
oszczędzasz 
118 zł

oferta ważna od 23.09. do 13.10.2019 roku

Drodzy Klienci zapraszamy do naszych sklepów w niedzielę 29.09.2019 roku.Drodzy Klienci zapraszamy do naszych sklepów w niedzielę 29.09.2019 roku.

oszczędzasz 
118 zł

548 zł/zestaw
wiertarkowkrętarka 
z udarem 18 V, 4,0 Ah  
kod 214959, 518 zł 
0-480/0-1700 obr./min 
moment obrotowy 50 Nm
silnik bezszczotkowy, walizka   

akumulator 18 V, 2,0 Ah
kod 214967, 148 zł 

nowość

panel podłogowy dąb amur 
kod 321757 
AC3, gr. 7 mm, 
opak. 2,663 m2, 39,89 zł/opak.

14,98 zł/m2
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https://www.castorama.pl/result/?q=214959+214967
https://www.castorama.pl/result/?q=321757


a otrzymasz a na drugą puszkę otrzymasz rabat1 zł* 50%*2 x 2,5 l, 2 x 2,5 l,2,5 lKup Kup farby białej za 

skrzydło 
drzwiowe 
roma**
kod 927697 
kolor akacja, szer. 70 i 80 cm 
pełne, pokojowe, z tulejami  

148zł/szt.

skrzydło 
drzwiowe 
tre**
kod 927716 
kolory: dąb sonoma, białe 
orzech north 
szer. 70 i 80 cm
pełne, pokojowe, 
z podcięciem wentylacyjnym 
konstrukcja modułowa z MDF-u 

228zł/szt.

skrzydło 
drzwiowe 
minoris**
kod 923684 
kolor silver, szer. 70 i 80 cm 
pełne, pokojowe, 
z podcięciem wentylacyjnym
konstrukcja modułowa z MDF-u 

298 zł/szt.

farba kolorowa
voice of color 2,5 l 
kod 745011 
50 kolorów, 19,99 zł/l

49,98 zł

farba kolorowa 
dulux easycare 2,5 l 
kod 742417 
60 kolorów, 23,99 zł/l

59,98 zł

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

* Przy zakupie dwóch puszek farby kolorowej VOICE of COLOR o pojemności 2,5 l rabat 50% 
na drugą puszkę. Oferta obowiązuje od 23.09. do 13.10.2019 lub do wyczerpania zapasu.

* Przy zakupie dwóch puszek 2,5 l farby kolorowej Dulux EasyCare, odbierz 2,5 l farby białej 
Dulux Fresh White za 1 zł. Oferta obowiązuje od 23.09. do 13.10.2019 lub do wyczerpania zapasu.

gres 
szkliwiony 
polerowany 
mavros
kod 416918 
wym. 60 x 60 cm
opak. 1,44 m2

IV klasa ścieralności
kolor bianco
kod 415765, kolor nero 
rektyfi kowany 
mrozoodporny 

89,98 zł/m2

gres 
norwegio
kod 417198 
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2, IV klasa ścieralności, szkliwiony 
kolor light grey
kod 417196, kolor grey 
kod 417192, beige 
kod 417194, brown 
mrozoodporny 

24,98 zł/m2

gres heritage 
kod 414432 
wym. 33,15 x 33,15 mm 
opak. 1,32 m2

IV klasa ścieralności
kolor black  
kod 412780, kolor mix 
mrozoodporny 

88,98 zł/m2 

panel podłogowy 
dąb mekong
kod 321761 
AC5, gr. 8 mm 
opak. 2,397 m2, 71,86 zł/opak.

29,98 zł/m2

deska 3-warstwowa dąb easy natur olej
kod 320662 
wym. 14 x 180 x 1092 mm, 3-lamelowa
gr. warstwy wierzchniej 3,2 mm
opak. 1,58 m2, 115,31 zł/opak.

72,98 zł/m2

panel podłogowy 
dąb ganges
kod 321966 
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga 
opak. 2,397 m2, 64,67 zł/opak.

26,98 zł/m2 

deska visby olejowana
kod 318996
wym. 15 x 90 x 300-1200 mm 
szczotkowany dąb, pióro-wpust, olej 
opak. 0,864 m2, 119,23 zł/opak.

