
zawsze
niskie ceny

648 zł

wiertarkowkrętarka 
udarowa 
kod 214960 
18 V, 2 x 4,0 Ah li-ion 
0-480/0-1700 obr./min 
0-7200/0-25 500 udr./min 
moment obrotowy 50 Nm 
czas ładowania 50 min 
walizka 

nowość

Osoby fi zyczne będące właścicielami budynku jednorodzinnego mają prawo 
odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki do łącznej kwoty 53 000 zł 
poniesione na określone materiały budowlane, urządzenia i usługi związane 
z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. 
*Szczegóły i warunki skorzystania z ulgi w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych oraz 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi zyczne z dnia 
9 lipca 2018 r. oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów 
budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 21 grudnia 2018 r.

15,98 zł/m2 

styropian fasadowy passive 
kod 921734 
gr. 10 cm, opak. 3 m2 
opór cieplny R = 3,00 [m2K/W] 47,94 zł/opak. 
dostępna gr. 15 cm 
do budownictwa pasywnego 
i energooszczędnego 

Ulga
termomodernizacyjna 

w wysokości do 
53 000 zł

OFERTA WAŻNA OD 3.06. DO 25.06.2019 ROKU

567/135943//commercial//Akcje handlowe/2019/Gazetki/Budowa (3.06. â€“ 25.06.2019)/1. PDF caÅ‚ego katalogu lub gazetki w 2 rozmiarach - stronami i rozkÅ‚adÃ³wkami/CastG1908-Budowa_press_rozkl.pdf

https://www.castorama.pl/erb-wiertarko-wkret-18v-2x4-0ah-id-1093510.html
https://www.castorama.pl/styropian-fasadowy-passive-yetico-100-mm-0-3-m3-id-1034577.html


tynk mozaikowy diall 25 kg 
kod 919927 
gr. ziarna 1,6 mm, zużycie ok. 4 kg/m2 
6 kolorów, 4 zł/kg
do wnętrz i na zewnątrz

99,98 zł 

przęsło brava  
kod 624339 
wys. 120 cm, szer. 200 cm 
kolor antracytowy
dostępne inne elementy systemu  
ocynkowane 
malowane proszkowo

398 zł 

tynk mineralny 
kreisel 25 kg 
kod 905259 
baranek 2 mm, kolor biały
zużycie ok. 2,1 kg/m2/mm 
czas schnięcia 3-7 dni 
1,20 zł/kg 
mrozo- i wodoodporny
paroprzepuszczalny 

29,98 zł 

farba fasadowa silikonowa 
good home 10 l 
kod 742252 
8 kolorów, 15,80 zł/l 
właściwości samoczyszczące 
wypełnia drobne pęknięcia

158 zł 

deska elewacyjna otoczak 
kod 317290 
wym. 28 x 137 x 3000 mm, sosna 
opak. 1,64 m2, 90,17 zł/opak. 
klasa A, B 

54,98 zł/m2

papa 
termozgrzewalna 
uni v60s42 
kod 918606 
wierzchniego krycia, wkładka: welon szklany
rolka 1 x 7,5 m, 43,35 zł/rolka 
grubość 4,2 mm 
tolerancja ±10% 
giętkość do 0°C

5,78 zł/m2

15,98 zł 
klej do styropianu 
atlas premium 25 kg 
kod 927159 
zużycie 4-5 kg/m2, 0,64 zł/kg 
do mocowania płyt styropianowych
również grafi towych 
klej do siatki atlas premium 25 kg
kod 907842 
zużycie 4-5 kg/m2, 19,98 zł/opak., 0,80 zł/kg 

3
lata

gwa ra n cji

lat

gwa ra n cji

10

lat

gwa ra n cji

5

drzwi zewnętrzne 
T55 lak 
kod 924211 
kolor antracyt, szer. 90 cm 
gr. skrzydła 55 mm 
ocieplone 
dwa zamki z wkładkami 
klamka i próg w komplecie  

498 zł/szt.

wełna ekorolka 044 
kod 914155 
gr. 15 cm, rolka 6,6 m2 
opór cieplny R = 3,40 [m2K/W] 
ognioodporna 
i paroprzepuszczalna 
do ocieplania stropów 
i poddaszy, 46,07 zł/rolka 
mniej pyląca 
bez formaldehydów i fenoli 
– lepsza jakość powietrza

