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Spis treści

Chcesz urządzić swoje wymarzone 
wnętrze, ale nie wiesz, od czego 
zacząć? Podpowiemy Ci, co zrobić,  
by marzenia stały się rzeczywistością.

Krok po kroku pokażemy, jak wypełnić  
swoją przestrzeń pięknem. Doradzimy,  
czym się kierować, by Twoje wnętrze  
idealnie pasowało do Ciebie  
– Twojego stylu życia, zainteresowań, pasji. 
Przedstawimy spektrum możliwości.  Wybór 
pozostawiamy Tobie.  Bo Twoje wnętrze  
ma opowiadać Twoją historię.

Wnętrze
stworzone 
dla Ciebie  06  wykończenie ścian

  farby, tapety, okładziny  
i panele ścienne

  40  oświetlenie
 lampy, kinkiety, spoty, 
 plafony, oczka, lampy stołowe  
 i biurkowe, abażury, żarówki, 
 włączniki i ramki

  76 tekstylia
   zasłony, poduszki,  

karnisze,  rolety

  98  ozdoby
  ramki, kanwy i obrazy,   

półki dekoracyjne, dywany  
i wycieraczki

śledź nas

Ceny obowiązują  
do 31.01.2021 r.
Ceny i dostępność mogły
ulec zmianie od daty publikacji. 
Uwaga: przed dokonaniem 
zakupu sprawdź aktualne 
ceny i dostępność na stronie 
castorama.pl.

inspiracji
na castorama.pl
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Planujesz duże zakupy?  
Przymierzasz się do wykończenia  
domu czy remontu mieszkania?

wszystko na raty RRSO 0% 

Skorzystaj  
z atrakcyjnego kredytu

Dla kredytu na zakup towarów i usług, 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. 
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.

Skorzystaj z pomocy naszych  
doradców i projektantów,  
którzy podpowiedzą, jakie produkty  
wybrać do Twojej aranżacji.

Zapytaj o dostępność naszych projektantów  
w poszczególnych sklepach. 
Sklepy z usługą projektowania znajdziesz 
także na castorama.pl.

120 
projektantów

W naszych sklepach 
czeka na Ciebie ponad

Kupuj wygodnie to, czego potrzebujesz 
do swojego domu!

  bez zbędnych formalności
 bez poręczycieli
  z możliwością łączenia różnych 
źródeł dochodów  
(również z zagranicy)
  z możliwością  
dopasowania  
wysokości raty

Szczegóły w sklepach 
i na castorama.pl.

usługiusługi
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Nawet jeśli lubisz mieć wszystko czarno 
na białym, we wnętrzach możesz szaleć 
z kolorami.  Niech wyrażają Ciebie, Twój 
nastrój, fascynacje. Świat ma wiele kolorów. 
Pokaż, w jakich barwach Ty go widzisz.

Bądź otwarty. 
Świat ma 
wiele kolorów

wykończenie 
ścian

 08 farby 
 22 akcesoria
 24 tapety 
 30 kleje do tapet 
 32 panele ścienne tapicerowane
 34 okładziny ścienne
 38 listwy i płyty dekoracyjne
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Stwórz dokładnie taki kolor, o którym marzysz. 
To proste! Wystarczy, że skorzystasz z usługi 
mieszania farb. Wybierając idealny kolor, 
możesz to zrobić na dwa sposoby - używając 
wzornika lub skanując kolor z przedmiotu.

1. Używając wzornika 
Wybierz oczekiwaną przez Ciebie barwę
z gotowego wzornika kolorów
goodhome/valspar pro lub wzornika NCS
i skorzystaj z usługi mieszania farb.

Oferujemy  1000 specjalnie 
wyselekcjonowanych kolorów  
z palety 2,2 mln,
które sprawdzą się na każdej powierzchni.

2. Skanując przedmiot
Przynieś przedmiot w kolorze,  
o którym marzysz. Doradca zeskanuje  
jego barwę i w ciągu kilku minut  
stworzy dla Ciebie idealny odcień farby.

W naszych sklepach zapewniamy  
usługę dokładnego dopasowania  
koloru z palety 2,2 mln.

Namieszaj
w kolorach

Nie zapomnij 
kupić testera 

kolorów!

Przetestuj 
dowolny kolor z gamy 

farb dostępnych  
w sklepach i online.
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Na przykład ścianę w sypialni. To nic skomplikowanego. 
Trudniej wybrać idealny kolor. Postaw na ten,  
który od rana wprawi Cię w dobry nastrój. Wtedy 
wszystko będzie Ci się jawiło w jasnych kolorach.  

Chwyć za pędzel  
i machnij coś wielkiego

farba kolorowa  
ściany i sufity 2,5 l
kod 744297, melville  
50 kolorów
 

 

39,98 zł
farba kolorowa  
premium 2,5 l
kod 744493
milltown 
50 kolorów

 

54,98 zł

Nie zapomnij 
kupić testera 

kolorów!

Przetestuj 
dowolny kolor z gamy 

farb dostępnych  
w sklepach i online

odporna  
na zmywanie

doskonałe 
krycie

trwałe kolory

odporna na plamy, 
zmywanie i szorowanie

doskonałe 
krycie

trwałe kolory

clontarf
kod 744378

toronto
kod 744203

cartagena
kod 744259

whistler
kod 744216

shizuoka
kod 744451

marseille
kod 744487

valbonne
kod 744476

melville
kod 744297

milltown
kod 744493
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https://www.castorama.pl/result/?q=744378+744203+744259+744216+744297
https://www.castorama.pl/result/?q=744493+744487+744476+744451


Kolory potrafią pobudzać do działania lub 
wyciszać. Niektóre stymulują naszą energię, 
inne ją studzą. Pastele nie tylko odprężają,  
ale dodają wnętrzom subtelnego wdzięku.   
Za dnia rozjaśniają je, a wieczorem stanowią  
wdzięczne tło dla nastrojowego oświetlenia. 

Odkryj
moc kolorów

farba kolorowa  
beckers väggfärg 2,5 l 
kod 722968
desert rose 
50 kolorów

76,98 zł

Nie zapomnij 
kupić testera 

kolorów!

Przetestuj 
dowolny kolor z gamy 

farb dostępnych  
w sklepach i online

odporna
na zmywanie

doskonałe 
krycie

atest 
towarzystwa 
alergologicznego    

star dust
kod 723000

flamingo
kod 736642

grey shell
kod 729880

desert rose
kod 722968

cosmos
kod 736646

farba kolorowa beckers  
väggfärg élite 2,5 l
kod 747031, coyote 
20 kolorów

89,98 zł

nowość

ceramiczna

doskonałe 
krycie

odporna na 
zabrudzenia,  
plamy i szorowanie  

atest 
towarzystwa 
alergologicznego    

emalia akrylowa do metalu  
i drewna beckers designer 
0,5 l
kod 730262 
frappe
 

34,98 zł

breezer
kod 747042

polar bear
kod 747034

ultra green
kod 747043

eldorado
kod 747040

coyote
kod 747031

frappe
kod 730262
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https://www.castorama.pl/result/?q=722968+736642+723000+729880
https://www.castorama.pl/result/?q=747034+747042+747043+747040+730262


emalia plamoodporna  
bondex smart paint 0,5 l
kod 741791
łabędzi śpiew
 

42,98 zł

farba hybrydowa 
bondex smart paint 
2,5l l
kod 741272
 

00 zł

Nie zapomnij 
kupić testera 

kolorów!

Przetestuj 
dowolny kolor z gamy 

farb dostępnych  
w sklepach i online

inspiracji
na castorama.pl

kawowa  
pralinka
kod 744986

tajemnicze 
indygo
kod 745005

intuicyjna  
szarość
kod 744970

srebrzysta 
szarość
kod 744971

farba kolorowa  
dekoral  
voice of color  
2,5 l
kod 745011
algi morskie 
50 kolorów 

 

51,98 zł 

gdy światła zgasną
kod 741267

blaszany bębenek
kod 737558

czas na szałwię
kod 741266

odporna na zmywanie  

doskonałe 
krycie

algi  
morskie
kod 745011

Na aranżacji użyto boazerii dekoracyjnej mdf modern kod 308169, 59,98 zł/m.b., 119,96 zł/opak.

ceramiczna

doskonałe 
krycie

odporna na plamy,  
zmywanie 
i szorowanie  

sen elfa
kod 741271

łabędzi  
śpiew
kod 741791

14 15
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farba kolorowa  
bondex smart paint 2,5 l
kod 741271
sen elfa 
50 kolorów

69,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=745011+744986+745005+744971+744970
https://www.castorama.pl/result/?q=737558+741267+741266+741271+741791+308169


farba kolorowa 
dulux easycare+  
2,5 l
kod 746799
granat pierwsza  
klasa 
25 kolorów

94,98 zł

farba kolorowa dulux 
ściany i sufity
kod 743613
idealne cappuccino 
60 kolorów

49,98 zł
farba kolorowa  
dulux easycare 2,5 l
kod 742437
miedziany oranż 
60 kolorów

59,98 zł

Nie zapomnij 
kupić testera 

kolorów!

Przetestuj 
dowolny kolor z gamy 

farb dostępnych  
w sklepach i online

odporna
na zmywanie

doskonałe 
krycie

doskonałe 
krycie

hydrofobowa  

odporna na 
plamy, zmywanie  
i szorowanie  

gorączka złota
kod 743659

zwiewny len
kod 743618

najsmaczniejsza wanilia
kod 743658

kruche ciasteczko
kod 742405

pogłębiony czerwony
kod 742445

industrialny  
niebieski
kod 746797

czarno  
na białym
kod 746803

najmocniejszy  
szary
kod 746806

miedziany 
oranż 
kod 742437

granat 
pierwsza 
klasa
kod 746799

idealne  
cappuccino
kod 743613

castorama.pl
kupuj na

tytanowa  

odporna na plamy,  
zmywanie 
i szorowanie  

odporna na 
powstawanie 
czarnych śladów 
oraz przetarć  
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https://www.castorama.pl/result/?q=743613+742437+743659+743658+743618+742445+742405
https://www.castorama.pl/result/?q=746803+746806+746797+746799


Nie zapomnij 
kupić testera 

kolorów!

Przetestuj 
dowolny kolor z gamy 

farb dostępnych  
w sklepach i online

ceramiczna

doskonałe krycie  

odporna na 
plamy, zmywanie  
i szorowanie  

Biały kolor nigdy nie wychodzi z mody.  
Jest na tyle uniwersalny i klasyczny,  
że pasuje do wszystkiego. Rozjaśnia  
i optycznie powiększa wnętrza.  
Teraz nawet bardziej niż kiedyś  
- bo nowoczesne farby dłużej zachowują 
blask i lepiej odbijają światło. 

Wybierz bielszy 
odcień bieli

szary kwarc
kod 742350

kamień księżycowy
kod 731068

zielony diament
kod 731179

1 2 3

4 5 6

zwycięski 
aleksandryt
kod 731181

farba  
magnetyczna

 1  farba biała do wnętrz  
dekoral, 10 l 
kod 716506, 82,98 zł

 2  farba lateksowa  
tikkurila super white  
10 l 
kod 724142, 94,98 zł

 3  farba ściany i sufity  
perfekcyjna biel  
premium satyna 10 l 
kod 742326, 148 zł

 4  farba lateksowa dulux  
easycare nieskazitelna  
biel 10 l 
kod 739691, 198 zł

 5  farba do ścian i sufitów 
beckers väggfärg white

 10 l 
 kod 733939, 134 zł

 6 farba antyrefleksyjna 
 beckers interio pro 10 l 
 kod 746755, 198 zł

 

farba  
magnetyczno- 
-tablicowa 
magnat 0,75 l
kod 740114
 

108 zł

farba kolorowa 
magnat ceramic 2,5 l
kod 731181 
zwycięski aleksandryt 
51 kolorów

79,98 zł

farba dekoracyjna 
z brokatem  
let’s shine 2 l
kod 737325 
los angeles
 

74,98 zł
farba betonowa primacol 8 kg
kod 706120, efekt betonu
 

74,98 zł
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https://www.castorama.pl/result/?q=731181+742350+731179+731068+740114+737325+706120
https://www.castorama.pl/result/?q=716506+724142+742326+739691+733939+746755


Nie zdajesz sobie sprawy, jaki potencjał 
może kryć się w Twoich starych meblach. 
Czasem wystarczą drobne zabiegi 
renowacyjne, by do ich bezbarwnego 
„życia” dodać trochę koloru oraz świeżej 
energii i odkryć ich piękno na nowo.

