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oferta ważna od 29.07. do 23.08.2020 roku

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

15,98 zł/m

2

panel podłogowy dąb khaki
kod 310642
AC4, gr. 7 mm, opak. 2,467 m2

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

39,42 zł /opak.

!

10%

*

!

10%*

rabatu

rabatu

na akcesoria
podłogowe
przy zakupie
dowolnej podłogi

na akcesoria
podłogowe
przy zakupie
dowolnej podłogi

22,98 zł/m

2

28,98 zł/m
2

2

29,98 zł/m

2

panel podłogowy dąb staropolski
kod 317654
AC4, gr. 7 mm,
opak. 2,47 m² 56,76 zł /opak.

panel podłogowy rockhampton
kod 317539
AC4, gr. 7 mm,
opak. 2,47 m² 71,58 zł /opak.

26,98 zł/m

2

panel podłogowy tamworth

panel podłogowy dąb bogota

kod 317544
AC4, gr. 7 mm,
opak. 2,47 m² 74,05 zł /opak.

kod 325707
AC4, gr. 8 mm,
opak. 2,402 m²

35,98 zł/m

64,81 zł /opak.

35,98 zł/m

2

panel podłogowy brisbane
kod 317505
AC4, gr. 8 mm,
opak. 1,996 m² 71,82 zł /opak.

• zamów z dostawą na castorama.pl

2

panel podłogowy aberfeldy
kod 317509
AC4, gr. 8 mm,
opak. 1,996 m² 71,82 zł /opak.

18,88 zł/m

2

panel podłogowy dąb michigan
kod 319006, 319005, 319055
AC4, gr. 8 mm, dostępny w 3 kolorach,
opak. 2,22 m² 41,91 zł /opak.

* Przy zakupie dowolnych podłóg drewnianych, laminowanych, winylowych otrzymujesz 10% rabatu na akcesoria: listwy, profile progowe, podkłady z asortymentu działu podłóg drewnianych.
Oferta dotyczy tylko asortymentu z działu podłóg drewnianych. Promocja obowiązuje od 29.07.2020 do 23.08.2020 lub do wyczerpania zapasów.

• z ratami na wszystko1 RRSO 0%
Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

!

10%

*

!

rabatu

10%*
rabatu

na akcesoria
podłogowe
przy zakupie
dowolnej podłogi

na akcesoria
podłogowe
przy zakupie
dowolnej podłogi

+ szeroka deska

29,98 zł/m

2

panel podłogowy dąb minky
kod 325763
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga,
opak. 2,22 m² 66,56 zł /opak.

36,98 zł/m

2

panel podłogowy dąb torrington
kod 316128
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga,
opak. 2,057 m2 76,07 zł /opak.

29,98 zł/m

2

39,98 zł/m

2

39,98 zł/m

2

4

panel podłogowy dąb villach
kod 317401
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga,
opak. 2,402 m² 96,03 zł /opak.

39,98 zł/m

2

panel podłogowy gladstone grey
kod 317521
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga,
opak. 1,996 m2 79,80 zł /opak.

• zamów z dostawą na castorama.pl

panel podłogowy dąb bolton
kod 321980
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga,
szerokość deski 295 mm, opak. 2,27 m²

68,05 zł /opak.

39,98 zł/m

2

panel podłogowy dąb pastelowy

panel podłogowy dąb flamandzki

kod 317201
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga,
opak. 2,22 m² 88,76 zł /opak.

kod 317605
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga,
opak. 2,402 m² 96,03 zł /opak.

* Przy zakupie dowolnych podłóg drewnianych, laminowanych, winylowych otrzymujesz 10% rabatu na akcesoria: listwy, profile progowe, podkłady z asortymentu działu podłóg drewnianych.
Oferta dotyczy tylko asortymentu z działu podłóg drewnianych. Promocja obowiązuje od 29.07.2020 do 23.08.2020 lub do wyczerpania zapasów.

• z ratami na wszystko1 RRSO 0%
Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

!

10%

*

!

rabatu

10%*
rabatu

na akcesoria
podłogowe
przy zakupie
dowolnej podłogi

na akcesoria
podłogowe
przy zakupie
dowolnej podłogi

+ szeroka deska

29,98 zł/m

2

panel podłogowy dąb
queensland
kod 323405
AC5, gr. 8 mm,
opak. 2,22 m² 66,56 zł /opak.

39,98 zł/m

panel podłogowy fernandez

2

kod 308300
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga,
vintage deco,
opak. 2,176 m² 87 zł /opak.

+ grubość 12 mm
+ wysoki połysk

+ szeroka deska

39,98 zł/m

2

+ struktura

+ struktura

synchroniczna

synchroniczna

44,98 zł/m

2

6

49,98 zł/m

2

panel podłogowy dąb pirenejski

panel podłogowy ledbury

kod 318255
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga,
opak. 2,222 m² 99,95 zł /opak.

kod 319096
AC5, gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga,
opak. 1,87 m² 93,46 zł /opak.