6,98 zł/m2

398 zł 
okno
dachowe 
jupiter 
kod 924388 
wym. 78 x 118 cm, wentylacja pasywna – 2 poziomy 
mikrouchylenia w klamce 
współczynnik przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K
dostępny kołnierz do okna 
kod 924389, wym. 78 x 118 cm, 198 zł 

emalia do drewna i metalu jedynka 0,9 l 
kod 720333 
22,20 zł/l 
31 kolorów 

19,98 zł 

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

14,98 zł/m2

lat

gwa ra n cji

10

zawsze
niskie ceny

29,98 zł/m2

podbitka świerkowa 
kod 306818 
wym. 14 x 121 x 3000 mm 
świerk skandynawski, 
opak. 2,904 m2, 87,06 zł/opak. 
klasa A, B 

32,88 zł/m2 
płyta osb-3 frezowana 
kod 300142 
wym. 2500 x 675 x 18 mm 
kod 300141, wym. 2500 x 675 x 22 mm, 38,88 zł/m2 
budowlana, frezowana na pióro-wpust 

płyta bitumiczna 
kod 927926 
dł. 200 cm, szer. 76 cm 
kolor grafi towy 
łatwy montaż 
bezpieczna dla zdrowia i środowiska

29,98 zł/szt.

oferta 
limitowana

wylewka 
samopoziomująca 
weber nivelo 25 kg 
kod 919887 
gr. warstwy 3-30 mm 
zużycie ok. 1,7 kg/m2/mm 
do wnętrz, odporna na wilgoć 
1,52 zł/kg 
możliwość wchodzenia po 3-5 h 
na podłogi ogrzewane 

37,98 zł 

gładź gipsowa 
MP Finish 20 kg 
kod 927917 
gr. warstwy do 5 mm 
zużycie ok. 1 kg/m2/mm
do wnętrz, 1,25 zł/kg 
łatwoszlifowalna 
dobra przyczepność do podłoża 

24,98 zł 

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

8,98 zł 

oferta 
limitowana

2

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

Zamów 
transport

https://www.castorama.pl/plyta-bitumiczna-onduline-200-x-76-cm-intensywny-grafitowy-id-1115783.html
https://www.castorama.pl/papa-zgrzewalna-uni-v60s42-szara-7-5-m2-id-8073.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=909384+910228+919875+910227&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/welna-mineralna-knauf-insulation-ekoroll-mpr-044-150-mm-6-6-m2-id-8326.html
https://www.castorama.pl/okno-dachowe-78-x-118-cm-id-1061459.html
https://www.castorama.pl/drzwi-zew-t55-lak-antracyt-90p-id-1051470.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=927917&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/wylewka-samopoziomujaca-weber-saint-gobain-nivelo-25-kg-id-11058.html
https://www.castorama.pl/beton-baumit-b20-25-kg-id-8290.html
https://www.castorama.pl/deska-elewacyjna-floorpol-otoczak-28-x-137-x-3000-mm-1-64-m2-id-32536.html
https://www.castorama.pl/emalia-alkidowa-jedynka-niebieska-0-9-l-id-75658.html
https://www.castorama.pl/podbitka-swierkowa-14-x-121-x-3000-mm-2-9-m2-id-19518.html
https://www.castorama.pl/goodhome-prem-fa-el-campinas-10l-id-1103323.html
https://www.castorama.pl/plyta-osb-3-kronopol-frezowana-2500-x-675-x-18-mm-id-7950.html
https://www.castorama.pl/przeslo-brava-200-x-120-cm-id-1089726.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=927159+907842&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/tynk-mineralny-kreisel-baranek-2-mm-bialy-25-kg-id-49686.html
https://www.castorama.pl/tynk-mozaikowy-diall-tm1-25-kg-id-15402.html


99,98 zł/m2 

glazura polaris 
kod 417035 
wym. 30 x 90 cm, opak. 1,08 m2, rektyfi kowana, brillo
kod 417036, dune brillo, 99,98 zł/m2 
gres, wym. 60 x 60 cm, opak. 1,04 m2 
kod 417037, brillo, 99,98 zł/m2

listwa, wym. 2 x 90 cm
kod 417038, steel, 48,98 zł/szt. 

farba biała lateksowa 
beckers väggfärg 10 l
kod 733939 
14,40 zł/l

144 zł

farba podkładowa 
ściany i sufi ty dulux 10 l 
kod 741084 
6,50 zł/l 

64,98 zł 

oczka okrągłe 
ruchome 3 szt. 
kod 827449 
GU10, 230 lm, chrom
dostępne w innych kolorach 