Zacznij  
od nowa 

Nie zapomnij 
kupić testera 

kolorów!

Przetestuj 
dowolny kolor z gamy 

farb dostępnych  
w sklepach i online

farba renowacyjna  
v33 750 ml* 
743881, kuchnia & meble kuchenne
743907, płytki ceramiczne 
743900, grzejniki & urządzenia agd
743892, podłogi & schody 
* ilość dostępnych kolorów  
uzależniona jest od serii produktu

79,98 zł

farba kredowa  
do mebli  
rust-oleum 750 ml*
kod 744014, kremowy 
* ilość dostępnych  
kolorów uzależniona jest  
od serii produktu 

 

69,98 zł

farba renowacyjna  
GoodHome 750 ml*
kod 744921   
kuchnia i meble kuchenne 
kod 744940,  
płytki ścienne & boazeria
kod 744943  
podłogi & schody 
* ilość dostępnych kolorów 
uzależniona jest od serii produktu

 

59,98 zł

castorama.pl
kupuj na

20 21
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https://www.castorama.pl/result/?q=744921+744940+744943
https://www.castorama.pl/result/?q=743881+743907+743900+743892
https://www.castorama.pl/r-ol-farba-do-mebli-ccre-750ml-id-1104689.html


Solidne przygotowanie do pracy to temat, 
który lubimy wałkować. Z odpowiednimi 
akcesoriami wszystko pójdzie i gładko 
i równo. Sam zobaczysz, że malowanie 
może być czystą przyjemnością - a kolor 
zostanie wyłącznie na ścianie. 

Bądź gotowy 
na wszystko!

wałek malarski  
premium 25 cm
kod 741021 
przeznaczony do nakładania farb 
lateksowych, akrylowych i emulsyjnych, 
rolka z mikrofibry z krótkim runem 
estetycznie wykańcza gładkie 
powierzchnie i nie pozostawia smug 
 

39,98 zł

wałek  do narożników
kod 739781 
umożliwia perfekcyjne wykończenie narożników 
w malowanych pomieszczeniach, część robocza 
wyróżnia się okrągłym kształtem, co ułatwia  
dotarcie w trudno dostępne przestrzenie
 

17,98 zł

folia ochronna  
mocna diall super
kod 735502
wym. 4 x 5 m 

 

16,98 zł

folia ochronna diall 
kod 739771
wym. 3 x 15 m 

 

39,98 zł

pędzel płaski diall
kod 739964
60 mm 

 

15,98 zł

wałek malarski  
diall complete 6,5 cm
kod 739992 
doskonale rozprowadza farby 
wodne a także olejne, pozostawiając 
na podłożu estetyczną warstwę 
wykończeniową, wygodny oraz miękki 
uchwyt narzędzia powoduje, że jest 
ono wygodne w użytkowaniu, możesz 
połączyć je też z teleskopowym 
trzonkiem
 

7,98 zł

wałek malarski  
do emalii 18 cm
kod 740009 
do malowania  
różnego  
typu powierzchni
 

14,98 zł

wałek malarski 18 cm z kijem teleskopowym
kod 740070 

poręczny uchwyt wykonany z polipropylenu 
i termoplastycznej gumy zapobiega szybkiemu 

odczuwaniu zmęczenia dłoni nawet w przypadku 
długotrwałych prac, kij posiada regulację długości

 

29,98 złwałek patentowy  
do precyzyjnego  
malowania ścian i sufitów
kod 783557 
wyposażony w specjalną dźwignię, która 
umożliwia tworzenie odcięć, pozwala na 
wykonywanie idealnie równych pasków 
w dowolnych kolorach
 

49,98 zł

kurtyna 
przeciwpyłowa
kod 727725
chroni przed kurzem, 
pyłem czy kroplami 
farby oraz znacznie 
ułatwia późniejsze 
sprzątanie, może być 
używana wielokrotnie, 
co zmniejsza koszty 
i ułatwia pracę 

 

39,98 zł

taśma scotchblue 
kod 746145
wym. 36 mm x 55 m
 

29,98 zł

kij teleskopowy 
110-200 cm

kod 787041 
umożliwia pomalowanie 
wysokich pomieszczeń

 

19,98 zł

mydło malarskie 
kod 774090

ułatwia pozbycie się 
trudnych do usunięcia 

zanieczyszczeń, takich jak 
tłuste plamy z oleju, sadzy 

czy też farby 

 

6,98 zł

wałek flokowy 10 cm
kod 739998 
idealnie nadaje się do malowania 
emaliami wodorozcieńczalnymi, 
dzięki specjalnej budowie 
pozwala na uzyskanie gładkiej 
powierzchni po malowaniu
 

11,98 zł

kuweta 
malarska diall 
18 cm
kod 740045
 

8,98 zł

czyściwo  
papierowe 2 szt.
kod 745284

 

29,98 zł

22 23
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https://www.castorama.pl/result/?q=739781+774090+746145+745284+735502+727725+739771+740045
https://www.castorama.pl/result/?q=741021+739992+787041+740009+739964+739998+783557+740070


Co teraz mamy na tapecie? To, co lubisz i czego szukasz! 
Geometryczne wzory, minimalistyczne dekory, subtelne 
faktury... Możesz wybierać i przebierać. I stać się wzorem 
dla innych poszukiwaczy nietypowych rozwiązań. 

Znajdź wzór  
dobrego smaku 

inspiracji
na castorama.pl

tapeta winylowa na flizelinie 
phoresce
kod 746748, szara

44,98 zł 64,98 zł
tapeta winylowa na flizelinie 
lertif
kod 746738

64,98 zł
tapeta winylowa  
na flizelinie  
stellator
kod 746739

39,98 zł
tapeta flizelinowa carius
kod 746747 

tapeta winylowa  
na flizelinie charping
kod 746745
 

59,98 zł
 tapeta winylowa 
na flizelinie lushy 
kod 746741, różowa 
kod 746740, zielona 

64,98 zł

44,98 zł
tapeta winylowa na flizelinie 
megmics
kod 746749

  1  tapeta flizelinowa 
eanness 
kod 746744 
39,98 zł 

  2  tapeta flizelinowa  
tikefros 
kod 746742 
59,98 zł 

1

2

64,98 zł
tapeta winylowa  
na flizelinie  
locrus
kod 746743

24 25
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https://www.castorama.pl/result/?q=746745+746741+746740+746748
https://www.castorama.pl/result/?q=746747+746749+746743+746738+746739+746744+746742


Zdarza Ci się coś czasem chlapnąć? Spokojnie. 
Tapety winylowe wiele zniosą. Są odporne  
na zabrudzenia i wilgoć, więc świetnie sprawdzą 
się w kuchni czy w łazience. A tam, jak wiadomo, 
lubimy się pochlapać. 

Posłuchaj,  
winyle są  
w dobrym tonie!

39,98 zł
tapeta winylowa  
na flizelinie izier
kod serii 746063
dostępne różne kolory

39,98 zł
tapeta winylowa  
na flizelinie recy
kod serii 745388
dostępne różne kolory

49,98 zł
tapeta winylowa na flizelinie 
mayet
kod 745910 49,98 zł

tapeta winylowa na flizelinie   
pernay
kod 745975

59,98 zł
tapeta winylowa na flizelinie 
laleu
kod 745397, szara
kod 745399, niebieska

39,98 zł
tapeta winylowa  
na flizelinie tille
kod serii 745969
dostępne różne kolory

26 27
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https://www.castorama.pl/result/?q=745910+745397+745399+745975
https://www.castorama.pl/result/?q=745388+745969+746063


44,98 zł
  6  tapeta flizelinowa  

selago 
kod 745344

69,98 zł
  7  tapeta winylowa 

na flizelinie abeli 
kod 745981, biała 
kod 745982, szara 
kod 745983, brązowa 

49,98 zł
  8  tapeta winylowa 

na flizelinie jarava 
kod 745948, beżowa 
kod 745949, niebieska

49,98 zł
  1  tapeta winylowa  

na flizelinie cloezia 
kod 746034, niebieska 
kod 746035, szara 
kod 746036, beżowa 

  2  tapeta winylowa  
na flizelinie nypa 
kod 746031, niebieska 
kod 746033, beżowa 
kod 746032, szara

 3  tapeta winylowa  
na flizelinie ajuga 
kod 745529, czarna 

 4 tapeta winylowa 
 na flizelinie lorocco 
 kod 745941, beżowa
 kod 745942, liliowa

 5  tapeta winylowa  
na flizelinie falcata 
kod 746040

1

5

6

7

8

4

3

2
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O wizualnym aspekcie tapety w pomieszczeniu 
nie świadczy wyłącznie jej wzór czy kolor, 
ale również sposób położenia. Odpowiedni 
dobór kleju do tapet to ważny element całego 
procesu tapetowania. Dlatego wybierz 
produkt, który zagwarantuje dokładne 
przyleganie danego materiału do powierzchni.

Poznaj zasady,  
a wszystko  
zacznie się kleić

klej do tapet  
specjal 200 g
kod 718474
 

19,48 zł

klej do tapet vlies 200 g
kod 718477
 

19,98 zł

klej do tapet  
normal 125 g
kod 714568
 

9,98 zł

Tapety  
fizelinowe
Kleje do tapet flizelinowych w postaci 
roztworu rozcieńczanego wodą lub 
gotowej mieszanki nanosimy bezpośrednio 
na suchą i oczyszczoną ścianę. Tapeta 
przykleja się szybko i łatwo, a starą tapetę 
bezproblemowo można usunąć na sucho.

Tapety  
papierowe
Są zazwyczaj cienkie i lekkie,  
z reguły więc wystarczają rzadsze  
kleje. Grubsze tapety dwuwarstwowe 
lub tłoczone wymagają zwrócenia  
uwagi na czas nasiąkania brytu pod 
wpływem danego kleju.

Tapety z włókna 
szklanego
Do tapet z włókna szklanego 
stosujemy specjalne kleje,  
często polecane przez samego  
producenta tapety.

klej do tapet  
z włókna  
szklanego  
1 kg
kod 718473
dostępne także
kod 718472, 5 kg
51,98 zł
kod 718475, 10 kg
95,98 zł
 

14,98 zł

uniwersalny klej  
do tapet 5 kg
kod 746195
 

34,98 zł

uniwersalny klej  
do tapet 1 kg
kod 746194
 

11,98 zł

klej do tapet  
normal 125 g
kod 738010
 

17,48 zł

klej do tapet direct 200 g
kod 738060
 

25,98 zł

klej do tapet  
spezial 200 g
kod 738011
 

25,98 zł

30 31
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https://www.castorama.pl/result/?q=718473+718472+718475
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Docieplenie 
ściany

Izolacyjność 
akustyczna

Prosty i szybki 
montaż

panele ścienne tapicerowanepanele ścienne tapicerowane

panel tapicerowany  
mollis antracytowy
kod 322265
kwadrat, wym. 30 x 30 cm 
kod 322267
prostokąt, wym. 60 x 30 cm, 36,48 zł

25,98 zł

Czysty i szybki montaż

1.  Przygotuj narzędzia:  
klej, ołówek, poziomicę i linijkę.

2.  Wyjmij panel z opakowania.
3.  Ułóż projekt na podłodze  

lub narysuj go na ścianie.
4.  Nałóż klej na panel  

w pięciu miejscach.
5. Przyklej panel do podłoża.

Zanim przykleisz panele na stałe do ściany lub podłoża, zrób roboczą symulację 
dekoru na podłodze i ponownie zmierz całość kompozycji przed finalnym 
klejeniem.

