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ogrody
2021

relaks w ogrodzie

urządzanie

uprawa

pielęgnacja

Zakupy od ręki
Dostawa
do domu

Zakupy
on-line

Chcesz zamówić dostawę?
Twoje zakupy dostarczymy pod wskazany
adres w dogodnym dla Ciebie terminie
i określonym przedziale czasowym.
Usługa transportu dostępna jest
w godzinach otwarcia sklepu.

Chcesz zrobić zakupy, nie wychodząc
z domu? Zamówienia dostarczamy
kurierem, przez firmę transportową
lub do Paczkomatu® (dla niektórych
produktów opcje dostawy mogą być
niedostępne).

Zamów
i odbierz
Wybierz oraz opłać produkty
za pomocą naszej strony internetowej
i odbierz zamówienie
w wybranym przez Ciebie sklepie.

Traficargo
Jeśli wolisz sam przetransportować swoje
zakupy do domu, ułatwimy to zadanie
dzięki usłudze Traficargo. Dostawcze auta
na minuty czekają na Ciebie w wybranych
sklepach Castorama.

Transport
na telefon
Zrobiłeś zakupy przez telefon i nie
wiesz jak je przewieźć? Zamów także
transport swojego zamówienia.
Oferta obejmuje zarówno dostawę
zamówień realizowanych przez
telefon, jak i tych składanych
bezpośrednio w sklepie.

Szczegółowe informacje znajdziesz na
castorama.pl/zakupy-w-castorama.

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. Dostępność niektórych produktów może być ograniczona tylko do wybranych sklepów lub
na zamówienie klienta (szczegółowe informacje o dostępności produktów znajdują się na www.castorama.pl). Sprzedawca informuje, że zdjęcia
umieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Informacje przedstawione w katalogu
zachowują ważność od 1.03.2021 r. do 31.03.2021 r. lub do wyczerpania zapasów lub wycofania produktu ze sprzedaży – jeśli nastąpi to wcześniej.
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FSC® to znak,
że dbamy o lasy
Lasy to płuca Ziemi. Nie tylko pochłaniają
dwutlenek węgla i produkują tlen,
ale dla 1,6 miliarda ludzi są głównym
źródłem utrzymania, leków, paliwa,
żywności i schronienia. Stanowią również
środowisko życia dla wielu gatunków
zwierząt i roślin.
Od ponad 20 lat powierzchnia lasów na świecie
stopniowo maleje. Dlatego też tak ważne jest mądre
korzystanie z zasobów leśnych, by mogły nimi cieszyć
się również przyszłe pokolenia!
Certyfikat FSC® potwierdza, że dany las jest
gospodarowany w sposób chroniący naturalny
ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności oraz
pracowników, a jednocześnie opłacalny ekonomicznie.
Dzięki logo FSC® na produkcie możesz być pewien,
że nie został on wyprodukowany kosztem lasu,
zwierząt, roślin ani ludzi, których byt od niego zależy.
Wypatruj więc logo FSC® podczas kolejnej wizyty
w hipermarkecie, markecie budowlanym, sklepie
meblowym czy kawiarni.

Codziennie podejmujemy ważne decyzje
– kiedy zobaczysz logo FSC®, możesz dokonać
wyboru, który przyczyni się do ochrony
światowych lasów.

Odpowiedzialne gospodarowanie zasobami
W Castoramie oferujemy produkty, które zawierają drewno i papier certyfikowane w systemach
certyfikacji wyznaczających standardy odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Wybierając
produkty oznaczone logo FSC®, pomagasz dbać o środowisko oraz wspierasz rozwój
i ochronę obszarów leśnych.
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ogrody 2021

Poszukaj
inspiracji
Uwolnij swoją wyobraźnię
i zaaranżuj na nowo
przestrzeń wokół domu.
Odkryj mnóstwo ciekawych
porad na castorama.pl lub
poproś o wskazówki naszych
pracowników w sklepie.

Pielęgnuj to, co kochasz.
Dbaj o ogród przez cały rok.
U nas znajdziesz sprytne rozwiązania
ułatwiające pracę w ogrodzie,
np. ergonomiczne narzędzia ręczne.
str. 186
Rozpal w sobie chęć do gotowania.
Gotowanie na świeżym powietrzu?
No jasne! Oferujemy grille,
a także wiele innych rozwiązań
na letnie kulinarne rewolucje.
str. 60

Korzystaj
z naszej
aplikacji i rób
wygodnie
zakupy

Dogoń swoje marzenia o pięknym ogrodzie.
Wybraliśmy dla Ciebie rośliny efektowne
ale łatwe do uprawy. Dowiedz się,
które rośliny nie wymagają skomplikowanej
pielęgnacji.
str. 142
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Postaw na naturę.
Spraw, aby Twój ogród był
bardziej zrównoważony.
Dzięki temu stanie się
prawdziwą zieloną oazą.
str. 180

Odkryj, czego potrzebują
Twoje rośliny.
Sprawdź, jak skutecznie
zadbać o zdrowie roślin.
str. 170

Szukaj najlepszych
rozwiązań.
Łatwe w montażu deski
kompozytowe Areto
to tylko jedno z wielu
naszych rozwiązań,
dzięki którym stworzysz
przestrzeń swoich
marzeń.
str. 112

Znajdź porę na wszystko.
Sprawdź w kalendarzu
ogrodnika najlepszy czas
na uprawę i pielęgnację roślin.
str. 160
Zapoznaj się z naszą gamą produktów,
opracowaną z myślą o tworzeniu
wyjątkowych ogrodów w prosty
sposób.
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Spis treści
08 relaks w ogrodzie
meble balkonowe, meble tarasowe, fotele

ogrody 2021

Ogród
stworzony
dla Ciebie

i huśtawki, hamaki i leżanki, parasole,
pawilony i markizy, place zabaw, baseny,
jacuzzi, oświetlenie ogrodowe, grille
gazowe, grille węglowe, grille betonowe,
paleniska

72

urządzanie
porady i inspiracje, ogrodzenia
kompozytowe, drewniane i metalowe,
osłony i siatki, impregnaty i farby, deski
tarasowe drewniane i kompozytowe,
podesty tarasowe i elementy betonowe,
palisady, gres, systemy tarasowe, sztuczna
trawa, kostka brukowa, płytka elewacyjna
i beton, granit, przechowywanie

138 uprawa
porady i inspiracje, rośliny balkonowe
	
i rabatowe, rośliny ogrodowe, rośliny
kwitnące, doniczki ogrodowe, rośliny

Nie ma nic przyjemniejszego, niż usiąść
wygodnie w fotelu, wziąć głęboki oddech
i podziwiać swój ogród. Dokładnie taki,
jak sobie wymarzyliśmy – z wygodnymi
meblami, pięknymi roślinami, ukryty
za stylowym ogrodzeniem.
Wprost stworzony dla nas.
Jak zmienić marzenia w rzeczywistość?
To nic trudnego. Pomożemy Ci wybrać meble
wypoczynkowe, podpowiemy, jak pielęgnować rośliny,
jak zaaranżować przestrzeń ogrodową czy jakie
ogrodzenie wybrać, by podkreśliło charakter ogrodu
i domu. Zaprezentujemy narzędzia, dzięki którym
praca w ogrodzie stanie się łatwiejsza i przyjemniejsza.
Nie masz ogrodu? Nic nie szkodzi. Przygotowaliśmy
wiele ciekawych rozwiązań na małe balkony czy tarasy.
Tam możesz zaszaleć i stworzyć miniogród.
Więc czas zabrać się do pracy!

domowe, doniczki wewnętrzne, podłoża
do kwiatów, podłoża beztorfowe, kalendarz
ogrodnika, nasiona warzyw, ochrona roślin,
nawozy do ogrodu, pielęgnacja trawnika,
nawadnianie

180 pielęgnacja
narzędzia ręczne, narzędzia Magnusson,
	
kompostowanie, pilarki, dmuchawy
i rozdrabniacze, aeratory i glebogryzarki,
przedłużacze, nożyce do żywopłotu,
podkaszarki i kosy, kosiarki samojezdne,
narzędzia Erbauer, kosiarki elektryczne
i akumulatorowe, kosiarki spalinowe,

śledź nas

traktory koszące, myjki ciśnieniowe
6
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meble balkonowe

Usiądź
wygodnie,
zamknij oczy
i weź głęboki
oddech
A potem otwórz je szeroko na wszystkie
wielkie i małe cuda, które są wokół
Ciebie. Twój ogród kryje wiele piękna.
To dobry czas, by je podziwiać i cieszyć
się nim. Najlepiej z wygodnego fotela.
A jeśli go nie masz, to może pora
na małe przemeblowanie?

relaks
w ogrodzie
10	
meble balkonowe i tarasowe
40	
fotele i huśtawki
42	
hamaki i leżanki
44	
parasole
46	
pawilony i markizy
48	
place zabaw
52	
baseny i jacuzzi
56	
oświetlenie ogrodowe
60	
grille
8

9

ogrody 2021

meble balkonowe

nowość

Saturn i Bari

Siedzisko Ghost

5902490743816, turkus
5902490743915, antracyt
5902490743922, beż
wym. 80 x 90 x 110 cm
tkanina outdoor odporna
na wodę, UV i zabrudzenia

Metalowe krzesła i stół wykończony
hartowanym szkłem to propozycja
dla tych, którzy cenią design i wygodę.
Solidna konstrukcja mebli przypomina
z wyglądu zwiewne wykończenie rattanowe,
a szary kolor będzie doskonale współgrał
z balkonowymi elementami nowoczesnego
wyposażenia.

nowość

448 zł

85,98 zł
Stolik Bari

3663602734406
wym. 59,5 x 70 cm
technorattan, brąz

Klara

Zestaw Saturn

5900410397170
w zestawie stolik i 2 krzesła
stolik wym. 58 x 58 x 56 cm
krzesło wym. 62 x 48 x 74 cm
technorattan, brąz

99,98 zł/m

2

Gres Soft ash

8021122901947
wym. 15 x 100 cm
mrozoodporny
rektyfikowany
V kl. ścieralności
antypoślizgowość R10
opak. 1,23 m²
122,98 zł/opak.

10

178 zł

Klara to minimalistka.
Jak sama mówi – lepiej mało,
a z klasą. Dlatego na swój
minibalkon wybrała komplet
mebli Bari – metalowe
krzesła z technorattanowymi
siedziskami i stół
wykończony hartowanym
szkłem. Mały zestaw,
który robi megawrażenie.
Klara uwielbia pić przy nim
poranną kawę. Koniecznie
dużą. Bo jeśli chodzi
o kawę, to w jej przypadku
minimalizm nie wchodzi
w grę.

69,98 zł
Fotel Bari

3663602935599
wym. 60 x 53 x 76 cm
metal i technorattan
brąz
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meble balkonowe

Salvador
i Pilares
Lubisz relaks na balkonie?
Zestawy mebli Salvador
i Pilares pozwolą stworzyć
elegancką strefę rekreacyjną,
która stanie się funkcjonalną
ozdobą balkonu czy tarasu.
Ich struktura przypomina
rattan, dzięki czemu
wprowadzą odrobinę
rustykalnego charakteru
do Twojej aranżacji.
Wyprofilowane fotele
i miękkie poduszki zapewnią
komfort i wygodę.

1398 zł
Zestaw Pilares

3663602734703
w zestawie stolik i 2 fotele
stolik wym. 46 x 46 x 44 cm
fotel wym. 65 x 72,5 x 77,5 cm
rama aluminiowa
technorattan, szary

438 zł

24,98 zł

8711245132174
w zestawie stolik i 2 fotele
stolik wym. 59 x 59 x 43 cm
fotel wym. 62 x 60 x 89 cm
efekt rattanu, antracyt

3663602430933
IP44, 3000 K
czarna

Zestaw Salvador

12

Latarenka solarna mini

inspiracji
na castorama.pl
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meble balkonowe

składany

168 zł

Stół Virginia

5059340124629
wym. 60 x 60 x 74 cm
akacja

Helena i Jan

składany

nowość

148 zł

198 zł

Stół półokrągły Virginia

Zestaw 2 krzeseł
Virginia

5059340124636
wym. 79,5 x 74,5 x 74 cm
akacja

5059340124612
wym. 48 x 38 x 79 cm
akacja

Helena i Jan na swój
mały balkon wybrali
kolekcję Virginia – lekkie,
drewniane meble, które
sami z łatwością mogą
składać i rozkładać.
To szczególnie ważne,
bo Jan, zagorzały
majsterkowicz, lubi
rozłożyć się ze swoim
miniwarsztatem na
balkonie, więc meble,
które szybciutko można
złożyć, to dla niego
konstrukcyjne mistrzostwo
świata.

składany

Kolekcja
Virginia
Nawet na minibalkonie czy w małym ogródku
można zaaranżować ciekawą przestrzeń,
idealną na delektowanie się popołudniową
kawą. Składane drewniane meble z kolekcji
Virginia zajmują niewiele miejsca, łatwo
można je złożyć, dzięki czemu nie są
kłopotliwe w przechowywaniu.
14

nowość

418 zł

Stół konsola Virginia

5059340124643
wym. 75 x 63 x 76/132 cm
akacja

kupuj na

castorama.pl
15
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meble balkonowe

Nova i Saba

nowość

Tym, co zachwyca w kolekcjach Nova i Saba,
jest lekkość konstrukcji. Delikatne nóżki
stolików z blachy stalowej sprawiają wrażenie,
jakby blat unosił się w powietrzu. Ciekawy
design kolekcji sprawia, że będą świetnie
współgrać z nowoczesnymi elementami
balkonu czy tarasu.

