramic
4005176345029 
5 lat gwarancji 

848 zł
Miska wisząca Vortex
4005176484452
bezkołnierzowa z deską  
wolnoopadającą z duroplastu 
5 lat gwarancji

1098 zł

Bidet podwieszany Bari
5902115798429
10 lat gwarancji

748 zł
Bidet podwieszany Gap
8433290383270 
5 lat gwarancji

718 zł

 

stylowa para

     to mi pasuje!

miska WC  
bezkołnierzowa

dysza myjąca  
o regulowanym kącie 

przepływu wody

bateria  
z mieszaczem  

w komplcie

Miska WC Azuri z funkcją bidetu 
8592626062682 
deska wolnoopadająca
5 lat gwarancji 

1198 zł

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=4005176345029+4005176484452+8414329613858+8433290383270+5902115798429+8433290761139+5059340121284+3663602690733+8433290318432
https://www.castorama.pl/result/?q=5901912889392+5906976036034+5906976528447+8592626062682
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Zestaw podtynkowy  
WC Heracles 
8433290936148
deska wolnoopadająca 
duroplast slim z szybkim  
demontażem 
stelaż, przycisk chrom  
10 lat gwarancji

998 zł

Z
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Zestaw podtynkowy  
WC Solido Euro Rim
4005176583469  
stelaż, miska
deska wolnoopadająca 
przycisk chrom 
5 lat gwarancji 

1248 zł

Zestaw podtynkowy WC Neso/Base
5902115735585
stelaż  
miska bezkołnierzowa, deska 
duroplastowa wolnoopadająca
z szybkim demontażem
przycisk chrom 
10 lat gwarancji

798 zł

Zestaw podtynkowy  
WC Nora
8433290602227
wąski stelaż 35 cm 
miska bezkołnierzow 
deska duroplastowa  
wolnoopadająca slim 
z szybkim demontażem 
przycisk chrom 
10 lat gwarancji 

748 zł
Zestaw podtynkowy  
WC Inteo/Base
5907720689070
stelaż 
miska
deska wolnoopadająca
przycisk chrom 
10 lat gwarancji

698 zł
Zestaw podtynkowy  
WC Nexo Slim
8433290861471
bezkołnierzowa miska
antybakteryjna deska  
wolnoopadająca slim  
z funkcją łatwego  
wypinania
wąski stelaż podtynkowy
10 lat gwarancji 

1098 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=5902115735585+5907720689070+8433290602227
https://www.castorama.pl/result/?q=8433290936148+8433290861471+4005176583469
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Zestaw podtynkowy  
WC Bau
4005176390555
stelaż  
miska bezkołnierzowa  
deska duroplastowa 
wolnoopadająca 
z szybkim demontażem 
przycisk chrom
pneumatyczny  
system spłukiwania
5 lat gwarancji

948 zł

Miska WC Modo Pure
5906976950200
bezkołnierzowa
deska duroplastowa
wolnoopadająca
z szybkim demontażem
7 lat gwarancji

1098 zł

Zestaw podtynkowy WC Luvio
5901771070870
miska bezkołnierzowa
deska duroplastowa wolnoopadająca 
z szybkim demontażem, przycisk chrom
dostępny także z przyciskiem czarnym

1348 zł

Zestaw podtynkowy  
WC Mille/Oti
5901771067382 
stelaż
miska bezkołnierzowa
deska duroplastowa
wolnoopadająca
przycisk chrom
10 lat gwarancji
dostępny także
z czarnym przyciskie
- 998 zł 

948 zł

 

estetyka przede wszystkim

     to mi pasuje!

Stelaż WC Unifix Delta 51 cm
4025410950017
czarny przycisk
10 lat gwarancji

848 zł

higieniczny system
FRESH – łatwo

dostępny koszyczek  
na kostki WC

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=5901771070870+5901771067382
https://www.castorama.pl/result/?q=5906976950200+4025410950017+4005176390555
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Stelaż podtynkowy  
WC Unifix Delta 50 cm
4025416348702  
przycisk chrom 
10 lat gwarancji 
dostępny także z przyciskiem  
białym i czarnym

798 zł

Miska WC Teesta 
3663602690733 
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem  
10 lat gwarancji 
548 zł

1246 zł/zest.

