
Drodzy Klienci zapraszamy do naszych sklepów w niedzielę 26.05.2019 roku.

nowy katalog

OGRÓD
Uruchomienie kosiarki i olej 
do pierwszego zalania oferujemy 
BEZPŁATNIE
Szczegóły na ostatniej stronie.

OFERTA WAŻNA OD 13.05. DO 2.06.2019 ROKU

zawsze
niskie ceny

898 zł

kosiarka spalinowa 
z napędem B&S 500E
kod 626982
moc 1,9 kW, poj. skokowa 
silnika 140 cm3, szer. koszenia 46 cm
poj. kosza 60 l, rekomendowana 
pow. koszenia do 800 m2

funkcja mielenia trawy
wyrzut boczny
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https://www.castorama.pl/kosiarka-spalinowa-z-napedem-macallister-b-s-500e-46-cm-id-1050701.html


kosa spalinowa
kod 626935
moc 1,3 kW
poj. skokowa silnika 52 cm3 
szer. robocza 43 cm

328 zł

opryskiwacz 
z pompką 
ręczną 5 l
kod 628460 

29,98 zł

wózek z wężem
ogrodowym
kod 627380 
dł. 40 m, śr. ½  "
pistolet i złącza w komplecie

188 zł

pompa 
zatapialna
kod 622725 
moc 400 W
maks. wydajność 8000 l/h
maks. wysokość tłoczenia 5 m
dł. przewodu 10 m

89,98 zł

kosiarka spalinowa
pchana B&S 450E
kod 628776 
moc 1,7 kW, poj. skokowa silnika 125 cm3 
szer. koszenia 40 cm, poj. kosza 45 l
rekomendowana powierzchnia koszenia do 800 m2

698 zł

kosiarka elektryczna
kod 622468 
moc 1200 W, szer. koszenia 33 cm, poj. kosza 30 l
rekomendowana powierzchnia koszenia do 300 m2

centralna regulacja wysokości koszenia

248 zł

myjka 
wysokociśnieniowa
k 5 eu
kod 202225 
moc 2100 W 
ciśnienie 145 barów 
wydajność 500 l/h
akcesoria w zestawie 
uniwersalny środek 
czyszczący 1 l 

899 zł

traktor 
M125-97TC 
powerdrive 
kod 627788
moc 5,7 kW
poj. skokowa silnika 344 cm3 
szer. koszenia 97 cm
poj. kosza 220 l 
rekomendowana powierzchnia koszenia do 4000 m2 
automatyczna skrzynia biegów CVT

7448 zł

kosa spalinowa BP520 
kod 622648
moc 2,2 kW, poj. skokowa silnika 52 cm3 
szer. robocza 41 cm
uchwyt antywibracyjny
szelki w zestawie

499 zł

wąż ogrodowy
kod 628921
dł. 15 m, śr. ½  "
z armaturą w zestawie

49,98 zł

nożyce do żywopłotu
kod 622461
moc 520 W, dł. ostrza 50 cm
maks. śr. gałęzi 20 mm

168 zł

zawsze
niskie ceny

1398 zł

kosiarka akumulatorowa 
kod 630781 
napięcie 36 V (2 x 18 V)
szer. koszenia 46 cm, poj. kosza 50 l 
rekomendowana powierzchnia 
koszenia do 500 m2

2 akumulatory o pojemności 5 Ah 
oraz ładowarka w zestawie 
funkcja mielenia trawy

zawsze
niskie ceny

498 zł

myjka ciśnieniowa 
kod 212240 
moc 1800 W, ciśnienie 130 barów 
wydajność 440 l/h
akcesoria w zestawie
aluminiowa pompa

nowość

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

lat

gwa ra n cji

5
lat

gwa ra n cji

10
kosiarka 
elektryczna
kod 622471 
moc 1600 W, szer. koszenia 38 cm, poj. kosza 45 l 
rekomendowana powierzchnia koszenia do 600 m2

