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Należy także uwzględnić wielkość działki i dopasować do niej poszczególne elementy ogrodzenia: bramę, furtkę, przęsła, słupy i akcesoria
oraz pamiętać o innych elementach niezbędnych do montażu.
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Wybór właściwego ogrodzenia nie jest zadaniem łatwym. Służyć ono nam będzie
przez lata i jako widoczny element ogrodu stanowi swoistą wizytówkę posesji. 
W Castoramie Klient ma możliwość wyboru spośród ogrodzeń nowoczesnych, 
a także tych o bardziej klasycznym wzornictwie. Bogaty asortyment dostępny 
w sklepach i na stronie castorama.pl umożliwia dopasowanie ogrodzenia 
do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

Przepisy dotyczące 
ogrodzenia 
Ogrodzenie nie może stanowić zagrożenia dla ludzi 
i zwierząt. Nie można umieszczać niebezpiecznych 
zakończeń, takich jak np. drut kolczasty, na ogrodzeniach 
poniżej 1,8 m.

Bramy i furtki
Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz 
i mieć progów utrudniających wjazd osobom 
na wózkach inwalidzkich.

Wymiary bramy
Zgodnie z polskim prawem minimalna szerokość bramy 
powinna wynosić 2,40 m, a w przypadku zastosowania 
furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,90 m, 
przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują 
odrębne przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

Sposób zaprojektowania 
i wykonania budynku
W przypadku montażu ogrodzenia nie wolno przekroczyć 
linii granicznych posesji (zarys tych linii można sprawdzić 
w planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
Ogrodzenie powinno zostać wzniesione w taki sposób, 
aby nie zakłócało korzystania z sąsiednich nieruchomości.

  styl 
– w zależności od charakteru zabudowy:

nowoczesny lub klasyczny

 kolorystyka

  rodzaj bramy 
– dwuskrzydłowa czy przesuwna, z automatem czy bez

  sposób montażu  

  trwałość
 – ogrodzenie nieocynkowane wymagające zabezpieczenia

– ogrodzenie ocynkowane i malowane proszkowo 

niewymagające dodatkowego zabezpieczenia i służące
 wiele lat 



nazwa produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 602936
655314

4 x 4 x 200
5 x 5 x 200

29,98 zł
32,98 zł

słupek do bramy i furtki 603369 7 x 7 x 215 118 zł

obejma początkowa 618772
603419

5 x 5
7 x 7

8,98 zł
11,98 zł

obejma pośrednia 606555
618774

4 x 4
5 x 5

7,98 zł
8,98 zł

obejma narożna 618775 5 x 5 8,98 zł

nazwa produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 602936
655314

4 x 4 x 200
5 x 5 x 200

29,98 zł
32,98 zł

słupek do bramy i furtki 603369 7 x 7 x 215 118 zł

obejma początkowa 618772
603419

5 x 5
7 x 7

8,98 zł
11,98 zł

obejma pośrednia
606555
618774

4 x 4
5 x 5

7,98 zł
8,98 zł

obejma narożna 618775 5 x 5 8,98 zł

nazwa produktu kod cena

łącznik przęsła 2 szt. 603381 17,98 zł

łącznik typu O 4 szt. 630767 25,98 zł

zestaw elementów do furtki 
(zamek, klamka, wkładka) 632602 118 zł

blokada do bramy 603643 21,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 20,98 zł

nazwa produktu kod cena

łącznik przęsła 2 szt. 603381 17,98 zł

łącznik typu O 4 szt. 630767 25,98 zł

zestaw elementów do furtki 
(zamek, klamka, wkładka) 632602 118 zł

blokada do bramy 603643 21,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 20,98 zł
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bramy i ogrodzeniabramy i ogrodzenia

seria 
rodos 2

seria 
brema 

128 zł 
przęsło brema 
kod 602886 
wys. 117 cm, szer. 200 cm 
kod 624475, wys. 117 cm, szer. 250 cm, 158 zł 

seria rodos 2 – elementy systemu seria brema – elementy systemu 

system ogrodzeń malowany proszkowo, 
kolor czarny

+ system ogrodzeń malowany proszkowo, 
kolor czarny

+

99,98 zł 
przęsło rodos 2
kod 621323 
wys. 120 cm, szer. 200 cm 

1 1

3 3

2 2

198 zł 
1 furtka rodos 2

kod 621324 
wys. 150 cm, szer. 90 cm, lewa, 
kod 621325, prawa 

218 zł 
1 furtka brema 

kod 602884 
wys. 150 cm, szer. 90 cm, lewa, 
kod 602885, prawa 

598 zł 
2 brama 

dwuskrzydłowa rodos 2
kod 621327 
wys. 150 cm, szer. 400 cm, 
kod 621326
wys. 150 cm, szer. 350 cm, 568 zł

648 zł 
2 brama 

dwuskrzydłowa brema
kod 602887
wys. 150 cm, szer. 400 cm 

1798 zł 
3 brama 

przesuwna rodos 2
kod 624333 
wys. 144 cm, szer. 400 cm, prawa, 
kod 624332, lewa 

1898 zł 
3 brama 

przesuwna brema 
kod 624794 
wys. 144 cm, szer. 400 cm, prawa, 
kod 624795, lewa 

https://www.castorama.pl/przeslo-polbram-steel-group-rodos-2-200-x-120-cm-id-1089624.html
https://www.castorama.pl/result/?q=621324+621325+621327+621326+624333+624332
https://www.castorama.pl/result/?q=602886+624475
https://www.castorama.pl/result/?q=602884+602885+602887+624794+624795


nazwa produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 618253 5 x 5 x 200 39,98 zł 

słupek do bramy i furtki
624309 
603370 
603372 

7 x 7 x 215 
7 x 7 x 215 

10 x 10 x 220 

89,98 zł 
148 zł 
198 zł

obejma początkowa
618772
621370 
621373

5 x 5
7 x 7 

10 x 10

8,98 zł
11,98 zł 
15,98 zł

obejma pośrednia 618774 5 x 5 8,98 zł

obejma narożna 618775 5 x 5 8,98 zł

nazwa produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 618253 5 x 5 x 200 39,98 zł 

słupek do bramy i furtki
624309 
603370 
603372 

7 x 7 x 215 
7 x 7 x 215 

10 x 10 x 220 

89,98 zł 
148 zł 
198 zł

obejma początkowa
618772
621370 
621373

5 x 5
7 x 7 

10 x 10

8,98 zł
11,98 zł 
15,98 zł

obejma pośrednia 618774 5 x 5 8,98 zł

obejma narożna 618775 5 x 5 8,98 zł

nazwa produktu kod cena

łącznik przęsła 2 szt. 603381 17,98 zł

łącznik typu O 4 szt. 630767 25,98 zł

zestaw elementów do furtki 
(zamek, klamka, wkładka) 632602 118 zł

blokada do bramy 603643 21,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 20,98 zł

nazwa produktu kod cena

łącznik przęsła 2 szt. 603381 17,98 zł

łącznik typu O 4 szt. 630767 25,98 zł

zestaw elementów do furtki 
(zamek, klamka, wkładka) 632602 118 zł

blokada do bramy 603643 21,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 20,98 zł