138 zł/m2

nowość

panel podłogowy 
dąb shoreland 
kod 321970 
AC4, gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga 
opak. 1,73 m2, 69,17 zł/opak.

39,98 zł/m2

49,98 zł/m2 

glazura phonique 
kod 417666  
wym. 30 x 60 mm, opak. 1,44 m2, kolor grys  
kod 417668 struktura a, 19,98 zł/szt.
kod 417669 struktura b, 19,98 zł/szt.

gres 
silver peak 
kod 417655 
wym. 60 x 60 cm 
opak. 1,05 m2

IV klasa ścieralności 
kolor grey
kod 417656 
szkliwiony, kolor light grey 
rektyfi kowany 
mrozoodporny 

27,98 zł/m2

39,98 zł/m2 

glazura lexington 
kod 417447, kolor light 
wym. 30 x 60 mm, opak. 1,44 m2

kod 417448, kolor dark 
kod 417449, dekor, 63,98 zł/m2

kod 417625, dekor twist, 49,98 zł/szt.

deska dąb family
kod 308235 
wym. 14 x 130 x 725 mm 
1-lamelowa, 4-stronnie fazowana 
opak. 0,65 m2, 64,99 zł/opak.

99,98 zł/m2

farba kolorowa bondex 
smart paint 2,5 l
kod 737564 
50 kolorów, 25,99 zł/l

64,98 zł

farba tikkurila 
super white 10 l + 10%
kod 742080 
8,63 zł/l

94,98 zł

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

54,98 zł

farba biała 
dulux fresh white 2,5 l 
kod 739689 
0,40 zł/l

oferta 
specjalna

oferta 
specjalna

oferta 
specjalna

oferta 
specjalna

zobacz pełną ofertę na castorama.pl2

Zamów 
transport

https://www.castorama.pl/result/?q=321966
https://www.castorama.pl/result/?q=321761
https://www.castorama.pl/result/?q=321970
https://www.castorama.pl/result/?q=320662
https://www.castorama.pl/result/?q=308235
https://www.castorama.pl/deska-15x90-visby-olejo-0-864m2-id-1100865.html
https://www.castorama.pl/result/?q=417198+417196+417192+417194
https://www.castorama.pl/result/?q=417655+417656
https://www.castorama.pl/result/?q=417447+417448+417449+417625
https://www.castorama.pl/result/?q=414432+412780
https://www.castorama.pl/result/?q=416918+415765
https://www.castorama.pl/result/?q=417666+417668+417669
https://www.castorama.pl/farba-hybrydowa-bondex-smart-paint-czerwony-w-sam-raz-2-5-l-id-1016513.html
https://www.castorama.pl/result/?q=741784
https://www.castorama.pl/result/?q=742080
https://www.castorama.pl/result/?q=742417+739689
https://www.castorama.pl/farba-dekoral-voice-of-color-algi-morskie-2-5-l-id-1109103.html
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-everhouse-roma-80-prawe-akacja-id-1112607.html
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-everhouse-tre-80-prawe-dab-sonoma-id-1112560.html
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-winfloor-minoris-80-prawe-silver-id-1038098.html


od pomysłu 
do projektu

288 zł 
szafka wisząca belluno 50 cm 
z umywalką* 
kod 516771 
wym. 52 x 39,6 x 45 cm, kolor biały
słupek belluno
kod 516770
wym. 30 x 150 x 28 cm, kolor biały, 198 zł
ciche domykanie
fronty lakierowane na wysoki połysk
* cena nie obejmuje baterii 

grzejnik 
elektryczny 
kandor 
kod 508654 
moc 500 W 
wym. 55 x 98 cm 
wyświetlacz LCD
programator 
termostat 
w zestawie 
elementy montażowe
technologia 
bezpłynowa 

298zł

lat

gwa ra n cji

10

lat

gwa ra n cji

10
lat

gwa ra n cji

5

zestaw 
podtynkowy 
wc arteco 
kod 521998 
stelaż, miska bezkołnierzowa 
deska wolnoopadająca 
przycisk chrom 
miska bezkołnierzowa ułatwiająca 
czyszczenie 

