
zawsze
niskie ceny

39,98 zł/m2

panel podłogowy 
heanor
kod 319094 
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga 
struktura synchroniczna  
opak. 2,7 m2, 107,95 zł/opak.

skrzydło drzwiowe olga
kod 925036 
kolory: dąb sonoma, akacja, orzech  
szer. 70 i 80 cm, pełne, pokojowe, z tulejami  
szer. 60 i 90 cm dostępne w wybranych sklepach

168 zł/szt.

nowość

oferta ważna od 24.07. do 20.08.2019 roku

Drodzy Klienci zapraszamy do naszych sklepów w niedzielę 28.07.2019 roku.

567/137602//commercial//Akcje handlowe/2019/Gazetki/PodÅ‚ogi (24.07 â€“ 20.08.2019)/1. PDF caÅ‚ego katalogu lub gazetki w 2 rozmiarach - stronami i rozkÅ‚adÃ³wkami/CastG1911-Podlogi_press_rozkl.pdf

https://www.castorama.pl/skrz-olga-pok-dab-sonoma-80p-id-1082054.html
https://www.castorama.pl/panel-podl-heanor-8mm-2-7m2-id-1104486.html


panel podłogowy oldbury
kod 319103 
AC5, gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga 
struktura synchroniczna 
opak. 1,73 m2, 98,58 zł/opak.

56,98 zł/m2

nowość

panel podłogowy  
dąb brandon szary
kod 319003 
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga  
opak. 2,22 m2, 66,55 zł/opak.

29,98 zł/m2

Zamów  
transport

panel podłogowy dunwich
kod 319089 
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga  
opak. 2,176 m2, 87 zł/opak.

39,98 zł/m2

deska 3-warstwowa  
dąb marcy
kod 319069 
wym. 14 x 180 x 1092 mm, 1-lamelowa 
opak. 1,37 m2, 202,76 zł/opak.

148 zł/m2

deska visby olejo
kod 318996 
wym. 15 x 90 x 300-1200 mm 
lakier szczotkowany dąb, pióro-wpust 
opak. 0,864 m2, 119,23 zł/opak.

138 zł/m2

deska lita skara
kod  318944 
wym. 15 x 82,6 x 578,2 mm 
opak. 0,86 m2, 187,48 zł/opak.
lakier szczotkowany dąb 
pióro-wpust 
rustik 
jodełka

218 zł/m2

skrzydło drzwiowe 
lugano* 
kod 927683 
kolor olcha, szer. 70 i 80 cm 
pełne, pokojowe, z tulejami 

118 zł/szt.

deska dąb easy natur oxy
kod 320662 
wym. 14 x 207 x 1092 mm  
3-lamelowa, olejowana  
opak. 1,58 m2, 115,31 zł/opak. 
warstwa ścieralna 3,2 mm

72,98 zł/m2

skrzydło drzwiowe  
borgeno**
kod 926804 
kolor amber, szer. 70 i 80 cm  
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
modułowe 
z litego MDF-u

328 zł/szt.

panel podłogowy ledbury
kod 319096 
AC5, gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga 
struktura synchroniczna 
opak. 1,87 m2, 106,55 zł/opak.

56,98 zł/m2

panel podłogowy nailsea
kod 319101 
AC5, gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga 
glossy, struktura synchroniczna 
opak. 1,759 m2, 123,09 zł/opak.

69,98 zł/m2

panel podłogowy malton
kod 319091 
AC5, gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga 
struktura synchroniczna 
opak. 1,75 m2, 99,49 zł/opak.

56,98 zł/m2

panel podłogowy fernandez
kod 308300 
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga  
szerokość deski 282 mm, vintage deco 
opak. 2,176 m2, 87 zł/opak.

39,98 zł/m2

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

skrzydło drzwiowe  
connemara**
kod 926956  
kolory: dąb skalny, orzech north, kredowobiały 
szer. 70 i 80 cm, pełne, pokojowe,  
z podcięciem wentylacyjnym 

298 zł/szt.

nowość

nowość

nowość nowość

nowość

nowośćnowość

panel podłogowy bilston
kod 319093 
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga  
opak. 2,49 m2, 99,55 zł/opak.