76

bramy i ogrodzenia bramy i ogrodzenia

258 zł 
1 furtka tola 2 

kod 621333 
wys. 150 cm, szer. 90 cm, lewa, 
kod 621334, prawa 

278 zł 
1 furtka laura 

kod 622849 
wys. 150 cm, szer. 90 cm, lewa, 
kod 622847, prawa 

668 zł 
2 brama 

dwuskrzydłowa tola 2 
kod 621336 
wys. 150 cm, szer. 300 cm 
kod 621337
wys. 150 cm, szer. 350 cm,
698 zł
kod 621338
wys. 150 cm, szer. 400 cm,
798 zł

z automatem 
kod 624793, 
wys. 150 cm, szer. 300 cm,
1378 zł
kod 624792
wys. 150 cm, szer. 350 cm, 
1398 zł
kod 622025 
wys. 150 cm, szer. 400 cm, 
1498 zł

898 zł 
2 brama 

dwuskrzydłowa laura 
kod 622850 
wys. 150 cm, szer. 400 cm 

z automatem 
kod 624853 
wys. 150 cm, szer. 400 cm, 1998 zł

2498 zł 
3 brama 

przesuwna tola 2 
kod 621340
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa
kod 621339, lewa 

z automatem 
kod 623147
wys. 144 cm, szer. 400 cm, 
lewa, kod 623146, prawa, 3498 zł

2498 zł 
3 brama 

przesuwna laura 
kod 624337 
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa, 
kod 624336, lewa 

z automatem 
kod 624857
wys. 150 cm, szer. 400 cm, 
lewa, kolor antracyt, 3598 zł
kod 624858, prawa

seria 
tola 2

seria 
laura*

168 zł 
przęsło tola 2 
kod 621332 
wys. 120 cm, szer. 200 cm 

228 zł 
przęsło laura 
kod 622846, wys. 120 cm, szer. 200 cm 
kod 624338, wys. 120 cm, szer. 250 cm, 298 zł 

system ogrodzeń ocynkowany, 
malowany proszkowo, kolor czarny

+ system ogrodzeń ocynkowany, 
malowany proszkowo, kolor czarny

+

1 2 2

seria tola 2 – elementy systemu seria laura – elementy systemu 

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

1

3 3

https://www.castorama.pl/przeslo-polargos-tola-2-200-x-120-cm-id-1089623.html
https://www.castorama.pl/result/?q=621333+621334+621336+621337+621338+624793+624792+622025+621340+621339+623147+623146
https://www.castorama.pl/result/?q=622846+624338
https://www.castorama.pl/result/?q=622849+622847+622850+624853+624337+624336+624857+624858
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bramy i ogrodzenia

seria 
alicja 2

398 zł 
furtka alicja 2 
kod 624276 
wys. 175 cm, szer. 105 cm, lewa, 
kod 624274, prawa 

1398 zł 
brama dwuskrzydłowa alicja 2 
kod 624278 
wys. 175 cm, szer. 400 cm, 
kod 624279, wys. 175 cm, szer. 350 cm, 1298 zł

z automatem 
kod 624277, wys. 175 cm, szer. 400 cm, 2398 zł

2998 zł 
brama przesuwna alicja 2 
kod 624283 
wys. 169 cm, szer. 400 cm, prawa, 
kod 624280, lewa 

z automatem 
kod 624844, wys. 169 cm, szer. 400 cm, 
lewa, 3998 zł
kod 624845, prawa 

378 zł 
przęsło alicja 2 
kod 624273, wys. 145 cm, szer. 200 cm 

seria alicja 2 – elementy systemu 

system ogrodzeń 
ocynkowany, 
malowany proszkowo,
kolor czarny

+

zawiera szyld, 
klamkę, 
zamek i wkładkę

+ zawiera szyld, klamkę, 
zamek, wkładkę i rygiel

+

nazwa 
produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 618253 5 x 5 x 200 39,98 zł

słupek do bramy i furtki
624309 
603370 
603372 

7 x 7 x 215 
7 x 7 x 215 

10 x 10 x 200

89,98 zł 
148 zł 
198 zł

obejma początkowa
618772 
621370 
621373

5 x 5
7 x 7 

10 x 10 

8,98 zł
11,98 zł 
15,98 zł

obejma pośrednia 618774 5 x 5 8,98 zł 

obejma narożna 618775 5 x 5 8,98 zł

łącznik przęsła 2 szt. 603381 – 17,98 zł 

blokada do bramy 603643 – 21,98 zł

łącznik typu O 4 szt. 630767 - 25,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 – 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 – 20,98 zł

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=624276+624274
https://www.castorama.pl/result/?q=624278+624279+624277
https://www.castorama.pl/przeslo-polargos-alicja-2-200-x-145-cm-id-1089743.html
https://www.castorama.pl/result/?q=624283+624280+624844+624845
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bramy i ogrodzenia

2598 zł 
brama przesuwna daria 2 
kod 624335 
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa, 
kod 624334, lewa 

z automatem 
kod 627251, wys. 150 cm, szer. 400 cm, 
lewa, 3798 zł
kod 627252, prawa 

198 zł 
przęsło daria 2 
kod 621390, wys. 120 cm, szer. 200 cm 
kod 628307, wys. 147 cm, szer. 200 cm, 298 zł

898 zł 
brama dwuskrzydłowa daria 2 
kod 621387 
wys. 150 cm, szer. 400 cm, 
kod 621386, wys. 150 cm, szer. 350 cm, 848 zł

z automatem 
kod 624854, wys. 150 cm, szer. 400 cm, 1898 zł

298 zł 
furtka daria 2 
kod 621388 
wys. 150 cm, szer. 90 cm, lewa, 
kod 621389, prawa 

seria 
daria 2

seria daria 2 – elementy systemu 

system ogrodzeń 
ocynkowany, 
malowany proszkowo, 
kolor antracytowy

+

nazwa 
produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 621404 5 x 5 x 200 54,98 zł

słupek do bramy i furtki 624364 10 x 10 x 220 198 zł

obejma początkowa 624896
624876

5 x 5
10 x 10

9,98 zł
15,98 zł

obejma pośrednia 624897 5 x 5 9,98 zł

obejma narożna 624898 5 x 5 9,98 zł

łącznik przęsła 4 szt. 632601 – 29,98 zł

łącznik typu O 4 szt. 629027 – 25,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka) 632604 – 118 zł

blokada do bramy 603643 – 21,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 – 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 – 20,98 zł

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=621388+621389
https://www.castorama.pl/result/?q=621387+621386+624854
https://www.castorama.pl/result/?q=621390+628307
https://www.castorama.pl/result/?q=624335+624334+627251+627252
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bramy i ogrodzenia