Stelaż WC Solido  
z pionowym wzmocnieniem
4005176642906  
przycisk chrom
5 lat gwarancji
698 zł

Stelaż podtynkowy WC  
Solido 3 w 1
4005176913969
przycisk chrom
5 lat gwarancji
dostępny także z przyciskiem  
Even białym i chrom

548 zł
Stelaż podtynkowy  
WC Opti 
5901771067573
przycisk chrom
10 lat gwarancji 
dostępny także  
z przyciskiem czarnym 

578 zł

Stelaż podtynkowy  
WC Enviro 
5901771000839
przycisk chrom
10 lat gwarancji
dostępny także z przyciskiem czarnym 

618 zł

Stelaż podtynkowy  
WC Slim
8433290860085
przycisk chrom
10 lat gwarancji
dostępny także  
z przyciskiem czarnym 

518 zł

Stelaż podtynkowy  
WC Active One
8433290968705 
przycisk chrom 
10 lat gwarancji 
dostępny także z przyciskiem czarnym

598 zł

pneumatyczny 
system 

spłukiwania

pneumatyczny 
system 

spłukiwania

pneumatyczny 
system 

spłukiwania

OSZCZĘDZAJ WODĘ!

Łazienka lubi ekologiczne rozwiązania. 
Urządzenia oszczędzające wodę w toaletach, 

bateriach i prysznicach pomogą zmniejszyć jej 
zużycie nawet o 50 litrów dziennie na osobę!

Więcej na temat zrównoważonego rozwoju na
castorama.pl/nasza-sfera

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602690733+4005176642906
https://www.castorama.pl/result/?q=8433290860085+4005176913969+5901771067573+8433290968705+5901771000839+4025416348702
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Kompakt WC  
Cavally wysoki
3663602690528
bezkołnierzowy  
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem

698 zł

Kompakt WC  
Cavally Dual
3663602690559
bezkołnierzowy 
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem  
odpływ poziomy  
i pionowy

748 zł

K
O

M
P

A
K

T
Y

 W
C

Kompakt WC to bardzo 
wygodne rozwiązanie 

szczególnie dla osób starszych. 
Jest wyższy, dzięki czemu 

osobom z ograniczoną 
ruchowością łatwiej jest na nim 

siadać i z niego wstawać. 

CZY WIESZ, ŻE

Kompakt WC Cavally  
z umywalką
3663602690580
bezkołnierzowy  
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem

898 zł

 

łatwy do utrzymania w czystości

     to mi pasuje!

Kompakt WC Cavally 
3663602690467 
bezkołnierzowy, deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem
dostępny w wersji z odpływem  
pionowym lub poziomym  
10 lat gwarancji

598

wysoki  
- 88 cm

po dosunięciu 
do ściany nie ma 

wolnej przestrzeni

https://www.castorama.pl/kom-wc-cavally-bk-poz-dur-wo-sw-id-1095691.html
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602690528+3663602690559+3663602690580
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Kompakt  
WC Nevada
5902115712807
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim  
demontażem  
10 lat gwarancji

448 zł

Kompakt WC Seno 
5902115720833
bezkołnierzowy
deska duroplastowa 
wolnoopadająca 
z szybkim demontażem  
10 lat gwarancji

598 zł

398 zł
Kompakt WC Taza 
5907720657994
deska wolnoopadająca 
10 lat gwarancji

Kompakt WC Paros 
5902115795732 
deska duroplastowa
wolnoopadająca
10 lat gwarancji 

428 zł

Kompakt WC Lagon 
3663602690337
deska wolnoopadająca 
5 lat gwarancji

298 zł

Kompakt WC Jabi 
5059340254067
bezkołnierzowy  
poziomy, 3/5 l  
z deską  
wolnoopadającą

468 zł

Kompakt WC Teesta
3663602690498
bezkołnierzowy 
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem 
dostępny w wersji  
z odpływem pionowym  
lub poziomym  
10 lat gwarancji

698 zł

Kompakt WC  
Nova Prem
5903884002830 
bezkołnierzowy
deska duroplastowa
wolnoopadająca
z szybkim demontaże
10 lat gwarancji 

898 zł

na castorama.pl

Pełna 
oferta

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602690498+3663602690337+5902115795732+5902115712807
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340254067+5902115720833+5903884002830+5907720657994
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D
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Deska Genoa 
5059340081304
duroplastowa  
wolnoopadająca
motyw ryb