• zamów z dostawą na castorama.pl

panel podłogowy dąb pedro
kod 325699
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga,
szerokość deski 282 mm,
opak. 2,176 m² 87 zł /opak.

17,98 zł/szt.

59,98 zł/m

panel podłogowy
dąb nailsea

2

kod 319101
AC5, 4-stronna V-fuga, glossy,
struktura synchroniczna,
opak. 1,759 m² 106,10 zł /opak.

34,98 zł/szt.

listwa przypodłogowa MDF

listwa przypodłogowa MDF

kod 319742
kolor biały, wym. 13 x 80 x 2200 mm
kod 319670, kolor grafitowy
kod 319674, kolor beżowy 24,98 zł /szt.

kod 303931
wym. 16 x 100 x 2000 mm
wysoki połysk, kolor szary
kod 303930, kolor biały
kod 319745, kolor biały

* Przy zakupie dowolnych podłóg drewnianych, laminowanych, winylowych otrzymujesz 10% rabatu na akcesoria: listwy, profile progowe, podkłady z asortymentu działu podłóg drewnianych.
Oferta dotyczy tylko asortymentu z działu podłóg drewnianych. Promocja obowiązuje od 29.07.2020 do 23.08.2020 lub do wyczerpania zapasów.

• z ratami na wszystko1 RRSO 0%
Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

panele winylowe do łazienki i kuchni,
także na ogrzewanie podłogowe

!

10%

*

rabatu

!

na akcesoria
podłogowe
przy zakupie
dowolnej podłogi

10%*
rabatu

na akcesoria
podłogowe
przy zakupie
dowolnej podłogi

49,98 zł/m

2

panel podłogowy
dąb grenada
kod 318393
AC6, gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga,
opak. 1,548 m² 77,37 zł /opak.

+ grubość 4 mm

+ grubość 4 mm

69,98 zł/m

2

+ grubość 12 mm
+ grubość 12 mm

59,98 zł/m
8

62,98 zł/m

2

2

panel podłogowy dąb hillside

panel podłogowy dąb baleary

kod 325710
AC6, 4-stronna V-fuga,
opak. 1,48 m² 88,77 zł /opak.

kod 317408
AC6, 4-stronna V-fuga,
opak. 1,65 m2 103,92 zł /opak.

• zamów z dostawą na castorama.pl

39,98 zł/m

2

panel winylowy płytka light
kod 319014
wym. 30,5 x 61 cm, gr. 2 mm, montaż na klej,
opak. 1,3 m² 51,97 zł /opak.

panel winylowy spc belfair
kod 325709
wym. 1210 x 192 mm,
montaż na klick,
opak. 1,86 m² 130,16 zł /opak.

69,98 zł/m

2

+

grubość całkowita 3,2 mm

+

montaż na klick

59,98 zł/m

kod 325708
wym. 1210 x 192 mm,
montaż na klick,
opak. 1,86 m² 130,16 zł /opak.

79,98 zł/m

2

panel winylowy płytka beton
kod 319025
wym. 30 x 60 cm, kolor szary,
opak. 2,6 m² 155,95 zł /opak.
kod 319024, kolor beige 59,98 zł /m2

panel winylowy spc grayland

+

grubość 4 mm

+

montaż na klick

2

panel winylowy dąb kalifornia

155,95 zł /opak.

kod 325513
wym. 1210 x 192 mm, ceramin,
opak. 2,538 m² 202,99 zł /opak.

* Przy zakupie dowolnych podłóg drewnianych, laminowanych, winylowych otrzymujesz 10% rabatu na akcesoria: listwy, profile progowe, podkłady z asortymentu działu podłóg drewnianych.
Oferta dotyczy tylko asortymentu z działu podłóg drewnianych. Promocja obowiązuje od 29.07.2020 do 23.08.2020 lub do wyczerpania zapasów.

• z ratami na wszystko1 RRSO 0%
Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

!

10%

*

!

rabatu

10%*
rabatu

na akcesoria
podłogowe
przy zakupie
dowolnej podłogi

na akcesoria
podłogowe
przy zakupie
dowolnej podłogi

79,98 zł/m

2

deska warstwowa
jesion biały

kod 304490
wym. 14 x 207 x 1092 mm, 3-lamelowa,
lakierowana, lakier matowy,
opak. 1,58 m² 126,37 zł /opak.