1.  Przygotuj narzędzia: rzepy lub taśmę, 
ołówek, nożyk, poziomicę i linijkę.

2.  Wyjmij panel z opakowania i przetrzyj 
go delikatnie zwilżoną ściereczką.

3.  Ułóż projekt na podłodze lub narysuj  
ułożenie dekoru na ścianie.

4.  Przyklej taśmę lub rzepy na panel 
białą stroną.

5.  Upewnij się, że wszystkie panele 
mają ten sam kierunek materiału  
(z włosem lub pod włos).

6. Przyklej panel do podłoża.

montaż na rzep  
lub taśmę rzepową

Panele tapicerowane można kleić 
bezpośrednio na odpowiednio 
przygotowanej ścianie lub na podkładzie 
z płyty laminowanej, który może służyć 
jako gotowe wezgłowie łóżka.

montaż na klej

panel tapicerowany 
mollis prostokąt  
granatowy 
kod 322231
wym. 60 x 15 cm

29,98 zł

Odkryj 
dźwięk ciszy

Dobry sen to podstawa! Zadbaj więc 
o to, aby nic go nie zakłócało. Izolacja 
akustyczna ma wiele zalet - jest nie tylko 
pięknym elementem dekoracyjnym, ale też 
świetnie dociepla ścianę i redukuje poziom 
hałasu o 70%. Do tego jest prosta  
i szybka w montażu DIY oraz łatwa  
w czyszczeniu i utrzymaniu w czystości  
dzięki powłoce hydrofobowej. 

  1 panel tapicerowany mollis  
ciemnoszary
równoległobok, wym. 15 x 30 cm  
kod 321993, lewy
kod 322162, prawy
równoległobok, wym. 30 x 30 cm 
35,98 zł
kod 321992, lewy 
kod 322161, prawy
trójkąt, wym. 15 x 30 cm  
38,98 zł/2 szt.
kod 321994, lewy 
kod 322166, prawy 

26,98 zł 1

2

3

panel tapicerowany  
mollis szary
równoległobok  
wym. 15 x 30 cm  
kod 322100, lewy
kod 322195, prawy 
równoległobok  
wym. 30 x 30 cm, 35,98 zł
kod 322099, lewy 
kod 322193, prawy
trójkąt, wym. 15 x 30 cm  
38,98 zł/2 szt.
kod 322128, lewy 
kod 322198, prawy 

26,98 zł

  2 panel tapicerowany mollis 
kwadrat, wym. 30 x 30 cm 
kod 321986, szary 
kod 321982, lawendowy
kod 321984, jasnoniebieski
trójkąt, wym. 30 x 30 cm
43,98 zł/2 szt. 
kod 321987, szary
kod 321983, lawendowy
kod 321985, jasnoniebieski 

25,98 zł

  3 panel tapicerowany  
mollis turkusowy
kwadrat, wym. 30 x 30 cm 
kod 322268
prostokąt, wym. 60 x 30 cm
kod 322269, 36,48 zł

25,98 zł

panele ścienne tapicerowane

3332
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Czerp inspiracje  
z natury

boazeria dekoracyjna  
mdf modern 
kod 308169, biała, opak. 2 m.b.
możliwość malowania
119,96 zł/opak.

59,98 zł/m.b.

panel ścienny mdf  
wall image
kod 317653, dąb imperia 
wym. 7 x 280 x 2600 mm
opak. 5,10 m2  
137,60 zł/opak.

26,98 zł/m2

panel dekoracyjny cube 
wood collection
kod 307048
opak. 0,47 m2, 187,19 zł/m2

87,98 zł/opak.

Otaczanie się pięknymi rzeczami leży  
w Twojej naturze? Okładziny ścienne są  
nie tylko pięknym elementem dekoracyjnym. 
Chronią też przed zabrudzeniami, niwelują 
nierówności w ścianach i dają poczucie ciepła, 
przytulności oraz namiastkę bliskości z naturą.

okładziny ścienneokładziny ścienne

panel ścienny mdf  
wall image
kod 317945, dąb naturalny 
wym. 7 x 280 x 2600 mm  
opak. 5,1 m2, 147,80 zł/opak.

28,98 zł/m2

1

2

panel dekoracyjny stegu pure  
wood collection
kod 304311
wym. 760 x 380 x 33 mm 
opak. 0,58 m2, 143,07 zł/m2

82,98 zł/opak.

castorama.pl
kupuj na
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listwa ścienna  
mdf foge lb22 
kod 324128 
wym. 9,4 x 3 x 200 cm
do pomalowania 

28,98 zł
  1 listwa ścienna  

mdf foge lb21 
kod 324127 
wym. 5,3 x 2,2 x 200 cm
do pomalowania 

26,98 zł
  2 

https://www.castorama.pl/result/?q=308169+324128+324127
https://www.castorama.pl/result/?q=304311+317653+317945+307048


panel ścienny pcv vilo motivo
kod 319117, light wood
kod 319119, loft brick
kod 319120, red brick
wym. 8 x 250 x 2650 mm
opak. 2,65 m2, 87,40 zł/opak.

32,98 zł/m2

 1 
 2  
 3 

 

panel ścienny pcv vilo motivo
kod 319160, white brick
kod 319122, selva
wym. 8 x 250 x 2650 mm
opak. 2,65 m2, 72,82 zł/opak.

27,48 zł/m2

 4
 5

1 2

34

5

*oferta dostępna w wybranych sklepach 

okładziny ścienneokładziny ścienne

bal dębowy*
kod 324866
wym. 9,5 x 9,5 x 140 cm
kod 324868
wym. 9,5 x 9,5 x 160 cm 
158 zł  
kod 324867
wym. 9,5 x 14,5 x 140 cm 
168 zł 
kod 324869
wym. 9,5 x 14,5 x 160 cm 
178 zł  

148 zł

deska sosnowa z korą*
kod 325770
wym. 4,5-5 x 30-45 x 200 cm

76,98 zł

pniak kwadratowy dąb*
kod 324848, wym. 15 x 15 x 30 cm 79,98 zł  
kod 324870, wym. 18 x 18 x 50 cm 178 zł  
kod 324849, wym. 25 x 25 x 30 cm 198 zł 
kod 324850, wym. 25 x 25 x 35 cm 278 zł  

79,98 zł

krążek brzozowy*
kod 325768
wym. 3,5 x 10-20 cm

5,48 zł

32,98 zł
panel ścienny pcv  
vilo motivo
kod 319162, hexa cube
wym. 8 x 330 x 2650 mm
opak. 2,624 m2 
86,54 zł/opak.

boazeria świerkowa 
kod 317875
wym. 12 x 96 x 3000 mm
opak. 2,88 m2, 83,46 zł/opak.

28,98 zł/m2

36 37

okładziny ścienneokładziny ścienne

https://www.castorama.pl/result/?q=319117+319119+319120+319160+319122
https://www.castorama.pl/result/?q=324848+324870+324849+324850+324866+324868+324867+324869
https://www.castorama.pl/result/?q=319162+325768+325770+317875


beton architektoniczny
kod 406247, jasny 
kod 406248, ciemny 
opak. 0,405 m2, 133,28 zł/m2

53,98 zł/opak.

płytka dekoracyjna
parma
kod 919715 
opak. 0,5 m2, 77,96 zł/m2

38,98 zł/opak.

płytka dekoracyjna
amsterdam
kod 928090 
opak. 0,32 m2, 93,69 zł/m2

29,98 zł/opak.

listwa foge led 
kod 324125  
kod 324126 
kod 324124  
biała, wym. 30 x 100 x 2000 mm  
możliwość stosowania przy  
podłodze i przy suficie 
lakierowana, półmat 
cena nie obejmuje taśmy  
i zasilacza led 
14,99 zł/m.b.

29,98 zł

32,98 zł
 1  listwa mdf torus 

kod 325440  
przypodłogowa 
wym. 18 x 119 x 2400 mm 
lakierowana, półmat  
kolor biały

 2 listwa mdf squre led 
 kod 325444, biała 
 wym. 14 x 94 x 2000 mm 
 24,98 zł 
 cena nie obejmuje taśmy  
 i zasilacza led 
 zestaw profili do listwy 2 m  
 kod 831792 44,98 zł/opak.

 1 
 2 
 3

1

2

1

2

3

płytka dekoracyjna
monsanto
kod 925052 
opak. 0,42 m2, 107,10 zł/m2

44,98 zł/opak.

inspiracji
na castorama.pl

Więcej informacji dotyczących profili 
znajdziesz na stronie 74

38 39

listwy i płyty dekoracyjnelistwy i płyty dekoracyjne

https://www.castorama.pl/result/?q=324125+324126+324124+325440+325444+831792
https://www.castorama.pl/result/?q=406247+406248+919715+925052+928090


Pewnie powiesz: „Czarno to widzę”. 
Jasne, to może wydawać się trudne,  
ale wcale takie nie jest. Przykładów 
możemy dać Ci wiele. Znajdziesz je  
na następnych stronach. 
A! I mamy wiele nowości, które rzucają 
nowe światło na kwestie oświetlenia.

Świeć 
przykładem. 
We wszystkim 
szukaj jasnych 
stron

oświetlenie
 40  lampy 
 62 kinkiety i spoty
 68 oczka
 70 żarówki, włączniki i ramki  
 74 paski led, oprawy schodowe

40 41

 lampy lampy



seria lamp led azagny:
 1   kinkiet 

kod 831247, 178 zł
  2  lampa wisząca  

kod 831244, 228 zł
  3  lampa wisząca  

kod 831245, 328 zł

268 zł
seria lamp led alani:
lampa wisząca
kod 831541, 268 zł
dostępne również:
lampa stołowa 
kod 831608, 178 zł
kinkiet  
kod 831246, 158 zł
lampa podłogowa  
kod 831599, 418 zł

inspiracji
na castorama.pl

248 zł
lampa wisząca  
roccheta
kod 831382
gwint E14

seria lamp armanty: 
 1  lampa stołowa  

kod 831498  
gwint E27, 178 zł

  2  lampa wisząca  
kod 831429  
gwint E27, 228 zł

  3  lampa podłogowa  
kod 831480  
gwint E27, 368 zł 

 
 

seria lamp roccheta:
 1  lampa stołowa  

kod 831492 
 gwint E14, 52,98 zł

 2  lampa podłogowa 
kod 831472 

 gwint E27, 198 zł 
 dostępna również 
 lampa wisząca 
 roccheta 
 kod 831381  
 gwint E14, 148 zł

Jak to zrobić? To proste. 
Wystarczy pstryknąć palcem. I już. 
Ale dla jasności – to, w jakim stylu 
rozproszysz noc, to Twój wybór. 

Modernistycznie 
przejdź  
na jasną 
stronę nocy 

seria lamp led taphao:
 1  lampa stołowa 

kod 831601, 228 zł
 2  lampa podłogowa  

kod 831597, 318 zł
 3  lampa wisząca  

kod 831557, 448 zł 

 4  lampa wisząca  
kod 831555, 388 zł

 5  lampa wisząca  
kod 831556, 318 zł

1 2

3 4 5

1

2

3

1

2

3

1 2
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https://www.castorama.pl/result/?q=831541+831608+831246+831599+831601+831597+831557+831555+831556
https://www.castorama.pl/result/?q=831247+831244+831245+831382+831498+831429+831480+831492+831472+831381


seria lamp yarra:
 1  lampa wisząca 

kod 831552, biała 
kod 831553, czerwona 
kod 831554, zielona 
kod 831551, czarna 
gwint E27

 158 zł
 2  lampa stołowa 

kod 831606, czarna 
kod 831607, biała 
gwint E27

 168 zł
 3  kinkiet  

kod 831591, biały 
gwint E27

 138 zł

seria lamp nantan:
 1  lampa wisząca  

kod 831292  
gwint E14, 268 zł

 2  kinkiet 
kod 831330  
gwint E27, 128 zł 

 3  lampa stołowa 
kod 831367  
gwint E27, 128 zł

 4  lampa wisząca 
kod 831293,  
gwint 5 x E27, 418 zł 

58,98 zł
seria lamp darrah: 
lampa stołowa  
kod 831604, biała
kod 831603, czarna 
gwint E27
dostępne także:
kinkiet
kod 831594, czarny
kod 831593, biały
41,98 zł
lampa sufitowa
kod 831558, czarna
198 zł

58,98 zł
kinkiet darrah
kod 831592
gwint 2 x E27

168 zł
lampa stołowa  
yondair 
kod 831230
gwint E27

seria lamp smertrio:
lampa wisząca 
kod 831537, biała
kod 831536, czarna
dostępne również:
kinkiet 
kod 831743, czarny
54,98 zł
lampa stołowa
kod 831744, czarna
79,98 zł
lampa wisząca śr. 33 cm
kod 831742, czarna
54,98 zł
lampa wisząca śr. 44 cm 
kod 832172, czarna
99,98 zł
lampa wisząca 
kod 831540, czarna
gwint 3 x E27
158 zł

