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drzwi 
pełne
Największą zaletą drzwi 
wewnętrznych pełnych 
jest przede wszystkim 
gwarancja prywatności. 

Doskonale sprawdzają 
się w pomieszczeniach, 
które nie wymagają  
dodatkowego 
nasłonecznienia lub 
których wnętrze chcemy 
skutecznie ukryć. 

Stronę drzwi określamy z pomieszczenia, w którym się znajdujemy. 

Prawe czy lewe?

drzwi z podcięciem 
wentylacyjnym lub z tulejami
Pomieszczenie wilgotne wymaga odpowiedniej
wentylacji. Zapewnią ją dobrze dobrane drzwi, 
czyli modele, które mają konstrukcję umożliwiającą 
swobodny przepływ powietrza. Chodzi oczywiście 
o takie rozwiązania, jak tuleje wentylacyjne lub
podcięcie dolnej krawędzi drzwi tworzące przestrzeń
do wentylacji.

W skrzydłach płytowych stosowane są tuleje 
wentylacyjne z racji wypełnienia tzw. plastrem miodu.

W skrzydłach ramiakowych, ze względu na konstrukcję 
(pełny MDF), stosuje się podcięcie wentylacyjne. 

drzwi 
pokojowe
Przeszklenia w drzwiach 
pokojowych są ważnym 
elementem - doświetlają, 
a naturalne światło 
dodaje energii i poprawia 
samopoczucie. 

Dlatego przeszklenia w 
drzwiach wewnętrznych 
są ważnym elementem 
użytkowym 
i dekoracyjnym.

wszystko 
o drzwiach

lewe prawe

drzwidrzwi

Jaką konstrukcję drzwi wybrać?

skrzydła płytowe 
Konstrukcja drzwi płytowych opiera się na ramie z płyty MDF 
obustronnie przykrytej drewnopochodną płytą HDF. 
Ma wypełnienie kartonowe tzw. plaster miodu. Przeszklenie 
w drzwiach płytowych umieszczone jest w dodatkowej ramce, 
która stabilizuje konstrukcję drzwi.

skrzydła ramiakowe
/modułowe
Skonstruowane są z pełnej płyty MDF. Przeszklenie wykonane 
jest w technologii bezramkowej. Ze względu na takie rozwiązanie, 
drzwi te są dużo cięższe od płytowych, bardziej stabilne i mniej 
narażone na uszkodzenia mechaniczne. 

skrzydło płytowe skrzydło ramiakowe

drzwi pełne drzwi pokojowe drzwi z podcięciem
wentylacyjnym

drzwi z tulejami

koloru

wzoru i konstrukcji drzwi

rozmiaru drzwi dopasowanych do otworu

strony, na którą mają się otwierać drzwi

typu ościeżnicy dopasowanej do koloru i szerokości drzwi

klamki

plan 
zakupu 
drzwi
dokonaj wyboru:
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drzwidrzwi

Trame  str. 6
Classic  str. 7
Fado                     str. 7
Connemara / Connemara (bezprzylgowe)   str. 7, 17
Toreno / Toreno (bezprzylgowe)                     str. 7, 17
Tre  str. 8 
Madisen  str. 13
Camargue str. 13 
Klasyk  str. 13
Exmoor (bezprzylgowe)  str. 16

Tre  str. 8
Credis  str. 9
Ceres  str. 9

Jasper  str. 15

Ceres  str. 9
Roma  str. 14
Olga  str. 15

Olga  str. 15

Graso  str. 11
Vita  str. 11 

Borgeno   str. 9
Samar   str. 9
Devon     str. 15

Klasyk   str. 13
Lugano   str. 15

Trame  str. 6
Connemara  str. 7
Tre  str. 8

Minoris   str. 10
Kastel   str. 11

Nodo   str. 11
Exmoor / Exmoor (bezprzylgowe)  str. 12, 16 

Connemara / Connemara (bezprzylgowe)  str. 7, 17
Exmoor / Exmoor (bezprzylgowe)  str. 12, 16

Vita   str. 11 

Trame   str. 6
Prim   str. 13

Camargue  str. 13
Olga  str. 15 

Exmoor  str. 12
Camargue  str. 13

dostępne 
kolory drzwi 
wewnętrznych

białe

dąb sonoma dąb north

kolor akacja

orzech

grafi t

amber

olcha

orzech north

silver

jesion szary

dąb skalny

jesion

dąb szary
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drzwi wewnętrzne

* cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki

seria connemara

seria fado 

konstrukcja 
modułowa z MDF-u

+konstrukcja 
modułowa z MDF-u

+

konstrukcja 
modułowa z MDF-u

+

328 zł/szt.
skrzydło drzwiowe fado*
kod 924603
kolor kredowobiały
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl

278 zł/szt.
skrzydło drzwiowe connemara* 
kod 927000 
kolory: kredowobiały, dąb skalny, orzech north

przesuwne, kod 926966, pełne, pokojowe, szer. 80 cm, 328 zł

298 zł/szt. 
skrzydło drzwiowe 
trame* 
kod 920306 
kolory: orzech north, dąb szary 

przesuwne, kod 923531
pokojowe, szer. 80 cm, 348 zł

278 zł/szt.
skrzydło drzwiowe 
trame* 
kod 915014, 927969 
kolor biały

przesuwne, kod 923524, 927978 
pokojowe, szer. 80 cm, 328 zł

seria classic

198 zł/szt.
skrzydło drzwiowe classic*
kod 923446, pełne
kod 923463, pokojowe, z tulejami 298 zł
kolor biały, lakierowane
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl

seria toreno 

298 zł/szt.
skrzydło drzwiowe toreno* 
kod 926525 
kolor kredowobiały

przesuwne, kod 928183, pełne, pokojowe, 
szer. 80, 90 cm, 348 zł

39,88 zł 
klamka euforia 
kod 112746 
kolory: nikiel satyna, 
patyna, grafi t chrom, 
chrom, na krótkim szyldzie 
szyld drzwiowy 
dolny na klucz
kod 111962
kolory: nikiel, patyna, 
grafi t chrom, chrom, 17,98 zł
szyld drzwiowy dolny wc
kod 111964
kolory: nikiel, patyna, 
grafi t chrom, chrom, 27,98 zł

seria trame 

konstrukcja 
modułowa z MDF-u

+

deska warstwowa dąb natur 
kod 308234
wym. 14 x 207 x 1092 mm, 3-lamelowa, lakierowana, opak. 1,58 m2, 115,31 zł/opak.

72,98 zł/m2

dostępne rozmiary serii trame, toreno, fado, connemara, classic

rodzaj szerokość 60 cm szerokość 70 cm szerokość 80 cm szerokość 90 cm

pełne L/P L/P L/P L/P

pokojowe - L/P L/P L/P

z podcięciem / z tulejami L/P L/P L/P -

W ofercie dostępne są ościeżnice stałe i regulowane do wszystkich kolekcji skrzydeł drzwiowych.

https://www.castorama.pl/result/?q=915014+927969+923524+927978
https://www.castorama.pl/result/?q=308234
https://www.castorama.pl/result/?q=920306+923531
https://www.castorama.pl/result/?q=112746+111962+111964
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-fado-80-prawe-kredowobiale-id-1062147.html
https://www.castorama.pl/result/?q=926525+928183
https://www.castorama.pl/result/?q=927000+926966
https://www.castorama.pl/result/?q=923446+923463


drzwi wewnętrzne

98 * cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki

seria borgeno

seria samar 

konstrukcja 
modułowa z MDF-u

+konstrukcja 
modułowa z MDF-u

+

konstrukcja 
modułowa z MDF-u

+

228 zł/szt.
skrzydło drzwiowe samar*
kod 927124
kolor amber
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl

298 zł/szt.
skrzydło drzwiowe borgeno* 
kod 926804 
kolor amber

seria ceres 

278 zł/szt.
skrzydło drzwiowe ceres*
kod 922544 
kolory: dąb sonoma, akacja
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl 

seria credis 

348 zł/szt.
skrzydło drzwiowe credis* 
kod 927737, kolor dąb sonoma

przesuwne, kod 923527, pokojowe, szer. 80 cm, 398 zł
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl 

29,98 zł
klamka gold 
kod 110485 
kolor nikiel satyna chrom  
szyld drzwiowy 
dolny na klucz
kod 108539
kolor nikiel satyna chrom, 
19,98 zł
szyld drzwiowy dolny wc
kod 108540
kolor nikiel satyna chrom, 
19,98 zł

panel podłogowy macquarie 
kod 317542
grubość 7 mm, opak. 2,47 m2, 74,05 zł/opak.