128 zł
Deska  Genoa 
5059340081298
duroplastowa  
wolnoopadająca

128 zł

Deska Himara 
3663602903963
polipropylenowa
biała

34,98 zł

Deska Genoa 
3663602904076
duroplastowa 
wolnoopadająca
taupe

118 zł

Deska Palmi 
3663602960997
MDF
srebrna 

118 zł
Deska Palmi 
3663602961000
MDF
taupe 

118 zł

Deska Pilica 
5059340081205
MDF  
wolnoopadająca
beżowa

128 zł

Deska Diani 
3663602904083
duroplastowa wolnoopadająca  
szybki demontaż
biała

99,98 zł

Deska Kouban 
5059340081175
wolnoopadająca
biała

69,98 zł

Deska 
3663602903956
polipropylenowa 
biała

22,98 zł

1.    Deska Genoa – 128 zł  
5059340081311 
duroplastowa  
wolnoopadająca 
kamień

2.    Deska Pilica – 128 zł 
5059340081236 
MDF  
wolnoopadająca 
błyszcząca

3.    Deska  Pilica – 128 zł 
5059340081229 
MDF  
wolnoopadająca

4.    Deska Cervia – 178 zł  
3663602904304 
lity dąb  
naturalny 
marmur

5.    Deska  Diani – 128 zł  
5059340081366 
duroplastowa 
płytki ceramiczne

6.    Deska Diani – 128 zł 
5059340081373 
duroplastowa 
wolnoopadająca  
szybki demontaż 
art déco

7.    Deska  Pilica – 128 zł  
5059340081212 
MDF  
wolnoopadająca 
motyw  
marynistyczny

8.  Deska Cavally – 148 zł 
3663602466314 
duroplastowa  
wolnoopadająca 
szybki demontaż 
biała

9.  Deska Tanaro – 168 zł 
5059340081540 
duroplastowa  
wolnoopadająca 
beżowa

10.  Deska Morava – 148 zł  
5059340081380 
MDF  
wolnoopadająca  
szybki demontaż 
szara

11.  Deska Morava – 148 zł 
5059340081397 
MDF  
wolnoopadająca  
szybki demontaż 
szara 

1

4

3

7

11

10

8

6

5

9

2

Deska Havel
5059340081403
duroplastowa  
wolnoopadająca
szybki demontaż 
regulowane zawiasy 
biała

158 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602904083+3663602903956+3663602903963+5059340081175+3663602904076+3663602960997+3663602961000+5059340081205+5059340081304+5059340081298
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340081403+5059340081311+5059340081236+5059340081229+3663602904304+5059340081366+5059340081373+5059340081212+3663602466314+5059340081540+5059340081380+5059340081397
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Grzejnik elektryczny  
Solna 
3663602438236
wym. 107 x 54,5 cm  
moc 500 W
orientacja pionowa  
termostat

398 zł

G
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Grzejnik łazienkowy profilowany
3663602844655
wym. 70 x 40 cm, moc 272 W
podłączenie dolne
dostępne także inne wymiary

198 zł

Grzejnik łazienkowy płaski 
3663602845119
wym. 110 x 30 cm, moc 319 W
podłączenie dolne
dostępne także inne wymiary

298 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik łazienkowy 
5902768219746
wym. 94 x 50 cm, moc 710 W
podłączenie dolne i boczne
dostępne także inne wymiary

528 zł

Grzejnik łazienkowy 
profilowany chrom
3663602844648
wym. 70 x 40 cm, moc 165 W
podłączenie dolne 
dostępne także inne wymiary

278 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik łazienkowy Boxwood 
5059340204642
wym. 90 x 50 cm, moc 379 W
podłączenie centralne
dostępne także inne wymiary

448 zł
Grzejnik łazienkowy profilowany 
5059340502359
wym. 70 x 40 cm, moc 272 W
podłączenie dolne
dostępne także inne wymiary

198 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik łazienkowy  
Duala
5059340010960
wym. 105 x 45 cm 
moc 438 W
podłączenie dolne
dostępne także  
inne wymiary

398 zł

180

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602438236+3663602844655+5059340502359
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602844648+5059340010960+3663602845119+5059340204642+5902768219746
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Grzejnik łazienkowy Loreto
3663602428916
wym. 50 x 100 cm, moc 546 W
podłączenie dolne
dostępne także inne wymiary 