wskaźnik napełnienia kosza
funkcja mielenia trawy 

498 zł

pełną ofertę 
maszyn ogrodowych 

znajdziesz 
na castorama.pl

Zamów 
transport

2

https://www.castorama.pl/myjka-wysokocisnieniowa-macallister-1800-w-130-bar-id-1050691.html
https://www.castorama.pl/myjka-wysokocisnieniowa-karcher-k5-id-1050681.html
https://www.castorama.pl/nozyce-do-zywoplotu-macallister-520-w-id-39487.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628921&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/wozek-z-wezem-hozelock-40-m-fi-12-5-mm-pistolet-i-zlaczki-id-1095143.html
https://www.castorama.pl/kosa-spalinowa-opp-52-cm3-25-cm-id-1054070.html
https://www.castorama.pl/opryskiwacz-z-pompka-reczna-5-l-id-1091867.html
https://www.castorama.pl/pompa-zatapialna-do-wody-brudnej-opp-400-w-id-77061.html
https://www.castorama.pl/kosa-spalinowa-nac-bp520-52-cm3-id-1050544.html
https://www.castorama.pl/kosiarka-elektryczna-macallister-1200-w-33-cm-id-23527.html
https://www.castorama.pl/kosiarka-elektryczna-macallister-1600-w-38-cm-id-23562.html
https://www.castorama.pl/kosiarka-aku-2x18v-46cm-erb-id-1102845.html
https://www.castorama.pl/kosiarka-spalinowa-pchana-b-s-450e-40-cm-id-1093193.html
https://www.castorama.pl/traktor-m125-97tc-powerdrive-mcc-id-1053799.html


piaskownica z pokrywo-ławką
kod 612959 
wym. 120 x 120 cm

198 zł

markiza 
balkonowa
kod 630816 
wym. 3 x 2,5 m, ręczna

398 zł

grill gazowy
rockwell 310
kod 630857
wym. 115 x 113 x 57 cm
wym. rusztu 3x (20,7 x 43 cm)
ruszt emaliowany do mycia w zmywarce 
termometr 

998 zł

domek
dziecięcy 
z podstawą 
kod 629211 
wym. 150 x 243 x 299 cm

1198 zł

grill węglowy
eiger 
kod 626856 
śr. rusztu 44 cm, wys. 79 cm

138 zł

39,98 zł
doniczka 
tubus slim 
kod 631783
wys. 47 cm, śr. 25 cm
dostępne inne rozmiary 
efekt betonu
w zestawie z wkładem

deska tarasowa świerkowa
kod 627355 
wym. 240 x 12 x 2,4 cm

17,98 zł/szt.

gres soft
kod 413878 
wym. 15 x 100 cm, opak. 1,23 m2

V klasa ścieralności, kolor nut 
kod 413879, kolor ash 
kod 413880, kolor cream
dostępny cokół
mrozoodporny

99,98 zł/m2

gres 
silver pick
kod 417655
wym. 60 x 60 cm, IV klasa ścieralności
opak. 1,05 m2, kolor grey
kod 417656, kolor light grey
rektyfi kowany

29,98 zł/m2

siatka pleciona
kod 624318
wys. 1,5 m, dł. 10 m 
oczko 60 x 60 mm 
drut 2,4 mm 
ocynkowana 
powlekana PVC 
kolor antracytowy

79,98 zł

478 zł
przęsło lara
kod 629029
szer. 200 cm, wys. 120 cm 
kolor antracytowy
dostępne inne elementy 
systemu 
ocynkowane
malowane proszkowo

napęd do bramy 
dwuskrzydłowej 
exavia 500 
z uchwytem
kod 829342 
IP 44, 230 V 
łagodny start i stop 
automatyczne zamykanie 
detekcja przeszkód

1198 zł

stokrotka 
afrykańska 
(Osteospermum) 
kod 662912 
wys. 15-20 cm
doniczka 10,5 cm

5,98 zł/szt.

zawsze
niskie ceny

798 zł

zestaw mebli 
coffe-set loire
kod 620902 
w zestawie: sofa, 2 fotele
stolik o wym. 85 x 50 cm 
wys. 40 cm
technorattan, kolor brązowy

zawsze
niskie ceny

198 zł

przęsło daria 2
kod 621390
szer. 200 cm, wys. 120 cm 
kolor antracytowy
dostępne inne elementy systemu
ocynkowane
malowane proszkowo

3
lata

gwa ra n cji

5
lat

gwa ra n cji

5
lat

gwa ra n cji

oferta 
specjalna

oferta 
specjalna

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

sundavilla 
kod 660575 
wys. 40-50 cm
doniczka 12 cm

17,98 zł/szt.