398 zł 
przęsło brava 
kod 624339, wys. 120 cm, szer. 200 cm
kod 627254, wys. 60 cm, szer. 200 cm, 298 zł 
kod 627253, wys. 90 cm, szer. 200 cm, 348 zł
kod 628306, wys. 150 cm, szer. 200 cm, 498 zł

398 zł
furtka brava 
kod 624340 
wys. 150 cm, szer. 90 cm, uniwersalna
kod 627726 
wys. 120 cm, szer. 90 cm, 348 zł

1398 zł 
brama dwuskrzydłowa brava 
kod 624341 
wys. 150 cm, szer. 400 cm 
kod 627725, wys. 120 cm, szer. 300 cm, 998 zł
kod 627255, wys. 150 cm, szer. 350 cm, 1298 zł

z automatem 
kod 627256, wys. 150 cm, szer. 350 cm, 2398 zł 
kod 624852, wys. 150 cm, szer. 400 cm, 2498 zł

seria 
brava 

3498 zł 
brama przesuwna brava 
kod 624343 
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa, 
kod 624342, lewa 

z automatem 
kod 624855, wys. 150 cm, szer. 400 cm,
lewa, 4698 zł
kod 624856, prawa 

seria brava – elementy systemu 

system ogrodzeń 
ocynkowany, 
malowany proszkowo,
kolor antracytowy

+

nazwa 
produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 621404 5 x 5 x 200 54,98 zł

słupek do bramy i furtki 624364 10 x 10 x 220 198 zł

obejma początkowa 624896
624876

5 x 5
10 x 10

9,98 zł
15,98 zł

obejma pośrednia 624897 5 x 5 9,98 zł

obejma narożna 624898 5 x 5 9,98 zł

łącznik przęsła 4 szt. 632601 – 29,98 zł

łącznik typu O 4 szt. 629027 - 25,98 zł

blokada do bramy 603643 – 21,98 zł 

zasuwa do bramy górna 120004 – 22,48 zł 

zamknięcie do bramy dolne 120005 – 20,98 zł 

zawiera klamkę, 
zamek i wkładkę

+

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=624340+627726+624341+627725+627255+627256+624852
https://www.castorama.pl/result/?q=624339+627254+627253+628306
https://www.castorama.pl/result/?q=624343+624342+624855+624856
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bramy i ogrodzenia

seria 
lara

4798 zł 
brama przesuwna lara 
kod 629023 
wys. 154 cm, szer. 400 cm, prawa, 
kod 629022, lewa 

z automatem 
kod 629024, wys. 154 cm, szer. 400 cm, 
lewa, 5898 zł
kod 629025, prawa 

1698 zł 
brama dwuskrzydłowa lara 
kod 629018 
wys. 154 cm, szer. 400 cm, 
kod 629020, wys. 154 cm, szer. 350 cm, 1648 zł

z automatem 
kod 629019, wys. 154 cm, szer. 400 cm, 2798 zł 
kod 629021, wys. 154 cm, szer. 350 cm, 2698 zł 

548 zł 
furtka lara 
kod 629026 
wys. 154 cm, szer. 90 cm, 
uniwersalna 

498 zł 
przęsło lara 
kod 629029, wys. 120 cm, szer. 200 cm
kod 629028, wys. 145 cm, szer. 200 cm, 598 zł

system ogrodzeń 
ocynkowany, 
malowany proszkowo,
kolor antracytowy

+

seria lara – elementy systemu 

nazwa 
produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 621404 5 x 5 x 200 54,98 zł

słupek do bramy i furtki 624364 10 x 10 x 220 198 zł

obejma początkowa 624896
624876

5 x 5
10 x 10

9,98 zł
15,98 zł

obejma pośrednia 624897 5 x 5 9,98 zł

obejma narożna 624898 5 x 5 9,98 zł

łącznik przęsła 4 szt. 632601 – 29,98 zł

łącznik typu O 4 szt. 629027 – 25,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka) 632604 – 118 zł

blokada do bramy 603643 – 21,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 – 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 – 20,98 zł

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=629026+629018+629020+629019+629021
https://www.castorama.pl/result/?q=629029+629028
https://www.castorama.pl/result/?q=629023+629022+629024+629025


nazwa produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 630770  5 x 5 x 200 49,98 zł

słupek do bramy i furtki 630776 10 x 10 x 220 218 zł

obejma początkowa 630771 
630774 

5 x 5 
10 x 10

9,98 zł 
12,98 zł

obejma pośrednia 630772 5 x 5 9,98 zł

obejma narożna 630773 5 x 5 9,98 zł

nazwa produktu kod cena

łącznik typu O 4 szt. 630767 25,98 zł

łącznik typu T 632957 22,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka) 632603 118 zł

blokada do bramy 603643 21,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 20,98 zł

nazwa produktu kod cena

łącznik przęsła 2 szt. 624326 17,98 zł

łącznik typu O 4 szt. 629027 25,98 zł

blokada do bramy 603643 21,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 20,98 zł

nazwa produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 624319  5 x 5 x 200  54,98 zł 

słupek do bramy i furtki
631351 
624310
627558

7 x 7 x 215 
7 x 7 x 215 

10 x 10 x 220

89,98 zł 
158 zł 
198 zł

obejma początkowa
624313
624314 
627600  

5 x 5
7 x 7 

10 x 10 

9,98 zł
12,98 zł 
15,98 zł 

obejma pośrednia 624311 5 x 5 9,98 zł 

obejma narożna 624312 5 x 5 9,98 zł

1716

bramy i ogrodzeniabramy i ogrodzenia

seria 
lara 2*

498 zł 
przęsło lara 2 
kod 630766, wys. 120 cm, szer. 200 cm 
kod 630768, wys. 145 cm, szer. 200 cm, 598 zł  

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

seria 
hanower*

498 zł 
przęsło hanower 
kod 631334 
wys. 120 cm, szer. 200 cm 

1

3

2 2

system ogrodzeń ocynkowany, 
malowany proszkowo, kolor czarny

+

zawiera szyld, klamkę, 
zamek i wkładkę

+

zawiera szyld, klamkę, 
wkładkę i rygiel

+

system ogrodzeń ocynkowany, 
malowany proszkowo, kolor antracytowy

+

seria lara 2 – elementy systemu seria hanower – elementy systemu 

548 zł 
1 furtka lara 2 

kod 630765 
wys. 154 cm, szer. 90 cm,
uniwersalna 548 zł 

1 furtka hanower 
kod 631335 
wys. 150 cm, szer. 90 cm 

1698 zł 
2 brama 

dwuskrzydłowa lara 2 
kod 630757
wys. 154 cm, szer. 400 cm,
kod 630759
wys. 154 cm, szer. 350 cm, 
1648 zł

z automatem 
kod 630760
wys. 154 cm, szer. 350 cm, 
2698 zł
kod 630758
wys. 154 cm, szer. 400 cm, 
2798 zł