29,98 zł/m2

AC4

248 zł/szt.
skrzydło drzwiowe 
tre* 
kod 927716, 919115
kolory: biały, dąb sonoma, 
dąb szary, orzech north 

przesuwne, kod 923526 
pokojowe, 
kolory: biały, dąb sonoma, 
szer. 80 cm, 298 zł

seria tre 

dostępne rozmiary serii tre, borgeno, credis, samar, ceres 

rodzaj szerokość 60 cm szerokość 70 cm szerokość 80 cm szerokość 90 cm

pełne L/P L/P L/P L/P

pokojowe - L/P L/P L/P

z podcięciem / z tulejami L/P L/P L/P -

W ofercie dostępne są ościeżnice stałe i regulowane do wszystkich kolekcji skrzydeł drzwiowych.

https://www.castorama.pl/result/?q=927716+923526+317542
https://www.castorama.pl/result/?q=110485+108539+108540
https://www.castorama.pl/skrz-borgeno-amber-pok-80p-id-1101824.html
https://www.castorama.pl/result/?q=927737+923527
https://www.castorama.pl/skrz-samar-amber-pok-80p-id-1102714.html
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-ceres-80-prawe-akacja-id-99753.html


drzwi wewnętrzne

1110 * cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki

seria minoris

seria nodo seria vita 

348 zł/szt.
skrzydło drzwiowe vita* 
kod 926363 
kolory: jesion, grafit  
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl  

248 zł/szt.
skrzydło drzwiowe nodo* 
kod 924643  
kolor jesion szary 
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl

seria graso

298 zł/szt.
skrzydło drzwiowe graso* 
kod 924403  
kolor grafit 
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl  

seria kastel

228 zł/szt.
skrzydło drzwiowe kastel* 
kod 924268 
kolor silver

39,88 zł
klamka euforia 
kod 112747  
kolory: chrom, nikiel satyna, 
patyna, grafit chrom
szyld drzwiowy dolny  
na klucz 
kod 112756 
kolory: chrom, nikiel, patyna, 
grafit chrom, 19,98 zł 
szyld drzwiowy dolny wc  
kod 112758 
kolory: chrom, nikiel, patyna,  
grafit chrom, 29,98 zł 

konstrukcja  
modułowa z MDF-u

+

konstrukcja  
modułowa z MDF-u

+

konstrukcja  
modułowa z MDF-u

+

deska warstwowa dąb gosford 
kod 319076, wym. 14 x 130 x 1092 mm, olejowana,  
4-stronnie fazowana, opak. 0,99 m2, 136,62 zł/opak.

138 zł/m2

278 zł/szt.
skrzydło drzwiowe 
minoris* 
kod 923684  
kolor silver

dostępne rozmiary serii minoris, kastel, graso, nodo, vita 

rodzaj szerokość 60 cm szerokość 70 cm szerokość 80 cm szerokość 90 cm

pełne L/P L/P L/P L/P

pokojowe - L/P L/P L/P

z podcięciem / z tulejami L/P L/P L/P -

W ofercie dostępne są ościeżnice stałe i regulowane do wszystkich kolekcji skrzydeł drzwiowych.

https://www.castorama.pl/result/?q=923684+319076
https://www.castorama.pl/result/?q=112747+112756+112758
https://www.castorama.pl/skrz-kastel-silver-pok-80p-id-1054129.html
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-graso-80-prawe-grafitowe-id-1060532.html
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-nodo-80-prawe-jesion-szary-id-1062226.html
https://www.castorama.pl/skrz-vita-jesion-pok-80-p-id-1089956.html


drzwi wewnętrzne

1312 * cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki

seria exmoor 

seria klasyk seria prim 

368 zł/szt.
skrzydło drzwiowe prim* 
kod 922584  
kolor dąb szary

przesuwne, kod 923528, pokojowe, szer. 80 cm, 398 zł  
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl

99,98 zł/szt.
skrzydło drzwiowe klasyk* 
kod 902850, pełne 
kolory: biały, olcha 
kod 902926, pokojowe, z tulejami 198 zł

dostępne szerokości:  
białe pełne szer. 60, 70, 80 i 90 cm 
białe pokojowe szer. 80 cm 
białe z tulejami szer. 60 i 70 cm
olcha pełne szer. 60, 70, 80 i 90 cm 
olcha pokojowe szer. 70, 80 i 90 cm 
olcha z tulejami szer. 60, 70 i 80 cm

seria camargue

198 zł/szt.
skrzydło drzwiowe camargue* 
kod 926667  
kolory: biały, dąb sonoma, orzech north 
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl 

seria madisen

268 zł/szt.
skrzydło drzwiowe madisen* 
kod 926824  
kolor biały lakierowany  
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl

49,98 zł
klamka metro 
kod 113364  
stal nierdzewna 
szyld drzwiowy  
dolny na klucz  
kod 145968  
stal nierdzewna, 17,98 zł 
szyld drzwiowy  
dolny wc  
kod 145969 
stal nierdzewna, 25,98 zł 

konstrukcja  
modułowa z MDF-u

+

konstrukcja  
modułowa z MDF-u

+

panel podłogowy oldbury 
kod 319103 
grubość 10 mm, 4-stronna V-fuga, opak. 1,73 m2, 98,58 zł/opak.

56,98 zł/m2

198 zł/szt.
skrzydło drzwiowe 
exmoor* 
kod 926884 
kolory: jesion szary, dąb skalny, orzech north

przesuwne, kod 926910 
pełne, pokojowe, szer. 80 cm, 198 zł

dostępne rozmiary serii exmoor, madisen, camargue, prim 

rodzaj szerokość 60 cm szerokość 70 cm szerokość 80 cm szerokość 90 cm

pełne L/P L/P L/P L/P

pokojowe - L/P L/P L/P

z podcięciem / z tulejami L/P L/P L/P -

W ofercie dostępne są ościeżnice stałe i regulowane do wszystkich kolekcji skrzydeł drzwiowych.

https://www.castorama.pl/result/?q=926884+926910+319103
https://www.castorama.pl/result/?q=113364+145968+145969
https://www.castorama.pl/skrz-madisen-bialy-lak-pok-80p-id-1101904.html
https://www.castorama.pl/skrz-camargue-dab-sonoma-pok-80p-id-1101926.html
https://www.castorama.pl/result/?q=902850+902926
https://www.castorama.pl/result/?q=922584+923528


drzwi wewnętrzne

1514 * cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki

seria devon seria lugano 

118 zł/szt.
skrzydło drzwiowe lugano* 
kod 927683, 918196  
kolor olcha  
szer. 80 cm, pełne, pokojowe 
szer. 70, z tulejami 

178 zł/szt.
skrzydło drzwiowe devon* 
kod 927104  
kolor amber 
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl 

seria jasper 

328 zł/szt.
skrzydło drzwiowe jasper* 
kod 915055  
kolor dąb north 
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl

seria olga

168 zł/szt.
skrzydło drzwiowe olga* 
kod 917237  
kolory: dąb sonoma, akacja, orzech

seria roma 

17,98 zł
klamka febe 
kod 105169 
na długim szyldzie 
kolory: patyna, nikiel, 
kod 105172, wc, 22,98 zł 

konstrukcja  
modułowa z MDF-u

+

148 zł/szt.
skrzydło drzwiowe 
roma* 
kod 927697  
kolor akacja

dostępne rozmiary serii roma, olga, jasper, devon 

rodzaj szerokość 60 cm szerokość 70 cm szerokość 80 cm szerokość 90 cm

pełne L/P L/P L/P L/P

pokojowe - L/P L/P L/P

z podcięciem / z tulejami L/P L/P L/P -

W ofercie dostępne są ościeżnice stałe i regulowane do wszystkich kolekcji skrzydeł drzwiowych.

https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-everhouse-roma-80-prawe-akacja-id-1112607.html
https://www.castorama.pl/result/?q=105169+105172
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-olga-80-prawe-orzech-id-31193.html
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-jasper-80-prawe-dab-north-id-4768.html
https://www.castorama.pl/skrz-devon-amber-pok-80p-id-1102742.html
https://www.castorama.pl/result/?q=927683+918196
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drzwi wewnętrzne bezprzylgowedrzwi wewnętrzne bezprzylgowe

* cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki

398 zł/szt.
skrzydło drzwiowe  
toreno* 
kod 928197 
kolor kredowobiały 
szer. 70 i 80 cm, pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym 
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl

398 zł/szt.
skrzydło drzwiowe  
connemara bezprzylgowe*
kod 927429  
kolory: kredowobiały, dąb skalny, orzech north 
szer. 70 i 80 cm, pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym  
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl

drzwi  
bezprzylgowe 
W drzwiach bezprzylgowych zawiasy  
są chowane i nie widać ich po zamknięciu.  
Skrzydło licuje się z ościeżnicą.  
Zastosowany zamek magnetyczny ma funkcję 
cichego zamykania.  
Regulacja skrzydła wykonywana jest  
na zawiasach i umożliwia przesunięcie  
go w poziomie i w pionie.  