39,98 zł
dekoracyjna 
farba 
ogrodowa 
viva garden 
0,75 l 
kod 738803
53,31 zł/l
dostępne inne pojemności
do drewna, metalu, kamienia 

sundavilla 

pełną ofertę 
produktów do ogrodu

znajdziesz 
na castorama.pl

pełną ofertę ogrodzeń
znajdziesz 

na castorama.pl

nowość

Zamów 
transport
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https://www.castorama.pl/zestaw-mebli-tarasowych-blooma-loire-id-89531.html
https://www.castorama.pl/markiza-balkonowa-3x2-5m-reczna-id-1103190.html
https://www.castorama.pl/piaskownica-z-pokrywo-lawka-120-x-120-cm-id-28297.html
https://www.castorama.pl/grill-weglowy-blooma-eiger-44-cm-id-1054067.html
https://www.castorama.pl/grill-gazowy-rockwell-310-id-1103804.html
https://www.castorama.pl/domek-dzieciecy-blooma-z-podstawa-150-x-243-x-299-cm-id-1091825.html
https://www.castorama.pl/stokrotka-verve-afrykanska-doniczka-10-5-cm-wysokosc-25-cm-id-1112397.html
https://www.castorama.pl/sundaville-dipaldenia-doniczka-12-cm-id-22131.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=631783&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/deska-tarasowa-blooma-swierk-24-x-120-x-2400-mm-brazowa-1-id-1052147.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417655+417656&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/przeslo-polbram-steel-group-daria-2-200-x-120-cm-id-1089622.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=413878+413879+413880&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/przeslo-lara-2-x-1-20-m-ocynk-ral7016-id-1089795.html
https://www.castorama.pl/emalia-akrylowa-altax-viva-garden-suszona-mieta-0-75-l-id-1050789.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=624318&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/naped-do-bramy-dwuskrzydlowej-somfy-exavia-500-z-uchwytem-id-1095519.html


deska 3-warstwowa 
jesion biały
kod 304490 
wym. 14 x 207 x 1092 mm, lakier matowy, 3-lamelowa 
opak. 1,58 m2, 131,11 zł/opak. 

82,98 zł/m2

farba biała dulux 
ultra white 10 l 
kod 738162
wysoka odporność na szorowanie, 7,50 zł/l 

74,98 zł

roleta halo 
kod 739001
wym. 40 x 180 cm 
kolor szary
dostępne inne kolory 
i rozmiary

od 24,98 zł

skrzydło drzwiowe connemara* 
kod 926956 
kolory: dąb skalny, orzech north, kredowobiały
szer. 70 i 80 cm, pełne, pokojowe 
z podcięciem wentylacyjnym
szer. 60 i 90 cm dostępne w wybranych sklepach 

298 zł/szt.

kolumna prysznicowa 
equinox 
z baterią termostatyczną 
kod 509704 
chrom, wym. deszczownicy 20 x 20 cm 
duża deszczownica 

498 zł

kabina 
półokrągła 
beloya 
kod 509839 
wym. 80 x 80 x 195 cm, szkło transparentne 
profi le w kolorze chromu
bezpieczne szkło hartowane 8 mm
powłoka zapobiegająca osadzaniu się kamienia 

898 zł

drzwi zewnętrzne T55 lak grand 
kod 924213 
kolor antracyt, szer. 90 cm, przeszklone
gr. skrzydła 55 mm, dwa zamki z wkładkami 
klamka z szyldem oraz próg w komplecie 

698 zł

panel podłogowy vega 
kod 317917 
klasa ścieralności AC4, gr. 8 mm, 
opak. 2,22 m2, 44,36 zł/opak. 