44,98 zł

dostępne także:
kinkiet yondair 
kod 831215 
gwint E27, 128 zł
lampa wisząca yondair
kod 831208 
gwint E27, 158 zł

1

1

2

3

2

4

3

44 45

 lampy lampy

https://www.castorama.pl/result/?q=831552+831553+831554+831551+831606+831607+831591
https://www.castorama.pl/result/?q=831537+831536+831743+831744+831742+832172+831540
https://www.castorama.pl/result/?q=831604+831603+831594+831593+831558+831592
https://www.castorama.pl/result/?q=831230+831215+831208
https://www.castorama.pl/result/?q=831292+831330+831367+831293


seria lamp saiphi:  
 1  lampa wisząca  

kod 831549 
 gwint E27, 158 zł

 2  lampa wisząca 
kod 831548 

 gwint 3 x E27, 278 zł 
dostępny także
kinkiet
kod 831589 
gwint E27, 88,98 zł 

1

2

3

12

1

2

3

4

5

seria lamp baldaz:
 1 lampa sufitowa 

 kod 831466 
 gwint E14

 2 kinkiet 
 kod 831464  
 gwint E14, 99,98 zł

 3 lampa stołowa 
 kod 831500  
 gwint E14, 148 zł

 4 lampa sufitowa 
 kod 831428 
 gwint 3 x E14, 318 zł

 1 lampa podłogowa  
 kod 831482 
 gwint 2 x E14, 398 zł

84,98 zł

seria lamp toroba:
lampa stołowa  
kod 831366
gwint E14
czarno-złota
dostępna również
lampa podłogowa 
kod 831353 
gwint E27, 348 zł
kinkiet 
kod 831338 
gwint E27, 99,98 zł 

138 zł

lampa  
podłogowa 
tsolma 
kod 832167
dostępne  
inne 
elementy  
serii

178 zł

seria lamp thestias:
lampa wisząca
kod 831397
gwint 5 x E14
dostępne także: 
kinkiet
kod 831460, gwint E14, 138 zł 
lampa stołowa
kod 831496, gwint E27, 178 zł
lampa podłogowa
kod 831477, gwint E27 398 zł

468 zł

lampa wisząca  
aulavik
kod 831306, kolor biały
kod 831308, kolor szary
kod 831307, kolor czarny
gwint E27 

198 zł

lampa wisząca
crozon 
kod 831443, kolor szary
kod 831444, kolor żółty
kod 831445, kolor biały
gwint E27

99,98 zł

seria lamp calaneo:
 1  kinkiet 

kod 831590, 138 zł 
gwint E27

 2  lampa stołowa  
kod 831605, 178 zł 
gwint E27

 3  lampa wisząca  
kod 831550, 198 zł 
gwint E27 46 47

 lampy

obrót 360°

 lampy

https://www.castorama.pl/result/?q=832167+831397+831460+831496+831477
https://www.castorama.pl/result/?q=831306+831308+831307
https://www.castorama.pl/result/?q=831366+831353+831338
https://www.castorama.pl/result/?q=831443+831444+831445
https://www.castorama.pl/result/?q=831590+831605+831550
https://www.castorama.pl/result/?q=831549+831548+831589
https://www.castorama.pl/result/?q=831466+831464+831500+831428+831482


Odpowiednio dopasowane stylowe 
oświetlenie będzie świetnym 
elementem dekoracyjnym, niczym 
szykowna biżuteria dobrana do 
kreacji. Warto otaczać się pięknymi 
przedmiotami, bo one dodają blasku 
naszej codzienności.

Elegancko 
rozpraszaj
mrok

seria lamp capolin:
lampa podłogowa 
kod 831478
gwint 3 x E14
dostępna także
lampa wisząca  
kod 831426, 518 zł

628 zł

kinkiet suhel 
kod 831458 
gwint 2 x E14
dostępna także
lampa wisząca suhel 
kod 831394, 418 zł 

148 zł

lampa wisząca  
phaidros
kod 831282  
gwint E27

88,98 zł

lampa wisząca asuia
kod 831424
gwint  E14
dostępny także  
kinkiet asuia
kod 831461  
gwint E27, 128 zł

228 zł

seria lamp tulou:
 1  kinkiet 

kod 831595 
gwint E14

 2  lampa stołowa  
kod 831609  
gwint E14, 82,98 zł

 3  lampa wisząca  
kod 831561  
gwint 5 x E14, 348 zł

65,98 zł99,98 zł
lampa stołowa  
mantus  
kod 831237 
gwint 2 x G9

dostępne także: 
kinkiet mantus 
kod 831233, 81,98 zł
lampa podłogowa  
mantus
kod 831234, 198 zł 

seria lamp syenite:  
 1  lampa wisząca  

kod 831303 
 gwint E27, 58,98 zł

 2  kinkiet 
kod 831339 

 gwint E27, 65,98 zł
 3 lampa stołowa  

 kod 831365 
 gwint E27, 99,98 zł

 4  lampa wisząca  
kod 831304 

 gwint 5 x E27, 198 zł
dostępna także
lampa wisząca śr. 32 cm  
kod 831302 
gwint E27, 99,98 zł 

kinkiet phaidros
kod 831323
gwint G9
dostępne także:
lampa stołowa
kod 831361, 148 zł
lampa podłogowa
kod 831344, 198 zł
dostępne inne elementy serii

68,98 zł
12

3

4

1

2

3

198 zł
lampa wisząca 
mantus
kod 831283
gwint E27

48 49

 lampy lampy

https://www.castorama.pl/result/?q=831424+831461
https://www.castorama.pl/result/?q=831282+831323+831361+831344+831458+831394
https://www.castorama.pl/result/?q=831283+831237+831233+831234
https://www.castorama.pl/result/?q=831595+831609+831561
https://www.castorama.pl/result/?q=831303+831339+831365+831304+831302
https://www.castorama.pl/result/?q=831478+831426


2

368 zł
lampy wiszące dacite 48 cm  
kod 831528, 831530
gwint E27
 
 

148 zł
lampy wiszące dacite 28 cm 
kod 831527, 831529
gwint E27
dostępne inne elementy serii
 

inspiracji
na castorama.pl

128 zł
seria lamp calume:
lampa wisząca 18 cm
kod 831435
gwint E27
dostępne także:
lampa wisząca 38 cm
kod 831575, 168 zł
lampa wisząca 28 cm
kod 831436, 198 zł
lampa wisząca 48 cm
kod 831576, 258 zł

178 zł
seria lamp songor:
lampa wisząca
bambus 38 cm  
kod 831523  
gwint E27

dostępne także:  
lampa wisząca bambus 58 cm  
kod 831524, 318 zł
lampa wisząca 58 cm
kod 831570, biała, 278 zł
dostępne inne kolory

198 zł
lampa wisząca wutai 38 cm 
kod 831532
gwint E27

158 zł
lampy wiszące wutai
kod 831533, 831531
gwint E27

1

2

23 4 5
 1  lampa wisząca genly 

kod 831583  
gwint E27, 138 zł

 2  lampa wisząca walgis  
kod 831285, 831286 

 gwint E27, 158 zł
 3  lampa wisząca arraqis  

kod 831390, czarna  
gwint E27 

 158 zł 
 4  lampa wisząca arraqis  

kod 831391, biała 
gwint E27

 128 zł
 5  lampa wisząca hibonit  

kod 831299, czarna  
gwint E27, 158 zł

57,98 zł
lampa wisząca zanbar
kod 831578
gwint E27

158 zł
lampa wisząca wutai
kod 831440
gwint E27

138 zł
lampa wisząca zanbar
kod 831437
gwint E27

50 51

 lampy lampy

https://www.castorama.pl/result/?q=831583+831285+831286+831390+831391+831299
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 1   lampa wisząca dharug 
kod 831379  
gwint E27, 188 zł

 2 lampa wisząca kaitains 
 kod 831545, czarna
 kod 831546, złota
 gwint E27
 48,98 zł 

 3   lampa wisząca monzoni 
kod 831442 

 gwint 6 x E27, 198 zł

 4   lampa wisząca nedoki 
kod 831419, kolor czarny 
kod 831416, kolor miedziany

 gwint E27
 138 zł 

 5   lampa wisząca tsolma 
kod 831431 

 gwint E27, 158 zł
 6   lampa wisząca leptyni 

kod 831380 
 gwint E27, 318 zł

 7   lampa wisząca heyka 61 cm 
kod 831422 

 gwint E27, 188 zł

Jesteś fanem metalu? To świetnie się 
składa. Delikatne metalowe pręciki 
połączone w prosty abażur to coś dla 
Ciebie. Industrialna prostota doda wnętrzu 
nowoczesności oraz podkreśli jego 
charakter. I wszystko idealnie zagra. 

Odkryj 
elektryzujące 
piękno 
minimalizmu 

 1  lampa stołowa  
vertree 
kod 831600  
gwint E27 
198 zł

 2   lampa wisząca  
maviqueg 
kod 831315  
gwint E27

 99,98 zł
 3   lampa wisząca  

pocyon 
kod 831586  
gwint E27

 148 zł

198 zł
lampa wisząca  
nedoki
kod 831421
gwint E27

 
 

1 2 3

1 2

2

3 5

4

4

6

7

52 53
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https://www.castorama.pl/lampa-wiszaca-goodhome-nedoki-1-punktowa-e27-90-cm-miedz-id-1120071.html
https://www.castorama.pl/result/?q=831600+831315+831586
https://www.castorama.pl/result/?q=831379+831545+831546+831442+831419+831416+831431+831380+831422


 1   kinkiet tsolma 
kod 831679  
gwint E14, 74,98 zł

 2    kinkiet darrah 
kod 831592  
gwint 2 x E27, 58,98 zł

 3   kinkiet yondair 
kod 831215  
gwint E27, 128 zł

 4   kinkiet masoala 
kod 831326  
gwint E27, 72,98 zł

 5     kinkiet rocinant 
kod 831454  
gwint E27, 89,98 zł

 6   kinkiet toroba 
kod 831338  
gwint E27, 99,98 zł

 8     kinkiet apennin 
kod 831217, czarny

 kod 831216, biały   
 gwint E27
 76,98 zł

 7 kinkiet ghlin 
 kod 831335, złoty
 kod 831334, biały
 gwint E27
 62,98 zł

 9   kinkiet darrah 
kod 831594  
gwint E27

 42,98 zł

kinkiet hovland 
kod 831324
gwint E14
 

88,98 zł

1

2 3

4 5

6

7

8

9
kinkiet rhyolit
kod 831463
gwint E14
 

128 zł

kinkiet gammuse  
kod 831596
gwint E27 

69,98 zł

kinkiet zosca 
kod 831337, czarny
kod 831336, biały
gwint E27

62,98 zł

54 55
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https://www.castorama.pl/result/?q=831679+831592+831215+831326+831454+831338+831335+831334+831217+831216+831594
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 1  lampa stołowa 
thestias  
kod 831496, 178 zł

 2   lampa stołowa 
baldaz  
kod 831500, 148 zł

 3    lampa stołowa 
rhyolit  
kod 831499, 248 zł

 4  lampa stołowa 
marietaz  
kod 831378, 99,98 zł

 5  lampa stołowa 
daitree  
kod 831358, 99,98 zł

 6  lampa stołowa 
toroba  
kod 831366, 138 zł

 7  lampa stołowa 
yondair  
kod 831230, 168 zł

 8  lampa stołowa 
nantan  
kod 831367, 128 zł

 9  lampa stołowa 
apennin  
kod 831226, 128 zł

 10  lampa stołowa 
dharug  
kod 831490, 128 zł

178 zł
lampa stołowa

armanty
kod 831498

 

99,98 zł
lampa stołowa 
buzzell
kod 831491 
przełącznik dotykowy
 

10

1 2 3

4

5
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 lampy

5756

 lampy

https://www.castorama.pl/result/?q=831496+831500+831499+831378+831358+831366+831230+831367+831226+831490+831491+831498


 1  lampka biurkowa 
bakossi 
kod 831483, kolor czarny 
kod 831484, kolor chrom  
98,98 zł

 2   lampka biurkowa 
peroten 
kod 831266, 148 zł

 3   lampka biurkowa 
led taphao 
kod 831601, 228 zł

 4   lampka biurkowa 
led moxette 
kod 831264, 168 zł

 5   lampka biurkowa 
narajo 
kod 831355, biała 
kod 831354, czarna 
kod 831356, niebieska 
kod 831357, różowa 
49,98 zł

 6   lampka biurkowa 
bangoran 
kod 831222, biała 
kod 831223, czarna

 kod 831224, niebieska 
 98,98 zł

 7   lampka biurkowa 
yarra 
kod 831607  
168 zł

lampka biurkowa
ginaz 
kod 831486, niebieska 
kod 831487, zielona 
kod 831485, czarna

 

128 zł

1 2

3

4

5 5

7

6

6

6
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 lampy

5958

 lampy

https://www.castorama.pl/result/?q=831483+831484+831266+831601+831264+831355+831354+831356+831357+831222+831223+831224+831607+831486+831487+831485


38,98 zł
zawiesie do lampy 
klentony
kod 831672, czarne
kod 831682, złote
kod 831673, białe
gwint E27

abażur schofar
kod 831668, kolor kremowy
kod 831669, kolor szary

 

158 zł/szt.

abażur prostokątny riqq 
kod 831666, kolor kremowy
kod 831667, kolor szary

 

72,98 zł/szt.