518 zł
Grzejnik łazienkowy Piatto 
5907710981580
wym. 77 x 43 cm, moc 326 W
podłączenie dolne i boczne 
dostępne także inne wymiary 

348 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik łazienkowy Kleo 
5906728450446
wym. 98 x 54 cm, moc 424 W 
podłączenie dolne i centralne 
dostępne także inne wymiary

798 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik łazienkowy Rubin 
5906728450682
wym. 95 x 48 cm, moc 424 W
podłączenie dolne
dostępne także inne wymiary

448 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik łazienkowy CL
5906728450835
wym. 94 x 50 cm, moc 710 W
podłączenie dolne i boczne
dostępne także inne wymiary

648 zł
Grzejnik łazienkowy Snap 
5903918092417
wym. 110 x 50 cm, moc 662 W
podłączenie dolne 
dostępne także inne wymiary

578 zł

Grzejnik łazienkowy Wolfsbane 
3663602845515
wym. 90 x 50 cm, moc 405 W
podłączenie dolne, satyna
dostępne także inne wymiary 

348 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik łazienkowy Beryl 
5906728450552
wym. 95 x 44 cm, moc 358 W
podłączenie dolne i boczne
dostępne także inne wymiary

448 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik łazienkowy  
Cyrkon 
5906728450873
wym. 75 x 50 cm, moc 315 W
podłączenie dolne
dostępne także 
inne wymiary 

548 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

miejsce 
na ręcznik

https://www.castorama.pl/result/?q=5906728450873+3663602845515+5906728450552
https://www.castorama.pl/result/?q=5907710981580+5906728450682+3663602428916+5903918092417+5906728450835+5906728450446
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Zamów 
i odbierz
na castorama.pl
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wysoka moc 
grzewcza

Grzejnik dekoracyjny Wickham
3663602847519
wym. 60 x 100 cm, moc 642 W 
podłączenie dolne
dostępny także 
3663602847557, antracyt 

698 zł

184

Grzejnik dekoracyjny 
Oval podwójny 
5907667853022
antracyt, wym. 170 x 41 cm  
moc 1607 W   
podłączenie dolne
5907667852995, biały - 1428 zł   
dostępny także pojedynczy 
5907667856610, antracyt - 948 zł
5907667850533, biały - 948 zł    

1428 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny 
Mabx
5905253460784
wym. 180 x 67 cm
moc 2533 W
podłączenie centralne
czarny  

2998 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny 
Afrnx
5905253150227
wym. 180 x 40 cm
moc 1570 W 
dostępne także: 
5905253165511
grafit - 2248 zł
5905253188466, czarny - 2248 zł  

2048 zł

lat

gwara ncjilat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny 
Wickham
3663602847533
wym. 48 x 180 cm
moc 979 W
podłączenie boczne dolne
dostępne także:  
3663602847571, antracytowy
oraz różne wymiary
 

748 zł

lat

gwara ncji

 

ociepli wnętrze w pięknym stylu

     to mi pasuje!

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602847533+3663602847571+3663602847519+3663602847557
https://www.castorama.pl/result/?q=5907667853022+5907667852995+5907667856610+5907667850533+5905253150227+5905253165511+5905253188466+5905253460784
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 możliwość 
regulacji 

w pionie lub 
w poziomie

Zestaw termostatyczny  
prosty/kątowy Flexo
3430650479425, chrom 
regulacja kąta montażu 90°/180°
dostępne także: biały, czarny

348 zł
Zestaw termostatyczny  
Duoplex 
5907732088823, czarny 
głowica M30 
dostępne także:  
biały, antracyt, chrom

208 zł
Zestaw termostatyczny  
osiowy 
5907732088878, biały
głowica M30  
dostępne także:  
antracyt, chrom, czarny

188 zł
Zestaw  termostatyczny  
kątowy
5907732088885, antracyt
głowica M30
dostępne także:
chrom, czarny oraz prosty

118 zł

Zestaw termostatyczny  
prosty
5901095663123
dostępny także kątowy 

54,98 zł
Zestaw termostatyczny
Opticomfort 
5907732030020, prosty 
5907732030037, kątowy
głowica M30