7,98 zł

Pelargonia
Pretty Little

5059340184340
cena nie zawiera
osłonki

218 zł
Krzesło Mikyo

nowość

5059340124797
wym. 75 x 66 x 70,5 cm
aluminium, antracyt

79,98 zł
Krzesło
składane Saba

99,98 zł
Stolik Nova

5059340124858
śr. 46 cm
stal, antracyt

128 zł
Stolik Nova

5059340124827
śr. 65 cm
stal, antracyt

16

składany

5059340137025, stal, zielone
5059340137216, stal, antracyt
wym. 46 x 50 x 84,5 cm
dostępne także:

Stół składany Saba

5059340124667, stal, zielone
3663602935605, stal, antracyt
wym. 70 x 70 x 70 cm 148 zł

Stół Saba

5059340137001, stal, antracyt
wym. 110 x 70 x 70 cm 248 zł
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meble tarasowe

Denia

Ekspert
radzi
Zwróć na to uwagę

Nic nie smakuje lepiej niż podwieczorek na tarasie.
Zestaw mebli Denia to prosta i zarazem efektowna aranżacja,
idealna na małe popołudniowe co nieco. Ta minimalistyczna
konstrukcja wykonana jest z wysokiej jakości materiałów,
co gwarantuje jej trwałość, zaś miękkie poduchy zapewniają
komfort i wygodę.

1498 zł

Drewno jako produkt
naturalny reaguje na
warunki atmosferyczne.
Ponadto podczas użytkowania mebli drewnianych drewno stale
„pracuje”, co powoduje,
że konstrukcja może się
lekko poluzować.
Dlatego ważne jest,
aby w meblach drewnianych regularnie dokręcać śruby.

Zestaw Denia

798 zł

3663602423966
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 73 x 134,8 x 73,2 cm
fotel wym. 73 x 72,8 x 73,2 cm
stolik wym. 47 x 90 x 40 cm
akacja

Zestaw Loire

3663602936824
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 60 x 115 x 85 cm
fotel wym. 60 x 60 cm
stolik wym. 85 x 59 x 44 cm
technorattan, brąz

Loire

19,98 zł

Lampka solarna
wbijana kula
5059340020730
wys. 20 cm
stalowa

18

Zestaw mebli Loire jest idealny do stworzenia
ministrefy wypoczynkowej na świeżym powietrzu.
Meble wykonane zostały z imitacji rattanu, który
doskonale komponuje się z naturalnymi barwami roślin.
Stół wykończony blatem z hartowanego szkła będzie
pięknie odbijał blask świec podczas wieczornych
biesiad.
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meble tarasowe

Mia

Salemo

Za pomocą zestawu tarasowego Mia w elegancki sposób
zaaranżujesz strefę rekreacyjną na tarasie. Meble wykonane
z grafitowego technorattanu z szarymi poduszkami pięknie
podkreślą minimalistycznie wykończoną przestrzeń, stylowo
wpisując się w jej charakter.

Cenisz prostotę w skandynawskim stylu? Komplet
Salemo to coś dla Ciebie. Inspirowane skandynawskim
wzornictwem meble wykonane zostały z wytrzymałej
i odpornej na warunki atmosferyczne żywicy,
dzięki czemu długo zachowują swój intensywny kolor.

948 zł
Zestaw Salemo

8711245145297
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 133 x 66,5 x 76 cm
fotel wym. 74 x 66,5 x 76 cm
stolik wym. 76 x 56,5 x 41,5 cm
efekt rattanu, grafit

998 zł
Zestaw Mia

8711245130347
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 135 x 70 x 78 cm
fotel wym. 68 x 70 x 76 cm
stolik wym. 80 x 60 x 42 cm
efekt rattanu, grafit

kupuj na

castorama.pl
20
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meble tarasowe

89,98 zł
Latarnia
ładowana
przez USB
z głośnikiem
Bluetooth

Moorea

5059340020433
IP44, 6500 K
multikolor

Prostota i elegancja to słowa, które idealnie
opisują ten zestaw. Lekka, wykonana
z aluminium konstrukcja mebli połączona
z wygodnymi szarymi poduchami
to kwintesencja nowoczesności.

798 zł

nowość

Sofa California

8711245143590
wym. 191 x 68 x 72 cm
efekt rattanu, antracyt

218 zł

698 zł

8711245127828
wym. 68 x 68 x 35 cm
efekt rattanu, antracyt

8711245143538
wym. 83 x 68 x 72 cm
efekt rattanu, antracyt

Stolik California

Zestaw 2 foteli California

California

1698 zł
Zestaw Moorea

5059340124889
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 140 x 74 x 67 cm
fotel wym. 64 x 72,5 x 67 cm
stolik wym. 100 x 58 x 34,5 cm
aluminium, szary

22

59,98 zł

Poduszka Denia
3663602427407
3663602427315
wym. 45 x 45 cm

Lubisz posiedzieć całą rodziną w ogrodzie,
popijając domowy kompot? Zestaw California
wprost zaprasza na popołudniowy relaks
w ogrodzie. Stabilne, wygodne meble
o strukturze przypominającej rattan,
świetnie zniosą niekorzystne warunki
atmosferyczne, dzięki czemu będą
Ci służyły przez długie lata.

23
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meble tarasowe

nowość

Santorin
Czy jasne meble sprawdzą się na tarasie?
No jasne! Zestaw Santorin zachwyca
nowoczesną formą i przyciąga wzrok
zwiewną kolorystyką. I z pewnością będzie
jasnym punktem na tle tarasowej zieleni.

2598 zł
Zestaw Akoa

5059340125138
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 70,7 x 140 x 65 cm

2298 zł

fotel wym. 70,7 x 65 x 65 cm
stolik wym. 71,5 x 71,5 x 32 cm
aluminium, eukaliptus, zielony

Zestaw Santorin

5059340125008
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 173 x 74 x 70 cm
fotel wym. 64,5 x 74 x 70 cm
stolik wym. 122 x 67,5 cm
aluminium, beż

nowość

24,98 zł
Bukszpan kula

3663602719878
doniczka 17 cm
wys. 15-20 cm
cena nie zawiera
osłonki

Akoa
Zestaw Akoa, w którym postawiono
na kolory ziemi, naturalnie wpisze się
w kolorystykę ogrodu. Proste, delikatne
ramy mebli nadają mu lekkość, a miękkie
siedziska i poduchy zapewniają wygodę.

inspiracji
na castorama.pl
24
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meble tarasowe

Nie zapomnij
o transporcie

Produkty zakupione
w sklepie
castorama.pl
dowozimy na terenie
całej Polski

Cippertone

79,98 zł
Latarenka Mare
ze sznurem

Salon na tarasie? Czemu nie! Zestaw
Cippertone wygląda tak szykownie,
że poczujesz się jak w wytwornym salonie.
Wyprofilowane fotele i kanapa z wielkimi
poduchami gwarantują pełen komfort,
a dwa małe stołeczki w razie potrzeby
sprawdzą się jako dodatkowe siedziska.

5900410328310, 5900410328327

3498 zł
Zestaw Belle Isle

3663602424291
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 190 x 76 x 74 cm
fotel wym. 84 x 76 x 74 cm
stolik wym. 160 x 64 x 40 cm
rama aluminiowa, technorattan, beż

Belle Isle
Szukasz mebli, które wpiszą się w ogrodowy
pejzaż? Wysokiej jakości, jasny technorattan
nie tylko pięknie wkomponuje się w ogrodową
zieleń, ale przetrwa każdą pogodę, gdyż
jest odporny na czynniki zewnętrzne, dzięki
czemu meble mogą stać na zewnątrz przez
cały rok.
26

nowość

12,98 zł

Trzcinnik
Karl Forester

5904796201502

3798 zł
Zestaw Cippertone

5059340123653
w zestawie sofa, 2 fotele, 2 stołki i stół
sofa wym. 145 x 85 x 80 cm

fotel wym. 85 x 71 x 80 cm
stołek wym. 42 x 42 x 34 cm
stół wym. 147 x 87 x 68 cm
rama aluminiowa
technorattan, szary
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meble tarasowe

Maevea

Gabbs

Jeśli cenisz połączenie nowoczesnego stylu
i sprytnych rozwiązań, to pokochasz ten
zestaw. Został on zaprojektowany tak,
by maksymalnie ułatwić przechowywanie
i zaoszczędzić przestrzeń - fotele wsuwane
są w kanapę. Maevea technorattan
charakteryzuje się trwałą konstrukcją,
która jest odporna na wilgoć oraz łatwa
w pielęgnacji.

łatwe
magazynowanie

łatwe
magazynowanie

2198 zł

Kto lubi wyciągnąć wygodnie nogi
i popatrzeć w niebo, będzie wniebowzięty.
W komplecie Gabbs znajduje się bowiem
narożnikowa sofa z miękkimi poduchami,
która wręcz zaprasza, by na niej odpocząć.
Co więcej, sofa posiada też dużą przestrzeń
do magazynowania. Komplet wykonany jest
z odpornej na działanie zmiennych warunków
atmosferycznych syntetycznej wikliny.

Zestaw tarasowy
Maevea
3663602423997
w zestawie sofa
2-osobowa,
2 fotele i stolik
sofa wym.
78,5 x 155 x 70 cm
fotel wym.
76,5 x 56,5 x 62 cm
stolik wym.
52 x 90,5 x 36 cm
aluminium
technorattan, szary

Małgosia
Małgosia mówi, że meble
tarasowe muszą ją
oczarować nie tylko
wyglądem, ale i sprytnymi
rozwiązaniami. A to, w jaki
sposób w kolekcji Maevea
można schować fotele,
wsuwając je w kanapę,
to prawdziwa magia.
Do tego pięknie się
prezentują i są proste
w pielęgnacji, a wygodne
poduchy zapewniają
niebiański odpoczynek.

4
1

2

1

Blat stołu Gabbs

3663602723349
wym. 94 x 94 cm
aluminium
technorattan, szary

398 zł
28

2 P
 odstawa stołu Gabbs
3663602723356
wym. 64 x 64 cm
aluminium
technorattan, szara

398 zł

3

3 Puf

Gabbs 2 szt.
3663602771005
wym. 44 x 44 x 41 cm
aluminium
technorattan, szary

449 zł

4 S
 ofa Gabbs 2 szt.
3663602723332
wym. 171 x 266 x 80 cm
aluminium
technorattan, szara

3198 zł
29
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meble tarasowe
1

Kolekcja Denia

Krzesło składane Denia
3663602935971
wym. 53 x 40 x 87 cm
akacja

148 zł
2 Ławka Denia

Jeśli dążysz do harmonii w aranżacji tarasu i ogrodu,
to kolekcja Denia pozwoli Ci to osiągnąć. Rozkładany stół,
krzesła i ława świetnie sprawdzą się na tarasie podczas
dużych rodzinnych spotkań. Ławka z oparciem czy
regulowane fotele idealnie wkomponują się w ogrodowy
krajobraz. Meble wykonano z akacjowego drewna,
dzięki czemu są niezwykle trwałe i eleganckie.

3663602936008
wym. 160 x 35 x 45 cm
akacja

498 zł

Skrzynia Denia

3663602937050
wym. 115 x 36 x 47 cm
akacja

228 zł

3 S
 tół rozkładany Denia
3663602935995
wym. 180/228 x 90 x 75 cm
akacja

678 zł

inspiracji
na castorama.pl

298 zł

Fotel 5-pozycyjny Denia
3663602935988
wym. 73 x 56 x 107 cm
akacja

3

348 zł

Ławka z oparciem Denia
3663602937043
wym. 128 x 57 x 90 cm
akacja

2
1

378 zł

Stół składany Denia
3663602935964
wym. 90 x 90 x 75 cm
akacja

30
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meble tarasowe

Apolima

1

Delikatność, a zarazem trwałość?
Zestaw modułowych mebli ogrodowych
Apolima ma to wszystko. Ażurowa forma
mebli nadaje im wyjątkowej lekkości,
a technorattan, z którego zostały
wykonane, sprawia, że są niezwykle
wytrzymałe. Dołączone do zestawu
poduszki zapewnią większy komfort
użytkowania.