 1  lampa podłogowa armanty 
kod 831480  
gwint E27, 368 zł

 2  lampa podłogowa  
led taphao 
kod 831597, 318 zł

 3  lampa podłogowa 
mengame 
kod 831474  
gwint 3 x E14, 228 zł

 4  lampa podłogowa  
harchies 
kod 831611  
gwint E27, 418 zł

 5  lampa podłogowa bindarri 
kod 831598  
gwint E27, 278 zł

 6  lampa podłogowa rhyolit 
kod 831481  
gwint E27, 468 zł

 7  lampa podłogowa  
delmez 
kod 831479  
gwint E27, 368 zł

 8  lampa podłogowa selinda 
kod 831346  
gwint E27, 418 zł

 9  zestaw lamp gooban 
podłogowa i stołowa 
kod 831473  
gwint E27, 318 zł

 10  lampa podłogowa  
menonry 
kod 831470  
gwint E27, 188 zł 

 1  abażur stożkowy  
lokombi xs 
kod serii 831630, 7,98 zł 
dostępny w różnych  
rozmiarach i kolorach

 2  abażur okrągły  
kpezin xs 
kod serii 831627, 19,98 zł 
dostępny w różnych  
rozmiarach i kolorach

 3  abażur piramida  
qarnay s 
kod serii 831659, 17,98 zł 
dostępny w różnych  
rozmiarach i kolorach

 4  abażur tuba pibrock  
kod serii 831655, 26,98 zł 
dostępny w różnych  
kolorach 

1 2 3 4 5 6 87
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 lampy
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 lampy

https://www.castorama.pl/result/?q=831480+831597+831474+831611+831598+831481+831479+831346
https://www.castorama.pl/result/?q=831473+831470
https://www.castorama.pl/result/?q=831672+831682+831673+831668+831669+831666+831667+831630+831627+831659+831655
https://www.castorama.pl/result/?q=831630+831627+831659+831655


178 zł
spot led vaughan
kod 830819

 1   kinkiet spot led vaughan  
kod 830817  
59,98 zł

 2 spot clip led vaughan
 kod 830821 
 64,98 zł

 3 listwa led vaughan 
 kod 830818  
 118 zł

 4   listwa led vaughan  
kod 830820  
218 zł

Oświetlenie podkreśla wystrój 
pomieszczenia, ale również 
stanowi jego integralną część. 
Ustawiaj dowolnie kierunek lamp 
punktowych i buduj nastrój wnętrza 
niczym sceniczny operator światła.

Zapunktuj
nowoczesnym
i wygodnym
oświetleniem

szyna do reflektora
kod 830922, kolor biały
kod 830920, kolor czarny
dostępne różne długości  
w kolorach białym i czarnym

 

 

34,98 zł

reflektor 15 W
kod 830912, biały
kod 830918, czarny

 

 

69,98 zł

6,98 zł
 1   łącznik typu I do szyny 

kod 830925, kolor biały 
kod 830924, kolor czarny 
dostępne również inne  
rodzaje łączników  
w kolorach białym i czarnym

7,98 zł
 2 zakończenie do szyny 

 kod 830931, kolor biały
 kod 830930, kolor czarny

19,98 zł
 3 uchwyt montażowy  

 do szyny 
 kod 830935, kolor biały 
 kod 830934, kolor czarny

1

1

2

2

3

3

4

kinkiety i spoty

6362

kinkiety i spoty

https://www.castorama.pl/spot-plafon-led-colours-vaughan-3000-k-900-lm-bialy-id-1113621.html
https://www.castorama.pl/result/?q=830817+830821+830818+830820
https://www.castorama.pl/result/?q=830912+830918+830922+830920
https://www.castorama.pl/result/?q=830925+830924+830931+830930+830935+830934


Światła punktowe są jak najbardziej w punkt. 
Dają możliwość akcentowania różnych stref 
pomieszczenia i kierowania wiązki światła  
dokładnie tam, gdzie chcesz. I w ten jasny sposób 
możesz zapunktować w domu w kwestii oświetlenia.

Stylowo rzuć 
światło na kwestię
wystroju wnętrz

seria spotów estiva:
 1 kinkiet spot 1 x E14 

 kod 827214
 2 listwa 2 x E14

 kod 827215, 69,98 zł

 3 plafon 3 x E14 
 kod 827216, 118 zł 

 4 listwa 4 x E14 
 kod 827217, 128 zł 

seria spotów akiak:
 1 kinkiet spot 1 x G9  

 kod 830797 
 2 listwa 2 x G9

 kod 830798, 89,98 zł 
 3 plafon spot 3 x G9 

 kod 830799, 128 zł
 4 listwa spot 4 x G9 

 kod 830800, 158 zł

39,98 złod

39,98 złod

1

2

2

3
3

44

1
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kinkiety i spoty

6564

kinkiety i spoty

https://www.castorama.pl/result/?q=830797+830798+830799+830800
https://www.castorama.pl/result/?q=827214+827215+827216+827217


listwa kedros 4 x E14 
kod 827420
 

178 zł

listwa kedros 2 x E14
kod 827418
 

89,98 zł
kinkiet
kedros 1 x E14 
kod 827416
 

44,98 zł

seria paralia:
kinkiet 1 x G9
kod 827233 
listwa 2 x G9
kod 827234 
69,98 zł
plafon 3 x G9
kod 827235 
79,98 zł

listwa 4 x G9
kod 827517 
128 zł
plafon 5 x G9
kod 827236 
178 zł

39,98 zł

49,98 zł
 1 spot cosmo 1 x led  

 kod 827284 
 2 listwa cosmo 2 x led

 kod 827285, 99,98 zł
 3 listwa cosmo 3 x led 

 kod 827286, 138 zł
 4 listwa cosmo 4 x led 

 kod 827287, 178 zł

1 2

3

4

kinkiety i spoty

6766

kinkiety i spoty

https://www.castorama.pl/spot-listwa-colours-kedros-4-x-42-w-e14-czarna-id-1067903.html
https://www.castorama.pl/result/?q=827416+827418
https://www.castorama.pl/result/?q=827284+827285+827286+827287+827233+827234+827235+827517+827236


Odpowiednio dobranym oświetleniem  
możesz postawić kropkę nad i.  
Oczka LED dyskretnie ukryte w suficie lub 
designerskich obudowach będą świetnym 
uzupełnieniem nowoczesnego wystroju.
To co wpadło Ci w oko?

Awangardowo
dodaj blasku
swojej przestrzeni

oprawa natynkowa  
hexagon 
kod 831186, 831181, 831182,
831185
1 x GU10, biała lub czarna, 2 wzory
dostępna również
oprawa natynkowa  
hadar
kod 831180, biała
kod 831179, czarna
kod 831184, kwadratowa, biała
kod 831183, kwadratowa, czarna 
1 x GU10
89,98 zł

49,98 zł
oczko ruchome astra  
natynkowe
kod 831804, białe
kod 831800, biało-złote
kod 831801, biało-srebrne
kod 831805, czarne
kod 831802, czarno-złote
kod 831803, czarno-srebrne 

48,98 zł

oczko led hera 
kod 827297, czarne
kod 827296, białe

69,98 zł

oczko thorold led
kod 830823, białe
kod 830824, chrom
kod 830825, stal szczotkowana
oczka okrągłe led thorold, 3 szt.
kod 830826, białe
kod 830827, chrom
kod 830828, stal szczotkowana
99,98 zł/kpl. 

39,98 zł

oczko okrągłe hobson
kod 830791, białe
kod 830792, stal szczotkowana
oczka okrągłe  
hobson, 3 szt.
kod 830793, białe
kod 830794, stal szczotkowana
79,98 zł/kpl. 

29,98 zł

oprawa natynkowa eger
kod 831806, biało-złota
kod 831808, biało-złota
kod 831807, czarno-złota
kod 831809, czarno-złota
1 X GU10, okrągła  
lub kwadratowa

49,98 zł

oczko ruchome pallas
kod 831794, białe
kod 831796, biało-złote
kod 831797, biało-srebrne
kod 831795, czarne
kod 831798, czarno-złote
kod 831799, czarno-srebrne 
1 x GU10, podtynkowe 

44,98 zł

79,98 zł
tuba 1 x GU10  
kod 831814
śr. 5,8 cm
dostępne także:
tuba 1 x GU10
kod 831816 
mleczno-szara
śr. 6,4 cm
69,98 zł
tuba 1 GU10
kod 831817
czarno-złota
74,98 zł
tuba 1 GU10
kod 831815 
czarno-drewniana
śr. 5,8 cm 
79,98 zł

25,98 zł
oczko led octave 380 lm
kod 827461, białe
kod 827462, srebrne
dostępne różne rodzaje 
oczek z tej serii

oczko caius
kod 827319, białe
kod 827494, chrom
kod 827495, nikiel
z żarówką led
oczka caius, 3 szt.
kod 827320, białe
kod 827496, chrom
kod 827497, nikiel
z żarówką led
54,98 zł/kpl. 