39,98 zł 

kolumna prysznicowa 
simone z baterią 
termostatyczną 
kod 509366 
chrom, śr. deszczownicy 20 cm
słuchawka z 3-funkcyjną 
regulacją strumienia wody 

248 zł

zestaw mebli kuchennych aslon 
od 319087 
dł. zestawu 1,8 m, szafki stojące: zlewozmywakowa 80 cm, 40 cm z szufl adami, 
wiszące: 40 cm, okapowa 60 cm, 80 cm
lakierowane na wysoki połysk 
3 szufl ady 

498 zł* 

zawsze
niskie ceny

54,98 zł

farba kolorowa premium 
do ścian i sufi tów 
good home 2,5 l 
kod 744556
80 kolorów, 21,99 zł/l 
bardzo dobra siła krycia 
najwyższa klasa odporności 
na szorowanie  

29,98 zł/m2 
glazura perouso 
kod 415942 
wym. 29,7 x 60 cm, opak. 1,25 m2, kolor white 
kod 415943, struktura 49,98 zł/m2

45,78 zł/opak. 
płytka dekoracyjna monsanto 
kod 925052
opak. 0,42 m2, 109 zł/m2 

kod 925054, płytka dekoracyjna monsanto 2 
narożnik dekoracyjny monsanto 1 
kod 925053, opak. 0,8 m.b., 31,92 zł/opak.  
narożnik dekoracyjny monsanto 2 
kod 925055, opak. 0,8 m.b., 31,92 zł/opak. 

296 zł/zestaw** 
szafka slapton 60 cm 
kod 509938 
wym. 60 x 50 x 45 cm, kolor biały, 178 zł 

umywalka ceramiczna 
kod 509937, 118 zł 
dostępny także słupek 

grzejnik 
łazienkowy 
aspley 
kod 511643 
moc 333 W, wym. 75 x 48 cm 
kolor antracyt 
kod 511640, kolor biały
dostępne różne rozmiary 

198 zł

karnisz metalowy kulka 
kod serii 114165 
śr. 16 mm, dł. 160 cm
dostępne również dł. 200 i 240 cm 
oraz karnisz podwójny 

kółka z wyciszeniem 

34,98 zł 

roleta boreas
kod 738568 
wym. materiału 37 x 180 cm 
dostępne różne rozmiary
100% zaciemnienia
idealna na słoneczne dni

29,98 zł 

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

26,98 zł 

okap kominowy beko 
kod 830859 
szer. 60 cm, wydajność 310 m3/h, 61,3 dB
oświetlenie LED, klasa energetyczna C
kolor czarny

398 zł

2

1  bateria kuchenna katiki
kod 509571, chrom, dostępne inne kolory, 
10 lat gwarancji, 128 zł 
2  bateria kuchenna nimah 
kod 521368, chrom, 198 zł
sprężynowa ruchoma wylewka 

oferta 
limitowana

nowość

* cena nie obejmuje dodatkowego wyposażenia widocznego na zdjęciu

** cena nie obejmuje baterii 

1

776 zł/zestaw 
miska wc cavally 
kod 518430 
deska wolnoopadająca duroplast 
z szybkim demontażem, 398 zł 
bezkołnierzowa 
stelaż wc zagar 
kod 521189, z przyciskiem chrom, 378 zł 

nowość
lat

gwa ra n cji

10

lat

gwa ra n cji

5

4

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

Zamów 
transport

https://www.castorama.pl/good-home-dur-barranquilla-2-5l-id-1105677.html
https://www.castorama.pl/oczka-okragle-ruchome-opp-gu10-230-lm-chrom-3-szt-id-1068042.html
https://www.castorama.pl/karnisz-pojedynczy-opp-kulka-160-cm-srebrny-id-77228.html
https://www.castorama.pl/farba-podkladowa-dulux-sciana-i-sufit-10-l-id-1093405.html
https://www.castorama.pl/farba-lateksowa-beckers-vaggfarg-biala-10-l-id-73220.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=740971&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=925052+925054+925053+925055&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=415942+415943&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/roleta-colours-boreas-40-x-180-cm-kremowa-id-1098479.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=830859&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509571+521368&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=319087&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417035+417036+417037+417038&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509366&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=511643+511640&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509938+509937&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=518430+521189&o=0&l=47&s=-score


87/129617//commercial//Nowa komunikacja materiaÅ‚y/KOMUNIKACJA POS/Ujednolicona Oferta - komunikacja POS/TECHNICZNY/ELEKTRONARZÄ˜DZIA/ERBAUER/BANERY NA ELEWACJÄ˜/erbauer_baner_700x150cm__skala1-10_.pdf

deska trójwarstwowa 
jesion standard 
kod 316033 
wym. 14 x 207 x 1092 mm  
opak. 1,58 m2, 129,53 zł/opak.
3-lamele 