Fotel Apolima

3663602424147
wym. 61 x 70 x 80 cm
rama stalowa, technorattan, beż

258 zł
2 Ławka Apolima

5036581055950
wym. 66 x 120 x 81 cm
rama stalowa, technorattan, beż

3 F
 otel kokon Apolima
5036581055967
wym. 114 x 110 x 151 cm
rama stalowa, technorattan, beż

1598 zł
4 Stolik Nova

3663602936657
śr. 70 cm
czarny

438 zł

148 zł

1698 zł
Stół rozsuwany
Morlaix

3663602723165
wym. 180/268 x 100 x 75 cm
aluminium
czarny i naturalny

Coline
i Morlaix
Morlaix to stół idealny - w zależności
od potrzeb można wydłużać blat,
co przydaje się, gdy spodziewamy
się gości. Do stołu świetnie pasują
wygodne i odporne na działanie
czynników zewnętrznych fotele
Coline.

nowość

2
3

4

1

228 zł
Fotel Coline

5059340125053
wym. 79 x 57 x 63 cm
rama aluminiowa, czarny

32
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meble tarasowe

Nie zapomnij
o transporcie

Dallas
i Toscana
Jesteś fanem metalowych konstrukcji?
To pokochasz te zestawy. W zestawie
Dallas fotele zostały w całości wykonane
z metalu, zaś stół to połączenie metalu
z hartowanym szkłem. W zestawie
Toscana fotele i stół wykonane
zostały z aluminium oraz drewna
eukaliptusowego.

1148 zł
Stół rozkładany
Toscana

3663602936596
wym. 180/240 x 99 x 74 cm
rama aluminiowa
blat z drewna
eukaliptusowego

Produkty zakupione
w sklepie
castorama.pl
dowozimy na terenie
całej Polski

możliwość łatwego
sztaplowania

79,98 zł
Fotel Dallas

3663602936138
wym. 87 x 55,9 x 54,9 cm
rama stalowa, szary

Ekspert
radzi
Jak konserwować
eukaliptusowe
powierzchnie?

338 zł
Stół Dallas

3663602936121
wym. 150 x 90 cm
rama stalowa, blat szkło
hartowane, szary

34

178 zł

Krzesło Toscana

3663602936602
wym. 56 x 61 x 87 cm
rama aluminiowa
drewno eukaliptusowe
czarny i brąz

Tuż po zakupie mebli
powierzchnie z drewna
eukaliptusowego należy
naoliwić specjalnymi
olejami do konserwacji
drewna lub po prostu
olejem lnianym. Meble
należy dokładnie oczyścić,
nałożyć olej i po godzinie
jego nadmiar ściągnąć
ściereczką – czynność
można powtórzyć dwa,
trzy razy.

35

ogrody 2021

meble tarasowe

Moorea
i Brusnik

Baru i Baradal
Kto lubi przyjmować gości, u tego
na tarasie musi zagościć stół Baradal
lub Baru z funkcją wydłużania
blatu. Połączenie aluminium i szkła
hartowanego nie tylko wygląda
niezwykle elegancko, ale jest
też trwałe i odporne na rdzę.

128 zł

Brakuje miejsca przy stole? Żaden
problem. Stoły Moorea i Brusnik
szybko i bez większego problemu
można powiększyć. Co więcej, do ich
prostej, nowoczesnej formy z łatwością
dopasujemy krzesła z innych kolekcji.

1998 zł

Fotel Batz

Stół rozsuwany Brusnik

5059340124933
wym. 59,5 x 56 x 86 cm
antracyt

5036581055905
wym. 180/240 x 100 x 76,5 cm
rama aluminiowa, hartowana płyta
laminowana, szary

1

128 zł

Fotel 5-pozycyjny Batz
3663602734574
wym. 58 x 70 x 109 cm
rama aluminiowa, czarny

248 zł

Fotel Batz

2 S
 tół rozsuwany Moorea
5059340124902
wym. 140/200 x 90 x 75 cm, szary
rama aluminiowa, blat szkło hartowane

5059340124940, szary
5059340124957, zielony
5059340124971, beżowy
wym. 59,5 x 56 x 86 cm
rama aluminiowa

878 zł

1598 zł

Stół rozsuwany Baradal

5036581055899
wym. 160/240 x 100 x 75 cm
rama aluminiowa, blat szkło hartowane

1

118 zł
Fotel Janeiro

5059340127408
wym. 56,5 x 76 x 94,5 cm
rama aluminiowa
antracyt

1398 zł

Stół rozsuwany Baru

3663602734420
wym. 200/300 x 90 x 72 cm
rama aluminiowa, blat szkło hartowane
antracyt

36

Zuza i Franek
2
Zuza i Franek mogą
pochwalić się sporą
grupą przyjaciół. Do tej
pory sporo też musieli
się nakombinować, żeby
wszystkich usadzić
przy jednym stole.
Dlatego rozkładany
stół Baru, to był strzał
w dziesiątkę. I teraz,
kiedy przyjaciele składają
im wizytę, szybko rozkładają
swój superstół.
37

ogrody 2021

meble tarasowe

Santorin
i Coline
nowość
Ani deszcz, ani słońce ich nie
wzrusza. Te aluminiowe meble są
odporne na warunki atmosferyczne,
do tego mają klasę i styl, więc
świetnie się prezentują i świetnie
użytkują.

228 zł
Fotel Coline

5059340125060
beżowy
wym. 79 x 57 x 63 cm
rama aluminiowa, beż

nowość

1848 zł
Stół rozsuwany
Santorin

5059340125046
wym. 180/260 x 100 x 75 cm
aluminium, beż

nowość

1348 zł

Stół rozsuwany Akoa

5059340125114
wym. 180/240 x 90 x 76 cm
drewniany blat, zielony

możliwość łatwego
sztaplowania

nowość

198 zł
218 zł
Fotel Santorin

5059340124995
wym. 80 x 54,5 x 57 cm
aluminium, beż
siedzisko tekstylne w zestawie
38

Fotel Akoa

5059340125121
wym. 83 x 55 x 55,5 cm
rama aluminiowa
eukaliptus, zielony

Akoa
W dużej rodzinie zawsze jest dużo
okazji do spotkań i pogaduszek. Tymi
najlepiej delektować się przy dużym
stole, który pomieści wszystkich
domowników. A po skończonej
rodzinnej naradzie szybko go złożymy,
tak jak i krzesła Akoa, które można
układać jedno na drugim.
Super, prawda?!
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fotele i huśtawki
wygodne
siedzisko
poduszki
w zestawie

Fotele
i huśtawki
Nie bujamy, w tych fotelach i huśtawkach
można naprawdę się zrelaksować! Bo od
zawsze wiadomo, że kołysanie wpływa
na nas uspokajająco. W błogi stan relaksu
stylowo wprowadzą wygodne fotele lub
praktyczne huśtawki z zadaszeniem,
w których można się zabujać.

798 zł

Fotel podwieszany
Jumi
5900410755192
wym. 95 x 83 cm
wys. 194 cm

998 zł
Fotel wiszący
Cocoon

5907795814834
wym. 70 x 72 cm
wys. 195 cm

nowość

898 zł
Fotel Samui

5902490744004
wym. 86 x 76 cm
wys. 130 cm
poduszka w zestawie

nowość

1198 zł
Fotel wiszący
Cannock
z poduszką

3663602723301
wym. 96 x 96 cm
wys. 198 cm

278 zł
Huśtawka
ogrodowa

3663602419457
wym. 170 x 110 cm
wys. 153 cm

798 zł
Huśtawka
Monte Carlo

1898 zł

Huśtawka Venezia z moskitierą
5904134070470
wym. 222 x 143 cm, wys. 173 cm
w zestawie poduszki i moskitiera

40

3663602419501
wym. 222 x 139 cm
wys. 158 cm

598 zł
Huśtawka Batz

3663602419464
wym. 194 x 120 cm
wys. 167 cm
41
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hamaki i leżanki

278 zł

5059340125343
wym. 183 x 57 x 24 cm
dostępne inne kolory

5059340125398
wym. 190 x 60 x 30 cm

Leżanka Curacao

Hamaki
i leżanki
Lubisz czasem pobujać w obłokach?
To na pewno polubisz się z hamakiem,
a także z leżanką. Nie ma nic lepszego
niż wygodnie wyciągnąć się na jednym
lub drugim, spojrzeć w niebo i pomarzyć.
A jak lubisz robić to w różnych częściach
ogrodu, to leżanki na kółkach będą jak
znalazł.

128 zł

118 zł

198 zł
Hamak Rural

3663602427629
wym. 144 x 209 cm

328 zł

448 zł

5059340125404
wym. 195 x 59 x 36 cm

3663602724537
wym. 200 x 65,5 x 33 cm
akacja

Leżanka Batz

Leżanka Denia

79,98 zł

Hamak kokon

5900410653474
wym. 70 x 70 x 140 cm

Hamak w paski
z łącznikiem

5900410064829
wym. 200 x 100 cm

548 zł

548 zł

8711245121000
wym. 195 x 65 x 22 cm

5059340125084
wym. 189 x 71 x 54,5 cm

Leżanka Daytona

kupuj na

castorama.pl
42

Leżanka Alona

Leżanka Santorin

328 zł
Hamak Visoke
na stelażu

3663602724018
wym. 200 x 100 cm

43
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parasole

198 zł

Parasol Carambole

5059340125824
wys. 249 cm
wym. 200 x 300 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
antracyt

548 zł
Parasol Mallorca

5059340125893
wys. 255, śr. 350 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
szary

Parasole
Marzy Ci się chwila wytchnienia od palącego
słońca? On roztoczy nad Tobą swój parasol
i wyczaruje przyjemny cień. Czy jest
niezawodny? Bez cienia wątpliwości!

428 zł
Parasol Capraia

5059340125855
śr. 300 cm
wys. 250 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
biały

258 zł
Parasol Malta
dostępny także
obciążnik do parasola
3663602723578
żywica 20 kg
99,98 zł

5059340125862
śr. 300 cm, wys. 255 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
szary

898 zł

Parasol Menorca

5059340125923
wym. 300 x 300 cm
wys. 265 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
szary

148 zł
Parasol
Carambole
półokrąg

5059340125800
śr. 225 cm, wys. 216 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
szary

1348 zł
Parasol Naya

198 zł

Parasol Carambole

5059340125794
śr. 270 cm, wys. 222 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
beżowy

44

5059340125947
wym. 300 x 300 cm
wys. 298 cm
poliester
aluminiowa konstrukcja
dostępny także
obciążnik do parasola
3663602723578
żywica 20 kg
118 zł

nowość
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pawilony i markizy

przesuwany
dach

Pawilony

Markizy

Jak wybrać
markizę?

Wszyscy kochamy słońce, jednak zbyt długa
ekspozycja na słońcu nie jest dobra ani dla nas,
ani dla roślin na naszym balkonie. Świetnym
rozwiązaniem jest markiza, którą możemy
wysunąć, gdy słońce będzie zbyt mocno
operować.

1. Wybierz rodzaj markizy

Pogoda bywa zmienna. Wiadomo
– czasem słońce, czasem deszcz.
Taki mamy klimat. Dlatego warto
zaopatrzyć się w pawilon, który
nie tylko osłoni, ale i wyznaczy
klimatyczny zakątek do spotkań
w ogrodzie.

1498 zł

bez
kasety

Pawilon ogrodowy Barnum

3663602419129, wym. 4 x 3 x 2,33 m
powłoka poliuretanowa, konstrukcja z aluminium
i stali, dach przesuwny

z kasetą
połówkową

z pełną
kasetą

Markiza ręczna
dwustronna Azores

3663602418757
wym. 4 x 3 x 2,4 m
poliester 220 g/m2
konstrukcja stalowa
ochrona przed promieniowaniem UV

2. Wybierz rodzaj mechanizmu

ręczny

558 zł

1148 zł

5059340125435
wym. 3 x 3 m
poliester, konstrukcja stalowa, szary

5059340125497, beż
3663602425083, antracyt

Pawilon Shamal

Pawilon Preston

698 zł

wym. 3 x 3 x 2,88 m
poliester, konstrukcja stalowa,
dach powłoka poliuretanowa

elektryczny

pilot

3. Dokonaj pomiaru
Szerokość — aby zabezpieczyć dom
przed promieniami słonecznymi, markiza
musi być o 10-50 cm szersza po każdej
stronie okna.
Długość — powinna być o 1 m dłuższa niż długość
planowanego zacienionego obszaru.