91,98 zł
Zestaw termostatyczny
3-elementowy
5702425099052, prosty 
5702425099069, kątowy
głowica click 

128 zł
Pakiet termostatyczny 
5907752648014, prosty
5907752648007, kątowy
głowica M28

79,98 zł

Grzejnik dekoracyjny  
Kensal 
3663602428732
wym. 180 x 50 cm 
moc 1523 W  
podłączenie boczne, dolne  
dostępne także inne wymiary
 

1148 zł

Grzejnik dekoracyjny Nodi 
5901804725524
wym. 160 x 39 cm, moc 737 W
podłączenie centralne
dostępne także inne wymiary

 

678 zł

Zestaw zaworów  
grzejnikowych
kątowych
5907732088731
 

118 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Grzejnik 
dekoracyjny  
Terma Nodi 
5901804725494
wym. 60 x 99 cm
moc 768 W, podłączenie 
boczne
dostępny także 
5901804725487, biały  

878 zł

Pamiętaj o:

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=5901804725524+5907732088731+3663602428732
https://www.castorama.pl/result/?q=5901804725494+5901804725487
https://www.castorama.pl/result/?q=5901095663123+5907752648014+5907752648007+5907732030020+5907732030037+5702425099052+5702425099069+5907732088885+5907732088878+5907732088823+3430650479425
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Termostat LCD programowalny 
VALKLA
3663602690146
do wszystkich systemów ogrzewania 
podłogowego, zakres regulacji 
temperatury od +5°C do +40°C  
tryb wakacyjny, tygodniowy regulator 
czasowy, czujnik otwartych okien 

178 zł

lat

gwara ncji

Mata grzejna pod podłogę drewnianą
3663602690108, 300 W/2 m² 
dostępne także:
3663602690115, 750 W/5 m² - 518 zł
3663602690122, 1500 W/10 m² - 848 zł  
3663602690139, 2250 W/15 m² - 1148 zł 

358 zł

Mata grzejna pod płytki
3663602690054, 300 W/2 m²
dostępne także:
3663602690047 
150 W/1 m² - 148 zł 
3663602690061 
450 W/3 m² - 288 zł 
3663602690078 
600 W/4 m² - 348 zł 
3663602690085, 
50 W/5 m² - 448 zł 
3663602690092 
1500 W/10 m² - 798 zł

228 zł
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Mata grzejna pod płytki 
5901812590817, 340 W/2 m²

dostępne także:
5901812590718, 170 W/1 m² - 168 zł

5901812590824, 510 W/3 m² - 308 zł 
5901812590831, 680 W/4 m² - 368 zł

5901812590848, 850 W/5 m² - 438 zł 
5901812590855, 1700 W/10 m² - 818 zł  

248 zł

lat

gwara ncji

Termostat dotykowy  
TVT 30BS
5901812590985 
zakres regulacji
temperatury od +5°C
do +60°C, podtynkowy
programowalny, ekran dotykowy

268 zł
Termostat dotykowy WiFi
TVT 31 WiFi
5901812597052
zakres regulacji 
temperatury od +5°C 
do +99°C, podtynkowy 
programowalny, ekran dotykowy 

298 zł

lat

gwara ncji

Mata izolacyjna
3663602427216
wym. 1200 x 600 mm 

72,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602690108+3663602690115+3663602690122+3663602690139
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602427216+5901812590817+5901812590718+5901812590824+5901812590831+5901812590848+5901812590855
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602690146+5901812590985+5901812597052
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602690054+3663602690047+3663602690061+3663602690078+3663602690085+3663602690092
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ramka panel kratka 
wentylacyjna

korpus panel wentylator

Jak zaplanować 
instalację wentylacyjną?
Odprowadza nadmiar wilgoci, poprawia 
jakość powietrza i utrzymuje odpowiednią 
temperaturę. Dobrze ją zaplanuj, aby  
zapobiec powstawaniu pleśni, zniszczeniu 
ścianek działowych, gipsu, farby, mebli czy 
instalacji elektrycznej. 

Punktowa wentylacja 
mechaniczna
Doskonale sprawdza się w miejscach, 

w których montaż sterowanej wentylacji 

mechanicznej jest niemożliwy. System 

wymusza wymianę powietrza w danym 

pomieszczeniu dzięki wlotom wentylacyjnym 

działającym lokalnie. Wloty wentylacyjne 

są instalowane na ścianach lub suficie, 

a powietrze jest usuwane bezpośrednio  

na zewnątrz.