1798 zł 
2 brama 

dwuskrzydłowa hanower 
kod 631336 
wys. 150 cm, szer. 400 cm 

z automatem 
kod 631337 
wys. 150 cm, szer. 400 cm, 2998 zł

4798 zł 
3 brama 

przesuwna lara 2 
kod 630762
wys. 154 cm, szer. 400 cm, prawa, 
kod 630761, lewa 

z automatem 
kod 630763, wys. 154 cm, 
szer. 400 cm, lewa, 5898 zł
kod 630764, prawa 

4598 zł 
3 brama 

przesuwna hanower 
kod 631340 
wys. 149 cm, 
szer. 400 cm, prawa, 
kod 631338, lewa 

z automatem 
kod 631339, wys. 149 cm, 
szer. 400 cm, lewa, 5898 zł
kod 631341, prawa 

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta * seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta

1

3

https://www.castorama.pl/result/?q=630766+630768
https://www.castorama.pl/result/?q=630765+630757+630759+630760+630758+630762+630761+630763+630764
https://www.castorama.pl/przeslo-hanower-1-2x2-oc-antrac-id-1107758.html
https://www.castorama.pl/result/?q=631335+631336+631337+631340+631338+631339+631341


nazwa produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 624319  5 x 5 x 200  54,98 zł 

słupek do bramy i furtki
631351 
624310
627558

7 x 7 x 215 
7 x 7 x 215 

10 x 10 x 220

89,98 zł 
158 zł 
198 zł

obejma początkowa
624313
624314 
627600  

5 x 5
7 x 7 

10 x 10 

9,98 zł
12,98 zł 
15,98 zł 

obejma pośrednia 624311 5 x 5 9,98 zł 

obejma narożna 624312 5 x 5 9,98 zł

nazwa produktu kod cena

łącznik przęsła 2 szt. 624326 17,98 zł

łącznik typu O 4 szt. 629027 25,98 zł

blokada do bramy 603643 21,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 20,98 zł

nazwa produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 624319  5 x 5 x 200  54,98 zł 

słupek do bramy i furtki
631351 
624310
627558

7 x 7 x 215 
7 x 7 x 215 

10 x 10 x 220

89,98 zł 
158 zł 
198 zł

obejma początkowa
624313
624314 
627600  

5 x 5
7 x 7 

10 x 10 

9,98 zł
12,98 zł 
15,98 zł 

obejma pośrednia 624311 5 x 5 9,98 zł 

obejma narożna 624312 5 x 5 9,98 zł

nazwa produktu kod cena

łącznik przęsła 2 szt. 624326 17,98 zł

łącznik typu O 4 szt. 629027 25,98 zł

blokada do bramy 603643 21,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 20,98 zł

1918

bramy i ogrodzeniabramy i ogrodzenia

seria 
amida*

498 zł 
przęsło amida 
kod 631342 
wys. 120 cm, szer. 200 cm 

seria 
portland*

228 zł 
przęsło portland 
kod 624284 
wys. 130 cm, szer. 200 cm,  
kod 627559, wys. 160 cm, szer. 200 cm, 278 zł 

1

3

2 2

system ogrodzeń ocynkowany, 
malowany proszkowo, kolor antracytowy

+

zawiera szyld, klamkę, 
zamek, wkładkę

+

zawiera szyld, klamkę, 
zamek i wkładkę

+

system ogrodzeń ocynkowany, 
malowany proszkowo, kolor antracytowy

+

seria portland – elementy systemu seria amida – elementy systemu 

348 zł 
1 furtka 

portland 
kod 624285 
wys. 160 cm, szer. 100 cm, lewa, 
kod 624286, prawa 

998 zł 
2 brama 

dwuskrzydłowa portland 
kod 624288
wys. 160 cm, szer. 400 cm, 
kod 624289 
wys. 160 cm, szer. 350 cm, 948 zł

z automatem 
kod 624287, 
wys. 160 cm, szer. 400 cm, 1998 zł

2898 zł 
3 brama 

przesuwna portland  
kod 624291 
wys. 154 cm, szer. 400 cm, prawa, 
kod 624290, lewa 

z automatem 
kod 624848
wys. 154 cm, szer. 400 cm, 
lewa, 3998 zł
kod 624849, prawa 

548 zł 
1 furtka amida 

kod 631343 
wys. 150 cm, szer. 90 cm, 
uniwersalna 

1798 zł 
2 brama 

dwuskrzydłowa amida 
kod 631344
wys. 154 cm, szer. 400 cm

z automatem 
kod 631345 
wys. 154 cm, szer. 400 cm, 2998 zł

4598 zł 
3 brama 

przesuwna amida 
kod 631346 
wys. 149 cm, szer. 400 cm, lewa, 
kod 631347, prawa 

z automatem 
kod 631348 
wys. 149 cm, szer. 400 cm, 
lewa, 5898 zł, kod 631349, prawa 

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta * seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta

zawiera szyld, klamkę, 
wkładkę i rygiel

+

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

1

3

https://www.castorama.pl/result/?q=624284+627559
https://www.castorama.pl/result/?q=624285+624286+624288+624289+624287+624291+624290+624848+624849
https://www.castorama.pl/przeslo-amida-1-2x2-oc-antracyt-id-1107766.html
https://www.castorama.pl/result/?q=631343+631344+631345+631346+631347+631348+631349


2120

bramy i ogrodzenia

498 zł 
przęsło imperial 
kod 631323, wys. 120 cm, szer. 200 cm 
kod 631325, wys. 90 cm, szer. 200 cm, 448 zł
kod 631324, wys. 150 cm, szer. 200 cm, 598 zł 

4598 zł 
brama przesuwna imperial 
kod 631332 
wys. 149 cm, szer. 400 cm, prawa, 
kod 631330, lewa 

z automatem 
kod 631331, wys. 149 cm, szer. 400 cm, 
lewa, 5898 zł
kod 631333, prawa 

1898 zł 
brama dwuskrzydłowa imperial 
kod 631328 
wys. 150 cm, szer. 400 cm, z zamkiem 

z automatem 
kod 631329, wys. 150 cm, szer. 400 cm, 
z zamkiem, 3298 zł

598 zł 
furtka imperial 
kod 631326 
wys. 150 cm, szer. 90 cm, lewa, 
kod 631327, prawa 

seria 
imperial* 

seria imperial – elementy systemu 

system ogrodzeń 
ocynkowany, 
malowany proszkowo,
kolor antracytowy

+

zawiera szyld, 
klamkę, 
zamek i wkładkę

+ zawiera szyld, klamkę, 
wkładkę i rygiel

+

nazwa 
produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 624319 5 x 5 x 200 54,98 zł

słupek do bramy i furtki
631351 
624310 
627558

7 x 7 x 215
7 x 7 x 215 

10 x 10 x 220

89,98 zł 
158 zł 
198 zł

obejma początkowa
624313
624314 
627600 

5 x 5
7 x 7 

10 x 10

9,98 zł 
12,98 zł
15,98 zł

obejma pośrednia 624311 5 x 5 9,98 zł

obejma narożna 624312 5 x 5 9,98 zł

łącznik przęsła 2 szt. 624326 – 17,98 zł

łącznik typu O 4 szt. 629027 - 25,98 zł

blokada do bramy 603643 – 21,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 – 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 – 20,98 zł