448 zł

Markiza balkonowa ręczna Torello
3663602418764, wym. 2 x 2,95 m
poliester 270 g/m2
ochrona przed promieniowaniem UV

szer. 4 m
dł. 3 m

558 zł

2198 zł

3663602419099
wym. 3 x 9 m, wys. 2,66 m
polietylen, konstrukcja stalowa, biały

5059340142111
wym. 3 x 3,6 x 2,21 m
konstrukcja z aluminium i stali
dach przesuwny, biały i szary

Pawilon ze ściankami Skye

46

Pawilon Beloye

2m

nowość

strefa cienia 2 m

1148 zł

Markiza balkonowa elektryczna
w półkasecie Suzie

3663602418788, wym. 3,8 x 3 m
poliester 270 g/m2
ochrona przed promieniowaniem UV
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place zabaw

238 zł

Piaskownica
z pokrywo-ławką
5908283361069
wym. 120 x 120 cm

498 zł

33,98 zł
Impregnat
do elewacji
drewnianych
Njord
0,75 l

638 zł

Huśtawka Ola

Plac zabaw Franek

3663602706083
wym. 215 x 250 cm, wys. 225 cm
drewno sosnowe, impregnacja ciśnieniowa
w cenie zestawu ślizg dł. 235 cm

3663602706090
wym. 280 x 235 cm, wys. 210 cm
drewno sosnowe
w cenie zestawu ślizg dł. 235 cm

do samodzielnego
pomalowania

5906725254818
dostępny
w 14 kolorach
45,31 zł/l

218 zł
Huśtawka Ula

3663602706076
wym. 220 x 160 cm
wys. 225 cm
impregnacja
ciśnieniowa

nowość

Place zabaw
Stwórz miejsce, w którym nieustannie
będzie słychać śmiech dzieci. Zorganizuj
przestrzeń, w której maluchy będą
świetnie się bawić i rozwijać różne
umiejętności.
48

848 zł
Huśtawka
z wieżą Janek

3663602706106
wym. 224 x 346 cm
wys. 277 cm
drewno sosnowe
impregnacja
ciśnieniowa, brązowa

1998 zł

Plac zabaw
Cubic Sigma
5902490693043
wym. 225 x 447 cm
wys. 210 cm
impregnacja ciśnieniowa
w cenie zestawu
ślizg dł. 230 cm

49
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place zabaw

248 zł

Piaskownica Żółw

0050743631566
wym. 109 x 100 x 38 cm
plastikowa

138 zł
Ślizg wodny
potrójny

498 zł

6942138954159
dł. 5,49 m

Trampolina

3663602706304
śr. 2,44 m, wys. 2,5 m, z siatką
3663602706311, śr. 3,66 m
898 zł
3663602706328, śr. 4,27 m
1128 zł

1348 zł

Domek dziecięcy
z podstawą

3663602706243
wym. 150 x 243 x 299 cm
drewno sosnowe

inspiracji
na castorama.pl

84,98 zł
Huśtawka
siodełko

5057741174731
wym. 37 x 36 x 42 cm

50

42,98 zł
Siodełko płaskie

5057741174748
wym. 38 x 15 x 7,5 cm

218 zł
Huśtawka
bocianie
gniazdo

5900410439863
śr. 100 cm
dostępna także
w innych
kolorach

77,98 zł
Ślizg wodny
podwójny

6942138983050
dł. 4,88 m
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baseny i akcesoria

Basen
Czas zanurkować w naszej ofercie basenów
i wybrać coś dla siebie. Mamy baseny dla
małych i dużych pływaków, dla miłośników
basenowych bąbelków i małych bąbelków,
które lubią potaplać się w wodzie. Jak widać
baseny to temat, który warto zgłębić.

148 zł

Brodzik dmuchany
akwarium

6942138973686
wym. 239 x 206 cm
w zestawie dmuchane
akcesoria

89,98 zł

89,98 zł

6942138947502
wym. 224 x 165 cm

6942138952285
wym. 173 x 170 cm

Jednorożec
dmuchany

Flaming
dmuchany

448 zł

Basen rozporowy technorattan
6942138968293
śr. 396 cm, wys. 80 cm
w zestawie filtracja

568 zł

718 zł

1598 zł

6942138981810
śr. 305 cm, wys. 76 cm
w zestawie filtracja

6942138949704
wym. 400 x 211 cm, wys. 81 cm
w zestawie filtracja

6942138983913
śr. 427 cm, wys. 107 cm
w zestawie filtracja, przykrycie, drabinka

Basen na stelażu

118 zł
Dozownik
pływający

3521686120822
komplet
do uzdatniania wody

52

138 zł

Zestaw chemii
basenowej Gamix

5903462005116
w zestawie chlor szok, pH plus
pH minus, alga off
tester zawartości chloru

678 zł

Filtracja piaskowa
6942138970562
wydajność 5000 l/h

1128 zł
Robot czyszczący
do basenów

6942138946840
wym. 35 x 35 x 49,5 cm

Basen na stelażu

Basen na stelażu cegła

1798 zł

3398 zł

6942138976915
wym. 427 x 250 cm, wys. 107 cm
w zestawie filtracja, przykrycie, drabinka

6942138987348
wym. 610 x 366 cm, wys. 122 cm
w zestawie filtracja, przykrycie, drabinka i dysze spa

Basen na stelażu z oknem

Basen na stelażu Comfort Jet cegła
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baseny i akcesoria

2298 zł

2598 zł

6942138975833
śr. 180 cm, wys. 66 cm
w zestawie pompa i przykrycie
jacuzzi wyposażone w diodę LED i pilota

6942138975925
wym. 180 x 180 cm, wys. 71 cm
w zestawie pompa i przykrycie

Jacuzzi Lay-Z-Spa Bali

Jacuzzi
Chcesz poczuć się wSPAniale? Polecamy
jacuzzi. Kąpiel z bąbelkami to cudowny relaks
– rozluźnia, łagodzi napięcia nerwowe
i, co więcej, poprawia procesy metaboliczne
oraz korzystnie wpływa na krążenie krwi.

nowość

798 zł

nowość

Pawilon do jacuzzi

6942138984095
wym. 390 x 390 cm, wys. 255 cm

39,98 zł

158 zł

6942138961409
wym. 50 x 50 cm, 8 szt.
pianka

6942138981216

Mata pod basen
lub jacuzzi

Jacuzzi Lay-Z-Spa Hawaii

2798 zł

5598 zł

6942138975918
śr. 196 cm, wys. 71 cm
w zestawie pompa i przykrycie

6942138975970
wym. 210 x 210 cm, wys. 80 cm
w zestawie pompa i przykrycie

Jacuzzi Lay-Z-Spa

Jacuzzi Lay-Z-Spa Malediwy

zawiera dwa
nadmuchiwane leżaki
i jedno dodatkowe
siedzenie pośrodku

Poduszka
do jacuzzi 2 szt.

34,98 zł

Uchwyt na napoje do jacuzzi
6942138981209
pasuje do wszystkich
jacuzzi Lay-Z-Spa
z wyjątkiem modelu Helsinki

3398 zł

Jacuzzi Lay-Z-Spa Helsinki

218 zł

1698 zł

6942138981735
bezprzewodowy
możliwość ładowania
w zestawie kabel USB

6942138975796
śr. 180 cm, wys. 66 cm
w zestawie pompa
przykrycie

Odkurzacz
podwodny do spa
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Jacuzzi Lay-Z-Spa
Miami Bestway

6942138975956
śr. 180 cm, wys. 66 cm
w zestawie pompa i przykrycie

kupuj na

castorama.pl
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oświetlenie ogrodowe

Oświetlenie
ogrodowe
Co powinno przyświecać przy wyborze lamp
ogrodowych? Na pewno ich funkcja – czy
mają oświetlać dużą powierzchnię, czy tylko
punktowo zaznaczać wybraną przestrzeń.
Ważne, aby formą pasowały do stylu ogrodu
i jego charakteru. Czy znajdziesz tu coś
idealnego do Twojego ogrodu? No jasne!

21,98 zł

21,98 zł

Lampa solarna LED

Lampa solarna stołowa

3663602891826
IP44, 5000 K, RGB
wym. 12 x 55,8 cm
stal nierdzewna
pęknięte szkło

Łańcuch solarny LED
5059340020464
IP44, 5000 K
5 kul o śr. 9 cm, dł. 3 m

3663602431008
IP44, 3000 K
pęknięte szkło

24,98 zł

29,98 zł

Latarenka
solarna mini

14,98 zł

34,98 zł

kupuj na

castorama.pl

Girlanda solarna
5059340131221
IP44, RGB

3663602430933
IP44, 3000 K
czarna

24,98 zł

Lampa solarna

Lampka solarna
szklana kostka

5059340095486
IP44, 7500 K
czarna

99,98 zł

4 kolory

Zestaw 8 lamp
solarnych

3663602431121
IP65, 7500 K
wym. 10 x 10 cm

5059340076829
IP44, 10000 K, RGB
lat

29,98 zł
Lampa solarna
kamień
5059340131115
IP44, 3000 K
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74,98 zł
Lampa wbijana
LED Candiac

5059340095486
IP44, 350 lm, 3000 K
regulowana głowica
stal szczotkowana

79,98 zł

39,98 zł

89,98 zł

3663602431077
IP65, 6000 K, RGB, biała
wym. 28 x 30 cm

5059340130842
IP44, 150 lm, 5000 K
czujnik ruchu IR
czarny

5059340077086
IP44, 2400 lm, 5000 K
czarny

Kula solarna Hansboro

Naświetlacz solarny

Naświetlacz LED

ra n c

j

i

g

wa

118 zł

Naświetlacz Dryden

3663602894537
IP44, 2 x 800 lm, 5000 K
czujnik ruchu
regulowana głowica
biały
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118 zł

Oprawa ogrodowa
LED Edna

3663602894032
2 x 180 lm, IP44, 3000 K
czarna

148 zł

118 zł

Kinkiet Tanakee

Girlanda Party

5901508310330
10 x E27, IP44, 3000 K
tylko na żarówki LED 36 V

118 zł

3663602893882
1 x E27, IP44
stal szczotkowana

89,98 zł

Kinkiet Candiac

84,98 zł

5059340095523
IP44, 2 x 350 lm
3000 K
z czujnikiem ruchu
stal szczotkowana
dostępne inne
elementy serii

Latarnia ładowana
przez USB
z głośnikiem Bluetooth
5059340020433
IP44, 6500 K
multikolor

Kinkiet LED Arne
5901508311917
1 x E27, IP44
czarny

148 zł

49,98 zł

118 zł

3663602895015
1 x E27, IP44
stalowa
dostępne inne
elementy serii

3663602895107
1 x E27, IP44
wys. 100 cm
stalowa

Lampa Hollis

Girlanda Party
5901508308191
10 x E27, IP44
tylko na żarówki
LED 36 V

Lampa Sherbrooke

Lampa stojąca
Liguria

89,98 zł

5903137202253
IP43, 1 x E27
wym. 17,5 x 96,5 cm
patyna
dostępne inne
elementy serii

Lampa wisząca
Arne
5901508311924
1 x E27, IP44
czarna

138 zł

lat

j
ra n c

99,98 zł

Kinkiet LED Gambell

3663602894513
800 lm, IP44, 3000 K
antracyt
dostępne inne elementy serii
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Lampa stojąca
Arne

i

g

wa

69,98 zł

148 zł
Lampa stojąca
Edna
5059340130989
1000 lm, IP44
4000 K
czarna

5901508311931
1 x E27, IP44
wys. 100 cm
czarna

39,98 zł

39,98 zł

3663602893271
1 x E27, IP44
czarna

3663602894957
1 x E27, IP44
czarna

Lampa ogrodowa
wisząca Varennes

Lampa stojąca
Varennes

inspiracji
na castorama.pl
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grille gazowe

Grille gazowe
Lubisz chrupnąć coś na świeżym powietrzu,
czyli – mówiąc wprost – wrzucić coś na ruszt?!
Witaj w wielomilionowym gronie grillożerców.
Zastanawiasz się nad wyborem grilla?
Jeśli od zapachu dymu wolisz zapach
grillowanych potraw – grill gazowy to strzał

nowość

w dziesiątkę. Jego zalety? Grill gazowy
uruchamia się w ciągu chwili, daje możliwość
utrzymania stałej temperatury pieczenia,
nie wytwarza dymu węglowego i jest bardziej eko.
Zresztą najlepiej jak przekonasz się sam.
Na ruszcie!

798 zł

Grill gazowy Tippah

5059340137728
ruszt stalowy
wym. rusztu 62 x 43 cm
wys. grilla 106 cm

Wojtek
Wojtek, głowa całkiem
sporej rodziny, lubi mieć
wszystko pod kontrolą,
dlatego zdecydował się na
grill gazowy. Ceni w nim
możliwość regulowania
temperatury pieczenia za
pomocą pokręteł. Poza tym
Wojtek twierdzi, że nie lubi
robić „zadymy”, a z grilli
gazowych nie wydobywa
się dym, dzięki czemu
przygotowane potrawy
są zdrowsze.