W ofercie dostępne są ościeżnice regulowane  
do drzwi bezprzylgowych w zakresach regulacji  
95-115 mm, 115-135 mm, 135-155 mm.

seria torenoseria connemaraseria exmoor

34,98 zł 
klamka clara  
kod 119554  
kolory: czarny mat chrom 
szyld drzwiowy  
dolny na klucz  
kod 119555 
kolory: czarny mat chrom, 
19,98 zł 
szyld drzwiowy  
dolny wc  
kod 119557  
kolory: czarny mat chrom,  
19,98 zł

konstrukcja  
modułowa z MDF-u

+ konstrukcja  
modułowa z MDF-u

+

deska podłogowa lita  
kod 321684  
wym. 15 x 130 x 300-1200 mm, 4-stronnie fazowana, surowa, opak. 1,092 m2, 161,62 zł/opak. 

148 zł/m2

248 zł/szt.
skrzydło drzwiowe  
exmoor bezprzylgowe* 
kod 927540  
kolory: kredowobiały,  
jesion szary, dąb skalny 
kredowobiałe: pełne, szer. 70 i 80 cm 
jesion szary, dąb skalny: pełne,  
z tulejami, szer. 70 i 80 cm 
kolekcja dostępna  
w wybranych sklepach  
lub na castorama.pl

baza regulowana

398 zł/komplet 2 szt. boczne  
(lewa lub prawa)

belka górna 
regulowana

148 zł/1 szt. górna

https://www.castorama.pl/result/?q=927540+321684
https://www.castorama.pl/result/?q=119554+119555+119557
https://www.castorama.pl/skrz-connemara-bp-kred-pok80p-id-1108761.html
https://www.castorama.pl/result/?q=928197
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drzwi wejściowe wewnątrzklatkowedrzwi wejściowe wewnątrzklatkowe

998 zł/szt. 
drzwi wewnątrzklatkowe 
pareto lux 
kod 927335 
kolory: dąb polarny, jesion polarny, orzech polarny 
szer. 80 i 90 cm,  
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl

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

+

758 zł/szt. 
drzwi wewnątrzklatkowe  
jowisz gładki
kod 923803  
kolory: antracyt, złoty dąb, orzech 
szer. 80 i 90 cm, grubość skrzydła 56 mm, 
kolekcja dostępna w wybranych sklepach lub na castorama.pl

seria pareto lux

seria jowisz gładki

238 zł/szt. 
skrzydło drzwi wewnątrzklatkowych  
dominos
kod 924453  
kolory: grafit, dąb bergen, orzech naturalny  
szer. 80 i 90 cm 

seria dominosseria ateron

dobra izolacja  
akustyczna 31 dB

+

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

+

dobra izolacja  
akustyczna 31 dB

+

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

+

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

+

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

drzwi gaja

panel podłogowy dąb fremont
kod 317645, grubość 12 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna heliochrome, wąska deska,  
opak. 0,941 m2, 70,56 zł/opak.,  
dostępny również jako szeroka deska

74,98 zł/m2

AC6

698 zł/szt.
drzwi wewnątrzklatkowe  
ateron
kod 926269 
kolory: dąb szary, dąb stary,  
orzech north,  
szer. 80 i 90 cm

https://www.castorama.pl/result/?q=926269+317645
https://www.castorama.pl/drzwi-wejsciowe-drewniane-dominos-80-prawe-grafitowe-id-1061014.html
https://www.castorama.pl/drzwi-wewnatrzklatkowe-pareto-lux-cpl-80-prawe-orzech-polarny-id-1108348.html
https://www.castorama.pl/drzwi-zewnetrzne-stalowe-splendoor-gaja-80-prawe-orzech-szlachetny-id-99999.html
https://www.castorama.pl/drzwi-zewnetrzne-stalowe-jowisz-gladki-80-prawe-antracyt-id-1028178.html
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systemy przesuwne
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system przesuwny soyo system przesuwny valyria 

system przesuwny valyria  system przesuwny peak  system przesuwny syspo  system przesuwny labeo 

398 zł
system przesuwny valyria 
kod 925401 
dł. prowadnicy 1,79 m, stal nierdzewna, kolor srebrny,  
do drewnianych drzwi przesuwnych 

248 zł 
system przesuwny peak 
kod 925404  
dł. prowadnicy 2 m, kolor szary, do drewnianych drzwi przesuwnych

248 zł 
system  
przesuwny syspo 
kod 925405   
dł. prowadnicy 2 m, MDF, do drewnianych drzwi przesuwnych, 
maskownica systemu do pomalowania

298 zł 
system przesuwny labeo 
kod 925399  
dł. prowadnicy 2 m, kolor czarny, do drewnianych drzwi przesuwnych

system przesuwny kidal 

kryta szyna +

kryta szyna z listwą dojazdową+

198 zł 
system przesuwny kidal 
kod 925397 
dł. prowadnicy 2 m, kolor srebrny,  
do szklanych drzwi przesuwnych 
dostępne tafle o wym. 83 cm x 204 cm, gr. 8 mm   
* szkło szronione, kod 926217, 398 zł 
* lustro kod 926216, 448 zł do aranżacji użyto skrzydła przesuwnego trame, kod 927978, 923524

448 zł 
system przesuwny soyo 
kod 925400 
dł. prowadnicy 2 m, stal nierdzewna, kolor srebrny, 
do szklanych drzwi przesuwnych 
dostępna tafla o wym. 83 cm x 204 cm, gr. 8 mm  
kod 926215, szkło szronione, 398 zł

system przesuwny oleni

kryta szyna +

178 zł 
system przesuwny oleni 
kod 925398  
dł. prowadnicy 2 m, MDF, do drewnianych drzwi przesuwnych, 
maskownica systemu do pomalowania

do aranżacji użyto skrzydła przesuwnego trame, kod 927978, 923524

https://www.castorama.pl/result/?q=925397+926217+926216
https://www.castorama.pl/result/?q=925400+926215
https://www.castorama.pl/system-przesuwny-peak-id-1084476.html
https://www.castorama.pl/system-przesuwny-labeo-id-1084473.html
https://www.castorama.pl/system-przesuwny-oleni-id-1084472.html
https://www.castorama.pl/result/?q=927978+923524
https://www.castorama.pl/result/?q=927978+923524
https://www.castorama.pl/system-przesuwny-syspo-id-1084477.html
https://www.castorama.pl/system-przesuwny-valyria-id-1084475.html


ościeżnica stała  
ma określony wymiar, którego nie da się regulować, co jest jej 
podstawową cechą. Prostota konstrukcji sprawia, że ościeżnica 
tego typu nierzadko wymaga stosowania elementów, które  
zamaskują miejsca jej łączenia ze ścianą, czyli opasek  
maskujących i ćwierćwałków. 

ościeżnica regulowana  
to alternatywa dla ościeżnic stałych. Jest tak skonstruowana,  
by można było regulować ją w pewnym zakresie określonym 
przez producenta. Zakrywa całą grubość muru i wykańcza obie  
ściany poprzez zastosowanie opasek dołączanych w komplecie.

przekrój ościeżnicy stałej przekrój ościeżnicy regulowanej

schemat  
ościeżnicy stałej

zakres regulacji  
ościeżnicy stałej

schemat  
ościeżnicy regulowanej

zakres regulacji  
ościeżnicy regulowanej

20 min.

60

SZEROKOŚĆ 
DRZWI A B C D E F G

60 644 618 602 624 646 686 744

70 744 718 702 724 746 786 844

80 844 818 802 824 846 886 944

91 944 918 902 924 946 986 1044

100 1044 1018 1002 1024 1046 1086 1144

SZEROKOŚĆ DRZWI A B C D E

60 644 618 602 690 720

70 744 718 702 790 820

80 844 818 802 890 920

90 944 918 902 990 1020  

100 1044 1018 1002 1090 1120

80-180 mm

2322

pamiętaj,
aby otwór montażowy 
był o 10 cm szerszy od 
zamawianego skrzydła

Bardzo ważne jest, aby jeszcze przed ostatecznym 
wykończeniem ścian prawidłowo określić, jaki 
otwór na drzwi powinien być przygotowany.  
To pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów  
i problemów. Na tym etapie powinniśmy ustalić,  
czy decydujemy się na ościeżnice stałe, czy jednak 
ościeżnice regulowane. 