598 zł 

398zł
kabina 
półokrągła 
orion z niskim 
brodzikiem 
kod 502145 
wym. 80 x 80 x 195 cm 
szkło grafi towe
profi le w kolorze satyny 
kod 502146
wym. 90 x 90 x 195 cm, 478 zł
regulowane profi le 

zestaw 
prysznicowy 
logis e 
kod 521652 
bateria umywalkowa
bateria prysznicowa
słuchawka na drążku w komplecie 
dostępny także zestaw wannowy
kod 521651 

498zł

lat

gwa ra n cji

5

bateria 
umywalkowa lazu 
kod 521626
kolor czarny 
gumowy perlator łatwy do czyszczenia 
korek automatyczny 
dzięki regulatorowi zużywa do 40% mniej wody 

128zł

oferta 
specjalna

oferta 
specjalna

oferta 
specjalna

oferta 
specjalna

kolumna prysznicowa 
wedell z baterią 
termostatyczną 
kod 521627
kolor czarny 
duża deszczownica śr. 30 cm
słuchawka z 3-funkcyjną regulacją 
strumienia wody

348zł

zestaw: piekarnik 
+ płyta indukcyjna 3-strefowa
kod 320648 
piekarnik: czarny/inox, poj. 60 l, 5 funkcji pieczenia 
płyta indukcyjna: czarna, sterowanie dotykowe 
blokada przed dziećmi

998zł 

zlew 
amaretto 
z baterią 
z elastyczną wylewką 
kod 521789 
wym. 76 x 44 cm, kompozyt kwarcowy
zestaw odpływowy w komplecie
korek automatyczny

348zł

lat

gwa ra n cji

5

stołek 
barowy 
carita 
kod 321296 
wys. 110 cm 
białe drewno

188zł

1 Udaj się do punktu projektowania 
i omów swój projekt.

2 Zamów projekt i wpłać zadatek 
       w wysokości 200 zł.

3 W sklepie, w którym skorzystałeś z usługi, 
zrób zakupy za minimum 1500 zł i odbierz 
zadatek na realizację swojego projektu.

Jak bezpłatnie skorzystać 
z usługi projektowania?

Usługa projektowania dostępna w wybranych sklepach.

Regulamin usługi sprawdzisz w sklepach 
i na www.castorama.pl 

wiele pomysłów 
na jedno wnętrze?

w naszych 
sklepach czeka 
na Ciebie ponad 
120 projektantów 

10%
wartości kuchni
otrzymasz na kartę 
podarunkową,  
a do tego do 20 rat, 

RRSO 0%1

na cały asortyment

19,98 zł 
roleta halo 
kod serii 745886 
wym. materiału 37 x 140 cm 
dostępna w 4 kolorach 
i 11 rozmiarach
możliwość instalacji żyłki 
utrzymującej roletę 
przy skrzydle, nawet 
gdy jest ono uchylone
napięcie boczne 
do rolety halo
kod 746149, 1,98 zł

od 39,98 zł
plafon sola 
kod 825426  
LED, 960 lm, IP 44, kolor biały  
dostępne inne moce oraz plafony z czujnikiem ruchu 
kod 830975, od 99,98 zł 
plafony z czujnikiem ruchu 

roleta elin 
kod serii 740971 
wym. materiału 36,5 x 140 cm 
dostępne różne rozmiary
możliwość dostosowania 
stopnia zaciemnienia

26,98 zł 

lat

gwa ra n cji

6

kompakt wc 
grey 
kod 503768 
z deską

198zł

1 szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie

mebli modułowych16  kolekcji
i

zobacz pełną ofertę na castorama.pl4

Zamów 
transport

https://www.castorama.pl/result/?q=516771+516770
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-cersanit-mito-grey-z-deska-id-19267.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-elektryczny-kandor-500-w-id-1039910.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521998
https://www.castorama.pl/result/?q=502145+502146
https://www.castorama.pl/result/?q=521626
https://www.castorama.pl/result/?q=521627
https://www.castorama.pl/result/?q=521652
https://www.castorama.pl/usluga-projektowania
https://www.castorama.pl/result/?q=521789
https://www.castorama.pl/result/?q=320648
https://www.castorama.pl/result/?q=321296
https://www.castorama.pl/result/?q=825426+830975
https://www.castorama.pl/result/?q=745886+746149
https://www.castorama.pl/result/?q=740971


panel ogrodzeniowy 
kod 632600 
wym. 153 x 250 cm 
wym. oczka 8,3 x 20 cm 
drut gr. 3,2 mm, kolor antracytowy
ocynkowany 
malowany proszkowo