12 osób
12 osób

1498 zł

Grill gazowy XL Hit 4.1
z żeliwem
4000810122523
ruszt żeliwny
wym. rusztu 65 x 40 cm
wys. grilla 126 cm
wąż i reduktor do butli
gazowej w zestawie

398 zł

Grill gazowy Mygar

3663602496618
ruszt stalowy
wym. rusztu 50 x 36 cm
wys. grilla 98 cm

60

6 osób

698 zł

Grill gazowy Tarhar

5036581092092
ruszt stalowy
wym. rusztu 62 x 40 cm
wys. grilla 111 cm

12 osób

1098 zł

Grill gazowy L Hit 3.1

12 osób
4000810127573
wym. rusztu 55 x 40 cm
wys. 105,5 cm
ruszt żeliwny
wąż i reduktor do butli gazowej
w zestawie
61
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Nie zapomnij
o transporcie

12 osób

1598 zł

Produkty zakupione
w sklepie
castorama.pl
dowozimy na terenie
całej Polski

Grill gazowy
Owsley 3.0

5059340137858
ruszt żeliwny
wym. rusztu 60 x 44 cm
wys. grilla 118 cm
wąż i reduktor do butli gazowej
w zestawie

16 osób

1898 zł
Grill gazowy
Owsley 4.1

5059340137919
ruszt żeliwny
wym. rusztu 80 x 44 cm
wys. grilla 118 cm
wąż i reduktor do butli
gazowej w zestawie

16 osób

8 osób

16 osób

3298 zł

998 zł

Grill gazowy
Miton

Grill gazowy Owsley 2.0

5059340137780
ruszt żeliwny
wym. rusztu 40 x 44 cm
wys. grilla 118 cm
wąż i reduktor do butli gazowej
w zestawie

62

nowość

4000810126606
ruszt żeliwny
wym. rusztu 70 x 46 cm
wys. grilla 145 cm
wąż i reduktor do butli
gazowej w zestawie

2598 zł

Grill gazowy Freestone

5059340139555
ruszt żeliwny
2 ruszty o wymiarze 40 x 44 cm
wys. grilla 118 cm
wąż i reduktor do butli gazowej
w zestawie

nowość
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Seria grilli Triton

nowość

Patrząc na funkcje grilli Triton, śmiało można
powiedzieć, że to nie grille, a ogrodowe kuchnie. Można
przygotować na nich posiłek jednocześnie nawet dla
16 osób. Z tymi grillami będzie i dużo, i pysznie.

16 osób

2598 zł
Grill Triton 4.1

4000810129621
ruszt żeliwny
wym. rusztu 65 x 44 cm
wys. grilla 140 cm
wąż i reduktor do butli
gazowej w zestawie

8 osób

1998 zł
Grill Triton 2.1

4000810129188
ruszt żeliwny
wym. rusztu 48 x 44 cm
wys. grilla 140 cm
wąż i reduktor do butli
gazowej w zestawie

16 osób

4398 zł
Kuchnia gazowa 6.1

4000810121205
ruszt żeliwny, wym. rusztu 94 x 43 cm
wys. grilla 121 cm
wąż i reduktor do butli gazowej w zestawie

29,98 zł
Reduktor Quick
do butli 8 kg
5904213009162

158 zł
Butla domowa
8 kg

12 osób

2498 zł
Grill Triton 3.1

4000810129645
ruszt żeliwny
wym. rusztu 65 x 44 cm
wys. grilla 140 cm
wąż i reduktor do butli
gazowej w zestawie
64

12 osób

2998 zł

5904213009179
dostępny również

Gaz do butli 8 kg
5904213009186
44,98 zł

Grill gazowy Inox 4.1

4000810121014
ruszt żeliwny
wym. rusztu 72,6 x 43,2 cm
wys. grilla 121 cm
wąż i reduktor do butli gazowej w zestawie
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158 zł

Grill węglowy Barren
3663602706687
śr. rusztu 60 cm
wys. grilla 42 cm

74,98 zł
Grill węglowy
okrągły

6 osób

5904842119126
śr. rusztu 41 cm
wys. grilla 73 cm

178 zł

Grill węglowy Eiger
3663602771029
śr. rusztu 44 cm
wys. grilla 78 cm

6 osób

6 osób

428 zł

Grill węglowy Rockwell
3663602706748
śr. rusztu 54,5 cm
wys. grilla 105 cm

8 osób

8,98 zł

Brykiet drzewny

Grille węglowe
Planujesz grillowanie w plenerze? To dobrze
się składa, bo te grille węglowe są wprost
do tego stworzone. Są łatwe w transporcie,
lekkie i – co najważniejsze – nadają potrawom
niepowtarzalny smak i zapach. To „must have”
zapalonych grillożerców.

66

4000810009350
brykiet drzewny
2,5 kg

118 zł

218 zł

Grill węglowy Russel
3663602706700
śr. rusztu 54 cm
wys. grilla 97 cm

8 osób

Zestaw akcesoriów
do grillowania
5059340138060
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4 osoby

79,98 zł

Grill żeliwny Beczka
5904842116309
śr. rusztu 35,5 cm
wys. grilla 38 cm

12 osób

618 zł

168 zł

Grill węglowy Barrel
4000810115310
wym. rusztu 39 x 75 cm
wys. 94 cm

Grill okrągły
wiszący

5904842119034
śr. rusztu 46 cm
wys. grilla 73 cm

14 osób

nowość

1198 zł

Grill węglowy wózek Komfort XL
4000810115150
ruszt żeliwny
wym. rusztu 79,5 x 42 cm
wys. 110 cm

nowość

558 zł

10 osób

Grill węglowy
Komfort Basic

4000810115280
ruszt żeliwny
wym. rusztu 53 x 42 cm
wys. grilla 115 cm

15,48 zł
Termometr
do pieczenia
mięs Terdens

21,98 zł

Szpikulce do grilla
5059340138107

5901733000815
8 osób
16 osób

27,98 zł

32,98 zł

5059340137995

5059340138152

Pędzel do grilla

Szczypce do grilla

39,98 zł

Czyścik do grilla
2w1
5059340138039
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458 zł

Grill węglowy Zelfo

5036581056414
wym. rusztu 85 x 46,5 cm
wys. grilla 97,5 cm

228 zł
Grill Longley

3663602706717
wym. rusztu 34 x 69,5 cm
wys. grilla 71 cm
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848 zł

Grille betonowe

Grill betonowy
Oslo
5903263323020
wym. rusztu
70 x 40 cm
wys. 188 cm

Grill betonowy na stałe wpisze się w krajobraz
Twojego ogrodu. Raz postawiony, zostanie
w tym miejscu na długie lata i długie lata
będzie Ci służył, gdyż jest wyjątkowo odporny
na działanie warunków atmosferycznych.
To naprawdę mocny zawodnik.

198 zł

Ogrzewacz
tarasowy Diogo
3663602705482
śr. 38
wys. 69 cm

218 zł
Palenisko
z kratką Tinaga

3663602705529
śr. 59 cm, wys. 52 cm

nowość

598 zł
Palenisko

498 zł
Grill betonowy

4000810117147
wym. rusztu 46 x 32 cm
wys. 188cm

4000810118113
wym. 75 x 75 cm
wys. 60 cm

1998 zł
Grill wędzarnia
Musalla
5903263323204
wym. rusztu
70 x 38 cm
wys. 188 cm

298 zł
Ogrzewacz
tarasowy Etinas
3663602705499
wym. 50 x 46 cm
wys. 112 cm

318 zł

Palenisko ogrodowe
4000810117642
śr. 80 cm, wys. 32 cm
dostępne również
4000810221158
śr. 60 cm, wys. 34 cm
228 zł
4000810221141
śr. 70 cm, wys. 33 cm
258 zł

298 zł
Palenisko Ulong

3663602705512
śr. 56 cm
wys. 56 cm
miska ogniowa z żeliwa
stojak stalowy
z matowym
wykończeniem
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urządzanie

Wygospodaruj
przestrzeń
na spełnianie
swoich marzeń
Ta wokół domu idealnie się do tego nadaje.
Najpierw dobrze ją sobie wyznaczyć.
Zacznij od ogrodzenia. A reszta też pięknie się
ułoży – deski na tarasie czy kostka brukowa.
Pamiętaj, wszystko w Twoich rękach!

urządzanie
74
76
82
88
94
98
102
134
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porady i inspiracje
ogrodzenia kompozytowe
ogrodzenia drewniane
ogrodzenia metalowe
osłony i siatki
impregnaty i farby
taras i nawierzchnia
przechowywanie
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projekt ogrodu

cichy
zakątek

miejsce
na wspólny posiłek

W zaciszu
ogrodu
Niech Twój ogród stanie się azylem, w którym
będziesz mógł schronić się przed zgiełkiem
świata. Dobrze zaplanowany i zaaranżowany
ogród pozwoli Ci złapać oddech i naładować
baterie.

Zaaranżuj miejsce,
w którym będziesz mógł
cieszyć się odpoczynkiem
w otoczeniu roślin.

Gwarancja spokoju
Ogrodzenie to świetna metoda na ograniczenie
dopływu hałasu — wybór opcji zabudowanej
(bez szczelin) zapewni najlepszy efekt. Można
również zdecydować się na żywopłot, który będzie
jednocześnie tłumił dźwięki i cieszył estetycznym
wyglądem.

Podział ogrodu
na strefy
Umiejętne wyodrębnienie części
w ogrodzie pozwoli w pełni wykorzystać
jego przestrzeń. Poszczególne strefy
mogą pełnić funkcje szklarni, miejsca
do spożywania posiłków, tarasu
z oświetleniem zewnętrznym
czy zacisznego zakątka.

Czujesz na
sobie wzrok
przechodniów
i sąsiadów?
Zieleń pozwoli Ci stworzyć
strefę komfortu i zyskać
poczucie prywatności.
Co ważne, rośliny można
szybko przenosić z miejsca
na miejsce! Bambus osiąga
wysokość nawet 8 metrów,
a dodatkowo jest prosty
w uprawie i pielęgnacji.
74

Panele dekoracyjne Neva
zapewniają prywatność,
a jednocześnie nie
ograniczają dostępu
do światła.

miejsce do sadzenia roślin
i majsterkowania

przestrzeń
do relaksu
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ogrodzenia kompozytowe

Nie zapomnij
o transporcie

Ogrodzenia
kompozytowe
Ogrodzenia kompozytowe nie tylko świetnie
wyglądają, ale też zachowują doskonałą formę
przez długie lata. Kompozyt to tworzywo
nowej generacji – charakteryzuje się wysoką
odpornością na działanie mechaniczne
i czynniki pogodowe.

Produkty zakupione
w sklepie
castorama.pl
dowozimy na terenie
całej Polski

328 zł

1

Przęsło aluminiowe
Neva poziome
3663602432258
wym. 179 x 44 x 2,1 cm

798 zł

2

118 zł/opak.

1 Moduł aluminiowy

Neva

3663602943020
wym. 88 x 179 cm
panel dekoracyjny
motyw liści
szary

Zestaw 3 desek
kompozytowych Neva
3663602942986
wym. 179 x 16 cm, szary

2

428 zł

2 Moduł akrylowy Neva
3663602943044
wym. 88 x 179 cm
przezroczysty
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1

Bogusia i Waldek

998 zł

1 Furtka aluminiowa Neva
3663602943068
wym. 93 x 171 cm, szary

3498 zł

2 Brama aluminiowa Neva
3663602759881
wym. 350 x 174 cm
antracyt

Bogusia to dusza
artystyczna, Waldek
– praktyczna. Dlatego,
planując ogrodzenie
szukali rozwiązania, które
połączy oba te aspekty.
Linia Neva to idealne
połączenie prostoty
z wyrafinowaniem.
Ażurowe wstawki subtelnie
nawiązują do ogrodowej
roślinności, zaś kompozyt
gwarantuje wysoką
odporność na działanie
warunków
atmosferycznych.

2
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798 zł

Moduł aluminiowy
dekoracyjny Neva
3663602760009
wym. 88 x 179 cm
taupe, motyw liści

49,98 zł

Listwy wykończeniowe
Neva 2 szt.
3663602759980
taupe

448 zł

49,98 zł

Moduł aluminiowy
dekoracyjny Neva
3663602760016
wym. 179 x 44 cm
perforowany

56,98 zł

Metalowa podstawa
słupa Neva
3663602431893
wym. 15 x 15 x 40 cm

80

79,98 zł

Listwy wykończeniowe
Neva 2 szt.
3663602942948
dł. 179 cm, aluminiowe

148 zł

Słupek aluminiowy Neva
3663602431879
wys. 183 cm, antracyt

56,98 zł
Metalowa
podstawa
słupka Neva

3663602432166
wym. 15 x 15 x 40 cm
taupe

Aluminiowy
słupek Neva

3663602432142
wys. 95 cm
taupe

118 zł

Zestaw 3 desek
kompozytowych
Neva

3663602759935
wym. 2,2 x 15,7 x 179 cm
taupe

kupuj na

castorama.pl
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Ogrodzenia
drewniane

ogrodzenia drewniane

7,48 zł

Drewniany profil
wykończeniowy Neva

Zalet ogrodzeń drewniany naturalnie jest wiele – mają
duże walory dekoracyjne, są łatwe w montażu, świetnie
wpasowują się w otoczenie ogrodu, są ponadczasowe
i odpowiednio konserwowane – długo spełniają swoje
zadanie. Jednym słowem - są w dechę!