Jaką ościeżnicę  
wybrać?
Ościeżnice można podzielić na dwie grupy, biorąc pod uwagę  
ich konstrukcję. Ościeżnice stałe i regulowane.

Jak dobrać  
ościeżnicę  
do otworu?

zakrywa 
całą  
ścianę

+ściana+

ościeżnice ościeżnice
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60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

z bazy dopasowanej 
kolorem i kierunkiem 
otwierania zgodnie 
z wybranym skrzydłem

z belki górnej o szerokości 
dopasowanej 
do szerokości skrzydła 
i otworu drzwiowego

z opaski i ćwierćwałka 
dopasowanych do koloru 
bazy i belki górnej

ościeżnice regulowane 
do każdych sprzedawanych skrzydeł 
drzwiowych ościeżnice regulowane 
dostępne są w zakresach regulacji:
80-100 mm, 100-140 mm, 140-180 mm*

Z czego 
składa się 
ościeżnica 
stała?

Z czego 
składa się 
ościeżnica 
regulowana?

z bazy dopasowanej kolorem i kierunkiem 
otwierania zgodnie z wybranym skrzydłem

z belki górnej o szerokości dopasowanej do 
szerokości skrzydła i otworu drzwiowego

przy wyborze 
ościeżnicy regulowanej 
dostosuj wybór belki górnej i bazy 
do grubości ściany i zdecyduj
o zakresie regulacji belki górnej

24 25

60 cm

70 cm

80 cm

90 cm

1 baza 
regulowana*

od 238 zł/komplet 2 szt. boczne
(lewa lub prawa)

2 belka górna 
regulowana*
szer. 60, 70, 80, 90 cm

od 88,98 zł/1 szt. górna

80-100 mm

100-140 mm

140-180 mm

* W ofercie dostępne są bazy, belki górne, ćwierćwałki i opaski do każdych sprzedawanych skrzydeł drzwiowych w dopasowanej do nich kolorystyce.

o
pa

sk
a

ba
za

ba
za

ćw
ie

rć
w

ał
ek

ćwierćwałek

opaska

belka górna belka górna

ościeżnice ościeżnice

*  W ofercie dostępne są ościeżnice regulowane (bazy i belki górne) do każdych sprzedawanych w Castoramie 
skrzydeł drzwiowych w dopasowanej do nich kolorystyce w zakresach regulacji 80-180 mm. 
Inne zakresy regulacji dostępne wyłącznie na specjalne zamówienie Klienta.

1 baza stała* 

od 138 zł/komplet 2 szt. boczne 
(lewa lub prawa)

3 opaska 
maskująca*

od 48,98 zł/komplet 3 szt. 
(2 szt. opaski boczne, 
1 szt. opaska górna)

4 ćwierćwałek 
maskujący*

od 28,98 zł/komplet 3 szt.
(2 szt. ćwierćwałków bocznych, 
1 szt. ćwierćwałka górnego)

2 belka górna stała 
ościeżnicy* 
szer. 60, 70, 80, 90 cm

od 38,98 zł/1 szt. górna

1

2

2

34 1 3 41
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klamkiklamki

48,98 zł 
klamka gabi
kod 121842 
kolory: czarny, nikiel satyna czarny 
szyld drzwiowy dolny na klucz
kod 121843
kolory: czarny, chrom satyna, 19,98 zł
szyld drzwiowy dolny wc
kod 121845
kolory: czarny, chrom satyna, 22,98 zł

na wkładkę na klucz wc

17,98 zł
klamka febe 
kod 105169 
na długim szyldzie, 
kolory: patyna, nikiel,
na klucz, na wkładkę, 
kod 105172, wc, 22,98 zł

29,98 zł/szt.
klamka balen 
kod 110235 
na długim szyldzie,
kolory: mosiądz patyna, 
nikiel szczotkowany,
kod 110239, wc, 39,98 zł
kod 110233, na rozecie, 25,98 zł

59,98 zł/szt.
klamka mistico 
kod 121356
kolory: biały, grafi t, czarny

48,98 zł/szt.
klamka qubik 
kod 122159
kolory: biały, czarny 

34,98 zł/szt.
klamka gold 
kod 110481 
na długim szyldzie,
kolory: nikiel satyna chrom, 
kod 110482, wc, 42,98 zł
kod 110485, na rozecie, 29,98 zł

19,98 zł/szt.
klamka argo 
kod 112457 
na długim szyldzie,
kolory: patyna, 
nikiel szczotkowany, chrom
kod 112452, na rozecie, 17,98 zł

do wszystkich klamek 
na rozecie dostępne są 
następujące rozety:

39,88 zł/szt.
klamka euforia 
kod 112748 
kolory: nikiel satyna, 
grafi t chrom, patyna

24,98 zł/szt.
klamka kora 
kod 103530
na długim szyldzie,
na wkładkę, na klucz, 
kolory: nikiel satyna chrom, 
kod 103532, wc 28,98 zł
kod 103497, na rozecie, 19,98 zł

metalowa rozeta mocująca+

metalowa rozeta 
mocująca

+

metalowa rozeta 
mocująca

+

metalowa rozeta 
mocująca

+

https://www.castorama.pl/result/?q=121842+121843+121845
https://www.castorama.pl/klamka-metalbud-euforia-kwadratowy-szyld-grafit-chrom-id-70933.html
https://www.castorama.pl/klamka-drzwiowa-verso-qubik-kwadratowy-szyld-czarna-id-1127025.html
https://www.castorama.pl/klamka-drzwiowa-gamet-mistico-kwadratowy-szyld-czarny-matowy-id-1110628.html
https://www.castorama.pl/result/?q=112457+112452
https://www.castorama.pl/result/?q=103530+103532+103497
https://www.castorama.pl/result/?q=110235+110239+110233
https://www.castorama.pl/result/?q=110481+110482+110485
https://www.castorama.pl/result/?q=105169+105172


podłogipodłogi

wszystko 
o podłogach

deska podłogowa lita

28 29

każda deska jest jednolita i powstała 
z jednego kawałka drewna

podłoga z desek litych może być wielokrotnie 
poddawana renowacji (cyklinowaniu)

podłoga ułożona z deski podłogowej litej daje 
gwarancję wieloletniego użytkowania

wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna

naturalne drewno tworzy mikroklimat 
oraz zapobiega tworzeniu alergenów

większa izolacyjność akustyczna niż 
w przypadku paneli laminowanych

nie powinna być stosowana 
na ogrzewanie podłogowe

mają wysoką odporność na wilgoć

mogą być bezpiecznie stosowane w pomieszczeniach 
o podwyższonej wilgotności (łazienkach i kuchniach)

są łatwe w utrzymaniu czystości

mogą być stosowane na ogrzewanie podłogowe,
ponieważ bardzo dobrze przewodzą ciepło

nie przyciągają kurzu

występują w bogatej gamie kolorystycznej, dzięki 
czemu dopasujemy je do każdego wnętrza

nie wymagają regularnych zabiegów konserwacyjnych

Papier (fi lm) dekoracyjny o wysokiej
rozdzielczości - to ona nadaje 
panelom naturalny wygląd. 
Wszystkie wzory desek i płytek 
zostały zaprojektowane tak, aby 
miały autentyczny i naturalny wygląd. 

Tłoczona warstwa 
użytkowa z PCW - 
chroni dekor paneli 
przed naturalnym 
zużyciem i utratą 
oryginalnego wzor-
nictwa, zapewniając 
autentyczny wygląd 
materiału i elegancję. 

Poliuretanowa warstwa ochronna 
- ostatnia, wzmacniająca warstwa 
ochronna, chroni strukturę paneli 
przed mikrouszkodzeniami 
powstającymi w trakcie 
użytkowania, dzięki temu podłoga 
nie wymaga częstej konserwacji.

Warstwa wzmacniająca z PCW 
- pierwsza warstwa przylegająca 
bezpośrednio do podłoża, 
zapewniająca pełną stabilizację 
i stałość umiejscowienia panela.