35,98 zł/szt. 

zestaw narzędzi 
109 części  
kod 216472
2 x grzechotka ½  ", ¼  "  
w zestawie wkrętak akumulatorowy 3,6 V li-ion

128 zł 

piec stalowy 
ackerman c3 
kod 923833 
wym. 29 x 88 x 40 cm 
moc 6 kW, waga 55 kg 
żeliwne drzwiczki 
i górna płyta 
paliwo drewno 
śr. wylotu spalin 120 mm 
spełnia wymagania 
ekoprojektu 

448 zł 

drzwi jowisz 
auriga slim 
kod 923544 
kolor orzech, szer. 90 cm
gr. skrzydła 55 mm 
w komplecie: dwa zamki
z wkładkami, klamka
z szyldem oraz próg
ozdobne elementy 
ze stali szczotkowanej
pokryte folią PVC
ocieplone

998 zł/szt.

czujnik czadu kidde 
kod 830474 
diodowa sygnalizacja rozładowania baterii i awarii 
zasilany na baterie 
czułość 30 ppm 

89,98 zł 

568 zł
młot udarowo-obrotowy 
sds-plus gbh 2-24 dre 
kod 212414 
moc 790 W, 0-1300 obr./min 
energia udaru 2,7 J, 0-4200 udr./min 
w zestawie: wiertła, walizka
dodatkowy uchwyt 
torba narzędziowa 
kod 216493
99,98 zł/szt.

168 zł 
szlifi erka kątowa pws 700 
kod 202144 
moc 700 W, 11 000 obr./min 
śr. tarczy 125 mm 
bez tarczy w zestawie 
tarcza do cięcia metalu
kod 212745
śr. tarczy 125 mm, 2,48 zł/szt.

pilarka spalinowa partner
kod 623960 
moc 2 KM, poj. silnika 40 cm3

dł. prowadnicy 40 cm  
system CCS  

448zł

beton 
B20 25 kg 
kod 917428 
gr. warstwy od 25 mm 
zużycie ok. 20 kg/m2/cm
0,36 zł/kg
do wnętrz i na zewnątrz  

8,98 zł 

wełna UNI-MATA 38 
kod 923901 
gr. 15 cm, rolka 6 m2 

opór cieplny R = 3,90 [m2K/W] 
89,88 zł/rolka
do wnętrz i na zewnątrz  

14,98 zł/m2

pellet 
drzewny 15 kg
kod 521268 
wartość opałowa 18 MJ/kg, granulacja 6 mm
1064 zł/tona

15,98 zł 

lat

gwa ra n cji

10
lat

gwa ra n cji

10

gont karpiówka
kod 909384 
opak. 3,85 m2, 
kolor czerwony 
kod 919875, kolor ciemny grafi t 
kod 910227, kolor zielony 
kod 910228, kolor brązowy 
57,67 zł/opak.
klejony na całej powierzchni
łatwy montaż

14,98 zł/m2

lat

gwa ra n cji

10

papa zgrzewalna 
UNI W PYE PV250 S52
kod 919469
szara, wierzchniego krycia
modyfi kowana, wkładka włóknina poliestrowo-szklana 
rolka 5 m2, 44,40 zł/rolka
grubość 5,2 mm, giętkość do -5˚C, tolerancja ±10%

8,88 zł/m2

oferta 
specjalna

oferta 
specjalna

odkurzacz 
WD3 premium
kod 215474 
moc 1000 W
odkurzanie na sucho i mokro
poj. zbiornika 17 l
przewód 4 m
akcesoria w zestawie  