3663602949336
dł. 179 cm
impregnowany ciśnieniowo

13,98 zł

Słupek drewniany
Neva połówka

3663602949312
wys. 180 cm
impregnowany ciśnieniowo

17,98 zł

92,98 zł

108 zł

3663602433095
wym. 180 x 180 cm
rama 30 x 45 mm
brązowy
impregnowany
ciśnieniowo
dostępny także
3663602433101
wym. 90 x 180 cm
rama 30 x 45 mm

3663602433286
wym. 180 x 180 cm
rama 30 x 45 mm
brązowy
impregnowany
ciśnieniowo
dostępny także
3663602433293
wym. 90 x 180 cm
rama 30 x 45 mm

Płot drewniany
Arve

Płot drewniany
Arve łuk

61,98 zł

76,98 zł

168 zł

158 zł

3663602433330
wym. 180 x 180 cm
rama 30 x 45 mm
brązowy
impregnowany
ciśnieniowo

3663602433323
wym. 180 x 180 cm
rama 30 x 45 mm
brązowy
impregnowany
ciśnieniowo

Płot z łukiem
i kratką

Płot drewniany
łuk

Listwa drewniana
pióro-wpust Neva

3663602949343
wym. 13 x 179 cm
impregnowana ciśnieniowo

178 zł

Płot drewniany

74,98 zł

Kratka drewniana
sosnowa Neva

3663602942504
wym. 180 x 180 cm
rama 40 x 60 mm
brązowy
impregnowany
ciśnieniowo
dostępny także
3663602942511
wym. 90 x 180 cm
rama 40 x 60 mm

118 zł

198 zł

Płot drewniany
z kratką

3663602942528
wym. 180 x 180 cm
rama 40 x 60 mm
brązowy
impregnowany
ciśnieniowo
dostępny także
3663602942535
wym. 90 x 180 cm
rama 40 x 60 mm

148 zł

3663602949350
wym. 52 x 179 cm

82
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ogrodzenia drewniane

39,98 zł

Płot lamelowy Bryza

3663602948988
wym. 180 x 180 cm
rama 18 x 37 mm
drewno sosna
impregnowany ciśnieniowo
dostępny także
3663602948995
wym. 90 x 180 cm, rama 18 x 37 mm
drewno sosna
impregnowany ciśnieniowo

29,98 zł

61,98 zł

Płot sztachetowy Mekong
3663602942627
wym. 180 x 100 cm
zielony
impregnowany ciśnieniowo

99,98 zł

Płot Douro

3663602431664
wym. 180 x 180 cm
rama 35 x 45 mm
zielony
impregnowany ciśnieniowo

dostępny także
3663602431671
wym. 90 x 180 cm
rama 35 x 45 mm

76,98 zł

208 zł
Płot drewniany

61,98 zł

Płot panel prosty

79,98 zł

Impregnat Drewnochron
express 5 l
5904000011859
dostępny
w 9 kolorach
16 zł/l
84

89,98 zł

Impregnat
Vidaron 4,5 l

3663602433347
wym. 180 x 180 cm
rama 35 x 45 m
antracyt
impregnowany ciśnieniowo

3663602432593
wym. 180 x 180 cm
rama 25 x 35 mm
zielony
impregnowany ciśnieniowo
dostępny także
3663602432609
wym. 90 x 180 cm
rama 25 x 35 mm
impregnowany ciśnieniowo

45,98 zł

5903973142478
dostępny
w 10 kolorach
20 zł/l
85

ogrody 2021

ogrodzenia drewniane

Nie zapomnij
o transporcie

Produkty zakupione
w sklepie
castorama.pl
dowozimy na terenie
całej Polski

28,98 zł
Kratka prosta

3663602430162
wym. 183 x 61 cm
impregnowana
ciśnieniowo
brązowa
dostępne również
inne wymiary

15,98 zł
Kratka skośna

3663602430377
wym. 120 x 68 cm
impregnowana
ciśnieniowo
brązowa

208 zł

Panel wenecki Lemhi

5059340046303
wym. 180 x 180 x 3,6 cm
impregnowany ciśnieniowo

41,98 zł

Kratka drewniana
do pnączy

3663602430711
wym. 180 x 45 cm
impregnowana ciśnieniowo
zielona

dostępne także
3663602726272, brązowy
wym. 5 x 180 x 15 cm

Kratka łukowa

3663602430322
wym. 180 x 90 cm
impregnowana ciśnieniowo
zielona
dostępne również
inne wymiary

Kotwa stalowa

5903427744012
wym. 7,1 x 7,1 x 75 cm
ocynkowana

16,48 zł
Podpora
ze śrubami

3663602943235
wym. 70 x 70 x mm
ocynkowana

9,98 zł

Zestaw
4 uchwytów
do płotów

3663602943419
ocynkowane

9,98 zł

9,98 zł

3663602430681
opakowanie 10 szt.

3663602433187
wym. 4,5 x 4,5 x 180 cm
impregnowana ciśnieniowo
dostępna także
3663602433200, wym. 7 x 7 x 180 cm

Zestaw
montażowy

Rollborder
drewniany

3663602726258
wym. 5 x 180 x 15 cm
zielony

118 zł

15,48 zł

13,48 zł

14,48 zł

3663602726265, zielony
wym. 6 x 200 x 25 cm

29,98 zł

3663602726289, brązowy
wym. 6 x 200 x 25 cm

32,98 zł

Kantówka drewniana

17,98 zł
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ogrodzenia metalowe

Ogrodzenia
metalowe

198 zł

Ogrodzenia z metalu cechują
się solidnością i wytrzymałością.
Ponadto są łatwe w pielęgnacji,
odporne na odkształcenia
i działanie szkodliwych warunków
atmosferycznych. Nie tylko ładnie
się prezentują, ale też są trudne
do sforsowania – ostro bronią
swojego terytorium.

Furtka Rodos 2
lewa/prawa
5900652459476,
5900652459483
wys. 150 cm
szer. 90 cm

99,98 zł

system
ogrodzeń
malowany
proszkowo

5900652459490
wys. 120 cm
szer. 200 cm

kolor
czarny

Przęsło Rodos 2

598 zł
5900652459469
wys. 150 cm
szer. 400 cm

system ogrodzeń
malowany proszkowo,
ocynkowany, czarny
1

Przęsło Flores
5903641450171
wys 120 cm, szer. 200 cm

698 zł

1

Furtka Paros
lewa/prawa
5903641450072, 5903641450065
wys. 150 cm, szer. 90 cm

258 zł

88

3

Brama
dwuskrzydłowa
Rodos 2

system ogrodzeń
malowany proszkowo,
ocynkowany, antraytowy

1

2

1

2

2 Brama Paros
5903641450003
wys. 150 cm, szer. 400 cm

748 zł

2 Furtka Flores

lewa/prawa

5903641450164, 5903641450157
wys. 150 cm, szer. 90 cm

558 zł

3 Brama Flores
5903641450096
wys. 150 cm, szer. 400 cm

1798 zł

3

3 Przęsło Paros
5903641450089
wys. 150 cm, szer. 200 cm

198 zł

398 zł

418 zł

1548 zł

5903427775757
wys. 145 cm, szer. 200 cm
malowane proszkowo
ocynkowane, czarne

5902360103566, 5902360103573
wys. 175 cm, szer. 105 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, czarna

5902360103542
wys. 175 cm, szer. 400 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, czarna

Przęsło Alicja 2

Furtka Alicja 2 z zamkiem lewa/prawa

Brama Alicja 2 z zamkiem
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ogrodzenia metalowe

system ogrodzeń malowany
proszkowo, ocynkowany,
antracytowy
wypełnienie kompozytowe
w kolorze antracytowym

498 zł

548 zł

1798 zł

5900652450169
wys. 120 cm, szer. 200 cm
malowane proszkowo
ocynkowane, antracyt

5900652450152
wys. 154 cm, szer. 90 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, antracyt

5900652450091
wys. 154 cm, szer. 400 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, antracyt

Przęsło Lara

Furtka Lara uniwersalna

Brama Lara

1

1

3

2

1

Furtka Elba
prawa/lewa
5903641450249, 5903641450256
wys. 150 cm, szer. 90 cm

848 zł

2

2 Brama Elba
5903641450188
wys. 150 cm, szer. 400 cm

2248 zł

3

3 Przęsło Elba
5903641450263
wys. 120 cm, szer. 200 cm

798 zł

system ogrodzeń
malowany proszkowo,
ocynkowany, antraytowy

1

Przęsło Daria 2
5900652459438
wys. 120 cm, szer. 200 cm

198 zł

90

2 Furtka Daria 2 lewa/prawa
5900652459414, 5900652459421
wys. 150 cm, szer. 90 cm

328 zł

3 Brama Daria 2
5900652459407
wys. 150 cm, szer. 400 cm

998 zł

398 zł

428 zł

5901891476941
wys. 120 cm, szer. 200 cm
malowane proszkowo
ocynkowane, antracyt

5901891476958
wys. 150 cm, szer. 90 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, antracyt

Przęsło Brava

Furtka Brava

1498 zł
Brama Brava

5901891476965
wys. 150 cm, szer. 400 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, antracyt
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628 zł

498 zł

Furtka Imperial z zamkiem
lewa/prawa

Przęsło Imperial

5902360122826
wys. 120 cm, szer. 200 cm

5902360122857, 5902360122864
wys. 150 cm, szer. 100 cm

system bezsłupkowy
system ogrodzeń malowany proszkowo,
ocynkowany, antracytowy
system ogrodzeń
ocynkowany,
malowany proszkowo,
antracytowy

1998 zł

Brama dwuskrzydłowa
Imperial z zamkiem
5902360122918
wys. 150 cm, szer. 400 cm

948 zł
Furtka Lotos
lewa/prawa

5902360129764, 5902360129771
wys. 150 cm, szer. 90 cm

958 zł

3198 zł

5902360129870
wys. 150 cm, szer. 200 cm

5902360129726
wys. 150 cm, szer. 400 cm

Przęsło Lotos

Brama Lotos

lata

598 zł

898 zł

2198 zł

5901122311171
wys. 118 cm, szer. 200 cm
malowane proszkowo
ocynkowane, antracyt

5901122311188, 5901122311041
wys. 158 cm, szer. 90 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, antracyt

5901122311034
wys. 158 cm, szer. 400 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, antracyt

Przęsło Leda

92

Furtka Leda lewa/prawa

Brama Leda

ra n c

j

i

g

wa

1298 zł

1598 zł

8032595791218
szer. skrzydła do 2,5 m, wys. maks. 2 m,
2 siłowniki z centralą, 2 piloty,
2 fotokomórki, lampa sygnalizacyjna

3660849589639
szer. skrzydła do 2,5 m
wys. maks. 2 m, 2 siłowniki z centralą 2 piloty, 2 fotokomórki,
lampa sygnalizacyjna, zdalne sterowanie
przy użyciu smartfona za pośrednictwem centrali
TaHoma Somfy

Napęd do bram skrzydłowych
XW532KM Moovo

Napęd do bram dwuskrzyłowych Somfy Essential
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osłony

118 zł

Mata imitacja liści
3663602732167
wym. 100 x 200 cm
dostępny również
8004944079049
wym. 100 x 300 cm

158 zł

118 zł

Osłony

Mata osłaniająca
PVC

118 zł

Czasem dobrze jest się odgrodzić od hałasu
dobiegającego z ulicy czy ciekawskich
spojrzeń sąsiadów. Osłony balkonowe
nie tylko zapewnią intymność i zminimalizują
hałas, ale również zabezpieczą rośliny przed
szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi.

3663602732228
wym. 100 x 300 cm
szara

Osłona oczkowana

55,98 zł/mb

5908311932896
wym. 100 x 300 cm
miedziana
5908311932902
antracyt
5908311932919
szara

Osłona balkonowa

3663602218739
szer. 100 cm, brązowy
dostępna również w innych kolorach

74,98 zł

1

Mata trzcinowa

74,98 zł

5902110005133
wym. 100 x 600 cm

Mata wiklinowa

5902110025056
wym. 100 x 300 cm

2

49,98 zł

Mata bambusowa półłupana
3663602427971
wym. 100 x 300 cm

1

Mata osłaniająca

3663602731887
wym. 120 x 1000 cm
zielona

69,98

94

2 Mata osłaniająca
3663602732037
wym. 100 x 300 cm
szara

99,98 zł

kupuj na

castorama.pl
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siatki i panele ogrodzeniowe

99,98 zł

Panele ogrodzeniowe

Siatka pleciona
5903427749574
wym. 1,5 x 10 m
oczko 6 x 6 cm
drut 2,4 mm
zielona

Siatki

kod

kolor

wymiary
[cm]

drut
Ø [mm]

cena
[zł]

Furtka uniwersalna
ze słupkami

3663602730941

ocynkowana

150 x 100

4

448

Furtka uniwersalna
ze słupkami

3663602730903

ocynkowana
antracytowa

150 x 100

4

498

nazwa produktu

498 zł

Jeśli szukasz ekonomicznego rozwiązania
w kwestii ogrodzenia, to warto postawić
na siatkę. Ogrodzenie z siatki sprawdzi się
szczególnie, jeśli musimy ogrodzić duży
teren – stosunkowo niski koszt materiału
sprawia, że siatka to budżetowo najlepsze
rozwiązanie.