Wymuszony przepływ 
powietrza
Zapobiegająca nadmiernej wilgoci 

i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów 

wentylacja punktowa (zależnie od modelu) 

może działać na włącznik, timer, czujnik 

wilgotności lub czujnik ruchu. 

Stały przepływ powietrza
Zapobiegająca nadmiernej wilgoci 

i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów 

wentylacja działa w trybie ciągłym 

z możliwością ustawienia prędkości działania.

dostępne kolory paneli

Wentylator 
5907641454344
wydajność 95 m³/h
poziom głośności 34 dB 

34,48 zł
Wentylator łazienkowy Fabio  
WFB 100 H
5905033312883
wydajność 90 m³/h, poziom  
głośności 37 dB
dostępny także 
5905033302297, 125 H - 168 zł 

138 zł
Wentylator dwubiegowy  
Loop śr. 100 mm
5905033309715
wydajność 47/70 m3/h,  
poziom głośności 26/32 dB  
dwa tryby pracy

138 zł

Osłona wentylacyjna śr. 100 mm  
z kołnierzem 166 x 150 mm
5905033304352
dostępne różne kolory i wymiary  

14,48 zł
Osłona wentylacyjna śr. 135 mm
z kołnierzem 100 mm 
5905033304659
dostępne różne kolory i wymiary 

9,58 zł

Osłona wentylacyjna  
śr. 125 mm z kołnierzem 166 x 176 mm
5905033304406
dostępne różne kolory i wymiary   

18,48 zł

Ramka do panela 100 mm 
5905033313057
kolor biały 

9,28 zł
Panel Trax Glass 100 mm 
5905033310704 

44,98 zł
Korpus wentylatora 
Turbo 100 mm
5905033310131 

60,98 zł
Korpus wentylatora Silent 100 mm 
5905033310087
wydajność 110 m³/h 
poziom głośności 36 dB 
dostępna także wersja o większej  
wydajności do 125 m3/h 

62,98 zł

Wentylator kanałowy  
100VKO1 standard
5907641451510
wydajność 106 m³/h
poziom głośności 37 dB 

71,98 zł
Wentylator  
kanałowy TT100
5907641451480
wydajność 187 m³/h
poziom głośności 35 dB 

218 zł

Wentylator sufitowy Sateo
śr. 100 mm
5905033303874
wydajność 87 m³/h
poziom głośności 38 dB 

68,98 zł

Rekuperator kompaktowy
HRV100P
5905033314474
wentylacja z odzyskiem ciepła
możliwość dostosowania do grubości ściany 260-405 mm
dostępny również rekuperator
kompaktowy HRV125P
5905033312920 - 748 zł 

648 zł
Rekuperator  
TwinFresh RA1-50
4824032331460
wydajność 25-50 m³/h, zapewnia stały dopływ 
powietrza do pomieszczenia, oczyszcza napływające 
powietrze, usuwa nieprzyjemne zapachy

1198 zł

Kanał okrągły
5906046101266
śr. 100 mm x 1000 mm 

19,48 zł
Kanał 
5906046100962
wym. 204 x 60 x 1000 mm 

39,48 zł
Kanał płaski  
5906046102720
wym. 120 x 60 x 1000 mm

21,48 zł

Kratka dekoracyjna z żaluzją
5905033315518 
śr. 100 mm
dostępne różne kolory i wymiary 

40,48 zł

Kratka dekoracyjna z żaluzją 
5905033315457, inox  
wym. 140 x 140 mm 
dostępne różne kolory i wymiary 

55,98 zł
Kratka dekoracyjna z żaluzją 
5905033315396, biała 
wym. 140 x 140 mm 
dostępne różne kolory i wymiary

44,98 zł

Kratki wentylacyjne

Rekuperatory 
punktowe

Kanały i wentylatory kanałowe

pilot pilot

https://www.castorama.pl/result/?q=5905033304659+5905033304352+5905033304406+5905033315518+5905033315457+5905033315396
https://www.castorama.pl/result/?q=5905033314474+5905033312920+4824032331460
https://www.castorama.pl/result/?q=5905033313057+5905033310704+5905033310131+5905033310087+5907641454344+5905033303874+5905033312883+5905033302297+5905033309715
https://www.castorama.pl/result/?q=5907641451510+5907641451480+5906046101266+5906046102720+5906046100962