39,98 zł/m2

nowość

lat

gwa ra n cji

20

oferta  
limitowana

2

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=319003&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/panel-podl-bilston-8mm-2-69m2-id-1104454.html
https://www.castorama.pl/panel-pod-ac4-dunwich-2-18m2-id-1104357.html
https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-classen-fernandez-2-176-m2-id-1050196.html
https://www.castorama.pl/panel-podl-ledbury-10mm-1-87m2-id-1104503.html
https://www.castorama.pl/panel-podl-nailsea-12mm-1-76m2-id-1104477.html
https://www.castorama.pl/panel-podl-oldbury-10mm-1-73m2-id-1104469.html
https://www.castorama.pl/panel-pod-ac4-malton-1-75m2-id-1104328.html
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-everhouse-lugano-80-prawe-olcha-id-1112656.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=320662&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/skr-connemara-dab-prem-pok-80p-id-1101983.html
https://www.castorama.pl/deska-3-wars-dab-marcy-1-37m2-id-1103084.html
https://www.castorama.pl/deska-lita-skara15-82-6-300-1200-id-1098737.html
https://www.castorama.pl/skrz-borgeno-amber-pok-80p-id-1101824.html
https://www.castorama.pl/deska-15x90-visby-olejo-0-864m2-id-1100865.html


gres guigliano
kod 415940 
wym. 18,5 x 59,8 cm, mrozoodporny  
IV klasa ścieralności, opak. 1 m2, kolor beige  
dostępny również cokół

39,98 zł/m2

gres polerowany poli
kod 416053 
wym. 60 x 60 cm, opak. 1,44 m2

mrozoodporny 
rektyfikowany  
kremowy połysk

29,98 zł/m2

84,98 zł/m2

gres kontainer
kod 417221 
wym. 40 x 80 cm, IV klasa ścieralności, rektyfikowany, 
opak. 1,27 m2, kolor grey 
kod 417227, kolor greige, kod 417230, light grey 
kod 417224, III klasa ścieralności, kolor anthracite  
kod 417219, wym. 80 x 80 cm, IV klasa ścieralności 
rektyfikowany, opak. 1,27 m2, kolor grey 
kod 417225, kolor greige, kod 417228, light grey, 
kod 417222, III klasa ścieralności, kolor anthracite, 89,98 zł/m2

gres galactic
kod 415753 
wym. 60 x 60 cm, mrozoodporny, IV klasa ścieralności 
rektyfikowany, opak. 1,44 m2, kolor white 
kod 415757, kolor black

94,98 zł/m2

gres soft wood
kod 417204, wym. 17,5 x 60 cm 
opak. 1,05 m2, kolor grey, kod 417203,  
kolor black, kod 417202, kolor white
podwyższona antypoślizgowść R9 
IV klasa ścieralności

59,98 zł/m2

farba kolorowa  
goodhome  
łazienka 2,5 l 
kod 744174  
25 kolorów, lekki połysk, 25,99 zł/l

64,98 zł

farba kolorowa  
premium goodhome  
ściany i sufity 2,5 l 
kod 744556  
80 kolorów, matowa, 21,99 zł/l

54,98 zł

farba kolorowa  
goodhome  
kuchnia 2,5 l 
kod 744334 
25 kolorów, matowa, 25,99 zł/l

64,98 zł

gres ultimate  
marble polish
kod 417269, wym. 59,5 x 59,5 cm  
IV klasa ścieralności, rektyfikowany 
opak. 1,08 m2, kolor white grey  
kod 417273, kolor black 
kod 417271, kolor grey

89,98 zł/m2

klej do gresu  
22,5 kg
kod 417826 
1,20 zł/kg

26,98 zł

gres szkliwiony sky
kod 412762 
wym. 60 x 60 cm, IV klasa ścieralności, połysk 
rektyfikowany, opak. 1,44 m2

86,98 zł/m2

farba renowacyjna  
płytki ścienne  
& boazeria 
goodhome 750 ml 
kod 744930 
matowa  
79,97 zł/l

59,98 zł

farba renowacyjna 
kuchnia  
i meble kuchenne 
goodhome 750 ml 
kod 744915 
matowa 
79,97 zł/l