Panel ogrodzeniowy

59,98 zł

5412298371901
wym. 153 x 250 cm
śr. drutu 3,2 mm
ocynkowany, zielony

Siatka ogrodzeniowa
heksagonalna

3663602730859
wym. 150 x 100 cm, śr. drutu 4 mm
ocynkowana, zielona

kod

kolor

wymiary
[cm]

drut
Ø [mm]

cena
[zł]

Panel
ogrodzeniowy

5412298385519

ocynkowany

153 x 250

3,2

39,98

Panel
ogrodzeniowy

5412298375466

ocynkowany
antracytowy

153 x 250

3,2

49,98

Panel
ogrodzeniowy

5412298385540

ocynkowany

153 x 250

4

99,98

Panel
ogrodzeniowy

5903427777867

ocynkowany
zielony

153 x 250

4

108

Panel
ogrodzeniowy

5902360114760

ocynkowany
antracytowy

153 x 250

4

108

nazwa produktu

49,98 zł

Furtka uniwersalna ze słupkami

698 zł

3663602731122
wym. 1 x 10 m
oczka 2,5 x 2,5 cm
stal ocynkowana

Brama panelowa

5901891477085
wym. 150 x 400 cm
śr. drutu 4 mm
ocynkowana, zielona

79,98 zł
Siatka zgrzewana
3663602728580
wym. 0,8 x 10 m
oczka 10 x 5 cm
gr. 2,2 mm
zielona

39,98 zł
Siatka typ 404
5905620013667
wym. 0,5 x 5 m
zielona

nazwa produktu

kod

kolor

wymiary
[cm]

drut
Ø [mm]

cena
[zł]

Brama panelowa

5901891477078

ocynkowana

150 x 400

4

598

Brama panelowa

5903641450294

ocynkowana
antracytowa

150 x 400

4

698

inspiracji
na castorama.pl

Pełna gama siatek dostępna w sklepach i na castorama.pl
Dostępne również inne wysokości paneli, furtek i bram.
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środki ochrony drewna i metalu

Malowanie
i impregnowanie
drewna

Środki
do ochrony
metalu i drewna

64,98 zł

158 zł

5904000035992
dostępna w 10 kolorach
86,64 zł/l

dostępna
w 18 kolorach
63,20 zł/l

Lakierobejca
Lakierobejca
pogodoodporna
Sadolin Extra 2,5 l
do drewna Bondex 0,75 l 5904078200476

Nadaj nowy wygląd elewacjom, ogrodzeniom
czy tarasom dzięki odpornym na warunki
atmosferyczne farbom, lazurom i olejom.
Bo o to, co nam służy, warto dbać.

138 zł

Olej do tarasów
V33 2,5 l

Malowanie elementów metalowych,
drzwi i okien na zewnątrz

29,98 zł

34,98 zł

Emalia
ftalowo-alkidowa
Dekoral 0,9 l

Rozpuszczalnik
Hammerite 0,5 l

5904000820253
dostępna
w 30 kolorach
33,31 zł/l

5903525720017
69,96 zł/l

37,98 zł

Farba do metalu Hammerite
prosto na rdzę 0,7 l
5011867046723
dostępna w 32 kolorach
54,26 zł/l

98

29,98 zł
Emalia alkidowa
Jedynka 0,9 l
5902829150728
dostępna
w 29 kolorach
33,31/l

3153895165099
Dostępny
w 3 kolorach
55,20 zł/l

kupuj na

castorama.pl

34,98 zł

128 zł

128 zł

178 zł

188 zł

3663602952541

5906725254412
dostępny
w 14 kolorach
25,60 zł/l

5904000001263
28,44 zł/l

5904000005872
dostępny
w 15 kolorach
19,78 zł/l

5904078212707
dostępny
w 14 kolorach
20,89 zł/l

Zestaw pędzli
do impregnacji
drewna 4 szt.

Impregnat do elewacji
drewnianych Njord 5 l

Impregnat
grunt do drewna
Drewnochron 4,5 l

Impregnat
Drewnochron Extra 9 l

Impregnat
Sadolin Classic 9 l
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farby elewacyjne

Tynki z mieszalnika

Farby
elewacyjne
i tynki
Wybierając farbę elewacyjną sprawdź
na opakowaniu do jakiego podłoża jest
przeznaczona. Produkty silikonowe można
stosować na tynkach cementowo-wapiennych,
wapiennych, murach z cegły, a także tynkach
syntetycznych, z kolei tynki wapienne
wymagają farb o dobrej paroprzepuszczalności.

Rozwiązania
z mieszalnika

Gotowe farby elewacyjne

128 zł

Podkład pod tynk do mieszalnika
Valspar Pro 15 kg
5055018186654
8,53 zł/kg

138 zł

Tynk akrylowy Valspar Pro
baza do mieszalnika 25 kg
5055018186616
5,52 zł/kg

198 zł

Tynk silikonowy Valspar Pro
baza do mieszalnika 25 kg

148 zł
Akrylowa farba
fasadowa
GoodHome 10 l
3663602521884
dostępna
w 8 kolorach
14,80 zł/l

5055018186630
7,92 zł/kg

54,98 zł

Farba do parapetów
zewnętrznych
GoodHome 2,5 l

3663602520597
odporna na wodę stojącą
dostępna w 7 kolorach
21,99 zł/l

Farby i emalie
z mieszalnika

Oferujemy aż 1000 specjalnie wyselekcjonowanych
kolorów, które sprawdzą się na każdej powierzchni,
zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.
Zapewniamy także usługę dokładnego dopasowania
barwy z palety 2,2 mln kolorów.

Silikonowa farba fasadowa
GoodHome 10 l
3663602522041
dostępna
w 8 kolorach
19,80 zł/l

Akrylowa farba
fasadowa Dulux
Weathershield
Extreme 10 l
5904078207611
dostępna
w 8 kolorach
21,80 zł/l

178 zł

Akrylowa farba
fasadowa Dulux
Weathershield
Complete 10 l

5904078207413
dostępna w 7 kolorach
17,80 zł/l

32,98 zł

49,98 zł

3663602573470

5055018173425

Emalia zewnętrzna
Valspar Pro do
drewna i metalu 1 l

268 zł
Silikonowa farba
fasadowa
Valspar Pro 10 l

59,98 zł

Farba do podłóg
tarasowych
GoodHome 2,5 l
3663602574149
23,99 zł/l

5055018173630
26,80 zł/l

168 zł

228 zł

3663602572305
16,80 zł/l

3663602572428
22,80 zł/l

Akrylowa
farba fasadowa
GoodHome 10 l

100

198 zł

Dekoracyjna
farba ogrodowa
GoodHome 1 l

Nie znalazłeś wymarzonego koloru
wśród farb gotowych? Nic straconego,
chętnie przygotujemy dla Ciebie farbę
spełniającą Twoje oczekiwania.
Farby wysokiej jakości na wszystkie
podłoża gotowe w 5 minut!

218 zł

Silikonowa farba
fasadowa
GoodHome 10 l
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taras i nawierzchnia wokół domu

Chodź i zobacz,
co mamy
To, po czym kroczysz, ma naprawdę duże
znaczenie. Dlatego zrób ten krok i zadbaj
o odpowiednie podłoże na tarasie
czy nawierzchnię wokół domu.
Rozwiązań jest wiele – wybór zależy
od Twoich upodobań.

taras
i nawierzchnia
wokół domu
104
108
114
119
120
124
126
130
102

porady i inspiracje
deski tarasowe
podesty i płyty tarasowe
palisady
gres
sztuczna trawa
kostka brukowa
płytka elewacyjna i granit
103
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taras i nawierzchnia wokół domu

Nawierzchnie
brukowane

Jak wybrać
nawierzchnię?

Kamienie dekoracyjne

Idealne rozwiązanie:
na taras patio podjazd obrzeża basenów

Idealne rozwiązanie:
na ścieżki i rabaty

Każda nawierzchnia ma swoje zalety.
Poznaj je wszystkie i wybierz tę,
która najlepiej sprawdzi się u Ciebie.

Zalety:
łatwe układanie tradycyjny wygląd
Rodzaje:

grys

Pokrycia tarasowe

Płytki zewnętrzne

Idealne rozwiązanie:
na taras patio balkon dach ścieżki podjazdy

Idealne rozwiązanie:
na taras patio balkon ścieżki podjazdy

Zalety:
drewno: tradycyjny charakter pozyskiwanie
ze zrównoważonych źródeł
kompozyt: niewielkie wymagania pielęgnacyjne
duża trwałość

Zalety:
łatwa konserwacja i trwałość możliwość
dopasowania płytek używanych
w pomieszczeniach i na zewnątrz
prosty montaż na każdym podłożu ze względu
na grubość płytki (2 cm) przystępna cena
antypoślizgowa powierzchnia

Rodzaje:

otoczak

żwir

kamień

Sztuczna trawa
Zalety:
doskonała trwałość tradycyjny wygląd
bruk betonowy jest odpowiedni do wielu
zastosowań możliwość dopasowania obrzeża
do nawierzchni

Idealne rozwiązanie:
na balkon dach taras patio

Rodzaje:

Rodzaje:

deski
drewniane
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deski
kompozytowe

podesty
tarasowe

płytki
zewnętrzne

kostka
brukowa

płyty
ogrodowe

płyty
granitowe

Zalety:
zielony ogród przez cały rok nie wymaga
pielęgnacji łatwe układanie
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taras i nawierzchnia wokół domu

2. Zbuduj stelaż
Jak
zbudować
taras?
1. P
 rzygotuj
podłoże

3. Przymocuj deski

428 zł

Ukośnica z posuwem MacAllister

oczyść obszar

rozmieść wsporniki

drewniane za pomocą wkrętów

kompozytowe za pomocą klipsów

5036581089887
moc 1500 W, 5000 obr./min
cięcie pod kątem 45o, śr. tarczy 210 mm

Stól do ukośnicy 150 kg
3663602628231
298 zł

Wybierz rodzaj konstrukcji
w zależności od warunków
w danym miejscu
(na betonowej posadzce
lub brukowanym podłożu).

wyrównaj ustawienie
legarów na wspornikach

przykręć legary
do wsporników

ułóż deski na legarach

zamocuj listwy brzegowe
za pomocą wkrętów

898 zł

Ukośnica z posuwem Evolution

99,98 zł

118 zł

3663602796954
moc 160 W
13000 osc./min
mocowanie papieru
na rzep

3663602796008
moc 600 W
prędkość skokowa
800-3000 obr./min
możliwość podłączenia
zewnętrznego
urządzenia odsysającego

Szlifierka
oscylacyjna
MacAllister Delta

198 zł

Szlifierka oscylacyjna
Eebauer

3663602796961
moc 160 W
12000 osc./min
mocowanie papieru na rzep
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Wyrzynarka
z funkcją podrzynania
MacAllister

298 zł

Wyrzynarka z funkcją
podrzynania Eebauer

3663602796107
moc 750 W
800-3000 skosów na min
gł. cięcia stali/drewna
10 mm/120 mm

849713073754
moc 2000 W
cięcie pod kątem 45o
śr. tarczy 255 mm
do cięcia drewna,
stali, aluminium

198 zł

Pilarka tarczowa
MacAllister

3663602628101
moc 1200 W
5000 obr./min
max. głębokość cięcia przy
45o/90o - 38 mm/55 mm

398 zł

Pilarka tarczowa Erbauer

3663602795780
moc 1400 W
5000 obr./min
max. głębokość cięcia
przy 45°/41 mm, przy 90°/64 mm

548 zł

878 zł

3663602467601
moc 1500 W, 4500 obr./min
śr. tarczy 254 mm
max. głębokość cięcia przy 90°/80
mm, przy 45°/55 mm

3663602797494
moc 2500 W, 2800 obr./min
śr. tarczy 315 mm
max. głębokość cięcia przy
90°/85mm, przy 45°/46 mm

Pilarka stołowa
MacAllister

Pilarka stołowa
Erbauer

1148 zł

Ukośnica z posuwem Erbauer

3663602797326
moc 1800 W, 0-4200 obr./min
cięcie pod kątem: -45°/0°, +45°/+90°
zintegrowana prowadnica laserowa
śr. tarczy 305 mm
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deski tarasowe drewniane

Deski tarasowe
drewniane
Układając drewniane deski na tarasie
pamiętajmy, że odstęp pomiędzy układanymi
deskami powinien wynosić min. 0,5 cm,
ponieważ drewno zmienia objętość
w zależności od stopnia wilgotności.