Farba kolorowa  
Dekoral Łazienka  
& Kuchnia 2,5 l
5904000018919
26 kolorów
33,19 zł/l 

82,98 zł

Farba  

renowacyjna  

GoodHome Płytki  

750 ml

3663602584216
79,97 zł/l 

59,98 zł

Farba  

renowacyjna  

GoodHome  

Grzejniki & AGD  

750 ml

3663602584100
59,97 zł/l 

44,98 zł
Farba  

renowacyjna  

GoodHome  

Kuchnia i meble  

kuchenne  

750 ml

3663602583370
79,97 zł/l

59,98 zł

Farba  

renowacyjna  

V33 Płytki  

ceramiczne  

750 ml

3153895117685
113,31 zł/l

84,98 zł

Farba biała  

Beckers  

Interio Pro  

do kuchni i łazienek  

5 l

7311237111746
37,60 zł/l

188 zł
Farba kolorowa  

Magnat  

Ceramic 2,5 l

5903973219958
51 kolorów
39,99 zł/l 

99,98 zł Ś
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Szkło

Armatura

Produkty techniczne

Środek Sidolux  

Profi  

odkamieniacz  

750 ml

5902986203121
26,64 zł/l

19,98 zł
Spray do mycia  

łazienek  

Oro Perfekt 1 l

5907176885453

20,48 zł

Żel do udrożniania  

rur i odpływów  

ORO Perfekt 1 l 

4000869010246

21,48 zł

Spray  

pleśniobójczy  

Pufas 500 ml

4007954054123
56,96 zł/l 

28,48 zł

Odtykacz

do kanalizacji

w żelu Starwax  

1 l

3365000431818

33,98 zł

Środek HG  

do usuwania  

pleśni 500 ml

8711577014087
85,96 zł/l

42,98 zł

Środek HG  

Czysta łazienka  

pianka 500 ml

8711577014384
65,96 zł/l

32,98 zł
Środek  

do mycia kabin  

prysznicowych  

Starwax 500 ml

3365000433881
83,96 zł/l

41,98 zł

Płyn do mycia  

szyb i luster 

Ludwik 750 ml

5900498027013
11,31 zł/l

 

8,48 zł
Środek  

do mycia szyb  

i luster Oro 1 l

5907176885415

15,98 zł
Płyn Starwax  

czyste szyby  

500 ml

3365000431573
55,96 zł/l

27,98 zł
Płyn Starwax  

czyste szyby 1 l

3365000431580

34,98 zł

Środek HG  

Czyste fugi  

500 ml

8711577130527
65,96 zł/l

32,98 zł
Środek HG  

Ochrona fug  

podłogowych  

i ściennych 250 ml

8711577015756
351,92 zł/l

87,98 zł

Farby do ścian i sufitów

Farby renowacyjne

ROZWIĄZANIA  
z mieszalnika

Znajdź swój wymarzony kolor 

wśród ponad 2 milionów barw!
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Pamiętaj o:

Czyściwo

5059340120706
440 listków
 

24,98 zł
Ściereczki  

z mikrofibry

3663602564607
5 szt.
 

17,98 zł

NOWOŚĆ

https://www.castorama.pl/result/?q=5903973219958+5904000018919+7311237111746
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602584100+3663602583370+3663602584216+3153895117685
https://www.castorama.pl/result/?q=5900498027013+5907176885415+3365000431573+3365000431580
https://www.castorama.pl/result/?q=5902986203121+5907176885453+8711577014384+3365000433881
https://www.castorama.pl/result/?q=4000869010246+3365000431818+3663602564607+5059340120706+4007954054123+8711577130527+8711577014087+8711577015756


Wskażemy także konkretne 

produkty, które są przyjazne dla 

środowiska, zdrowia i portfela.

Skupimy się na kilku kategoriach, które 

pomogą nam w tworzeniu dobrych 

i zrównoważonych domów.

Nasza Sfera to program 

popularyzujący rozwiązania przyjazne 

środowisku, wspierający tworzenie 

zrównoważonych domów i ogrodów. 