Warstwa zasadnicza - stworzona 
w oparciu o technologię włókien 
szklanych, najgrubsza ze wszyst-
kich warstw, ma za zadanie
nadać stabilność strukturze 
i wymiarom płytki oraz chronić 
przed zniszczeniem w wyniku 
uszkodzeń mechanicznych. 

do pomieszczeń o małym natężeniu 
ruchu, np. sypialnia, gabinet

AC3
do pomieszczeń o średnim 
natężeniu ruchu, np. salon, 

jadalnia, pokój

AC4
do pomieszczeń o dużym 

natężeniu ruchu, np. korytarz, 
przedpokój

AC5
do pomieszczeń o bardzo 

dużym natężeniu ruchu

AC6

występują w bogatej gamie kolorystycznej, 
dzięki czemu dopasujemy je do każdego 
wnętrza

są odporne na zaplamienia, uszkodzenia 
mechaniczne oraz działanie promieni UV

łatwe w utrzymaniu w czystości

szybki i prosty montaż pozwalający 
na samodzielne ułożenie podłogi bez 
pomocy fachowca

mogą być stosowane na ogrzewanie 
podłogowe

nie wymagają regularnych zabiegów 
konserwacyjnych

przystępny poziom cenowy sprawiający, 
że panele laminowane mogą być alter-
natywą dla innych, droższych materiałów 

występują w grubościach od 6 do 12 mm, 
rdzeń wykonany jest z płyty MDF lub HDF 

panele laminowane

deska podłogowa 
warstwowa 
może być używana na ogrzewanie podłogowe, 
ponieważ zawiera warstwę przeciwprężną

każda deska zbudowana jest z dwóch lub trzech 
naprzemiennie ułożonych warstw 

z uwagi na wierzchnią warstwę o grubości kilku 
milimetrów mogą być poddawane renowacji 
(cyklinowaniu) w ograniczonym zakresie

wykonana w całości z drewna (kilku gatunków)

większa izolacyjność akustyczna niż 
w przypadku paneli laminowanych

naturalne drewno tworzy mikroklimat 
oraz zapobiega tworzeniu alergenów

wysoka odporność na wahania temperatury, 
przenikanie wilgoci

warstwa lakieru
lub olejowosku

warstwa 
litego drewna 
szlachetnego

laminat lub warstwy 
wzmocnionego papierulaminat/papier 

dekoracyjny

rdzeń z płyty MDF
lub wiórowej

warstwa
żywicy melaminowej

wpust

warstwa drewna iglastego
(sosnowego lub brzozowego)

spodnia warstwa
drewna iglastego

lite drewno
podłogi lite wykonane 

z jednego kawałka drewna

lakierowana lub olejowana
liczba warstw oleju lub lakieru zależy 

od indywidualnych specyfi kacji 
produktu

pióro - wpust
element do łączenia podłogi

warstwa 
użytkowa

9-11 mm 

pióro

panele winylowe
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panele laminowane

panel podłogowy townsville 
kod 317532  
grubość 7 mm, opak. 2,47 m2, 61,70 zł/opak. 

24,98 zł/m2

panel podłogowy goldcoast 
kod 317529  
grubość 7 mm, opak. 2,47 m2, 61,70 zł/opak. 

24,98 zł/m2

panel podłogowy geelong 
kod 317531  
grubość 7 mm, opak. 2,47 m2, 61,70 zł/opak. 

24,98 zł/m2

panel podłogowy dąb angielski  
kod 317655  
grubość 7 mm, opak. 2,47 m2, 46,88 zł/opak. 

18,98 zł/m2

39,98 zł/m2

panel podłogowy helston 
kod 319095  
grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga, opak. 2,7 m2, 107,95 zł/opak. 

AC3

AC3

AC3

AC3

panele
laminowane

AC4

https://www.castorama.pl/panel-podl-helston-8mm-2-7m2-id-1104487.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-dab-angielski-2-47-m2-id-1059536.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-geelong-2-47-m2-id-1057381.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-townsville-2-47-m2-id-1057373.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-goldcoast-2-47-m2-id-1057379.html
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panele laminowanepanele laminowane
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panel podłogowy brisbane  
kod 317505  
grubość 8 mm, opak. 1,996 m2, 71,82 zł/opak. 

35,98 zł/m2

panel podłogowy broome  
kod 317507  
grubość 8 mm, opak. 1,996 m2, 71,82 zł/opak. 

35,98 zł/m2

panel podłogowy dąb colorado 
kod 314690  
grubość 8 mm, opak. 2,13 m2, 63,86 zł/opak. 

29,98 zł/m2

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

35,98 zł/m2

panel podłogowy tamworth 
kod 317544 
grubość 7 mm, opak. 2,47 m2, 74,05 zł/opak. 

29,98 zł/m2

panel podłogowy macquarie 
kod 317542  
grubość 7 mm, opak. 2,47 m2, 74,05 zł/opak. 

29,98 zł/m2

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

22,98 zł/m2

panel podłogowy rockhampton 
kod 317539  
grubość 7 mm, opak. 2,47 m2, 74,05 zł/opak. 

29,98 zł/m2

AC4 AC4AC4AC4

AC4 AC4AC4AC4

https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-dab-staropolski-2-47-m2-id-1059537.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-rockhampton-2-47-m2-id-1057369.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-macquarie-2-47-m2-id-1057384.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-tamworth-2-47-m2-id-1057372.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-aberfeldy-1-996-m2-id-1056769.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-kronopol-dab-colorado-2-13-m2-id-14901.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-whyalla-1-996-m2-id-1056783.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-brisbane-1-996-m2-id-1056781.html
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panel podłogowy dąb srebrny 
kod 316148  
grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga, opak. 2,22 m2, 88,76 zł/opak. 

39,98 zł/m2

panel podłogowy dąb polarny 
kod 317399  
grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga,  
opak. 2,402 m2, 96,03 zł/opak. 

39,98 zł/m2

panel podłogowy dąb pastelowy 
kod 317201  
grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga, opak. 2,22 m2, 88,76 zł/opak. 

39,98 zł/m2

panel podłogowy dąb torrington 
kod 316128  
grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga,  
opak. 2,057 m2, 82,24 zł/opak. 

39,98 zł/m2

panel podłogowy baillieston 
kod 317511  
grubość 8 mm, opak. 1,996 m2, 71,82 zł/opak. 

35,98 zł/m2

panel podłogowy ballapur  
kod 317512  
grubość 8 mm, opak. 1,996 m2, 71,82 zł/opak. 

35,98 zł/m2

panel podłogowy addington 
kod 317510  
grubość 8 mm, opak. 1,996 m2, 71,82 zł/opak. 

35,98 zł/m2

panel podłogowy bairnsdale 
kod 317514  
gubość 8 mm, opak. 1,996 m2, 71,82 zł/opak. 

35,98 zł/m2

AC4AC4 AC4 AC4

AC4AC4 AC4 AC4

https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-addington-1-996-m2-id-1056770.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-bairnsdale-1-996-m2-id-1056776.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-ballapur-1-996-m2-id-1056774.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-baillieston-1-996-m-id-1056771.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-classen-dab-torrington-2-057-m2-id-14904.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-krono-original-valentino-dab-pastelowy-2-22-m2-id-98502.html
https://www.castorama.pl/pan-pod-dab-polarny-8mm-2-402m2-id-1050511.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-dab-srebrny-2-22-m2-id-49874.html
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panel podłogowy oiled slate 
kod 304484  
grubość 8 mm, wym. 30 x 60 cm, 4-stronna V-fuga, 
opak. 2,047 m2, 92,07 zł/opak. 

44,98 zł/m2

kolekcja paneli gladstone 
kod serii 317519 
grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga, kolor naturalny, kod 317520, kolor brązowy,  
kod 317521, kolor szary, kod 317522, kolor ciemny, opak. 1,996 m2, 79,80 zł/opak. 

39,98 zł/m2

panel podłogowy dąb barry 
kod 317607  
grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga, opak. 2,402 m2, 96,03 zł/opak. 

39,98 zł/m2

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

39,98 zł/m2

panel podłogowy  
classic dąb parquet  
kod 303959, grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga, 
opak. 1,985 m2, 79,36 zł/opak. 

39,98 zł/m2

panel podłogowy narrow dąb alpejski 
kod 316535  
grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga, opak. 1,9 m2, 75,96 zł/opak. 

39,98 zł/m2

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

39,98 zł/m2

panel podłogowy dąb flamandzki 
kod 317605  
grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga, opak. 2,402 m2, 
96,03 zł/opak. 