81,98 zł/m2

zagęszczarka 
k-zg90
kod 204867 
moc 4,8 kW, 6,5 KM 
siła dośrodkowa 13 000 N
5500 ud./min 
wym. podstawy 54 x 42 cm 
gł. zagęszczania do 30 cm
waga 86 kg, czujnik poziomu oleju
w zestawie: mata silikonowa
wężyk do spuszczania oleju 

1398 zł 

skrzydło drzwiowe 
exmoor*
kod 926892 
kolory: jesion szary, dąb skalny, orzech north 
szer. 70 i 80 cm, pełne, pokojowe, z tulejami 
szer. 60 i 90 cm dostępne w wybranych sklepach 

198 zł/szt.

* cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki 

panel podłogowy 
dąb torrington 
kod 316128 
opak. 2,057 m2, 82,23 zł/opak.
klasa ścieralności AC4, gr. 8 mm 
4-stronna V-fuga 

39,98 zł/m2 kompresor 
olejowy 
kod 206102 
moc 2 KM, ciśnienie 8 barów 
wydajność 275 l/min, zbiornik 50 l 
2 lata gwarancji przy zakupie na fakturę VAT 

398 zł 

skrzydło drzwiowe 
trame*
kod 915014 
kolory: biały, dąb szary, orzech north 
szer. 70 i 80 cm, pełne, pokojowe 
z podcięciem wentylacyjnym 
szer. 60 i 90 cm dostępne w wybranych sklepach 
modułowe 
z litego MDF-u 

338 zł/szt.

gres heritage 
kod 412780 
wym. 33,15 x 33,15 cm, opak. 1,32 m2, kolor mix 
kod 414432, kolor black  

mrozoodporny 
IV klasa ścieralności 

98,98 zł/m2

gres lahti
kod 417660
wym. 15 x 60 cm, opak. 0,938 m2  
IV klasa ścieralności, kolor beige 
kod 417662, kolor grigio 
kod 417661, III klasa ścieralności, kolor bronzo 
mrozoodporny 

34,98 zł/m2

gres chromatic
kod 415559 
wym. 59,8 x 59,8 cm
opak. 1,07 m2

IV klasa ścieralności, kolor grys
kod 415560, kolor grafi t
dostępne wym. 29,8 x 59,8 cm, dekor i cokoły
rektyfi kowany 
mrozoodporny 

59,98 zł/m2

mieszarka 
kod 202649 
moc 1300 W,  0-800 obr./min 
mieszadło 120 mm w zestawie

298 zł 

zestaw narzędzi 100 szt. 
kod 213643

148 zł 

wiertarkowkrętarka 
psr 1800li-2 
kod 215648 
18 V, 1,5 Ah li-ion, 0-400/0-1350 obr./min, 
moment obrotowy 38 Nm 
w zestawie ładowarka, walizka 

358 zł 

panel podłogowy 
oakland 
kod 319063 
opak. 2,22 m2, 66,56 zł/opak.
klasa ścieralności AC5 
gr. 8 mm 

29,98 zł/m2

ukośnica z posuwem  
kod 214887 
moc 1450 W, 5000 obr./min, śr. tarczy 210 mm

448 zł 

skrzydło drzwiowe 
kastel*
kod 924268 
kolor silver, szer. 70 i 80 cm 
pełne, pokojowe z tulejami
szer. 60 i 90 cm dostępne w wybranych sklepach  
folia ze strukturą drewna

248 zł/szt.

oferta 
limitowana

kocioł kondensacyjny 
termgas condens-25 pwm 
kod 509014 
wym. 78 x 40 x 33 cm, dwufunkcyjny 
moc 3,9-24 kW dla c.w.o. i c.o.
sprawność 108,7% 

2998 zł 

3
lata

gwa ra n cji

398 zł 
młotowiertarka sds 
kod 214949 
moc 750 W, 0-1000 obr./min, 0-5300 udr./min 
energia udaru 3 J, 4-funkcyjna, z osłoną przeciwpyłową
walizka 
w zestawie 3 wiertła 

678 zł 
młotowiertarka 
sds max 
kod 214924 
moc 1500 W, 0-460 obr./min, 0-3100 udr./min
energia udaru 10 J, walizka
w zestawie 2 dłuta i 2 wiertła sds max 