99,98 zł/m

2

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

+ warstwa licowa 3,2 mm
lat

+ lakier szczotkowany
ra n c

+ szczotkowany dąb

j

i

g

wa

69,98 zł/m

deska warstwowa
dąb natur

kod 308234
2 wym. 14 x 207 x 1092 mm,
lakierowana, 3-warstwowa,
opak. 1,58 m² 110,57 zł /opak.
w aranżacji użyto skrzydła drzwiowego trame, kod 915014, 927969

10

128 zł/m

2

deska warstwowa dąb advance
kod 318134
wym. 14 x 130 x 1092 mm, 4-stronnie fazowana,
lakierowana, opak. 0,99 m² 126,72 zł /opak.

• zamów z dostawą na castorama.pl

138 zł/m

2

deska podłogowa lita visby
kod 318996
wym. 15 x 90 x 300-1200 mm, olejowana,
4-stronnie fazowana, opak. 0,864 m² 119,23 zł /opak.

198 zł/m

2

deska lita skara

kod 318944
wym. 15 x 82,6 x 578,2 mm,
4-stronnie fazowana,
dąb, jodełka, opak. 0,86 m²
170,28 zł /opak.

* Przy zakupie dowolnych podłóg drewnianych, laminowanych, winylowych otrzymujesz 10% rabatu na akcesoria: listwy, profile progowe, podkłady z asortymentu działu podłóg drewnianych.
Oferta dotyczy tylko asortymentu z działu podłóg drewnianych. Promocja obowiązuje od 29.07.2020 do 23.08.2020 lub do wyczerpania zapasów.

• z ratami na wszystko1 RRSO 0%
Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

+ mrozoodporny

+ mrozoodporny

27,98 zł/m

2

+
+

44,98 zł/m

gres mika

2

kod 417637
wym. 31 x 62 cm, opak. 1,54 m2,
IV klasa ścieralności,
naturalna struktura drewna, kolor soft grey
kod 417635, kolor beige
kod 417636, kolor cream
kod 417638, kolor grey 53,87 zł /opak.

rektyfikowany

+
+

mrozoodporny

2

gres sepia

gres worn wood

kod 417628
wym. 59,7 x 59,7 cm, opak. 1,43 m2,
IV klasa ścieralności, kolor grigio
kod 417626, III klasa ścieralności,
kolor graphite 64,32 zł /opak.

kod 417201
wym. 17,5 x 60 cm, opak. 1,05 m2,
IV klasa ścieralności, kolor grey
kod 417200, III klasa ścieralności,
kolor natural 52,48 zł /opak.

12

34,98 zł/m

kod 418065
wym. 60 x 17,5 cm, opak. 1,05 m2,
IV klasa ścieralności, kolor beige,
kod 418066, kolor grey,
kod 418067, kolor orange 29,38 zł /opak.

49,98 zł/m

2

gres scandinavia

79,98 zł/m

rektyfikowany

+

mrozoodporny

mrozoodporny

78,98 zł/m

2

2

gres porto lapato

kod 418269
wym. 60 x 60 cm, opak. 1,44 m2,
IV klasa ścieralności, kolor pearl
kod 418270, kolor gris 115,17 zł /opak.

• zamów z dostawą na castorama.pl

89,98 zł/m

2

gres livourne

gres odys

kod 416936
wym. 60 x 60 cm, opak. 1,08 m2, III klasa ścieralności,
kolor black 85,30 zł /opak.
gres latinie kod 416935, wym. 60 x 60 cm,
opak. 1,08 m2, IV klasa ścieralności,
kolor white 78,98 zł /m2 85,30 zł /opak.

kod 418229
wym. 60 x 60 cm, opak. 1,44 m2,
IV klasa ścieralności, kolor mild beige
kod 418230,
kolor dark beige 129,57 zł /opak.

+
+

rektyfikowany
mrozoodporny

• z ratami na wszystko1 RRSO 0%
Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

płytki wielkoformatowe 60 x 120 cm

nowość

+
+

rektyfikowany
mrozoodporny

138 zł/m

2

gres erato sand

+

kod 418280
wym. 120 x 60 cm, polerowany,
opak. 1,44 m2, kolor beżowy
kod 418279, luxo, kolor czarny 198,72 zł /opak.

rektyfikowany

79,98 zł/m

dekor metal kite gold

kod 418455
wym. 30 x 60 cm, matowy

2

gres ultimate
marble polish

+
+

kod 417269
wym. 59,5 x 59,5 cm,
IV klasa ścieralności, opak. 1,06 m2, kolor white grey
kod 417273, II klasa ścieralności, kolor black
kod 417271, III klasa ścieralności, kolor grey
84,78 zł /opak.

+
+

69,98 zł/m

rektyfikowany
mrozoodporny

+
+

rektyfikowany
mrozoodporny

79,98 zł/m

2

2

+
+

rektyfikowany

+
+

mrozoodporny

rektyfikowany
mrozoodporny

+
+

rektyfikowany
mrozoodporny

rektyfikowany
mrozoodporny

79,98 zł/m

2

gres eclips

gres szkliwiony
cosmopolitan

gres monteo

kod 418281
wym. 60 x 60 cm, opak. 1,44 m2,
IV klasa ścieralności, kolor light brown
kod 418246, kolor brown 100,77 zł /opak.

kod 418271
wym. 60 x 60 cm, opak. 1,44 m2,
IV klasa ścieralności, polerowany,
kolor white 115,17 zł /opak.

kod 418245
wym. 60 x 60 cm, opak. 1,44 m2,
polerowany,
kolor dark 115,17 zł /opak.