39,98 zł/m2

AC4 AC4 AC4 AC4

AC4 AC4 AC4 AC4

https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-krono-original-narrow-dab-alpejski-1-90-m2-id-36590.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-gladstone-dark-1-996-m2-id-1056785.html
https://www.castorama.pl/pan-pod-dab-villach-8mm-2-402m2-id-1050513.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-egger-megafloor-classic-dab-parquet-1-98-m2-id-14912.html
https://www.castorama.pl/panel-pod-dab-flamandzki-2-402m2-id-1054109.html
https://www.castorama.pl/result/?q=317519+317521+317522
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-classen-visiogrande-oiled-slate-2-047-m2-id-49869.html
https://www.castorama.pl/panel-pod-dab-barry-2-402m2-id-1054111.html
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panel podłogowy oldbury 
kod 319103  
grubość 10 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna, opak. 1,73 m2, 98,58 zł/opak. 

56,98 zł/m2

panel podłogowy otley 
kod 319104 
grubość 10 mm, 4-stronna V-fuga, struktura 
synchroniczna, opak. 1,759 m2, 100,23 zł/opak. 

56,98 zł/m2

panel podłogowy harmony dąb avan 
kod 318334  
grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna, opak. 2,176 m2, 93,52 zł/opak. 

42,98 zł/m2 

panel podłogowy fernandez 
kod 308300  
grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna, opak. 2,176 m2, 87 zł/opak. 

39,98 zł/m2

panel podłogowy dąb pirenejski 
kod 318255, grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga, 
struktura synchroniczna, opak. 2,222 m2,  
111,06 zł/opak. 

49,98 zł/m2

panel podłogowy malton 
kod 319091  
grubość 10 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna,  
opak. 1,746 m2, 99,49 zł/opak. 

56,98 zł/m2

panel podłogowy pecan nevada 
kod 317251, grubość 10 mm, 4-stronna V-fuga, 
struktura synchroniczna, opak. 1,646 m2,  
93,79 zł/opak. 

56,98 zł/m2

szerokość deski 282 mm +
vintage deco+

szerokość deski 282 mm + panel laminowany avero 
kod 321968, grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga,  
opak. 2,057 m2, 102,81 zł/opak. 

49,98 zł/m2 

AC5 AC5 AC5 AC5

AC5 AC5 AC5 AC5

https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-classen-fernandez-2-176-m2-id-1050196.html
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-weninger-dab-pirenejski-ac5-2-222-m2-id-1085769.html
https://www.castorama.pl/panel-harmonyf-ddb-avan-2-176-id-1092385.html
https://www.castorama.pl/result/?q=321968
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-classen-pecan-nevada-1-646-m2-id-14914.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-classen-pecan-nevada-1-646-m2-id-14914.html
https://www.castorama.pl/panel-podl-otley-10mm-1-76m2-id-1104525.html
https://www.castorama.pl/panel-podl-oldbury-10mm-1-73m2-id-1104469.html
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panel podłogowy dąb fremont szeroki
kod 317409  
grubość 12 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna heliochrome, 
szeroka deska, opak. 1,651 m2, 123,79 zł/opak. 

74,98 zł/m2

panel podłogowy dąb fremont wąski
kod 317645  
grubość 12 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna heliochrome, 
wąska deska, opak. 0,941 m2, 70,56 zł/opak. 

74,98 zł/m2

panel podłogowy masham 
kod 319099  
grubość 12 mm, struktura synchroniczna, 4-stronna V-fuga, opak. 1,55 m2, 
108,47 zł/opak. 

69,98 zł/m2

panel podłogowy dąb baleary 
kod 317408 
grubość 12 mm, 4-stronna V-fuga, 
opak. 1,651 m2, 123,79 zł/opak. 

74,98 zł/m2

panel podłogowy nailsea 
kod 319101  
grubość 12 mm, 4-stronna V-fuga, glossy, struktura synchroniczna, 
opak. 1,759 m2, 123,09 zł/opak. 

69,98 zł/m2

panel podłogowy dąb california 
kod 322356  
grubość 12 mm, opak. 1,651 m2, 4-stronna V-fuga, 
123,79 zł/opak. 

74,98 zł/m2

panel podłogowy dąb arktyczny 
kod 317406  
grubość 12 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna heliochrome,  
opak. 1,65 m2, 123,71 zł/opak. 

74,98 zł/m2

AC5

AC5

AC6

AC6
AC6

AC6

panel podłogowy orford 
kod 319082 
grubość 12 mm, struktura synchroniczna, 
4-stronna V-fuga, opak. 1,293 m2, 90,48 zł/opak. 

69,98 zł/m2

AC5

https://www.castorama.pl/panel-podl-nailsea-12mm-1-76m2-id-1104477.html
https://www.castorama.pl/panel-pod-ac5-oxford-1-293m2-id-1103964.html
https://www.castorama.pl/panel-podl-masham-12mm-1-55m2-id-1104434.html
https://www.castorama.pl/pan-pod-dab-baleary-12mm-1-651m2-id-1051262.html
https://www.castorama.pl/result/?q=322356
https://www.castorama.pl/pan-pod-dab-arktyczny-12mm-1-65-id-1050518.html
https://www.castorama.pl/result/?q=317645+317409


deska warstwowa dąb bishorn 
kod 319068, wym. 10 x 207 x 1092 mm, 
3-lamelowa, lakierowana,  
opak. 2,03 m2, 142,06 zł/opak. 

69,98 zł/m2

deska warstwowa jesion standard 
kod 316033, wym. 14 x 207 x 1092 mm, 3-lamelowa, lakierowana, 
opak. 1,58 m2, 126,37 zł/opak. 

79,98 zł/m2

deski warstwowe

43

deska warstwowa jesion lakierowany 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

deska warstwowa dąb marcy 
kod 319069  
wym. 14 x 180 x 1092 mm, 1-lamelowa, lakierowana, opak. 1,37 m2, 202,76 zł/opak. 

deski
warstwowe

148 zł/m2

https://www.castorama.pl/deska-3-wars-dab-marcy-1-37m2-id-1103084.html
https://www.castorama.pl/deska-3-wars-dab-st-bishorn-2-03-id-1103094.html
https://www.castorama.pl/deska-trojwarstwowa-jesion-standard-3-lamelowa-1-58-m2-id-1095986.html
https://www.castorama.pl/deska-trojwarstwowa-jesion-lakierowany-bialy-1-58-m2-id-45371.html
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deska warstwowa liskamm 
kod 318980  
wym. 14 x 130 x 400-1200 mm, lakierowana, 4-stronnie fazowana,  
opak. 1,4 m2, 193,20 zł/opak. 

138 zł/m2

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

128 zł/m2

deska warstwowa sumbing 
kod 318981  
wym. 14 x 130 x 400-1200 mm, lakierowana, 4-stronnie fazowana, opak. 1,4 m2, 193,20 zł/opak. 

138 zł/m2

deska warstwowa dąb elkins 
kod 319075  
wym. 14 x 207 x 1092 mm, lakierowana, 3-lamelowa,  
4-stronnie fazowana, opak. 1,58 m2, 142,17 zł/opak. 

89,98 zł/m2

deska warstwowa dąb varius 
kod 317860  
wym. 14 x 180 x 1092 mm, lakierowana, 1-lamelowa,  
4-stronnie fazowana, opak. 1,37 m2, 189,06 zł/opak. 

138 zł/m2

https://www.castorama.pl/deska-3-wars-dab-elkins-1-58m2-id-1103128.html
https://www.castorama.pl/deska-trojwarstwowa-dab-varius-barlinek-1-lamelowa-1-37-m2-id-1095993.html
https://www.castorama.pl/deska-3w-liskamm-14x130x2-5-1-4m-id-1099165.html
https://www.castorama.pl/deska-trojwarstwowa-dab-advance-barlinek-0-99-m2-id-1099232.html
https://www.castorama.pl/deska-3w-sumbing-14x130x2-5-1-4m-id-1099166.html
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deska warstwowa kailas
kod 318982  
wym. 14 x 190 x 400-1200 mm, lakierowana, 4-stronnie fazowana, opak. 2,05 m2, 323,90 zł/opak. 

158 zł/m2

deska warstwowa dąb hedmark 
kod 319078  
wym. 14 x 130 x 1092 mm, olejowana, 1-lamelowa,  
4-stronnie fazowana, opak. 0,99 m2, 136,62 zł/opak. 

138 zł/m2

deska warstwowa dąb halland 
kod 319077  
wym. 14 x 180 x 1092 mm, olejowana, 4-stronnie fazowana,  
opak. 1,37 m2, 202,76 zł/opak. 