Działając zgodnie z przyjętą strategią, 

chcemy inspirować do zmiany nawyków 

na lepsze, proekologiczne. 

Zależy nam na tym, aby każdy  

z nas wybierał produkty świadomie.  

W Naszej Sferze będziemy prezentować 

wydarzenia oraz porady, które przyczynią 

się do zmiany świadomości i stylu życia 

na zdrowszy, bardziej odpowiedzialny 

i  zrównoważony.  

Woda jest jednym z najcenniejszych 

surowców. Coraz częściej słyszymy  

o jej prognozowanych deficytach  

w przyszłości. Wspólnie możemy temu 

zaradzić, decydując się na ekologiczne 

rozwiązania, np. odzyskując wodę  

z deszczówki bądź stawiając na montaż 

urządzeń oszczędzających wodę  

w naszych domach.

Promujemy podejmowanie świadomych 

wyborów i decydowanie się na produkty  

dobrej jakości, które posłużą przez lata.  

Warto kierować się zasadą 3 x R:  

Reduce, Reuse, Recycle. 

Oszczędność 
energii

Zdrowie i dobre 
samopoczucie

Oszczędność wody

Rozsądna
konsumpcja

Naszymi działaniami promujemy 

rozwiązania, które prowadzą do 

zmniejszenia zużycia energii. Stawiamy 

na odnawialne źródła energii i wybór 

energetycznie efektywnych produktów. 

Tworzenie bezpieczniejszych  

i zdrowszych domów może znacząco 

poprawić nasz komfort. Wspieramy 

aktywny styl życia. Wybierając produkty 

bez toksycznych substancji, chronimy 

zarówno siebie, jak i środowisko.

W Castoramie oferujemy produkty, które 

zawierają drewno i papier certyfikowane 

w systemach certyfikacji wyznaczających 

standardy odpowiedzialnej gospodarki leśnej. 

Wybierając produkty oznaczone logo FSC®, 

pomagasz dbać o środowisko oraz wspierasz 

rozwój i ochronę obszarów leśnych.

Od ponad 20 lat powierzchnia lasów na świecie 

stopniowo maleje. Dlatego też tak ważne jest mądre 

korzystanie z zasobów leśnych, by mogły nimi 

cieszyć się również przyszłe pokolenia! 

Certyfikat FSC® potwierdza, że dany las jest 

gospodarowany w sposób chroniący naturalny 

ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności 

oraz pracowników, a jednocześnie opłacalny 

ekonomicznie.

Dzięki logo FSC® na produkcie możesz być pewien, 

że nie został on wyprodukowany kosztem lasu, 

zwierząt, roślin ani ludzi, których byt od niego zależy. 

Wypatruj więc logo FSC® podczas kolejnej wizyty 

w hipermarkecie, markecie budowlanym, sklepie 

meblowym czy kawiarni. 

Codziennie podejmujemy ważne decyzje  

– kiedy zobaczysz logo FSC®, możesz dokonać 

wyboru, który przyczyni się do ochrony 

światowych lasów. 

FSC® to znak,  
że dbamy o lasy
Lasy to płuca Ziemi. Nie tylko pochłaniają 
dwutlenek węgla i produkują tlen, ale dla  
1,6 miliarda ludzi są głównym źródłem utrzymania, 
leków, paliwa, żywności i schronienia.  
Stanowią również środowisko życia dla wielu 
gatunków zwierząt i roślin. 

Odpowiedzialne 
gospodarowanie  
zasobami
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spełniamy 
marzenia  

o idealnych 
łazienkach

już od

lat

g

wara ncji

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Castorama Polska Sp. z o. o. 

zastrzega, że ceny i asortyment produktów dostępnych w naszych poszczególnych sklepach mogą się różnić od podanych w katalogu z uwzględnieniem 

tego, że wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Dostępność niektórych produktów może być ograniczona tylko do wybranych sklepów lub na zamówienie 

klienta (szczegółowe informacje o dostępności produktów znajdują się na castorama.pl). Sprzedawca informuje, że zdjęcia umieszczone w katalogu mogą 

odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

Kolumna prysznicowa  
Kever z baterią  
termostatyczną
5059340085708  
wym. deszczownicy  
20 x 20 cm 

598 zł

urzeka designem,  

   zachwyca ceną

       to mi pasuje!

https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-kever-czarna-id-1130472.html