14

158 zł /szt.

• zamów z dostawą na castorama.pl

138 zł/m

2

128 zł/m

2

138 zł/m

2

gres toronto

gres blue jeans

kod 417472
wym. 60 x 120 cm, opak. 1,44 m2,
IV kl. ścierlności 184,32 zł /opak.

kod 417493
wym. 60 x 119,5 cm, opak. 1,434 m2,
IV kl. ścierlności 197,89 zł /opak.

gres belsize

kod 418396
wym. 60 x 120 cm, opak. 1,44 m2,
III kl. ścieralności, kolor natural
kod 418395, IV kl. ścieralności,
kolor miel 198,72 zł /opak.

• z ratami na wszystko1 RRSO 0%
Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

!

10%**

!

rabatu na ościeżnice
regulowane
przy zakupie
dowolnych drzwi
wewnętrznych

**

10%

rabatu na ościeżnice
regulowane
przy zakupie
dowolnych drzwi
wewnętrznych

+ konstrukcja

modułowa z MDF-u

+ konstrukcja

modułowa z MDF-u

198 zł/szt.
skrzydło drzwiowe kastel*
kod 924268
kolor silver, szer. 70 i 80 cm,
pełne, pokojowe, z tulejami

1

178 zł/szt.
skrzydło drzwiowe exmoor*
kod 926884
kolory: jesion szary,
dąb skalny, orzech north,
szer. 70 i 80 cm, pełne,
pokojowe, z tulejami

2

238 zł/szt.
listwa MDF torus
kod 325436
wykończeniowa, wym. 18 x 69 x 2100 mm,
lakierowana, półmat, kolor biały 19,98 zł /szt.
2 kod 325440, przypodłogowa,
wym. 18 x 119 x 2400 mm, lakierowana,
półmat, kolor biały 32,98 zł /szt.
1

nowość

• zamów z dostawą na castorama.pl
16

248 zł/szt.

skrzydło drzwiowe tre*

skrzydło drzwiowe trame*

kod 927716, 919115
kolory: biały, dąb szary, dąb sonoma, orzech north,
szer. 70 i 80 cm, pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
kod 927957, przesuwne, kolory: biały, dąb sonoma, szer. 80 cm 298 zł /szt.

kod 915014, 927969
kolory: biały, dąb szary, orzech north, szer. 70 i 80 cm,
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
kod 923524, przesuwne, kolory: biały, dąb szary, orzech north, szer. 80 cm 328 zł /szt.

* Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki, szer. 60 i 90 cm dostępne w wybranych sklepach.
**Przy zakupie dowolnych drzwi wewnętrznych otrzymasz 10% rabatu na ościeżnice regulowane. Promocja dotyczy baz i belek do ościeżnic regulowanych w zakresach regulacji 80-100 mm, 95-115 mm,
100-140 mm, 115-135 mm, 135-155 mm, 155-195 mm, 140-180 mm, 180-220 mm, 195-235 mm, 220-260 mm, 260-300 mm. Promocja ważna od 29.07.2020 do 23.08.2020. lub do wyczerpania zapasów.
Więcej szczegółów w regulaminie na stronie www.castorama.pl

• z ratami na wszystko1 RRSO 0%
Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

+
+ kryta szyna

+

kompletny zestaw z ościeżnicą,
progiem, wizjerem, klamką
z szyldem i 2 wkładkami

+ kompletny zestaw

z ościeżnicą, okuciami
i 3 regulowanymi zawiasami

ocieplone

+ izolacja akustyczna 29 dB
+ pokryte folią

dekoracyjną
odporną
na promieniowanie UV

1398 zł
schody drewniane z zabiegiem
kod 919742, 919741
świerkowe, lewo- lub prawoskrętne, 14 stopni,
wys. kondygnacji 300 cm, szer. stopnia po
zamontowaniu 74,5 cm, maksymalne obciążenie 280 kg

+

możliwość regulacji
wysokości stopnia

+

kolor konstrukcji
czarny mat

498 zł
drzwi wewnątrzklatkowe gaja
kod 919617
kolor orzech szlachetny, szer. 80 i 90 cm

+

kompletny zestaw z ościeżnicą
stalową z progiem, 2 zamkami
z wkładkami i klamką z szyldem