148 zł/m2

deska warstwowa dąb gosford 
kod 319076  
wym. 14 x 130 x 1092 mm, olejowana, 4-stronnie fazowana, opak. 0,99 m2, 136,62 zł/opak. 

138 zł/m2

https://www.castorama.pl/deska-3-wars-dab-gosford-0-99m2-id-1103088.html
https://www.castorama.pl/deska-3-wars-dab-hedmark-0-99m2-id-1103081.html
https://www.castorama.pl/deska-3-wars-dab-halland-1-37m2-id-1103077.html
https://www.castorama.pl/deska-3w-kailas-14x190x3-2-05m2-id-1099159.html
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deska podłogowa lita sosna granna 
kod 318989  
wym. 20 x 120 x 2000 mm, lakierowana, 4-stronnie fazowana, opak. 0,96 m2, 95,98 zł/opak. 

99,98 zł/m2

158 zł/m2

deska podłogowa lita dębowa 
kod 321584  
wym. 15 x 130 x 300-1200 mm, lakierowana, 4-stronnie fazowana,  
opak. 1,092 m2, 172,54 zł/opak.

deska podłogowa lita dąb lysekil 
kod 318990  
wym. 20 x 130 x 300-2000 mm, lakierowana, 4-stronnie fazowana, opak. 1,56 m2, 308,88 zł/opak. 

198 zł/m2

deski
lite

https://www.castorama.pl/result/?q=321584
https://www.castorama.pl/result/?q=318989
https://www.castorama.pl/deska-lysekil-dab-1-56m2-id-1100858.html


deska podłogowa lita surin 
kod 318949  
wym. 12 x 120 x 1200 mm, olejowana, 4-stronnie fazowana, 
opak. 1,152 m2, 205,06 zł/opak. 

178 zł/m2

138 zł/m2

deska podłogowa lita dąb visby 
kod 318996  
wym. 15 x 90 x 300-1200 mm, olejowana, opak. 0,864 m2, 119,23 zł/opak. 
dostępne również:  
kod 318994  
wym. 15 x 120 x 300-1200 mm, drewno lite dębowe, olejowana, opak. 1,008 m2, 148 zł/m2, 149,18 zł/opak.  
kod 318995  
wym. 15 x 150 x 300-1200 mm, olejowana, opak. 1,26 m2, 158 zł/m2, 199,08 zł/opak. 

51
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deski lite 

deska podłogowa lita skara 
kod 318944  
15 x 82,6 x 578,2 mm, opak. 0,86 m2, 187,48 zł/opak. 

218 zł/m2

lakier szczotkowany dąb+
4-stronnie fazowana+
jodełka+

dąb szczotkowany+
4-stronnie fazowana+
możliwość łączenia 
różnych szerokości  
i długości deski

+

deska podłogowa lita dąb koping
kod 318986, wym. 20 x 130 x 400-2000 mm, 4-stronnie fazowana,  
opak. 1,56 m2, 262,08 zł/opak. 

168 zł/m2

https://www.castorama.pl/result/?q=318996+318994+318995
https://www.castorama.pl/des-surin-12x120x1200-1-152m2-id-1098801.html
https://www.castorama.pl/deska-20x130-koping-dab-1-56m2-id-1099625.html
https://www.castorama.pl/deska-lita-skara15-82-6-300-1200-id-1098737.html
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deska podłogowa lita dębowa laquered 
kod 321699  
wym. 15 x 150 x 300-1200 mm, opak. 1,26 m2,  
224,28 zł/opak. 

178 zł/m2

deska podłogowa lita dębowa surowa 
kod 321684  
wym. 15 x 130 x 300-1200 mm, 4-stronnie fazowana, opak. 1,092 m2, 161,62 zł/opak. 

148 zł/m2

deska podłogowa lita skara 
kod 318943  
wym. 15 x 150 x 300-1200 mm, lakierowana, 4-stronnie fazowana, 
opak. 1,80 m2, 410,40 zł/opak. 

228 zł/m2

deska podłogowa lita skanor 

kod 318945, wym. 15 x 82,6 x 500-600 mm, lakierowana, 4-stronnie fazowana, opak. 0,86 m2, 170,28 zł/opak. 

198 zł/m2

https://www.castorama.pl/result/?q=321684
https://www.castorama.pl/deska-lita-skara-15x150x300-1200-id-1098736.html
https://www.castorama.pl/result/?q=321699
https://www.castorama.pl/deska-lita-skanor15-82-6-500-600-id-1098738.html
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2

3

1

2

panel winylowy deska multiblue 
kod 319021  
wym. 152 x 914 mm, grubość 2 mm, montaż na klej, opak. 0,972 m2, 34 zł/opak. 

34,98 zł/m2

panel winylowy płytka multi 
kod 319023, wym. 305 x 305 mm, grubość 2 mm, 
montaż na klej, opak. 1,3 m2, 51,97 zł/opak. 

39,98 zł/m2

panel winylowy deska natural 
kod 319017, wym. 152 x 914 mm, grubość 2 mm, 
montaż na klej, opak. 0,972 m2, 34 zł/opak. 

34,98 zł/m2

3 panel winylowy  
płytka ciemnoszara 
kod 319014, wym. 305 x 610 mm,  
grubość 2 mm, montaż na klej, opak. 1,3 m2,  
light grey, 51,97 zł/opak. 

39,98 zł/m2

panel winylowy deska  
natural honey 
kod 319018, wym. 152 x 914 mm, grubość 2 mm,  
montaż na klej, opak. 0,972 m2, 34 zł/opak. 

34,98 zł/m2

1

panel winylowy płytka jasnoszara
kod 319012, wym. 305 x 305 mm,  
grubość 1,2 mm, montaż na klej, opak. 1,21 m2,  
szarobiały, 24,18 zł/opak. 

19,98 zł/m2

108 zł/m2

panel winylowy 
kod 322947  
bright heaven 
kod 322948 
vanity white 
grubość 4,5 mm, montaż na klik, opak. 2,356 m2, 254,45 zł/opak.

panele
winylowe

https://www.castorama.pl/result/?q=322947+322948
https://www.castorama.pl/result/?q=319012+319018+319014
https://www.castorama.pl/panel-win-15-2x91-4-multic-0-972-id-1101548.html
https://www.castorama.pl/panel-win-15-2x91-4-natu-0-972m2-id-1101544.html
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-winylowe-goodhome-30-5-x-30-5-cm-black-white-cement-tiles-id-1101550.html
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3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

panel winylowy deska multiplank 
kod 319031  
wym. 15 x 122 cm, grubość 3,2 mm, montaż na klik, opak. 2,56 m2, 179,15 zł/opak. 

69,98 zł/m2

panel winylowy płytka hydrolic
kod 319033  
wym. 30,5 x 61 cm, grubość 4,5 mm,  
montaż na klik, opak. 2,23 m2, 200,66 zł/opak. 

89,98 zł/m2

panel winylowy deska pecan 
kod 319030  
wym. 15 x 122 cm, grubość 3,2 mm,  
montaż na klik, opak. 2,56 m2, 179,15 zł/opak. 

69,98 zł/m2

panel winylowy  
płytka concrete dark grey
kod 319035, wym. 61 x 61 cm,  
grubość 4,5 mm, montaż na klik,  
opak. 2,23 m2, kolor beżowy, 200,66 zł/opak. 

89,98 zł/m2

panel winylowy  
płytka concrete grey 
kod 319032, wym. 30,5 x 61 cm,  
grubość 4,5 mm, montaż na klik, opak. 2,23 m2,  
kolor szary, 200,66 zł/opak. 

89,98 zł/m2

panel winylowy deska naturalna 
kod 319027, wym. 15 x 122 cm, grubość 3,2 mm, 
montaż na klik, opak. 2,56 m2, 179,15 zł/opak. 

69,98 zł/m2

panel winylowy deska sosna 
kod 319036, wym. 18 x 122 cm,  
grubość 4,5 mm, montaż na klik,  
opak. 2,2 m2, 197,96 zł/opak. 

89,98 zł/m2

panel winylowy multi natural 
kod 319042, wym. 18 x 122 cm,  
grubość 4,5 mm, montaż na klik,  
opak. 2,2 m2, 197,96 zł/opak. 

89,98 zł/m2

panel winylowy deska szara 
kod 319041  
wym. 18 x 122 cm, grubość 4,5 mm,  
montaż na klik, opak. 2,2 m2, 197,96 zł/opak. 

89,98 zł/m2

panel winylowy płytka concret grey 
kod 319034  
wym. 61 x 61 cm, grubość 4,5 mm,  
montaż na klik, opak. 2,23 m2, 200,66 zł/opak. 