59,98 zł

nowość

nowość

nowość

farby do ścian i sufitów
• bardzo dobra siła krycia 
• najwyższa klasa odporności na szorowanie

farby do kuchni i łazienek
• odporne na pleśń i wilgoć 
• zmywalne i odporne na szorowanie

farby  
renowacyjne
•  łatwe w aplikacji 
•  szerokie możliwości 

zastosowania

farba kolorowa bondex 
smart paint 2,5 l
kod 737582  
50 kolorów, 27,99 zł/l

69,98 zł

84,98 zł
impregnat altax 10 l
kod 739112 
7 kolorów, 8,50 zł/l 
kod 739111, 5 l, 44,98 zł, 9 zł/l

oferta  
limitowana

farba biała dekoral  
ściany i sufity 10 l + 20%
kod 741784  
4,58 zł/l

54,98 zł

oferta  
limitowana

oferta  
limitowana

farba biała  
goodhome  
premium 2,5 l 
kod 742321 
matowa, 17,19 zł/l

42,98 zł

4

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

Zamów  
transport

https://www.castorama.pl/gres-polerowany-poli-60-x-60-cm-bezowy-1-44-m2-id-1071948.html
https://www.castorama.pl/gres-colours-guigliano-18-5-x-59-8-cm-beige-1-m2-id-1066203.html
https://www.castorama.pl/gres-soft-wood-17-5-x-60-cm-grey-1-05-m2-id-1106837.html
https://www.castorama.pl/gres-ceramstic-galactic-60-x-60-cm-white-1-44-m2-id-1084219.html
https://www.castorama.pl/gres-sky-polysk-60-x-60-cm-1-44-m2-id-45617.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417826&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417269+417273+417271&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417221+417227+417224+417219+417225+417228+417222&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/good-home-pre-far-bialy-mat-2-5l-id-1103571.html
https://www.castorama.pl/good-home-lazien-hempstead-2-5l-id-1105313.html
https://www.castorama.pl/good-home-dur-barranquilla-2-5l-id-1105677.html
https://www.castorama.pl/good-home-artane-kitchen-2-5l-id-1105526.html
https://www.castorama.pl/gh-szafki-artemisa-mat-750ml-id-1105942.html
https://www.castorama.pl/gh-plytki-north-pole-mat-750ml-id-1105927.html
https://www.castorama.pl/farba-hybrydowa-bondex-smart-paint-niebianska-milosc-2-5-l-id-1016487.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=741784&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/altax-impregnat-mahon-10l-id-1053861.html


oferta  
limitowana

lat

gwa ra n cji

7

zestaw narzędzi 44 części
kod 216471 
w zestawie wkrętak akumulatorowy 3,6 V, li-ion

69,98 zł

pilarka spalinowa
kod 629533 
moc 1,8 kW, dł. prowadnicy 40 cm, poj. silnika 45 cm3

328 zł

228 zł/zestaw 
szlifierka kątowa
kod 211455 
moc 720 W, 11 000 obr./min, śr. tarczy 125 mm
tarcza do cięcia metalu  
kod 212745 
śr. tarczy 125 mm, 2,48 zł/szt.

wiertarkowkrętarka 
kod 215022  
18 V, 2 x 1,5 Ah li-ion, 0-400/0-1450 obr./min 
moment obrotowy 30 Nm, w zestawie ładowarka, torba

298 zł 

drzwi  
zewnętrzne 
elbrouz 
kod 926644  
kolor antracyt  
szer. 80 i 90 cm 
gr. skrzydła 68 cm
komplet okuć 
folia UV

1398 zł 

x5

13,98 zł/m2

styropian fasada
kod 921720 
gr. 10 cm, opak. 3 m2, opór cieplny R = 2,25 [m2K/W]
41,94 zł/opak. 
kod 921722, gr. 15 cm, opak. 2 m2 
opór cieplny R = 3,40 [m2K/W] 
20,98 zł/m2, 41,96 zł/opak.

wełna  
ISO-MATA FLEX
kod 915766 
gr. 15 cm, ognioodporna 
opór cieplny R = 4,15 [m2K/W]  
rolka 3,6 m2, 71,93 zł/rolka
mocowanie bez sznurowania

19,98 zł/m2

lat

gwa ra n cj i *

10

grzejnik  
łazienkowy rubin
kod 508741 
moc 294 W, wym. 48 x 75 cm 
podłączenie dolne  
kolor antracytowy 
kod 504688, kolor biały 
dostępne inne wymiary

258 zł

kolumna prysznicowa 
wedell z baterią 
termostatyczną
kod 509712 
chrom
duża deszczownica śr. 30 cm 
słuchawka z 3-funkcyjną regulacją 
strumienia wody

478 zł

lat

gwa ra n cji

5
lat

gwa ra n cji

5

lat

gwa ra n cji
10

80 cm

1068 zł
kabina kwadratowa beloya*
kod 509832 
wym. 80 x 80 x 195 cm, szkło transparentne 
profil w kolorze chromu 
dostępne inne wymiary
bezpieczne szkło hartowane 8 mm 
powłoka zapobiegająca osadzaniu się kamienia
brodzik konglomeratowy kwadratowy limski 
kod 514170 
wym. 80 x 80 x 2,8 cm, 5 lat gwarancji, 448 zł

posadzka 
samopoziomująca 
SAM 100 25 kg
kod 906075 
gr. warstwy 5-30 mm,  
zużycie 2 kg/m2/mm  
do wykorzystania pod panele 
parkiety i wykładziny PCV 
oraz płytki ceramiczne  
1,20 zł/kg