336 zł/zest.
system oleni + drzwi exmoor
drzwi przesuwne exmoor
kod 926909
kolory: dąb skalny, jesion szary, orzech north, szer. 80 cm
pełne, pokojowe 168 zł

system przesuwny oleni

kod 925398
dł. prowadnicy 2 m, MDF, do drewnianych drzwi przesuwnych
maskownica systemu do pomalowania 168 zł

1398 zł
schody atrium mini
kod 928115
schody wewnętrzne, modułowe, 11 stopni,
wys. kondygnacji 222-300 cm, stopnie drewniane,
olchowe, lakierowane, szer. stopnia 60 cm,
gr. stopnia 4 cm

18

• zamów z dostawą na castorama.pl

1098 zł/szt.
drzwi zewnętrzne zitron
kod 927353
kolory: biały, antracyt, orzech, szer. 80 i 90 cm,
gr. skrzydła 55 mm

598 zł/szt.

drzwi zewnętrzne artemida
kod 928251
kolory: złoty dąb, orzech,
szer. 80 i 90 cm,
gr. skrzydła 55 mm

• z ratami na wszystko1 RRSO 0%
Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

!

1 zł

*

za farbę Magnat
Ultra Matt 2,5 l
przy zakupie min.
5 l farby kolorowej

138 zł

plafon led alani

kod 827253
3 x led, 1400 lm, 3000 K

69,98 zł

farba biała good home 10 l
kod 742317
matowa 7 zł /l

128 zł
listwa loka
kod 817112
4 x GU10, 3000 K

74,98 zł

farba kolorowa magnat ceramic 2,5 l
kod 731176
51 kolorów 29,99 zł /l
dostępna poj, 5 l, kod 746710
144 zł /opak. 28,80 zł /l

94,98 zł

50%

**

farba biała tikkurila super white 10 l + 10%
kod 742080
8,64 zł /l

168 zł

na drugą puszkę
Dekoral Voice
of Color 2,5 l

plafon led kastor

kod 827903
1 x E27
dostępne inne elementy serii

kod 831761
2880 lm, 3000-6500 K, z pilotem

16,98 zł/opak.

39,98 zł

żarówki led 3 szt.

spot akiak

kod 831765
E27, 806 lm, 2700 K
kod 831764, GU10, 345 lm, 2700 K

kod 830797
1 x G9, matowy, ruchomy klosz, kolor czarny
dostępne inne elementy serii

20

rabatu

158 zł

lampa wisząca denmark

!

5,66 zł /szt.

44,98 zł

oczko pallas

kod 831795
GU10, ruchome, podtynkowe
dostępne inne elementy serii

• zamów z dostawą na castorama.pl

198 zł

antyrefleksyjna farba biała do sufitów
beckers interio pro 10 l
kod 746755

19,80 zł /l

34,98 zł

49,98 zł

emalia akrylowa
bondex smart paint 0,5 l

farba kolorowa dekoral
voice of color 2,5 l

kod 741793
69,96 zł /l

kod 744975
50 kolorów 19,99 zł /l

* Przy zakupie dowolnej farby Magnat Ceramic o łącznej pojemności 5 l klient otrzymuje 2,5 l farby białej Magnat Ultra Matt za 1 zł. Promocja obejmuje opakowania farby Magnat Ceramic 2,5 l i 5 l.
Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje od 29.07.2020 do 23.08.2020 lub do wyczerpania zapasów.
** Przy zakupie opakowania farby kolorowej Dekoral Voice of Color o pojemności 2,5 l klient otrzymuje rabat 50% na drugie opakowanie dowolnej farby kolorowej Dekoral Voice of Color o pojemności 2,5 l.
Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje od 29.07.2020 do 23.08.2020 lub do wyczerpania zapasów.

• z ratami na wszystko1 RRSO 0%
Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

j

kod 521930
chrom, śr. deszczownicy 20 cm

i

ra n c

kolumna prysznicowa nakri

wa

g

g

wa

lat

128 zł

dostępne
kolory mebli

j

ra n c

i

lat

biały

98,98 zł

antracyt

+
lustro na froncie,
bokach i wewnątrz

bateria kuchenna taro
kod 514799
chrom

taupe

lat
drewno

498 zł

+ ciche domykanie
i całkowicie
wysuwane
szuflady

+

lat

ra n c

j

i

wa

g

3-funkcyjna
słuchawka

szary

sprężynowa
ruchoma
wylewka

+

szafka podumywalkowa 60 cm
ra n c

j

i

g

wa

szafka podumywalkowa imandra
kod 510074
wym. 60 x 60 x 45 cm, wisząca, kolor biały

umywalka ceramiczna nira 60 cm
szafka lustrzana imandra

998 zł

248 zł

kolumna prysznicowa myclub
z baterią termostatyczną

kod 510073
wym. 60 x 60 x 15 cm 398 zł
dostępne inny wymiary

j

wa

i

ra n c

lat

+

j

wa

ra n c

j

kod 520763
chrom, perlator oszczędzający
wodę, dostępne inne elementy serii
lat

198 zł

kod 518758
chrom, dostępne inne elementy serii

!