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=631326+631327+631328+631329
https://www.castorama.pl/result/?q=631323+631325+631324
https://www.castorama.pl/result/?q=631332+631330+631331+631333


2322

bramy i ogrodzenia

seria 
tebe*

598 zł 
przęsło tebe 
kod 631305, wys. 118 cm, szer. 200 cm 

2198 zł 
brama dwuskrzydłowa tebe 
kod 631310 
wys. 158 cm, szer. 400 cm, 
kod 631308, wys. 158 cm, szer. 350 cm, 1998 zł

z automatem 
kod 631311, wys. 158 cm, szer. 400 cm, 3498 zł 
kod 631309, wys. 158 cm, szer. 350 cm, 3298 zł

898 zł 
furtka tebe 
kod 631306 
wys. 158 cm, szer. 90 cm, lewa, 
kod 631307, prawa 

5998 zł 
brama przesuwna tebe 
kod 631313 
wys. 158 cm, szer. 400 cm, prawa, 
kod 631312, lewa 

z automatem 
kod 631314, wys. 158 cm, szer. 400 cm, 
lewa, 7498 zł
kod 631315, prawa 

seria tebe – elementy systemu 

system ogrodzeń 
ocynkowany, 
malowany proszkowo,
kolor antracytowy

+

 zawiera zamek, klamkę,
wkładkę i zamknięcie

+ zawiera zamek, klamkę, 
wkładkę, rygiel dolny i górny,
zamknięcie i blokadę

+

nazwa 
produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 621404 5 x 5 x 200 54,98 zł 

słupek do bramy i furtki 624364 10 x 10 x 220 198 zł

obejma początkowa 624896
624876

5 x 5
10 x 10

9,98 zł
15,98 zł

obejma pośrednia 624897 5 x 5 9,98 zł 

obejma narożna 624898 5 x 5 9,98 zł 

łącznik przęsła 4 szt. 632601 – 29,98 zł 

łącznik typu O 4 szt. 629027 – 25,98 zł 

blokada do bramy 603643 – 21,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 – 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 – 20,98 zł

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=631306+631307+631310+631308+631311+631309
https://www.castorama.pl/przeslo-tebe-2-x-1-18-m-ocynk-antracyt-id-1107410.html
https://www.castorama.pl/result/?q=631313+631312+631314+631315


2524

bramy i ogrodzenia

seria 
leda*

898 zł 
furtka leda 
kod 631295 
wys. 158 cm, szer. 90 cm, lewa, 
kod 631296, prawa 

2198 zł 
brama dwuskrzydłowa leda 
kod 631299 
wys. 158 cm, szer. 400 cm, 
kod 631297, wys. 158 cm, szer. 350 cm, 1998 zł

z automatem 
kod 631300, wys. 158 cm, szer. 400 cm, 3498 zł 
kod 631298, wys. 158 cm, szer. 350 cm, 3298 zł

598 zł
przęsło leda 
kod 631294, wys. 118 cm, szer. 200 cm 

5998 zł 
brama przesuwna leda 
kod 631302 
wys. 158 cm, szer. 400 cm, prawa, 
kod 631301, lewa 

z automatem 
kod 631303, wys. 158 cm, szer. 400 cm, 
lewa, 7498 zł
kod 631304, prawa 

seria leda – elementy systemu 

system ogrodzeń 
ocynkowany, 
malowany proszkowo,
kolor antracytowy

+

nazwa 
produktu kod wymiary (cm) cena

słupek do przęsła 621404 5 x 5 x 200 54,98 zł

słupek do bramy i furtki 624364 10 x 10 x 220 198 zł

obejma początkowa 624896
624876

5 x 5
10 x 10

9,98 zł
15,98 zł

obejma pośrednia 624897 5 x 5 9,98 zł

obejma narożna 624898 5 x 5 9,98 zł

łącznik przęsła 4 szt. 632601 – 29,98 zł

łącznik typu O 4 szt. 629027 – 25,98 zł

blokada do bramy 603643 – 21,98 zł

zasuwa do bramy górna 120004 – 22,48 zł

zamknięcie do bramy dolne 120005 – 20,98 zł

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta

lat

gwara ncji

 zawiera zamek, klamkę,
wkładkę i zamknięcie

+ zawiera zamek, klamkę, 
wkładkę, rygiel dolny i górny,
zamknięcie i blokadę

+

https://www.castorama.pl/result/?q=631295+631296+631299+631297+631300+631298
https://www.castorama.pl/przeslo-leda-2-x-1-18-m-ocynk-antracyt-id-1107399.html
https://www.castorama.pl/result/?q=631302+631301+631303+631304


kod kolor wysokość
wys. (cm)

grubość
drutu (mm) cena

628874* ocynk 100 4 368 zł

628875 ocynk 120 4 398 zł

628877* ocynk 170 4 478 zł

628868* zielona 100 4 368 zł

628869 zielona 120 4 398 zł

628870 zielona 150 4 448 zł

628871* zielona 170 4 478 zł

628872 antracyt 120 4 398 zł

628873 antracyt 150 4 448 zł

kod kolor wysokość
wys. (cm)

grubość
drutu (mm) cena

623741 zielona 100 4 258 zł

628866* zielona 150 4 328 zł

628865* antracyt 100 4 258 zł

kod kolor wymiary
(cm) 

grubość
drutu (mm) cena

624351* ocynk 120 x 400 4 548 zł

624352* zielony 120 x 400 4 598 zł

624355 zielony 150 x 400 4 648 zł

629429 antracyt 150 x 400 4 698 zł

nazwa 
produktu kod kolor wysokość

wys. (cm)
grubość

drutu (mm) cena

bama przesuwna prawa 
z zamkiem 624358* ocynk 150 4 1898 zł

bama przesuwna lewa 
z zamkiem 624359* ocynk 150 4 1898 zł

bama przesuwna prawa 
z zamkiem 624361* zielony 150 4 1898 zł

2726

bramy i ogrodzeniabramy i ogrodzenia

ogrodzenia panelowe

i podmurówka betonowa

598 zł
brama panelowa 
kod 624353 
wys. 150 cm, drut 4 mm,
ocynkowana 

44,98 zł
panel ogrodzeniowy 
kod 602904 
ocynkowany, wys. 153 cm, dł. 250 cm 
oczko 7,5 x 20 cm, drut 3,2 mm

panele ogrodzeniowe 

bramy panelowe

furtki z prostokątnymi słupkami 

furtki z okrągłymi słupkami 

448 zł
furtka uniwersalna 
ze słupkami
kod 628876
ocynkowana, wym. 150 cm, drut 4 mm