22,98 zł

oczka

6968

oczka

https://www.castorama.pl/result/?q=827319+827494+827495+827320+827496+827497
https://www.castorama.pl/result/?q=830791+830792+830793+830794
https://www.castorama.pl/result/?q=827461+827462
https://www.castorama.pl/result/?q=830823+830824+830825+830826+830827+830828
https://www.castorama.pl/result/?q=831814+831816+831817+831815
https://www.castorama.pl/result/?q=827297+827296+831806+831808+831807+831809+831794+831796+831797+831795+831798+831799
https://www.castorama.pl/result/?q=831186+831181+831182+831180+831179+831184+831183+831804+831800+831801+831805+831802+831803
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 1  żarówka led 
kod 832054, E27, 470 lm, 2700 K  
- barwa ciepła, dwukolorowa 
29,98 zł

 2  żarówka led 
kod 832051, E27, 160 lm, 1800 K  
- barwa amber, przydymione szkło 
29,98 zł

 3  żarówka led 
kod 832048, E27, 470 lm, 1800 K  
- barwa amber, bursztynowe szkło 
99,98 zł 

 4  żarówka led 
kod 832062, E27, 470 lm, 2700 K  
- barwa ciepła, dwukolorowa 
99,98 zł

 5  żarówka led 
kod 832050, E27, 250 lm, 2700 K  
- barwa ciepła, dwukolorowa 
39,98 zł

 6  żarówka led 
kod 832047, E27, 160 lm, 1800 K  
- barwa amber, przydymione szkło 
89,98 zł

 7  żarówka led 
kod 832049, E27, 160 m, 1800 K 
- barwa amber, przydymione szkło 
89,98 zł

 8  żarówka led 
kod 832055, E27, 250 lm, 2700 K 
- barwa ciepła, dwukolorowa 
29,98 zł

 9  żarówka led 
kod 832046, E27, 300 lm, 1800 K  
- barwa amber, bursztynowe szkło 
49,98 zł

 10  żarówka led 
kod 832045, E27, 160 lm, 1800 K  
- barwa amber, przydymione szkło 
49,98 zł

Żarówki 
dekoracyjne

castorama.pl
kupuj na

70 71

żarówki, włączniki i ramki żarówki, włączniki i ramki 

https://www.castorama.pl/result/?q=832054+832051+832048+832062+832050+832047+832049+832055+832046+832045


żarówka led 
kod 832056 
E27, 170 lm  
1800 K - barwa  
amber multikolor 
 
 

29,98 zł

żarówka led 
kod 832052 
E27, 130 lm  
1800 K - barwa  
amber zielona 
 

29,98 zł

żarówka led smart 
kod 832280 
E27, 850 lm, 2200 K/6500 K  
- barwa od amber po zimną
sterowana przez Bluetooth 
 

64,98 zł

żarówka led 
kod 832053 
E27, 240 lm  
1500 K - barwa amber
pomarańczowa 
 

29,98 zł

żarówka led 
kod 832063 
E27, 170 lm  
1800 K - barwa amber
multikolor 
 

59,98 zł

gniazdo pojedyncze niloe 
kod 809149 
z ramką, białe 
łącznik pojedynczy niloe
kod 809146, z ramką, biały 10,98 zł
ramka pojedyncza niloe 
kod 822197, grafitowa 9,58 zł
kod 822196, aluminium 9,58 zł
kod 822198, śliwkowa 13,48 zł

10,48 zł
łącznik lub gniazdo 
pojedyncze sedna
kod 815071, 815078
z ramką, białe
dostępne różne kolory 

12,48 zł

żarówka led smart 
kod 832278, E27, 650 lm, 2200 K/6500 K  
- barwa od amber po zimną
sterowana przez Bluetooth 
 

44,98 zł

łącznik lub gniazdo  
pojedyncze as
kod 830331, 830324
bez ramki, czarne
ramka pojedyncza as 
kod 830337, czarna 3,78 zł
dostępne inne kolory

13,48 zł

łącznik pojedynczy 
kod 809777, z ramką  
grafitowy 9,98 zł
gniazdo pojedyncze 
kod 809787, z ramką  
grafitowe 7,98 zł
dostępne inne kolory

7,98 zł

łącznik pojedynczy  
vega
kod 819041
z ramką, biały
kod 819038, czarny 5,18 zł
gniazdo pojedyncze vega 
kod 819038, z ramką, białe 5,18 zł
kod 830258, czarne 9,98 zł

6,48 zł
łącznik lub gniazdo  
pojedyncze rosa  
kod 809422, 809418
bez ramki, białe
ramka pojedyncza rosa
kod 809437, biała 3,18 zł
kod 830276, czarna 5,68 zł
łącznik pojedynczy rosa
kod 830269, bez ramki  
czarny 10,48 zł
gniazdo pojedyncze rosa
kod 830266, bez ramki  
czarne 12,98 zł

11,48 zł

gniazdo pojedyncze  
natynkowe berg
kod 831821, z ramką, białe
łącznik pojedynczy  
natynkowy berg
kod 831818,  
z ramką, biały 11,98 zł

10,98 zł

inspiracji
na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/result/?q=832056+832052+832280+832063+832053+832278
https://www.castorama.pl/result/?q=815071+815078
https://www.castorama.pl/result/?q=809149+809146+822197+822196+822198
https://www.castorama.pl/result/?q=830331+830324+830337
https://www.castorama.pl/result/?q=819041+819038+819038+830258
https://www.castorama.pl/result/?q=809422+809418+809437+830276+830269+830266
https://www.castorama.pl/result/?q=831821+831818
https://www.castorama.pl/result/?q=809777+809787


oświetlenie schodowe led q2
kod 832200
kod 832191
4000 K, IP44
dostępne różne
moce i kolory

31,98 zł31,98 zł
oświetlenie
schodowe q8
kod 832204
4000 K, IP44
dostępne różne kształty
moce i kolory

oświetlenie  
schodowe q8
kod 832204, kod 832205
4000 K, IP44
dostępne różne kształty, moce i kolory

31,98 zł19,98 zł
oprawa schodowa led bemko
kod 831952
3000 K, kolor szary
dostępne różne kolory i barwy światła

zestaw profil 2 m
natynkowy
kod 831789, biały
kod 831790, czarny 
kod 831791, aluminium
kod 831792, podtynkowy 
aluminium
kod 831793, kątowy, satyna
z kloszem i zaślepkami

44,98 zł

pasek led ledvance 600lm/m
27 W 3000 K 5 m
kod 832250
kod 832252, 4000 K
kod 832254, 6500 K

118 zł

pasek led emmett 18 W RGB 3 m
kod 828648
pasek led emmett 24 W RGB 5 m
kod 828649
148 zł 
w zestawie: taśma, pilot, zasilacz

108 zł

pasek led driggs 24 W
RGB 3 m
kod 828645
pasek driggs led 36 W
RGB 5 m
kod 828646 
w zestawie: taśma, pilot, zasilacz
99,99 zł 

79,99 zł

pasek led ledvance smart+ flex 3P
10 W, RGB, 1,8 m
kod 832260 
Bluetooth, kompatybilny z Amazon  
Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant

198 zł
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https://www.castorama.pl/result/?q=832250+832252+832254
https://www.castorama.pl/result/?q=832260
https://www.castorama.pl/result/?q=828645+828646
https://www.castorama.pl/result/?q=828648+828649
https://www.castorama.pl/result/?q=831789+831790+831791+831792+831793
https://www.castorama.pl/result/?q=831952+832204+832205+832204+832200+832191


 76  zasłony, poduszki 
 88  karnisze 
 92  rolety i żaluzje

Piękno ma wiele form i wzorów. Stwórz swój 
własny. Eksperymentuj z patternami i kolorami. 
Otwórz się na nietypowe połączenia. To może 
okazać się świetną zabawą. I piękną przygodą. 

Otaczaj się 
pięknem.  
Ono wzbogaca 
Twoje wnętrze 

tekstylia

76 77

tekstyliatekstylia



 
 

Dodatki dla wnętrza są niczym 
przyprawy dla potraw. Stanowią 
doskonałe uzupełnienie całości  
i dodają wyjątkowego charakteru.  
A swym pięknem przyprawiają  
o zachwyt. 

Odkryj moc
ukrytą  
w detalach

 1  zasłona jalna 
kod serii 741716, 54,98 zł 
wym. 140 x 260 cm

 dostępna w 2 kolorach
 2 zasłona danville 

 kod 744106, écru 
 wym. 140 x 260 cm 
 118 zł

 3 zasłona luena 
 kod serii 741905, 69,98 zł 
 wym. 140 x 260  cm
 dostępna w 2 kolorach

 4 zasłona wabana 
 kod serii 741860 
 wym. 140 x 260 cm
 59,98 zł 
 dostępna w 2 kolorach

 5 poduszka wabana 
 29,98 zł 
 kod 741895 
 wym. 45 x 45 cm
 dostępna w 1 kolorze

4

kolekcja tiga
zasłona 
kod serii 741747 
wym. 140 x 260 cm 
poduszka 
kod serii 741752
wym. 30 x 50 cm  
34,98 zł 
poduszka  
kod 741754 
wym. 45 x 45 cm  
39,98 zł 
dostępna w 1 kolorze
siedzisko
kod serii 741755  
wym. 45 x 45 cm  
39,98 zł

148 zł

 1

 2

 3

 4 

1

1

2

2

3

3

4

5

 5      zasłona thanja 
kod 741622, grafitowa 
kod 741623, brązowa 
wym. 140 x 260 cm 
69,98 zł

 6      zasłona  
zaciemniająca thanja 
kod 741576, grafitowa 
wym. 140 x 260 cm 
99,98 zł

 

castorama.pl
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https://www.castorama.pl/result/?q=741716+744106+741905+741860+741895
https://www.castorama.pl/result/?q=741747+741752+741754+741755
https://www.castorama.pl/result/?q=741622+741623+741576


Baw się barwami tkanin, dodawaj energii 
wnętrzom nieoczywistymi akcentami  
i zestawieniami kolorystycznymi. To może 
okazać się piękną przygodą i świetnym 
sposobem na uzyskanie ciekawych  
efektów aranżacyjnych. 

Ciesz się
całą paletą
możliwości

zasłona novan
kod serii 744120
wym. 140 x 260 cm 
dostępna w 9 kolorach

128 zł

128 zł
 1 zasłona valgreta

  kod serii 746897 
 wym. 140 x 260 cm
 dostępna w 6 kolorach

44,98 zł
 2 poduszka valgreta

  kod serii 746905 
 wym. 30 x 50 cm
 dostępna w 6 kolorach

 3 zasłona hiva 
 kod serii 741859, 49,98 zł
 wym. 140 x 260 cm 
 dostępna w 10 kolorach 

 4 poduszka hiva 
 kod serii 741880, 24,98 zł
 wym. 45 x 45 cm

 5 poduszka hiva 
 kod serii 741882, 39,98 zł
 wym. 60 x 60 cm

 6 siedzisko hiva 
 kod serii 741897, 29,98 zł
 wym. 45 x 45 cm

1

2

3

3

4

5

6
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https://www.castorama.pl/zaslona-140x260-novan-ecru-id-1104813.html
https://www.castorama.pl/result/?q=746897+746905
https://www.castorama.pl/result/?q=746897+746905
https://www.castorama.pl/result/?q=741859+741880+741882+741897


Ciekawe wzory ożywiają otoczenie.  
Stylowo i fantazyjnie przełamują spokój 
nastrojowych, przytulnych szarości  
i pasteli. Świetnie wypada też kontrastowe 
zestawienie barw zimnych z ciepłymi. 
A jeśli postanowisz dodać jakiś mocny akcent 
kolorystyczny, to też wyjdzie na plus.

Bądź wzorem
kreatywności

firana yena
kod 742214
biała lub écru
wym. 140 x 260 cm
 

49,98 zł

poduszka azur
kod 741710
wym. 30 x 50 cm
 

34,98 zł

zasłona fremont
kod 741586
szara
wym. 140 x 260 cm 

118 zł

poduszka fremont  
kod 741587
szara
wym. 30 x 50 cm
 

39,98 zł

89,98 zł
 1 zasłona  

 klama 
 kod serii 741594
 wym. 140 x 260 cm
 dostępna w 6 kolorach  
 oraz zaciemniająca
 kod serii 741569, 118 zł

 2 poduszka delhi 
 kod serii 741912 
 wym. 50 x 50 cm
 49,98 zł

 3 poduszka misore 
 kod serii 741914 
 wym. 40 x 40 cm
 34,98 zł

 1 poduszka gaya 
 kod 741712  
 wym. 45 x 45 cm  
 44,98 zł

 2 poduszka sagar 
 kod 741919  
 wym. 45 x 45 cm  
 59,98 zł

1

2
1

2

3
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poduszka klama 
kod serii 741600
wym. 30 x 50 cm

34,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=741712+741919
https://www.castorama.pl/zaslona-140x260-fremont-szary-id-1096354.html
https://www.castorama.pl/result/?q=742214+741587
https://www.castorama.pl/result/?q=741594+741569+741912+741914+741710+741600


zasłona zaciemniająca moggo
kod 741557, kolor grafitowy
kod 741558, kolor szary
wym. 140 x 260 
 

99,98 zł

 1 poduszka patna 
 kod serii 741727, 34,98 zł
 wym. 45 x 45 cm

 2 poduszka joyau 
 kod serii 741717, 44,98 zł
 wym. 45 x 45 cm

 3 poduszka eclat 
 kod serii 741711, 49,98 zł
 wym. 45 x 45 cm

 1      firana fola 
kod 741585, biała 
wym. 140 x 260 cm  
69,98 zł 
dostępne również: 
kod 741583, szara  
kod 741584, beżowa

 2      firana succusa  
koła 
kod 741646 
wym. 140 x 260 cm  
59,98 zł

 

 3      firana bahna 
kod 741568, écru 
wym. 140 x 260 cm   
49,98 zł

 

 4      firana yena 
kod 742213, écru 
wym. 140 x 260 cm   
49,98 zł

 