i

miska bezkołnierzowa
ułatwiająca czyszczenie

+

deska slim

+

wa

g

g

200 zł

**

zlew stalowy quimby
kod 508702
śr. 48,5 cm,
satyna

lat

w zestawie
oszczędzasz
j

128 zł

bateria prysznicowa termostatyczna berrow

ra n c

miska bezkołnierzowa

328 zł

okap teleskopowy
kod 827976
szer. 60 cm, wydajność 366 m3/h,
kl. energetyczna C, kolor inox,
dostępny także w kolorze białym

j

i*

178 zł

ra n c

zestaw 2,4 m

kod 323294
dł. zestawu 2,4 m, zestaw zawiera szafki stojące: 60 cm,
zlewozmywakowa 80 cm, 40 cm z szufladami,
wiszące: 60 cm, 80 cm, 40 cm, 60 cm okapowa

+

bateria umywalkowa hopa

wa

zabezpieczenie
chroniące przed
oparzeniami

kod 509574
chrom, dostępna także: czarna/chrom

g

ra n c

lat

+
g

g

wa

korek
automatyczny

bateria kuchenna flinter

498 zł

zestaw mebli kuchennych romantica dąb artisan

i

lat

kod 508616
chrom, śr. deszczownicy 18 cm

218 zł

i

kod 509980
z syfonem oszczędzającym przestrzeń

+

946 zł
zestaw

miska wc teesta
kod 518099
deska wolnoopadająca duroplast
z szybkim demontażem 498 zł

698 zł
zestaw

zestaw podtynkowy wc exterio
kod 521600
stelaż, miska bezkołnierzowa, deska wolnoopadająca
duroplast z szybkim demontażem, przycisk chrom

stelaż podtynkowy wc solido
z pionowym wzmocnieniem
kod 522411, przycisk chrom,
5 lat gwarancji 648 zł

558 zł

kabina prostokątna era
z niskim brodzikiem
kod 522692
wym. 100 x 80 x 194 cm, szkło transparentne,
profile w kolorze chromu

288 zł

zlew gracia z baterią
kod 522403
kompozyt kwarcowy, wym. 58 x 44 cm,
z zestawem odpływowym, kolor czarny,
kod 522404, kolor beżowy

88,98 zł

stołek kuchenny maloux
kod 317970
wys. 62 cm, drewno i metal,
kolor czarny
kod 322274, kolor biały

zaolejowany,
gotowy do montażu

158 zł/m.b.

blat drewniany dąb

kod 321297
wym. 300 x 62 x 2,6 cm,

możliwość
postawienia
w pionie
– oszczędność
miejsca

+

kolorowe
pokrywki
ułatwiają
segregację

+

474 zł /szt.

98,98 zł

kosze do segregacji
sortibox 5 x 25 l
kod 122309

* Gwarancja dotyczy miski wc teesta, kod 518099. ** Szczegóły promocji w regulamine na stronie castorama.pl

22

• zamów z dostawą na castorama.pl

• z ratami na wszystko1 RRSO 0%
Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

lat

lat

lat

lata
lata

ra n c

j

g

wa

wa

nowość

j
ra n c

898 zł

218 zł

grzejnik stalowy PURMO c22
kod 555495
wym. 60 x 60 cm, moc 1025 W,
podłączenie boczne
dostępne inne rozmiary

grzejnik dekoracyjny kensal
kod 521614
wym. 180 x 50 cm,
moc 1523 W, podłączenie boczne dolne, kolor antracytowy
kod 521601 kolor biały
dostępne inne rozmiary

!

rabatu

na maty grzejne
przy zakupie
termostatu

kod 216965
18 V, 2 x 1,5 Ah li-ion,
0-400/0-1300 obr./min,
moment obrotowy 42 Nm

termostat LCD
kod 521068
do wszystkich systemów ogrzewania
podłogowego blyss, zakres regulacji
temperatury od +5°C do +40°C,
tryb wakacyjny, tygodniowy regulator czasowy,
czujnik otwartych okien, dostępny również
termostat dotykowy, kod 521069

kod 522228
moc 3600 W,
wydajność 1,6 l/min

grzejnik dekoracyjny
wickham

walizka

kod 511667
wym. 180 x 48 cm, moc 979 W,
podłączenie dolne boczne,
kolor biały
kod 511669, kolor antracytowy
dostępne inne rozmiary

walizka

+

478 zł

+

99,98 zł

218 zł

szlifierka kątowa

mata grzejna
pod płytki 2 m2

nowość

kod 521059
moc 300 W
dostępne inne rozmiary

kod 214996
moc 750 W, 12 000 obr./min,
śr. tarczy 125 mm
lata

wa

248 zł

268 zł

mata grzejna
pod podłogę
drewnianą 2 m2

ra n c

268 zł

wiertarkowkrętarka
easydrill 1200

268 zł

kod 211482
10,8 V, 2 x 1,5 Ah li-ion,
0-450/0-1650 obr./min,
moment obrotowy 20 Nm,
szybkie ładowanie