1898 zł 
brama przesuwna  
kod 624360*
lewa, wys. 150 cm, drut 4 mm,
ocynkowana, zielona

wszystkie furtki panelowe są wyposażone w zamek, wkładkę i klamkę

1 łącznik 
podmurówek prosty
kod 631494, 13,98 zł

2 łącznik 
podmurówek narożny
kod 631495, 16,98 zł

3 podmurówka 
betonowa
kod 631493, dł. 249 cm, wys. 20 cm, 
41,98 zł

1 2

3

kod kolor wysokość
wys. (cm)

 grubość
drutu (mm)

oczko
(cm)

cena

602498* ocynk 103 4 5 x 20 59,98 zł

621435 ocynk 123 3,2 7,5 x 20 39,98 zł

615698* ocynk 123 4 5 x 20 69,98 zł

614416 ocynk 153 4 5 x 20 89,98 zł

614649* ocynk 173 4 5 x 20 118 zł

631388* zielony 103 3,2 7,5 x 20 39,98 zł

631389* zielony 103 4 5 x 20 74,98 zł

630745 zielony 123 3,2 7,5 x 20 42,98 zł

631390* zielony 123 4 5 x 20 84,98 zł

630746 zielony 153 3,2 7,5 x 20 49,98 zł

630747 zielony 153 4 5 x 20 99,98 zł

629426 antracyt 123 4 5 x 20 84,98 zł

629341 antracyt 153 3,2 7,5 x 20 49,98 zł

629427 antracyt 153 4 5 x 20 99,98 zł

* produkt dostępny w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta * produkt dostępny w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta

https://www.castorama.pl/panel-ogrodzeniowy-polargos-n1-eco-1-53-x-2-5-m-ocynkowany-id-1089629.html
https://www.castorama.pl/furtka-blooma-zestaw-1-x-1-5-m-ocynk-id-1092425.html
https://www.castorama.pl/brama-panelowa-polbram-steel-group-2d-400-x-150-cm-ocynk-id-1089725.html
https://www.castorama.pl/brama-przesuwna-2d-400-x-150-cm-ocynkowana-malowana-z-zamkiem-lewa-id-1003617.html
https://www.castorama.pl/result/?q=631494+631495+631493


nazwa 
produktu kod kolor wysokość

(cm)
dł. rolki

(m)
grubość 

drutu (mm)
oczko
(cm) cena

1
siatka hodowlana

heksagonalna 628836 ocynkowany 50 5 0,6 1,3 x 1,3 22,98 zł

2
siatka hodowlana

heksagonalna 650101 zielony 100 10 0,8 2,5 x 2,5 64,98 zł

3 siatka hodowlana 600953 ocynkowany 100 5 0,8 1,3 x 1,3 64,98 zł

4 siatka hodowlana 628841 ocynkowany 100 10 0,8 2,5 x 2,5 89,98 zł

kod kolor wysokość
(cm)

dł. rolki
(m)

grubość drutu 
(mm)

oczko
(cm) cena

629071 zielony 60 10 2,2 10 x 5 64,98 zł

629072 zielony 80 10 2,2 10 x 5 74,98 zł

629063* zielony 100 10 2,2 10 x 7,5 74,98 zł

629059 zielony 100 20 2,1 10 x 10 118 zł

629060 zielony 100 25 2,1 10 x 10 138 zł

629064* zielony 100 25 2,2 10 x 7,5 178 zł

629061 zielony 120 20 2,1 10 x 10 138 zł

629065* zielony 120 25 2,2 10 x 7,5 198 zł

629062 zielony 150 20 2,1 10 x 10 168 zł

629066 zielony 150 25 2,2 10 x 7,5 238 zł

629067* zielony 180 25 2,2 10 x 7,5 278 zł

629068 antracyt 100 25 2,2 10 x 7,5 178 zł

629069* antracyt 120 25 2,2 10 x 7,5 198 zł

629070 antracyt 150 25 2,2 10 x 7,5 238 zł

kod kolor wysokość
(cm)

dł. rolki
(m)

grubość 
drutu (mm)

oczko
(cm) cena

629076 zielony 100 10 2,4 6 x 6 74,98 zł

629073* zielony 100 20 2,4 5 x 5 178 zł

629077 zielony 120 10 2,4 6 x 6 84,98 zł

629074* zielony 120 20 2,4 5 x 5 198 zł

629078 zielony 150 10 2,4 6 x 6 89,98 zł

629075* zielony 150 20 2,4 5 x 5 248 zł

629080* ocynkowany 150 20 2,4 5 x 5 258 zł

629079 antracyt 150 10 2,4 6 x 6 99,98 zł

2928

bramy i ogrodzeniabramy i ogrodzenia

siatki
ogrodzeniowe

siatki
hodowlane

16,98 zł
1 siatka 

hodowlana
kod 628839 
wys. 50 cm, dł. rolki 10 m, 
gr. drutu 0,6 mm, oczko 5 x 5 cm, 
ocynkowana

49,98 zł
4 siatka 

hodowlana
kod 600956 
wys. 50 cm, dł. rolki 10 m, 
gr. drutu 0,8 mm, oczko 1,3 x 1,3 cm, 
zielona

27,98 zł
2 siatka 

hodowlana
kod 628840 
wys. 50 cm, dł. rolki 5 m, 
gr. drutu 0,8 mm, oczko 2,5 x 2,5 cm, 
ocynkowana

32,98 zł
3 siatka 

hodowlana
kod 628842 
wys. 50 cm, dł. rolki 5 m, 
gr. drutu 1 mm, oczko 2,5 x 2,5 cm, 
zielona

1

1 2 3 4

4

3

2

siatki zgrzewane

siatki plecione

* produkt dostępny w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta

https://www.castorama.pl/siatka-zgrz-0-6x10m-zi-100x50mm-id-1085943.html
https://www.castorama.pl/siatka-ogrodzeniowa-pleciona-1-x-10-m-oczko-60-x-60-mm-zielona-id-1089368.html
https://www.castorama.pl/result/?q=628839+628840+628842+600956
https://www.castorama.pl/result/?q=628836+650101+600953+628841


3130

bramy i ogrodzeniabramy i ogrodzenia

ogrodzenie
betonowe

bloczek betonowy
kod 633467*
tora marengo
dł. 40,3 cm, szer. 20 cm, wys. 20 cm 

26,98 zł 

bloczek betonowy 
kod 633468*
tora marengo
dł. 40,3 cm, szer. 40,3 cm, wys. 20 cm 

32,98 zł 

murek gorc 
kod 631501*, czarny
kod 604040, piryt
kod 603730, onix
dł. 38 cm, szer. 4,5 cm, wys. 16 cm  

8,98 zł 

bloczek betonowy
kod 629151, stalowy
kod 629152*, kremowy
dł. 40 cm, szer. 16 cm, wys. 20 cm 

19,98 zł 

daszek betonowy mały 
kod 633469*
tora marengo
dł. 40,3 cm, szer. 20 cm, wys. 5 cm 