 5      firana miri 
kod 741903, écru 
wym. 140 x 260 cm    
49,98 zł

 

1

1

2

2

3
3

4 5

poduszka modoc
kod serii 741655
wym. 40 x 40 cm  
dostępna w 10 kolorach
 

29,98 zł
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https://www.castorama.pl/result/?q=741585+741583+741584+741646+741568+742213+741903
https://www.castorama.pl/result/?q=741727+741717+741711
https://www.castorama.pl/result/?q=741557+741558
https://www.castorama.pl/poduszka-40x40-modoc-czarny-id-1096422.html


 poduszka pahea
 kod serii 744135
 wym. 45 x 45 cm
 dostępna w 5 kolorach
 

49,98 zł

zasłona rima  
kod serii 741855
wym. 140 x 260 cm
dostępna w 2 kolorach

79,98 zł

poduszka rima
kod serii 741893  
wym. 40 x 60 cm
dostępna w 2 kolorach
 

34,98 zł

zasłona kalay
kod 741588, beżowa
kod 741589, miętowa
wym. 140 x 260 cm
 

79,98 zł

 1  poduszka easton 
kod 741871  
wym. 30 x 50 cm

 29,98 zł
 2  poduszka digga 

kod serii 741566  
wym. 30 x 50 cm

 34,98 zł
 3 zasłona digga 

 kod serii 741565  
 wym. 140 x 260 cm
 dostępna w 4 kolorach
 99,98 zł

 4 zasłona klama 
 kod serii 741596  
 wym. 140 x 260 cm
 dostępna w 6 kolorach
 89,98 zł

148 zł
 5 zasłona pahea 

 kod serii 744109 
 wym. 135 x 260 cm
 dostępna w 6 kolorach 
 oraz zasłona  
 zaciemniająca pahea 
 kod serii 744098, 198 zł 
 wym. 135 x 260 cm
 dostępna w 3 kolorach

1

2

5

4

2
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https://www.castorama.pl/result/?q=741588+741589
https://www.castorama.pl/result/?q=741566+741565
https://www.castorama.pl/result/?q=741871+741566+741596
https://www.castorama.pl/result/?q=744135+744109+744098+741855+741893


 1    karnisz pojedynczy gala
dł. 160 cm, śr. 19 mm, chrom
kod serii 120786, 79,98 z ł 

 2    karnisz pojedynczy soma 
dł. 160 cm, śr. 19 mm, srebrny
kod serii 114132, 59,98 z ł

 3   karnisz pojedynczy cori
dł. 160 cm, śr. 19 mm, stal nierdzewna
kod serii 112944, 79,98 z ł

 4    karnisz pojedynczy sonet
dł. 160 cm, śr. 25 mm, nikiel 
kod serii 116889, 99,98 z ł
antyczne złoto
kod serii 116984, 99,98 z ł

 5    karnisz pojedynczy cylinder
dł. 160 cm, śr. 16 mm, nikiel
kod serii 120302, 46,98 z ł

 6    karnisz pojedynczy altari
dł. 160 cm, śr. 19 mm, antyczny mosiądz
kod serii 112938, 79,98 z ł

 7    karnisz  pojedynczy appat 
dł. 160 cm, śr. 19 mm, satyna
kod serii 116857, 79,98 z ł

 8    karnisz pojedynczy zenit
dł. 160 cm, śr. 19 mm, złoty 
kod serii 121742, 49,98 z ł
srebrny
kod serii 121736, 49,98 z ł

 9    karnisz pojedynczy kulka
dł. 160 cm, śr. 16 mm, srebrny 
kod serii 121724, 39,98 z ł
złoty
kod serii 121730, 39,98 z ł   

2

1

3

7

8

6

Detale są ważne. Ich odpowiedni dobór świadczy  
o perfekcji, konsekwencji i pełnej świadomości  
tego, co chcemy osiągnąć. Wybierz stylowe karnisze 
z elementami wykończeniowymi, które doskonale 
podkreślą charakter Twojego wnętrza.

Wybierz swój
kształt piękna

castorama.pl
kupuj na

79,98 zł
karnisz siena
dł. 160 cm, śr. 19 mm, satyna
dostępne inne długości
kod 122478

 

49,98 zł
karnisz  
teleskopowy olympe
dł. 120-210 cm  
śr. 16/19 mm, nikiel
dostępny z 2 rodzajami  
zakończeń
kod serii 122175

 

Możliwa regulacja 
długości karnisza.

160-220 cm

karnisze 
teleskopowe

4

5

9

Wszystkie karnisze dostępne są 
również w innych długościach  
i w wersji podwójnej.

 

88

karnisze

89

karnisze

https://www.castorama.pl/result/?q=120786+114132+112944+116889+116984+120302+112938+116857+121742+121736+121724+121730
https://www.castorama.pl/karnisz-pojedynczy-siena-19-mm-160-cm-satyna-id-1136907.html
https://www.castorama.pl/result/?q=122175


karnisz w elementach  
do samodzielnego  
skompletowania 
dostępne różne długości
kod serii 114322, biały
kod serii 114304, czarny
cena kompletnego karnisza  
od 73,88 zł

karnisze w elementach do samodzielnego skompletowania, nikiel, dostępne różne długości i średnice, kod serii 114409  
cena kompletnego karnisza od 70,88 zł

karnisze w elementach do samodzielnego skompletowania, chrom, dostępne różne długości i średnice, kod serii 114480  
cena kompletnego karnisza od 118,88 zł

karnisze w elementach do samodzielnego skompletowania, złote, dostępne różne długości i średnice, kod serii 116685  
cena kompletnego karnisza od 112,88 zł

dostępne różne zakończenia  
w dwóch wersjach kolorystycznych

49,98 zł
profil
dł. 160 cm
kod 114704, czarny
kod 120892, biały

 

13,98 zł
szyna sufitowa  
dł. 120 cm, biała
dostępne inne długości
kod 135752

Nie ma jednego dobrego rozwiązania. Elegancki  
może być zarówno przepych, jak i minimalizm. Ważne, 
by być świadomym swoich wyborów i konsekwentnym 
w ich realizacji do końca, po najmniejsze szczegóły.

Trzymaj styl
do końca

inspiracji
na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/koncowka-karnisza-colours-indi-nikiel-16-mm-id-77459.html
https://www.castorama.pl/koncowka-karnisza-colours-altari-antyczny-mosiadz-19-mm-id-1001491.html
https://www.castorama.pl/koncowka-karnisza-colours-bianka-chrom-mat-25-mm-id-77563.html
https://www.castorama.pl/result/?q=114322+114304
https://www.castorama.pl/result/?q=114704+120892+135752


Światło słoneczne to ogromna siła. 
Podkreśla piękno wnętrz, niesie pozytywną 
energię i ciepło… czasami w nadmiarze. 
Żaluzje oraz rolety o różnym stopniu 
zaciemnienia i te typu „dzień-noc”  
pomogą Ci nad nim zapanować.

Codziennie 
odkrywaj to,
co piękne

roleta elin
kod 738503
wym. 36,5 x 180 cm
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach
 

39,98 zł
roleta kala
kod 738528
wym. 36,5 x 180 cm
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach
 

64,98 zł

żaluzja lone 
kod 738643
wym. 60 x 180 cm  
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach
 

99,98 zł

roleta boreas
kod 738568
wym. 37 x 180 cm
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach
 

29,98 zł
żaluzja aluminiowa 
studio
kod 738416
wym. 40 x 180 cm 
biała 
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach

 

24,98 zł
żaluzja drewniana cana
kod 738483
wym. 45 x 180 cm
dostępna w różnych 
rozmiarach i 2 kolorach

 

99,98 zł

92 93
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https://www.castorama.pl/roleta-colours-boreas-37-x-180-cm-kremowa-id-1098479.html
https://www.castorama.pl/roleta-dzien-noc-colours-kala-36-5-x-180-cm-kremowa-id-1045232.html
https://www.castorama.pl/roleta-dzien-noc-colours-elin-36-5-x-180-cm-biala-id-1045204.html
https://www.castorama.pl/result/?q=738483+738416+738643


roleta iggy
kod 738452
wym. 37 x 180 cm 
beżowa
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach
 

54,98 zł

roleta soyo
kod 744060
wym. 60 x 160 cm
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach
 

89,98 zł

roleta ilas
kod 738986
wym. 37 x 180 cm
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach
 

84,98 zł
roleta mihl
kod 738705
wym. 37 x 180 cm
szara
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach
 

49,98 zł
roleta pama
kod 738609
wym. 37 x 195 cm
brązowa
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach
 

39,98 zł

19,98 zł
roleta basic
kod 738543
wym. 37 x 160 cm 
kremowa
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach
 

castorama.pl
kupuj na
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https://www.castorama.pl/result/?q=744060+738543+738986
https://www.castorama.pl/result/?q=738452+738609+738705


roleta java
kod 738680
wym. 60 x 180 cm
szara
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach

 

49,98 zł

roleta kimi
kod 738462
wym. 57 x 180 cm
dostępna w różnych 
rozmiarach
 

69,98 zł

44,98 zł
plisa caprera 
kod serii 738660 
wym. 42 x 150 cm
brązowa
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach

24,98 zł
roleta halo
kod 739001 
wym. 37 x 180 cm 
dostępna w różnych 
rozmiarach i kolorach

 

roleta bambus  
natural
kod 738432
wym. 60 x 180 cm
dostępna w różnych 
rozmiarach

24,98 zł

Każdy potrzebuje trochę intymności. 
Jest szereg prostych i stylowych 
sposobów, by nie odsłaniać wszystkich 
tajemnic domu. Plisy, rolety rzymskie  
i bambusowe. Różne materiały i kolory 
czekają, byś je odkrył.

Dyskretnie
chroń swoją
prywatność

inspiracji
na castorama.pl
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rolety i żaluzjerolety i żaluzje

https://www.castorama.pl/result/?q=738680+738462+738432
https://www.castorama.pl/result/?q=739001+738660


Zdjęcie, które zawsze wywołuje uśmiech
na twarzy. Obrazek z wakacji, który budzi
ciepłe wspomnienia. Nie musisz mieć
wiele rzeczy. Ważne, by były to rzeczy,
które wiele dla Ciebie znaczą.

Wybieraj rzeczy,
które wprawiają 
Cię w dobry  
nastrój

ozdoby
 100 ramki  
 102 plakaty i obrazy 
 106 półki 
 108 dywany i wycieraczki 
 108 dywany
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Zdjęcia, pamiątki, rysunki,
grafiki, kolaże. Wszystko to,
co wyraża Ciebie, zaprezentuj
w ramach, a raczej w ramkach,
swojej prywatnej wystawy.  
Niech każdego dnia będzie  
ona źródłem dobrej energii  
dla domowników i gości.