19,98 zł/m2

zestaw 
podtynkowy 
fargo
kod 521662
stelaż, miska bezkołnierzowa, deska wolnoopadająca 
slim duroplast z szybkim demontażem, przycisk chrom
miska bezkołnierzowa ułatwiająca czyszczenie

798 zł 

wiertarkowkrętarka 
kod 215022 
18 V, 2 x 1,5 Ah li-ion, 0-400/0-1450 obr./min
moment obrotowy 30 Nm, torba

298 zł 

zestaw kluczy nasadowych XXL 
kod 204277 
½  ", ¼  ", 3⁄8", 216 elementów

378 zł 

wiertarka udarowa 
easy impact 550
kod 215649 
moc 550 W, 50-3000 obr./min, 
3300 udr./min, walizka 

158 zł 

kompresor olejowy 
kod 206103 
moc 2 KM, 1,5 kW, ciśnienie 8 barów 
wydajność 275 l/min, zbiornik 24 l 
2 lata gwarancji przy zakupie na fakturę VAT

298 zł 

odkurzacz warsztatowy 
kod 214930 
moc 1100 W, poj. 30 l, odkurzanie na sucho i mokro 
akcesoria w zestawie
gniazdo do podłączenia elektronarzędzia 

348 zł 

pilarka tarczowa  
kod 214882  
moc 1500 W, 5000 obr./min, śr. tarczy 185 mm
do cięcia drewna

198 zł 

56,98 zł/m2 

glazura white
kod 413868 
wym. 60 x 30 cm, op. 1,44 m2 
rektyfi kowana, kolor white 
mozaika, wym. 30 x 30 cm  
rio negro, kod 414829, 39,48 zł/szt.
monte, kod 414843, 54,98 zł/szt. 

gres polerowany white
kod 412515 
wym. 60 x 60 cm. opak. 1,44 m2, mrozoodporny 
rektyfi kowany, połysk, kolor biały

49,98 zł/m2

nowość nowość

lat

gwa ra n cji

10
lat

gwa ra n cji

10
lat

gwa ra n cji

5

oferta 
specjalna

oferta 
specjalna

oferta 
specjalna

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

* Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

Zamów 
transport
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=738162&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/rol-40x180-comfort-gladka-szary-id-1053344.html
https://www.castorama.pl/skr-connemara-dab-prem-pok-80p-id-1101983.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=317917&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/deska-trojwarstwowa-jesion-lakierowany-bialy-1-58-m2-id-45371.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=413868+414829+414843&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/gres-polerowany-ceramstic-60-x-60-cm-bialy-1-44-m2-id-94424.html
https://www.castorama.pl/drzwi-zew-t55-lak-grand-ant-90-id-1051466.html
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-cooke-lewis-equinox-20-x-20-cm-1-funkcyjna-z-bateria-termostatyczna-id-1061717.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-cooke-lewis-beloya-80-cm-8-mm-transparentna-id-1059496.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=521662&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/wiertarka-udarowa-easy-impact550-id-1107292.html
https://www.castorama.pl/mac-wkretarka-18v-2x1-5ah-id-1093715.html
https://www.castorama.pl/zestaw-narzedziowy-yato-1-2-1-4-i-3-8-216-szt-id-93956.html
https://www.castorama.pl/mac-pilarka-tarczowa-185mm-1500w-id-1093431.html
https://www.castorama.pl/mac-odkurzacz-warszt-s-m-30l-id-1093480.html
https://www.castorama.pl/sprezarka-tlokowa-specair-hl-275-25-id-30332.html


zawsze
niskie ceny

168 zł

skrzydło drzwiowe olga*
kod 925030 
kolory: dąb sonoma, orzech, akacja 
szer. 70 i 80 cm 
pełne, pokojowe, z tulejami
szer. 60 i 90 cm dostępne 
w wybranych sklepach 

zawsze
niskie ceny

188 zł

lazura o wysokiej 
odporności V33 5 l
kod 702068
11 kolorów 
ochrona 8 lat, 37,60 zł/l

WYBRAŁEŚ JUŻ U NAS KOSIARKĘ DLA SIEBIE?
Nasi doradcy wykonają dla Ciebie pierwsze uruchomienie i wyjaśnią 
podstawy użytkowania sprzętu ogrodniczego.
Olej do pierwszego zalania oferujemy bezpłatnie.

* Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

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 13.05 do 2.06.2019 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

wyprzedaż produktów
z danej kolekcji

produkt w stałej 
niskiej cenie

nowy produkt w naszej 
ofercie

limitowana oferta 
do wyczerpania zapasów

nowość
ostatnie
sztuki

zawsze
niskie ceny

oferta
specjalna

https://www.castorama.pl/skrz-olga-pel-dab-sonoma-80p-id-1082048.html
https://www.castorama.pl/lazura-ochronna-o-wysokiej-odpornosci-v33-dab-zlocisty-5-l-id-2120.html