27,98 zł 

słupek gorc 
kod 618494*, czarny 
kod 604041, piryt
kod 603729, onix
dł. 38 cm, szer. 22 cm, wys. 16 cm

23,98 zł 

daszek betonowy 
kod 629155, stalowy
kod 629156*, kremowy
dł. 40 cm, szer. 20 cm, wys. 5 cm 

22,98 zł 

daszek betonowy duży 
kod 633470*
tora marengo
dł. 40,3 cm, szer. 40,3 cm, wys. 6 cm 

34,98 zł 

słupek gorc duży
kod 631502*, czarny
kod 604034, piryt
kod 631498, onix
dł. 38 cm, szer. 38 cm, wys. 16 cm

35,98 zł 

bloczek betonowy
kod 629153, stalowy
kod 629154*, kremowy
dł. 40 cm, szer. 28 cm, wys. 20 cm 

35,98 zł 

daszek płaski 
kod 631503*, czarny
kod 631499, piryt
kod 631496, onix
dł. 27 cm, szer. 42 cm, wys. 6 cm  

22,98 zł 

daszek betonowy 
kod 629157, stalowy 
kod 629158*, kremowy
dł. 45 cm, szer. 33 cm, wys. 5 cm

39,98 zł 

daszek płaski 
kod 631504*, czarny
kod 631500, piryt
kod 631497, onix
dł. 42 cm, szer. 42 cm, wys. 6 cm 

39,98 zł 

łącznik płytek murkowych 
kod 618501
dł. 11 cm, szer. 5 cm, wys. 1,5 cm

0,98 zł

bloczek betonowy 
kod 624180, stalowy
kod 624182*, kremowy
dł. 40 cm, szer. 20 cm, wys. 20 cm 

23,98 zł 

daszek betonowy 
kod 624183, stalowy
kod 624184*, kremowy
dł. 45 cm, szer. 24 cm, wys. 5 cm 

25,98 zł 

daszek duży

daszek mały

element słupkowy duży

element murkowy

łącznik plastikowy

element słupkowy mały

* produkt dostępny w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta * produkt dostępny w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta

schemat montażu ogrodzenia

https://www.castorama.pl/result/?q=631501+604040+603730
https://www.castorama.pl/result/?q=618494+604041+603729
https://www.castorama.pl/result/?q=631502+604034+631498
https://www.castorama.pl/result/?q=631503+631499+631496
https://www.castorama.pl/result/?q=631504+631500+631497
https://www.castorama.pl/lacznik-plytek-murkowych-joniec-id-1089664.html
https://www.castorama.pl/result/?q=629151+629152
https://www.castorama.pl/result/?q=633467
https://www.castorama.pl/result/?q=629155+629156
https://www.castorama.pl/result/?q=633469
https://www.castorama.pl/result/?q=624180+624182
https://www.castorama.pl/result/?q=633468
https://www.castorama.pl/result/?q=624183+624184
https://www.castorama.pl/result/?q=633470
https://www.castorama.pl/result/?q=629153+629154
https://www.castorama.pl/result/?q=629157+629158
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bramy
inteligentne

bramy
przesuwne bez przeciwwagi

bramy inteligentne, bramy przesuwne bez przeciwwagi oraz słupki wielofunkcyjne i słupki LED są dostępne wyłącznie na zamówienie specjalne Klienta

2598 zł 
brama bez przeciwwagi tola 2
kod 633495, lewa, kod 633496, prawa
wys. 152 cm, szer. 400 cm, ocynkowana, 
malowana proszkowo, czarna

z automatem 
kod 633498, lewa, kod 633497, prawa, 
wys. 152 cm, szer. 400 cm, ocynkowana, 
malowana proszkowo, czarna, 3598 zł

2998 zł 
brama bez przeciwwagi alicja 2
kod 633491, lewa, kod 633492, prawa
wys. 177 cm, szer. 400 cm, ocynkowana, 
malowana proszkowo, czarna

z automatem 
kod 633494, lewa, kod 633493, prawa, 
wys. 177 cm, szer. 400 cm, ocynkowana, 
malowana proszkowo, czarna, 3998 zł

Brama inteligentna pozwala otworzyć bramę i garaż za pomocą 
aplikacji na telefonie. Możliwe jest również połączenie bramy 
inteligentnej z innymi urządzeniami, takimi jak brama garażowa, 
alarm, oświetlenie domowe czy gniazdka elektryczne. 

zalety 
Personalizacja - dostosuj działanie wszystkich kompatybilnych, 
akcesoryjnych urządzeń do swojego rytmu dnia. 
Otwórz bramę, włącz światło na chwilę przed powrotem 
do domu. Zamknij automatycznie po zaparkowaniu samochodu.

Nieograniczony zasięg - niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, 
czy na drugim końcu świata, jeżeli masz dostęp do Internetu, 
zawsze możesz zamknąć bądź otworzyć swoją bramę zdalnie.

Geolokalizacja - jak tylko znajdziesz się w ustalonej przez siebie 
odległości, brama otworzy się automatycznie.

Prosty montaż - urządzenia zostały już sparowane, co oznacza, 
że aby korzystać z zalet inteligentnej bramy, wystarczy tylko 
wpiąć urządzenie do zasilania i Internetu oraz zalogować się.

Brama przesuwna bez przeciwwagi jest 
idealnym rozwiązaniem dla wąskich działek. 

Pozwala oszczędzić prawie 2 m 
w linii ogrodzenia, a minimalna szerokość 
frontu działki to 8,3 m. 

Brama porusza się na rolkach po szynie. 

1 słupek wielofunkcyjny
kod 633502, czarny
kod 633501, antracytowy
wym. 10 x 33 x 155 cm, 
ocynkowany, 
malowany proszkowo, 2098 zł

2 słupek led
kod 633500, czarny
kod 633499, antracytowy
wym. 10 x 10 x 220 cm, 
ocynkowany, 
malowany proszkowo, 418 zł

3 brama inteligentna
dostępna w systemach 
ogrodzeniowych:

alicja 2
kod 633490, czarna
wys. 175 cm, szer. 400 cm, 2898 zł

amida
kod 633489, antracytowa
wys. 150 cm, szer. 400 cm, 3848 zł

hanower
kod 633488, antracytowa
wys. 150 cm, szer. 400 cm, 3848 zł

3

1

2

imperial
kod 633487, antracytowa
wys. 150 cm, szer. 400 cm, 3998 zł

automatyka easy way 202i+

napęd do bram 
przesuwnych simple move 102

+

pilot 2-kanałowy+

słupek dojazdowy 10 x 10 cm+

fotokomórki+

słupek przelotowy 7 x 7 cm+

urządzenie sterujące+

rolki prowadzące+
rolka jezdna+

elementy dołączone do bramy inteligentnej

elementy zestawu automatycznej bramy bez przeciwwagi

https://www.castorama.pl/result/?q=633502+633501+633500+633499
https://www.castorama.pl/result/?q=633490+633489+633488+633487
https://www.castorama.pl/result/?q=633495+633496+633498+633497
https://www.castorama.pl/result/?q=633491+633492+633494+633493
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automatyka 
do bram

system 
skomponuj swój wideodomofon

napęd do bram przesuwnych 
LN432 
kod 821985 
do bram o dł. maks. 5 m, ciężar skrzydła maks. 300 kg, 
siłownik z centralą, listwa zębata 4 m, 2 piloty,
2 fotokomórki, lampa sygnalizacyjna 