zestaw narzędzi 216 części
kod 212394
nasadki długie i krótkie, 1/4", 3/8", 1/2"

j

1698 zł

grzejnik łazienkowy piatto

agregat malarski
control pro 250m

kod 522299
wym. 72,6 x 43 cm, moc 326 W,
podłączenie dolne, boczne,
kolor czarny
kod 522300, kolor biały
dostępne inne rozmiary

kod 521064
moc 300 W
dostępne inne rozmiary

kod 206451
moc 780 W, 1100 obr./min,
4500 udr./min, energia udaru 2,4 J

kod 214298
moc 550 W,
maks. ciśnienie 110 barów,
wydajność 1250 ml/min,
zastosowanie: farby
wodorozcieńczalne,
do powierzchni strukturalnych,
pobór farby z opakowania

+

regulowane
przegródki
w pokrywie

+

produkt dopuszczony
do kontaktu z żywnością

pierwsze
uruchomienie
w cenie

+

j

i*

g

wa

przepływowy
ogrzewacz wody
z baterią

498 zł

młotowiertarka SDS HR2470

lat

128 zł

kod 216928
moc 450 W,
dł. skoku 18 mm,
kąt cięcia 0°-45°,
możliwość podłączenia
urządzenia odsysającego

g

138 zł

+

i

10%

**

technologia LXT

wiertarkowkrętarka

wyrzynarka

+

j

458 zł

198 zł

wysoka moc
grzewcza

ra n c

i

wa

i

j

i

i

ra n c

i

wa

g

j

g

ra n c

g

g

wa

ra n c

348 zł
elektryczny ogrzewacz
wody eu
kod 525774
wym. 25 x 36 x 36 cm,
moc 1200 W, poj. 10 l,
podumywalkowy
dostępne inne pojemności

2648 zł

1148 zł

10,98 zł

16,98 zł

gazowy ogrzewacz wody 4200 wr

kondensacyjny kocioł
gazowy cerapur midi
zwb 24-1 re

kosz składany stuva

pojemnik robusto

kod 521791
wym. 65 x 31 x 22,5 cm, moc 1740 W,
wydajność 10 l/min, sprawność 88%

kod 508333
wym. 72 x 44 x 35 cm, regulacja mocy 7,3-24 kW,
sprawność 103%, dwufunkcyjny

kod 120734
poj. 32 l
dostępna także poj. 45 l

kod 110584
poj. 20 l, wym. 30 x 40 x 22 cm,
dostępne inne wymiary

44,98 zł

skrzynka z tacką
formula rs 600 carbo flex red
kod 212399
wym. 54,7 x 27,1 x 27,8 cm

69,98 zł

regał metalowy malowany
kod 120704
wym. 180 x 90 x 40 cm,
5 półek MDF,
sposób montażu: wciskany

* 5 lat gwarancji na zbiornik w ogrzewaczu wody, kod 525774.
** Regulamin promocji oraz pełna lista produktów objętych promocją na stronie www.castorama.pl
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+ łatwa w montażu
+ wodoodporna

148 zł

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

+

łatwy montaż

+

klejony na całej
powierzchni

22,98 zł

lat
2

gont karpiówka

kod 919875
opak. 3,85 m2, kolor grafitowy
kod 910227, kolor zielony
kod 910228, kolor brązowy
kod 909384, kolor czerwony
61,52 zł /opak.

ra n c

j

i

wa

g

15,98 zł/m

płyta easy fix
kod 928342
wym. 2 x 0,81 m, kolor czerwony

+

175,44 zł

pod każdy
rodzaj
posadzki

+

do wnętrz
i na zewnątrz

zestaw mebli balkonowych

zestaw mebli balkonowych Bari: stół i 2 krzesła
stolik Bari
kod 614115
wys. 70 cm, śr. blatu 60 cm

krzesło Bari

67,48 zł

kod 614114
53,98 zł /szt.