348 zł/zestaw
wiertarka udarowa 
kod 214947 
moc 650 W, 0-2900 obr./min, 
0-52 200 udr./min
dł. przewodu 3 m, samozaciskowy 
metalowy uchwyt do wymiany wierteł 
walizka, 208 zł
aluminiowa obudowa przekładni 
szlifi erka kątowa 
kod 214952 
moc 900 W, śr. tarczy 125 mm, 12 000 obr./min
dł. przewodu 3 m, walizka, 208 zł

kupując wiertarkę udarową w zestawie ze szlifi erką kątową 
– oszczędzasz 68 zł

zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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transport

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417660+417662+417661&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=412780+414432&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=415559+415560&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=319063&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-classen-dab-torrington-2-057-m2-id-14904.html
https://www.castorama.pl/deska-trojwarstwowa-jesion-standard-3-lamelowa-1-58-m2-id-1095986.html
https://www.castorama.pl/skr-exmoor-jesion-szary-pok-80p-id-1102048.html
https://www.castorama.pl/skrz-kastel-silver-pok-80p-id-1054129.html
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-trame-80-prawe-biale-id-4748.html
https://www.castorama.pl/wiert-wkretarka-psr-1800li-2-id-1107291.html
https://www.castorama.pl/erbauer-mlotowiert-sds-2kg-750w-id-1093499.html
https://www.castorama.pl/erbauer-mlotowiert-sds-max-1500w-id-1093446.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=214947+214952&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/mac-ukosnica-z-posuwem-210mm-id-1093435.html
https://www.castorama.pl/mieszarka-macallister-1300-w-id-30062.html
https://www.castorama.pl/sprezarka-tlokowa-specair-hl-275-50-id-30343.html
https://www.castorama.pl/zestaw-narzedzi-100-szt-id-1065100.html
https://www.castorama.pl/zageszczarka-kaltmann-k-zg90-id-77157.html
https://www.castorama.pl/kociol-termet-termgas-condens-25-pwm-id-1028271.html


Chcesz zamówić transport?
Zrób zakupy w dowolnym sklepie Castorama,
a my je z przyjemnością dostarczymy! 
Organizujemy transport produktów zakupionych w naszych sklepach.
Twoje zakupy dostarczymy pod wskazany adres w dogodnym terminie 
i określonym czasie.

oferta 
limitowana

zlew granitowy gracia 
z baterią w komplecie 
kod 521356 
wym. 58 x 44 cm 
z zestawem odpływowym 
kolor czarny 
kod 521357, kolor beżowy 
korek automatyczny

288 zł

farba kolorowa dulux 
kolory świata 2,5 l 
kod 728698 
75 kolorów, 17,19 zł/l 

42,98 zł 

farba kolorowa dekoral 
voice of color 2,5 l 
kod 730638 
80 kolorów, 13,99 zł/l 

34,98 zł 

oferta 
limitowana

ostatnie 
sztuki

farba kolorowa dekoral 
clean & color 2,5 l 
kod 736711 
56 kolorów, 19,19 zł/l 

47,98 zł 

farba kolorowa dulux 
easycare 2,5 l 
kod 732910 
59 kolorów, 21,99 zł/l 

54,98 zł 

oferta w wybranych sklepach do wyczerpania zapasówpełną ofertę wyprzedażową znajdziesz na stronie castorama.pl

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 3.06 do 25.06.2019 r. lub do wyczerpania zapasów określonego produktu. Wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Wzory i kolory produktów mogą różnić się od rzeczywistych. Lampy 
nie zawierają źródła światła w komplecie, chyba że w opisie zawarto inną informację. Sklepy Castorama nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Oferta skierowana jest do Klientów detalicznych.

adresy sklepów na www.castorama.pl

wyprzedaż produktów
z danej kolekcji

produkt w stałej 
niskiej cenie

nowy produkt w naszej 
ofercie

limitowana oferta 
do wyczerpania zapasów

nowość
ostatnie
sztuki

zawsze
niskie ceny

Zamów transport

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=521356+521357&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/farba-dekoral-voice-of-color-srebrzysta-szarosc-2-5-l-id-20251.html
https://www.castorama.pl/farba-dulux-kolory-swiata-egzotyczne-curry-2-5-l-id-13689.html
https://www.castorama.pl/satynowa-farba-lateksowa-dekoral-clean-color-amerykanski-sen-2-5-l-id-1007468.html
https://www.castorama.pl/farba-dulux-easy-care-efektowny-braz-2-5-l-id-76852.html