998 zł

napęd do bram skrzydłowych 
XW532KM 
kod 804500 
do bram o szer. skrzydła do 2,5 m, wys. maks. 2 m,
2 siłowniki z centralą, 2 piloty, 2 fotokomórki, 
lampa sygnalizacyjna

1298 zł

napęd do bram przesuwnych 
freevia 400 
kod 827585 
do bram o dł. maks. 6 m, ciężar skrzydła maks. 400 kg, 
siłownik z centralą, listwa zębata 4 m, 2 piloty,
automatyczne zamykanie, detekcja przeszkód, 
funkcja furtki

1278 zł

kaseta
vid-intcoms e-4 
kod 829367 
kamera z kątem widzenia 80º,
możliwość montażu na wąskim 
słupku + podstawa do montażu 
pod kątem, podświetlany przycisk, 
minimalne oświetlenie 0 lux, 
możliwość podświetlenia 1 m (podczerwień), 
2-przewodowa instalacja, 
podłączenie bramy i rygla realizowane 
z kamery, zasilanie 15 V/1 A

198 zł 

monitor do wideodomofonu 
e1-fr/sh 7 
kod 829364
monitor 7", otwieranie bramy i furtki, 
podświetlane dotykowe przyciski, 
menu ekranowe, 52 dzwonki, 4-stopniowa 
regulacja głośności, możliwość rozbudowy 
o dodatkowy monitor, funkcja interkomu, 
instalacja 2-przewodowa 

448 zł 

kaseta 
vid-intcoms e-5 
kod 829368 
kamera z kątem widzenia 100º, 
podświetlany przycisk, 
minimalne oświetlenie 0 lux, 
możliwość podświetlenia 1 m (podczerwień),  
bardzo dobra widoczność w nocy, 
2-przewodowa instalacja, 
podłączenie bramy i rygla realizowane 
z kamery, zasilanie 15 V/1 A 

248 zł 

monitor do wideodomofonu 
e2-fr/sh 7 
kod 829365
monitor 7", otwieranie bramy i furtki, 
możliwość zastosowania karty SD, 
pamięć wewnętrzna na zdjęcia, podświetlane 
dotykowe przyciski, menu ekranowe,
52 dzwonki, 4-stopniowa regulacja głośności, 
możliwość rozbudowy o dodatkowy monitor, 
funkcja interkomu, instalacja 2-przewodowa

498 zł 

napęd do bram skrzydłowych
exavia 500 
kod 829342 
do bram o szer. skrzydła do 2,5 m, wys. maks. 2 m,
2 siłowniki z centralą, 2 piloty, 2 fotokomórki, 
lampa sygnalizacyjna

1398 zł

lata

gwara ncji

lata

lata

lata

gwara ncji

domofon 
adp-12a3 invito 
kod 819048 
bezsłuchawkowy, głośnomówiący, 
możliwość otwierania furtki oraz 
drugiego wejścia, funkcja interkomu 
po rozbudowie o dodatkowy unifon, 
wąska kaseta 

138 zł 

wideodomofon 
v300
kod 830716 
szerokokątna kamera, diody LED 
podczerwieni, zapis zdjęć, kolorowy 
monitor wewnętrzny 7", zasięg do 200 m, 
instalacja 2-żyłowa, możliwość 
otwierania bramy i furtki

998 zł 

kaseta 
vid-intcoms e-6 
kod 829369  
kamera z kątem widzenia 100º,
podświetlany przycisk, 
minimalne oświetlenie 0 lux, 
możliwość podświetlenia 1 m 
(podczerwień), 
bardzo dobra widoczność w nocy,
2-przewodowa instalacja, podłączenie 
bramy i rygla realizowane z kamery, 
zasilanie 15 V/1 A, 4 tabletki do otwierania  

298 zł 

monitor do wideodomofonu 
e3-fr/sh 7
kod 829366 
monitor 7", lustrzana obudowa, otwieranie 
bramy i furtki, możliwość zastosowania 
karty SD, pamięć wewnętrzna na zdjęcia, 
podświetlane dotykowe przyciski, 
menu ekranowe, 52 dzwonki, 4-stopniowa 
regulacja głośności, możliwość rozbudowy 
o dodatkowy monitor, funkcja interkomu, 
instalacja 2-przewodowa 

548 zł 

krok pierwszy: wybierz dowolną kasetę

krok drugi: wybierz dowolny monitor

https://www.castorama.pl/naped-do-bram-przesuwnych-moovo-ln432-id-1034500.html
https://www.castorama.pl/somfy-naped-przesuwny-freevia400-id-1058290.html
https://www.castorama.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-moovo-xw532km-id-1034497.html
https://www.castorama.pl/naped-do-bramy-dwuskrzydlowej-somfy-exavia-500-z-uchwytem-id-1095519.html
https://www.castorama.pl/result/?q=829367+829368+829369
https://www.castorama.pl/result/?q=829364+829365+829366
https://www.castorama.pl/result/?q=819048+830716


Teraz na bramy 
i ogrodzenia
do 10 rat 

RRSOminimalna kwota kredytu 500 zł
szczegóły w sklepie i na castorama.pl

Dla kredytu na zakup towarów i usług do 10 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 2.01.2020 r. 
Propozycja dotyczy zakupu bram i ogrodzeń na kwotę min. 500 zł i obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1.02.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. Lista towarów 
objętych propozycją dostępna w sklepach. Zakup w ramach akcji można łączyć z innymi towarami – wówczas Klient zachowuje prawo do skorzystania 
z propozycji do 10 rat. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Decyzja o warunkach przyznaniu kredytu, z uwzględnieniem 
oceny aktualnej sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Bank.

RRSO

Dla kredytu na zakup towarów i usług do 10 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 2.01.2020 r. 
Propozycja dotyczy zakupu bram i ogrodzeń na kwotę min. 500 zł i obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1.02.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. Lista towarów 
objętych propozycją dostępna w sklepach. Zakup w ramach akcji można łączyć z innymi towarami – wówczas Klient zachowuje prawo do skorzystania 
z propozycji do 10 rat. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Decyzja o warunkach przyznaniu kredytu, z uwzględnieniem 

Niniejszy przewodnik 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 przewodniku z uwzględnieniem tego, że wskazane ceny są 
cenami maksymalnymi. Zdjęcia umieszczone w przewodniku mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Informacje przedstawione 
w przewodniku zachowują ważność od 1.02.2020 r. do 30.06.2020 r. lub do wyczerpania zapasów lub wycofania produktu ze sprzedaży.

Śledź nas na