348 zł

34 cm

kosiarka elektryczna 1400 W
kod 632968
silnik indukcyjny 1400 W, poj. kosza 40 l,
wys. koszenia 2-6 cm

+

m
51 c

zestaw mebli obiadowych

zestaw mebli obiadowych Dallas: stół i 4 krzesła
stół Dallas
kod 620906
wym. 150 x 90 cm, stalowa rama, blat szkło hartowane

krzesło Dallas

26

nie wymieniaj oleju,
tylko sprawdzaj
i dolewaj

2

36,88 zł

13,48 zł/m

2

boazeria iglasta

płyta budowlana durelis

wym. 11,5 x 96 mm
kod 325820, wym. 11,5 x 96 x 1600 mm
kod 304358, wym. 11,5 x 96 x 2400 mm
kod 325821, wym. 11,5 x 96 x 3000 mm

kod 325750
wym. 12 x 1250 x 2500 mm
42,13 zł /szt.

wylewka samopoziomująca
ATLAS SMS-30 25 kg
kod 922990
gr. warstwy 3-30 mm,
zużycie 1,65 kg/m2/mm
1,48 zł /kg

10,78 zł

posadzka
cementowa
Weber Floor 1000 25 kg
kod 916558
gr. warstwy 10-100 mm,
zużycie 2 kg/m2/mm
0,43 zł /kg

+

odporna na pękanie

+

łatwa do nakładania

+

597,92 zł

kod 620907
stalowe, z podłokietnikami

21,98 zł/m

74,98 zł /szt.

298 zł

1198 zł

klej do styropianu GRAWIS S ATLAS 25 kg

kosiarka spalinowa z napędem

kod 924679
zużycie 4-5 kg/m2

kod 626985
moc 2,6 kW, silnik Briggs & Stratton 675exi, poj. silnika 163 cm³,
poj. kosza 60 l, boczny wyrzut, funkcja mielenia trawy

kod 924678
zużycie 4-5 kg/m2

• zamów z dostawą na castorama.pl

14,98 zł/m

15,98 zł

0,64 zł /kg

klej do siatki GRAWIS U ATLAS 25 kg

19,98 zł /opak. 0,80 zł /kg

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

2

λ = 0,033

do budownictwa
pasywnego
i energooszczędnego

styropian fasadowy passive
kod 921734
gr. 10 cm, opak. 3 m3, opór cieplny R = 3,00 [m2/K/W]
44,94 zł /opak.
kod 921736
gr. 15 cm, opak. 2 m3, opór cieplny R = 4,55 [m2/K/W]
23,97 zł /m2 47,94 zł /opak.

34,98 zł

gładź gotowa
GOLDBAND FINISH 18 kg
kod 919859
gr. warstwy do 3 mm,
zużycie 1,3 kg/m2/mm

• z ratami na wszystko1 RRSO 0%
Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

1,94 zł /kg

BAUMIT to prawie 120 lat doświadczeń w dziedzinie produkcji
materiałów budowlanych. Marka BAUMIT wywodzi się z Austrii
i jest obecna w 30 krajach Europy.

wsyp, zalej i GOTOWE!

odporny na warunki atmosferyczne

+

do stosowania na zewnątrz

+

paleta 12 kolorów

+

19,98 zł

beton montażowy
ekspresowy B40 25 kg
kod 928108
0,80 zł /kg

99,98 zł

tynk mozaikowy Mosaik Top 301 15 kg
kod 920235
zużycie 4,7 kg/m2,
dostępne inne kolory

21,98 zł

szybkoschnący grunt
uniwersalny 5 l
kod 924692
4,40 zł /l

28

9,98 zł

18,98 zł

17,98 zł

21,98 zł

6,67 zł /kg

77,98 zł

zaprawa murarsko-tynkarska 25 kg

zaprawa do silikatów
i bloczków 25 kg

klej do styropianu 25 kg

klej do siatki 25 kg

podkład gruntujący
uniprimer 5 kg

kod 928212
0,40 zł /kg

kod 928213
kolor biały 0,76 zł /kg

kod 928331
0,72 zł /kg

kod 928332
0,88 zł /kg

kod 920254
15,60 zł /kg

• zamów z dostawą na castorama.pl

• z ratami na wszystko1 RRSO 0%
Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

+ system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor antracytowy

378 zł
przęsło brava

przęsło brava

lat

kod 624339
wys. 120 cm, szer. 200 cm

wa

g

kod 624340
wys. 150 cm, szer. 90 cm, zawiera klamkę,
zamek i wkładkę, uniwersalna 398 zł

ra n c

j

i

furtka brava

brama dwuskrzydłowa brava
kod 624341
wys. 150 cm, szer. 400 cm

1398 zł

+ kompletny zestaw

z ościeżnicą, okuciami
i 3 regulowanymi zawiasami

+ wykończenie z blachy stalowej

pokrytej folią dekoracyjną
odporną na promieniowanie UV

+ przenikalność cieplna 1,8 W/m2K

898 zł/szt.
drzwi zewnętrzne urania

kod 928280
kolory: orzech, antracyt, szer. 90 cm, gr. skrzydła 55 mm

wszystko
na raty
szczegóły w sklepach i na castorama.pl

RRSO

1
Dla kredytu na zakup towarów i usług do 10 rat 0%, 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 17.06.2020 r. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych
od dnia 29.07.2020 r. do dnia 23.08.2020 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.

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 29.07 do 23.08.2020 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