318zł

rozdrabniacz 
do gałęzi 
kod 629439 
moc 2500 W 
maks. śr. gałęzi 45 mm

298zł

pilarka spalinowa partner

* promocja ważna od 23.09 do 13.10.2019 r.  lub do wyczerpania zapasów 

x3

kupując szlifi erkę kątową, 
otrzymasz 3 szt. tarcz
w zestawie*

kupując młot udarowo-obrotowy, 
otrzymasz torbę narzędziową 
w zestawie*

brykiet 
ruf 10 kg 
kod 927270 
do kominków i pieców 
898 zł/tona

8,98 zł 

16,98 zł 
ekogroszek 
niedźwiedź 20 kg
kod 521280
wartość opałowa 26 MJ/kg
granulacja 5-25 mm 
849 zł/tona
ekogroszek orzeł 20 kg 
kod 521281
wartość opałowa 28 MJ/kg, granulacja 5-25 mm 
18,98 zł/opak., 949 zł/tona

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

378 zł 

14,98 zł/m2 

styropian fasadowy
passive 
kod 921734 
gr. 10 cm, opak. 3 m2

opór cieplny R = 3,00 [m2K/W]
44,94 zł/opak. 
dostępna gr. 15 cm, opak. 2 m2, 22,47 zł/m2, 44,94 zł/opak.
do budownictwa pasywnego i energooszczędnego 

zobacz pełną ofertę na castorama.pl6

Zamów 
transport

kupując szlifi erkę kątową, 

https://www.castorama.pl/result/?q=212414+216493
https://www.castorama.pl/result/?q=202144+212745
https://www.castorama.pl/result/?q=216472
https://www.castorama.pl/odkurzacz-wd3-premium-id-1101062.html
https://www.castorama.pl/rozdrabniacz-do-gal-mac-2500w-id-1088511.html
https://www.castorama.pl/szafa-ubraniowa-bhp-1800x600x500-id-1118503.html
https://www.castorama.pl/result/?q=632600
https://www.castorama.pl/result/?q=623960
https://www.castorama.pl/styropian-fasadowy-passive-yetico-100-mm-0-3-m3-id-1034577.html
https://www.castorama.pl/result/?q=909384+919875+910227+910228
https://www.castorama.pl/papa-zgrzewalna-uni-w-pye-pv250-s52-5-m2-id-8034.html
https://www.castorama.pl/czujnik-czadu-kid-7co-id-1108690.html
https://www.castorama.pl/drzwi-wejsciowe-stalowe-jowisz-auriga-slim-90-prawe-orzech-id-1002764.html
https://www.castorama.pl/welna-isover-uni-mata-150-mm-6-m2-id-1028869.html
https://www.castorama.pl/brykiet-ruf-10kg-id-1105430.html
https://www.castorama.pl/pellet-drzewny-6mm-15kg-id-1105431.html
https://www.castorama.pl/beton-baumit-b20-25-kg-id-8290.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521280+521281
https://www.castorama.pl/piec-kominkowy-stalowy-ackerman-c3-6-kw-id-1028690.html


płyta osb-3
kod 307726 
wym. 2500 x 1250 x 11 mm 
42,13 zł/szt.

13,48 zł/m2

deska kompozytowa 
kod 626964 

wym. 2,1 x 14,5 x 220 cm 
kolor redwood 

dostępne wszystkie elementy 
systemu montażowego

25,98 zł/szt. 

Informacje zawarte w gazetce przedstawiają wybrany asortyment produktów dostępnych w naszych sklepach i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje te zachowują 
swoją ważność od 23.09 do 13.10.2019 r. lub do wyczerpania zapasów określonego produktu. Wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Wzory i kolory produktów mogą różnić się od rzeczywistych. Lampy 
nie zawierają źródła światła w komplecie, chyba że w opisie zawarto inną informację. Sklepy Castorama nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Oferta skierowana jest do Klientów detalicznych.

adresy sklepów na www.castorama.pl

20 RATdo

SZCZEGÓŁY W SKLEPACH 
I NA CASTORAMA.PL 

Dla kredytu na zakup towarów i usług do 20 rat, 
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 01.07.2019 r. Propozycja obowiązuje dla umów 
zawartych od dnia 23.09.2019 r. do dnia 14.10.2019 r.
Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 
Kodeksu cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu 
kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji 
Klienta zostanie podjęta przez Bank.RRSO 

Teraz na 
wszystko

https://www.castorama.pl/plyta-osb-3-2500-x-1250-x-11-mm-3-125-m2-id-1074222.html
https://www.castorama.pl/deska-kompozytowa-blooma-2-1-x-14-5-x-220-cm-redwood-id-1050433.html