89,98 zł/m2

panel winylowy płytka
kod 319025, wym. 30,5 x 61 cm,  
grubość 3,2 mm, montaż na klik, opak. 2,6 m2, 
kolor szary, 181,95 zł/opak. 

69,98 zł/m2

panel winylowy natural 
kod 319040  
wym. 18 x 122 cm, grubość 4,5 mm, montaż na klik, opak. 2,2 m2, 197,96 zł/opak. 

89,98 zł/m2

https://www.castorama.pl/panel-winyl-18x122-nat-2-2m2-id-1101626.html
https://www.castorama.pl/result/?q=319025+319036+319042
https://www.castorama.pl/panel-win-60x60-conc-l-grey-2-23-id-1101561.html
https://www.castorama.pl/panel-winyl-18x122-grey-2-2m2-id-1101637.html
https://www.castorama.pl/result/?q=319027+319032+319035
https://www.castorama.pl/panel-win-15x122-mul-planks-2-56-id-1101558.html
https://www.castorama.pl/panel-winyl-15x122-pecan-2-56m2-id-1101557.html
https://www.castorama.pl/panel-win-30x60-gry-hydric-2-23m-id-1101560.html


podłogipodłogi

kod nazwa
wielkość

opakowa-
nia

grubość podkładu/ 
możliwość wyrównania 

nierówności

ilozacja 
akustyczna

wartość opo-
ru cieplnego 
RT=m2K/W

możliwość 
stosowania 

na ogrzewanie 
podłogowe

cena

310634

317876

podkład podłogowy 
polietylen basic

20 m2

10 m2

2 mm/1 mm
16 dB 0,05 tak

1,98 zł/m2

310632

317877

folia paroizolacyjna 
polietylen

20 m2

10 m2

0,15 mm/0 mm nie
dotyczy

nie 
dotyczy nie 1,98 zł/m2

310633
podkład podłogowy 

polietylen ze 
zintegrowaną folią

15 m2 3 mm/2 mm
16 dB 0,085 tak

6,58 zł/m2

322355

podkład podłogowy
profi  polietylen 
na ogrzewanie 

podłogowe

12,5 m2 2 mm/1 mm
20 dB 0,039 tak

8,98 zł/m2

322354

podkład podłogowy 
kwarcowe 

na ogrzewanie 
podłogowe ideal 

profi  2.0.

8 m2 2 mm/1 mm
18 dB 0,009 tak

24,98 zł/m2

310668
podkład podłogowy

naturalny
włókno drzewne

6,99 m2 5 mm/2 mm
19 dB 0,07 tak

6,28 zł/m2

310635
podkład podłogowy

naturalny
 korek naturalny

6,99 m2 5 mm/0,5 mm
20 dB 0,05 tak

9,98 zł/m2

310629 podkład podłogowy 
xps 15 m2 2,2 mm/1 mm

19 dB
0,074 tak 3,98 zł/m2

310645 podkład podłogowy 
xps 20 m2 1,6 mm/0,5 mm

17 dB 0,046 tak
3,98 zł/m2

310630 podkład podłogowy 
xps 5 m2 5 mm/4 mm

22 dB
0,18 nie 5,98 zł/m2

310631 podkład podłogowy 
xps aquastop 5 m2 5 mm/4 mm

22 dB
0,18 nie 8,98 zł/m2

310628
podkład pod panele 

winylowe  xps 
secura lvt

10 m2 1,5 mm/1 mm
19 dB 0,04 tak

18,98 zł/m2

dostępne rodzaje 
podkładów podłogowychlistwy

i podkłady

5958

listwa przypodłogowa 
MDF

listwa przypodłogowa 
drewniana

najlepszy wybór rekomendowany do paneli winylowych

listwa przypodłogowa 
PCV core 

listwa przypodłogowa 
PCV duo 

listwy przypodłogowe

Panele laminowane oraz deski warstwowe najczęściej są układane jako 
tzw. podłoga pływająca, co oznacza, że nie są trwale związane z podłożem. 
Aby zwiększyć trwałość wybranej podłogi oraz aby poprawić komfort jej
użytkowania, stosuje się podkłady. Ich zadaniem jest niwelacja nierówności 
podłoża, mogą stanowić dodatkową izolację termiczną i akustyczną 
lub zapobiegać przedostawaniu się wilgoci do pomieszczenia. 

podkłady

główne rodzaje podkładów podłogowych:
folia paroizolacyjna
Najlepsza do pomieszczeń, w których istnieje zwiększone 
ryzyko zawilgocenia posadzki od dołu (parter, pomieszczenia 
znajdujące się nad łazienką lub kuchnią).

włókno drzewne
Włókno drzewne jest podkładem pochodzenia naturalnego, 
mającym najwyższy wskaźnik izolacji akustycznej.

podkłady na ogrzewanie podłogowe
Podkłady o bardzo niskim współczynniku oporu cieplnego.  
Ich budowa powoduje, że zatrzymują w sobie bardzo niewiel-
ką ilość ciepła generowanego przez instalację ogrzewania, 
co podnosi jej efektywność oraz komfort użytkowania. 

polistyren
Podkład typu XPS jest produktem elastycznym o bardzo 
dużej wytrzymałości.  Osiąga grubość nawet do 5 mm, dzięki 
czemu jest w stanie wyrównać istniejące nierówności podłoża.  
Podkłady te mają niski współczynnik przenikania ciepła 
i nie powinny być stosowane na ogrzewanie podłogowe.  

korek
Jest podkładem pochodzenia naturalnego o bardzo 
wysokiej odporności na stałe obciążenia. Jeśli masz 
w sypialni ciężką szafę trzydrzwiową, korek będzie idealnym 
wyborem. Korek łatwo się kruszy, nie może być więc 
stosowany do wyłożenia ciągów komunikacyjnych. 

Każdy z prezentowanych podkładów ma inne parametry 
akustyczne i termoizolacyjne oraz inną odporność 
na zawilgocenie. Ważne jest, aby przy wyborze podkładu 
mieć na uwadze warunki panujące w pomieszczeniu, 
np. we wnętrzu, w którym znajduje się ogrzewanie podłogowe, 

nie powinniśmy stosować podkładów o dużym współczynniku 
oporu cieplnego, ponieważ osiągniemy wtedy efekt odwrotny 
do zamierzonego, czyli zapobiegniemy przedostawaniu się 
ciepła do pomieszczenia. 

https://www.castorama.pl/result/?q=310634+317876
https://www.castorama.pl/result/?q=310632+317877
https://www.castorama.pl/podklad-pod-panele-diall-folia-3-mm-15-m2-id-1031781.html
https://www.castorama.pl/result/?q=322355
https://www.castorama.pl/result/?q=322354
https://www.castorama.pl/podklad-podlogowy-diall-wlokno-drzewne-5-mm-6-99-m2-id-1050095.html
https://www.castorama.pl/podklad-pod-panele-diall-korek-10-m2-id-1037214.html
https://www.castorama.pl/podklad-pod-panele-diall-polistyren-15-m2-id-1031614.html
https://www.castorama.pl/podklad-podlogowy-diall-20-m2-id-1050128.html
https://www.castorama.pl/podklad-pod-panele-diall-polistyren-5-mm-5-m2-id-1031615.html
https://www.castorama.pl/podklad-pod-panele-diall-aquastop-5-m2-id-1038489.html
https://www.castorama.pl/podklad-podlogowy-winylowy-secura-lvt-clicksmart-10-m2-id-1031125.html


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. Dołożyliśmy wszelkich starań, 
aby kolory prezentowane w przewodniku były możliwie najwierniejsze. 
Informacje przedstawione w przewodniku zachowują ważność od 19.02.2020 do 30.06.2020 r., lub do wyczerpania zapasów lub wycofania produktu ze sprzedaży. 

W Castoramie oferujemy produkty, które zawierają drewno i papier certyfi kowane w systemach certyfi kacji 
wyznaczających standardy odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Wybierając produkty oznaczone logo FSC®

albo PEFCTM , pomagasz dbać o środowisko oraz wspierasz rozwój i ochronę obszarów leśnych.

ODPOWIEDZIALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI

PEFC TM

Programme for the Endorsment
FSC  

Forest Stewardship Council

N001860

®

Śledź nas na

panel podłogowy harmony dąb avan 
kod 318334 
grubość 8 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna, opak. 2,176 m2, 93,52 zł/opak.

42,98 zł/m2 

szerokość deski 282 mm +

AC5

https://www.castorama.pl/panel-harmonyf-ddb-avan-2-176-id-1092385.html