29,98 zł

gładź gotowa ACRYL-PUTZ 20 kg
kod 919857 
gr. warstwy do 3 mm, zużycie 1 kg/m2/mm, 2,10 zł/kg
do nakładania ręcznego i maszynowego 
łatwa do szlifowania

41,98 zł

zestaw podtynkowy geo
kod 514784 
stelaż, deska wolnoopadająca duroplast  
z szybkim demontażem, przycisk chrom
miska bezkołnierzowa 
pneumatyczny system spłukiwania

698 zł

kupując szlifierkę kątową, 
otrzymasz 5 szt. tarcz 
w zestawie*

2  umywalka ceramiczna padma 
kod 516672 
nablatowa, wym. 38,5 x 38,5 cm, 198 zł
3  bateria umywalkowa coggia  
kod 518757 
chrom, wysoka, 248 zł

zawsze
niskie ceny

548 zł

1  szafka podumywalkowa 
imandra
kod 510079 
wym. 80 x 60 x 45 cm, kolor szary
ciche domykanie 
całkowicie wysuwane szuflady

zawsze
niskie ceny

32,98 zł/szt.

deska kompozytowa
kod 626962  
wym. 2,1 x 14,5 x 220 cm  
kolor szary 
kod 626966, kolor chocolate 
kod 626964, kolor redwood

zawsze  
niskie ceny

* gwarancja dotyczy kabiny prysznicowej beloya * promocja ważna od 24.07.2019 do 20.08.2019 lub do wyczerpania zapasów

2
3

1

zestaw  
prysznicowy  
start loop
kod 514670 
w komplecie: bateria umywalkowa 
bateria prysznicowa, słuchawka na drążku 
dostępny również zestaw wannowy, kod 511686

478 zł

lat

gwa ra n cji

5

oferta  
limitowana

6

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

dostępne 
kolory mebli

niebieski

biały

szary

taupe

efekt 
drewna

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=510079+516672+518757&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509832+514170&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=514670+511686&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-cooke-lewis-solani-sr-30-cm-3-funkcyjna-z-bateria-termostatyczna-id-1061723.html
https://www.castorama.pl/gotowa-gladz-tynkowa-acryl-putz-rg-21-regular-20-kg-id-90219.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=508741+504688&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=514784&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/pilarka-nac-45cc-id-1088916.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=216471&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=626962+626966+626964&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/mac-wkretarka-18v-2x1-5ah-id-1093715.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=211455+212745&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/drzwi-manor-inox-68-antra-90p-id-1101245.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=921720+921722&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/welna-isover-iso-mata-150-mm-3-6-m2-id-15298.html
https://www.castorama.pl/samopoziomujacy-podklad-podlogowy-atlas-sam-100-25-kg-id-8289.html


oferta  
limitowana

Propozycja kredytu na zakup towarów i usług do 20 rat, 
oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu, obowiązuje dla umów zawartych 
od 24.07.2019 r. do 5.08.2019 r. Rzeczywista Roczna Stopa 
Oprocentowania (RRSO) 0% wyliczona na podstawie przykładu 
reprezentatywnego na dzień 14.05.2019 r. Niniejsza propozycja 
nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Decyzja 
o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny 
aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank.

papa zgrzewalna UNI W PYE PV250 S52
kod 919469 
szara, wierzchniego krycia, modyfikowana 
wkładka włóknina poliestrowo-szklana, rolka 5 m2 

44,40 zł/rolka
grubość 5,2 mm
giętkość do -5˚C
tolerancja ±10%

8,88 zł/m2

impregnat vidaron 4,5 l
kod 729724 
11 kolorów, 19,78 zł/l

88,98 zł

lat

gwa ra n cji

10

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 24.07 do 20.08.2019 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

SZCZEGÓŁY W SKLEPACH I NA CASTORAMA.PL

RRSO 

Teraz  
na wszystko 

20 RATdo

https://www.castorama.pl/impregnat-do-drewna-vidaron-palisander-indyjski-4-5-l-id-2108.html
https://www.castorama.pl/papa-zgrzewalna-uni-w-pye-pv250-s52-5-m2-id-8034.html