3

 1  ramka lahti  
kod serii 740295  
wym. 10 x 15 cm, biała  
dostępne różne  
wymiary i kolory

 12,98 zł
 2  ramka box  

kod serii 740393  
wym. 10 x 15 cm, dąb 
dostępne różne  
wymiary i kolory

 10,98 zł

 3  ramka simple 
kod serii 740342  
wym. 10 x 15 cm, biała  
dostępne różne  
wymiary i kolory

 9,98 zł 

Stwórz swoją
własną galerię

ramka  
yellowstone
kod serii 740322
grafitowa
wym. 10 x 15 cm
dostępne różne 
wymiary i kolory

12,98 zł

ramka narvik
kod serii 734743
wym. 10 x 15 cm
dostępne różne 
wymiary i kolory

9,98 zł

galeria narvik 
kod serii 740292
wym. 28 x 39 cm, brązowa
dostępne różne wymiary
 

39,98 zł
fotogaleria malmo 
kod serii 736662
wym. 23 x 46 cm 
biała
dostępne różne wymiary i kolory

 

44,98 zł
galeria simple
kod serii 740406
wym. 3 x 10 x 15 cm 
czarna
dostępne różne  
wymiary i kolory

 

17,98 zł

inspiracji
na castorama.pl

galeria sznurkowa
kod serii 741376
wym. 20 x 50 cm, biała  
dostępne różne wymiary i kolory

19,98 zł

ramka
kod serii 740456  
wym. 10 x 15 cm 
dostępne różne  
wymiary i kolory

 

5,98 zł

ramka floryda 
kod serii 746197
wym. 21 x 30 cm  
biała
dostępne różne  
wymiary i kolory
 

19,98 zł
 1 

 

 ramka malmo 
kod serii 736671 
wym. 10 x 15 cm
szara 
dostępne różne  
wymiary i kolory
 

12,98 zł
 2 

 

1

1

1

3

3

2

2
2

2
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https://www.castorama.pl/result/?q=746197+736671
https://www.castorama.pl/result/?q=734743+740322
https://www.castorama.pl/result/?q=740295+740393+740342
https://www.castorama.pl/ramka-na-zdjecia-i-10-x-15-cm-zielona-id-1064279.html
https://www.castorama.pl/galeria-20x50-sznurek-bialy-id-1094484.html
https://www.castorama.pl/galeria-na-zdjecia-simple-3-x-10-x-15-cm-czarna-id-1064015.html
https://www.castorama.pl/galeria-na-zdjecia-narvik-ab-28-x-39-cm-brazowe-id-1063799.html
https://www.castorama.pl/fotogaleria-malmo-23-x-46-cm-biala-af-id-1063779.html


plakat  
kod 747068, Wrocław
kod 747066, Kraków
wym. 40 x 50 cm
dostępne również  
plakaty innych miast  

39,98 zł

 1  haczyk do ramek 
kod 115922, udźwig 1,8 kg, 10,48 zł 
kod 120934, udźwig 2,2 kg, 11,98 zł

 2  rzepy do ramek 
kod 120932, 4 szt., udźwig 1,8 kg 9,98 zł 
kod 115923, 3 szt., udźwig 4 kg 10,48 zł 
kod 121855, 4 szt., udźwig 5,4 kg 11,98 zł 
kod 121857, 2 szt., udźwig 3,6 kg 12,98 zł 
kod 121856, 12 szt., udźwig 1,8 kg 25,98 zł

obraz
kod 747077, coffee 
kod 747078, filiżanka 
kod 747079, E=mc²
wym. 30 x 30 cm
 

26,98 zł

1.

5.

2.

4.

obraz beauty
kod 746981, perfume
wym. 30 x 40 cm 
kod 746982, love 
kod 747015, bun 
wym. 50 x 70 cm 99,98 zł

49,98 zł
obraz art
kod 746983, dahlias, wym. 30 x 40 cm
kod 746985, petals  
kod 746984, femine
wym. 50 x 70 cm 99,98 zł

49,98 zł

obraz 
kod 746968, beauty flower 
kod 746969, art face 
wym. 30 x 40 cm
 

49,98 zł
1

2
3.

49,98 zł
obraz
kod 747022, city female
wym. 30 x 40 cm  
kod 746970, art baroque
kod 747139, art flower
wym. 50 x 70 cm 99,98 zł

102 103
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https://www.castorama.pl/result/?q=747068+747066
https://www.castorama.pl/result/?q=747077+747078+747079
https://www.castorama.pl/result/?q=115922+120934+120932+115923+121855+121857+121856
https://www.castorama.pl/result/?q=746983+746985+746984
https://www.castorama.pl/result/?q=746981+746982+747015
https://www.castorama.pl/result/?q=747022+746970+747139
https://www.castorama.pl/result/?q=746968+746969


obraz canvas 
kod 747017, freedom girl 
kod 747018, wild girl
wym. 85 x 113 cm
 

168 zł

obraz glasspik 
kod 747013, earth view
wym. 50 x 125 cm 

248 zł obraz glasspik
kod 746993, metalic stars

wym. 80 x 120 cm 

268 zł

 1  obraz glasspik 
femine mihl 
kod 746971 

 wym. 50 x 70 cm
 148 zł

 2  obraz femine jewel  
kod 746972 

 wym. 50 x 70 cm
 148 zł

 3  obraz glasspik 
loft piano  
kod 746995   
wym. 80 x 120 cm

 268 zł

obraz glasspik
autumn sunset
kod 747007 
wym. 70 x 100 cm

248 zł

inspiracji
na castorama.pl

obraz nature
kod 746986, hope
kod 746987, beach
wym. 50 x 70 cm

99,98 zł

obraz retro
kod 746992, wood  
wym. 30 x 40 cm 
kod 746990, forest  
kod 746991, autumn
wym. 50 x 70 cm 
99,98 zł

49,98 zł

1

2

3
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https://www.castorama.pl/result/?q=746986+746987
https://www.castorama.pl/result/?q=746992+746990+746991
https://www.castorama.pl/obraz-glasspik-autumn-sunset-70-x-100-cm-id-1131615.html
https://www.castorama.pl/result/?q=747017+747018
https://www.castorama.pl/result/?q=747013+746993
https://www.castorama.pl/result/?q=746971+746972+746995


zestaw 3 półek rigga
kod 318237, białe
kod 318238, czarne 
wym. 23 x 23 cm  
+ 26,5 x 26,5 cm + 30 x 30 cm

69,98 zł

półka cusko  
kod 318249 
dąb
wym. 60 x 23,5 x 3,8 cm
dostępne inne kolory  
i wymiary
ukryty system montażowy  
w komplecie
 

34,98 zł
 1  półka dąb sonoma 

kod 318105  
wym. 80 x 20 x 1,8 cm, 15,98 zł

 kod 317992  
 wym. 250 x 20 x 1,8 cm, 48,98 zł

 2  profil poprzeczny wzmacniający 
kod 323471, 6,98 zł/2 szt.

 3  profil kątowy 
kod 323467, szer. 20 cm  
12,48 zł/2 szt.

 4  profil narożny 
kod 323463, szer. 20 cm  
14,48 zł/2 szt. 
dostępne również szerokości półek  
30 cm, 40 cm, 60 cm

 oferta dostępna od 2.11.2020 r.  

1

2
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castorama.pl
kupuj na

Półki nie tylko tworzą miejsce do 
przechowywania różnych przedmiotów,  
ale są również częścią wystroju wnętrza. 
Spośród wielu form i stylów wybierz takie 
rozwiązania, które będą zarówno  
efektywne, jak i efektowne. 
A wtedy efekt „wow!” murowany. 

Sięgnij 
po estetykę
z wyższej półki

wspornik clever 
kod 120465
wym. 20 x 28 cm 
dostępny w różnych  
kolorach
 

16,98 zł

 1  wspornik drewniany  
timber 
kod 120431 
wym. 15 x 20 cm, biały

 dostępne inne kolory i wymiary
 10,98 zł

 3  wspornik kuty antik 
kod 120437  
wym. 15 x 20 cm, biały

 dostępne inne kolory i wymiary
 14,98 zł

 2  półka rigga 
kod 318222, biała 
wym. 60 x 19 x 1,8 cm 

 dostępne inne kolory
 i wymiary
 17,98 zł

 4  półka 
kod 318121, biała 
wym. 80 x 20 x 1,8 cm

 12,98 zł

2 3

4

1
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https://www.castorama.pl/wspornik-200x280-clever-miedz-id-1085861.html
https://www.castorama.pl/result/?q=120431+318222+120437+318121
https://www.castorama.pl/result/?q=318237+318238
https://www.castorama.pl/polka-dekoracyjna-form-cusko-38-x-235-x-600-mm-dab-id-1084884.html
https://www.castorama.pl/result/?q=318105+317992+323471+323467+323463


dywan vigie sport
kod serii 418724 
wym. 80 x 150 cm
dostępny w wymiarach 
120 x 170 cm  
i 160 x 230 cm

 

79,98 zł

dywan puppis  
uliczki

kod 418733
wym. 120 x 170 cm

dostępny też  
w rozmiarze  

160 x 230 cm  

 

188 zł 

dywan vigie 
kod 418727, 418729
wym. 80 x 150 cm
dostępny też w rozmiarze 120 x 170 cm
oraz w innych wzorach 

99,98 zł

 1   taśma dwustronna 
kod serii 119289  
wym. 50 mm x 10 m 
9,98 zł 
dostępne różne  
rodzaje i wymiary 

 2  taśma dwustronna 
kod 119295  
wym. 50 mm x 25 m 
19,98 zł 
do płaskich powierzchni

 kod 119296  
 wym. 50 mm x 25 m 
 do chropowatych  
 powierzchni, 24,98 zł

 3  taśma dwustronna
 extra strong 
 kod serii 119521  
 wym. 50 mm x 5 m 
 17,98 zł 
 dostępne różne  
 wymiary 
 

mata antypoślizgowa 
pod dywan 
kod 417535
wym. 60 x 120 cm
 

19,98 zł

szeroki asortyment 
wycieraczek dostępnych 
w różnych wymiarach  
i wariantach

od11,98 zł

1

2 3
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https://www.castorama.pl/dywan-sintelon-vigie-80-x-150-cm-sport-id-1133737.html
https://www.castorama.pl/result/?q=418727+418729+418733+417535
https://www.castorama.pl/produkty/urzadzanie/wykonczenie-podlogi/wycieraczki.html
https://www.castorama.pl/result/?q=119289+119295+119296+119521


dywany yoki 
kod 418032, suguri 
kod 418029, kusa 
kod 418026, hagi
wym. 80 x 150 cm
dostępny również  
w wymiarach  
120 x 160 cm  
i 160 x 220 cm

 

188 zł
dywan bella 
kod serii 417508
wym. 53 x 80 cm
dostępny również
w wymiarach   
śr. 80 cm 
80 x 150 cm  
120 x 160 cm  
160 x 230 cm

 

79,98 zł
dywan zacharo 
kod 414470, arabesca
kod 418735, paski brąz
kod 418738, paski beż
kod 415489, oriental
wym. 70 x 140 cm
dostępny również  
w wymiarach
120 x 170 cm  
160 x 230 cm

49,98 zł 

1  dywan crystal fala  
kod 418715, wym. 80 x 150 cm 
od 198 zł 
dostępny w wymiarach  
120 x 170 cm, 160 x 230 cm

 2  dywan simp ankara  
kod 418052, wym. 80 x 150 cm 
od 148 zł 
dostępny w wymiarach 
160 x 230 cm, 200 x 300 cm

 3  dywan crystal trójkąty  
kod 418712, wym. 80 x 150 cm 
od 198 zł 
dostępny w wymiarach 
120 x 170 cm, 160 x 230 cm

 4  dywan simp adana  
kod 418046  
kolor niebieski, wym. 80 x 150 cm 
od 148 zł 
dostępny w wymiarach 
160 x 230 cm, 200 x 300 cm

 5  dywan simp jori  
kod 418817, wym. 80 x 150 cm 
od 148 zł 
dostępny w wymiarach 
160 x 230 cm, 200 x 300 cm

 6  dywan sparkles marmur  
kod 418709, wym. 80 x 150 cm 
od 198 zł 
dostępny w wymiarach 
120 x 170 cm, 160 x 230 cm

 7  dywan sparkles caro  
kod 418706, wym. 80 x 150 cm 
od 198 zł 
dostępny w wymiarach 
120 x 170 cm, 160 x 230 cm

 8  dywan simp sama  
kod 418814, kolor szary 
wym. 80 x 150 cm 
od 148 zł  
dostępny w wymiarach 
160 x 230 cm, 200 x 300 cm  

dywan borneo
kod serii 418700
wym. 80 x 150 cm
dostępny również
w wymiarach  
120 x 170 cm  
160 x 230 cm

148 zł

1

2
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https://www.castorama.pl/result/?q=414470+418735+418738+415489
https://www.castorama.pl/dywan-bella-53-x-80-cm-bezowy-id-1111354.html
https://www.castorama.pl/result/?q=418700
https://www.castorama.pl/result/?q=418032+418029+418026
https://www.castorama.pl/result/?q=418715+418052+418712+418046+418817+418709+418706+418814


Niniejszy katalog 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 katalogu z uwzględnieniem 
tego, że wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Zdjęcia umieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących  
się w sprzedaży. Informacje przedstawione w katalogu zachowują ważność do 31.01.2021 r., do wyczerpania zapasów lub wycofania produktu ze sprzedaży.

138 zł
lampa wisząca  
odzala
kod 831314 

wys. 110 cm, śr. 35 cm, 1 x G9

 

nowość
Ponadczasowa 
elegancja

https://www.castorama.pl/result/?q=831314