8,28 zł

148 zł

138 zł

5904000037910
dostępny
w 3 kolorach

3153895165099
dostępny
w 3 kolorach

Olej do tarasów
Bondex 2,5L

Deska tarasowa sosnowa
3663602947875
wym. 2 x 9,5 x 240 cm

Olej do tarasów
V33 2,5 l

32,98 zł

Deska tarasowa sosnowa

31,98 zł

5036581094515
wym. 2,7 x 14,4 x 240 cm
impregnacja w kolorze brązowym

Deska tarasowa
sosnowa

3663602947950
wym. 2,7 x 14,4 x 240 cm
impregnacja
w kolorze naturalnym

33,98 zł

Deska tarasowa modrzew europejski
3663602948759
wym. 2,4 x 14 x 250 cm

18,98 zł

Deska tarasowa sosnowa

5059340205090
wym. 2,4 x 12 x 240 cm
impregnacja w kolorze naturalnym
5059340205229
impregnacja w kolorze brązowym

20,98 zł
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12,98 zł

Wkręt tarasowy Rawplug
5,0 x 50/30 A2 25 szt.
5906675441047
0,52 zł/szt.
stal nierdzewna A2
dostępne różne wielkości

49,98 zł

Wkręt tarasowy Benox
4,0 x 40 C2 200 szt.
5905458020745
0,25 zł/szt
stal nierdzewna C2
dostępne różne wielkości

52,98 zł

Deska tarasowa modrzew syberyjski
3663602948186
wym. 2,4 x 14 x 300 cm
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deski kompozytowe

Krzysztof

54,98 zł

Znajomi mówią,
że Krzysztof to gość
w dechę, bo zawsze
dobrze doradzi i poleci
to, co sam sprawdził.
W temacie desek na taras
radzi te kompozytowe,
bo są mega trwałe
i niewzruszone, jeśli
chodzi o ekspozycję na
warunki atmosferyczne.
Wie o czym mówi, bo na
swoim tarasie położył
właśnie takie.

Deska kompozytowa

3663602961543
wym. 2,1 x 14,5 x 300 cm
chocolate
dostępna także w kolorach
antracytowym i taupe

Deski tarasowe
kompozytowe
Deski kompozytowe wyglądem przypominają
deski drewniane, jednak są pozbawione sęków. Ich
dużą zaletą jest trwałość. Ponadto nie wymagają
odnawiania i malowania.

29,98 zł
Listwa narożna

3663602442851
dł. 220 cm, chocolate
dostępna również w kolorach
antracytowym i taupe

39,98 zł

Kantówka kompozytowa
3663602948445
wym. 3 x 5 x 300 cm
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14,98 zł

Zaślepki plastikowe
10 szt.
3663602442844
chocolate
dostępne również
w kolorach
antracytowym
i taupe

37,98 zł

Deska kompozytowa

198 zł

Zestaw montażowy
stalowy do tarasu
200 elementów

3663602948124
wym. 2,1 x 14,5 x 220 cm
taupe
dostępna także w kolorach
antracytowym i chocolate

3663602948018

29,98 zł

kupuj na

castorama.pl

Listwa wykończeniowa
kompozytowa

3663602948131
wym. 0,8 x 5 x 220 cm, chocolate
dostępna również w kolorach
antracytowym i taupe
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deski tarasowe

Jak szybko i łatwo zamontować deski
tarasowe Areto?

Deski Areto
Deski kompozytowe Areto nie
tylko elegancko się prezentują,
ale wykazują też dużą odporność
na wilgoć pomimo długotrwałej
ekspozycji na trudne warunki
atmosferyczne. Są łatwe
w montażu, dzięki czemu prace
konstrukcyjne będziesz w stanie
wykonać samodzielnie.

1. Zamontuj szynę
Prosty montaż z użyciem narzędzi lub bez.
Zapewnia idealne ustawienie desek i sprawia,
że ślady mocowania są niewidoczne. Szyna
może być umieszczona bezpośrednio na twardej
posadzce lub przykręcona do drewnianego
legara w przypadku podwyższonego tarasu
lub miękkiego podłoża.

46,98 zł

Wystarczy docisnąć deskę, aby zamocować
ją na szynie wyposażonej w klipsy. Montaż nie
wymaga użycia wkrętów ani narzędzi. Odstępy
między deskami są idealne.

Deska kompozytowa Areto

5036581094348
wym. 2,1 x 12 x 205 cm, antracytowa

Ekspert
radzi

44,98 zł

3. Wykończ swój taras

Deska sosnowa
Areto z ryflami

5036581094591
wym. 2,1 x 12 x 205 cm
termowana, naturalna

Wstępnie nawiercony profil ułatwia zamocowanie
w desce. Mocowania są w zestawie.

46,98 zł

Deska kompozytowa
Areto
5036581094355
wym. 2,1 x 12 x 205 cm
taupe
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2. Zamontuj deski

Łatwy demontaż
Chcesz położyć kable
elektryczne, wymienić
uszkodzoną deskę czy
wyjąć przedmiot,
który wpadł pod taras?
Prosty demontaż desek
tarasowych to klucz
do sukcesu. Pamiętaj,
aby do demontażu
używać specjalnego
klucza, który
zdecydowanie ułatwi
całe zadanie.
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podesty tarasowe

Nie zapomnij
o transporcie

Podesty
tarasowe

Produkty zakupione
w sklepie
castorama.pl
dowozimy na terenie
całej Polski

Podest tarasowy to element, który idealnie
nadaje się do kształtowania krajobrazu
i urządzania ogrodu. Świetnie sprawdzi się
do stworzenia prostych nawierzchni takich
jak taras, ścieżka czy podłoga w patio.

14,98 zł

Podest kompozytowy
5902431572833
wym. 30 x 30 cm

19,98 zł

Podest kamienny
5902431572192
wym. 30 x 30 cm,
beżowy

45,98 zł/opak.

15,98 zł

Podest tarasowy
akacja 4 szt.

Kratka trawnikowa
plastikowa

5059340066035
wym. 30 x 30 cm

3663602727040
wym. 60 x 40 cm

14,98 zł

19,98 zł

5902431572840
wym. 30 x 30 cm

5902431572208
30 x 30 cm, grafit

Podest kompozytowy

Podest kamienny

24,98 zł

9,48 zł

Podest
kompozytowy

Podest sosnowy

3663602948612
wym. 40 x 40 x 2,8 cm
brązowy

3663602613282
wym. 40 x 40 cm
szary

14,48 zł

52,98 zł

3663602948629
wym. 50 x 50 cm

3663602948681
wym. 100 x 100 x 2,8 cm, brązowy

Podest ogrodowy
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Podest sosnowy

24,98 zł

Podest kompozytowy
klik system

3663602613251
wym. 40 x 40 cm, brązowy
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Płyty tarasowe
i elementy
betonowe
Płyty tarasowe są idealne do wyłożenia
powierzchni tarasu, ścieżek czy alejek
w ogrodzie. Wykonane są z mrozoodpornych
materiałów, które zapewniają trwałość oraz
odporność na kruszenie się i pękanie płytek.

6,28 zł

Płyta tarasowa

Produkty zakupione
w sklepie
castorama.pl
dowozimy na terenie
całej Polski

5907561728174
wym. 30 x 30 cm
gr. 4 cm
wapień dewoński

Płyta tarasowa
Indigo Bello

5901796635047
wym. 75 x 25 cm, gr. 4 cm
betonowa, beżowa

8,98 zł

22,98 zł

5901796632480, grafitowa
5901796606054, szara
wym. 35 x 35 cm, gr. 5 cm

5903230236421
śr. 40 cm, gr. 4,5 cm
betonowy, ciemnobrązowy

27,98 zł

22,98 zł

5901796639670
wym. 100 x 25 cm, gr. 4 cm
betonowa, jasnoszara

5905669198769
śr. 32-37 cm
betonowy

Płyta tarasowa Linea

Krążek drewnopodobny akacja

castorama.pl
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29,98 zł
Płyta granitowa

5057741128185
wym. 60 x 40 cm, gr. 2 cm
szara

Krążek pień dekoracyjny

5905279838062
wym. 40 x 40 cm,
gr. 3,8 cm, biała

kupuj na

24,98 zł

Płyta betonowa Lira

Płyta tarasowa płukana

17,98 zł

płyty tarasowe

25,98 zł

Płyta drewnopodobna

39,98 zł

5907561746444
wym. 45 x 45 cm, gr. 3,5 cm
betonowa, szara

Płyta deptakowa piasek pustyni
5907561764356
śr. 45 cm, gr. 5 cm
betonowa
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palisady ogrodowe

4,98 zł

Palisada Stone Silver
5901874926708
wym. 7,1 x 6 x 34,5 cm
dostepna również
5901874926661
wym. 15,1 x 6 x 34,5 cm

Palisady
nowość

7,98 zł

7,98 zł

Murek betonowy
Alberto

Zastosowań palisad jest wiele. Mogą służyć
do odgrodzenia części terenu, umocnienia
skarp, stworzenia rabat kwiatowych
czy obrzeży trawników, a ich linie
możemy dowolnie kształtować.

nowość

5901796660735
wym. 41 x 7,7 x 18 cm
piaskowy, szary

4,98 zł

Palisada Stone Piryt
5901874925800
wym. 7,1 x 6 x 34,5 cm
dostepna również
5901874925763
wym. 15,1 x 6 x 34,5 cm

nowość

7,98 zł

nowość

9,98 zł

Płyta tarasowa Exa

5901796661732, szary
5901796659425, taupe
wym. 4,5 x 56,3 x 43,2 cm
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12,98 zł

Palisada

5907561725791, szara
5907561725845, czerwona
5907561725883, grafitowa
wym. 33,5 x 25 cm
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gres
gr. 2 cm

Gres

128 zł/m

2

Gres Blue Stone

Gres posiada parametry, które czynią
go idealnym rozwiązaniem dla tarasu:
jest antypoślizgowy, odporny na ścieranie,
brud i agresywną chemię. Jest również
mrozoodporny, dzięki czemu świetnie
sprawdzi się w trudnych warunkach.

128 zł/m

2

gr. 2 cm

Gres Egypte Stone

5036581057329
kolor blue
wym. 60 x 60 x 2 cm
opak. 0,72 m2, 92,16 zł/opak.
mrozoodporny
IV kl. ścieralności
antypoślizgowość R11
rektyfikowany

5036581057268
kolor cream
wym. 60 x 60 x 2 cm
opak. 0,72 m2, 92,16 zł/opak.
mrozoodporny, IV kl. ścieralności
antypoślizgowość R11, rektyfikowany

gr. 2 cm

138 zł/m

2

Gres Wood

5036581058418
kolor natural
wym. 30 x 120 x 2 cm
opak. 0,72 m2, 99,36 zł/opak.
mrozoodporny
IV kl. ścieralności
antypoślizgowość R11
rektyfikowany

128 zł/m

2

Gres Piasentin

5036581057244
kolor grey
wym. 60 x 60 x 2 cm
opak. 0,72 m2, 92,16 zł/opak.
mrozoodporny, IV kl. ścieralności
antypoślizgowość R11, rektyfikowany
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gr. 2 cm

128 zł/m

2

gr. 2 cm

Gres Quartz

5036581057251
kolor grey
wym. 60 x 60 x 2 cm
opak. 0,72 m2, 92,16 zł/opak.
mrozoodporny, IV kl. ścieralności
antypoślizgowość R11, rektyfikowany

inspiracji
na castorama.pl
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systemy tarasowe

System Reno W30
Tarasy i balkony z posadzką wentylowaną

System
tarasowy
4

5

Profile okapowe Renoplast to jedyne
na rynku profile do wykończeń tarasów
i balkonów posiadające znak CE.

Membrana EPDM
gr. 1,4 mm
3663602384236

1

3
3

System Reno K102

2

Tarasy i balkony z posadzką z płytek ceramicznych
na zaprawie klejowej

1

75,98 zł

 rofil K102
P
grafitowy
z taśmą

Klej Hertalan KS137
0,9 kg

5901619694510

158 zł

5901619694848

1
2

Narożnik
nz102/90
grafitowy
z taśmą

5901619694527

1

79,98 zł

 rofil okapowy
P
W30 2 m

5901619693926
grafitowy

248 zł

4

1

2

 arożnik zewnętrzny
N
90o NZW30/90

3

5901619693940
grafitowy

Łącznik W30

5901619693957
grafitowy

19,98 zł

148 zł

3 Ł
 ącznik K102
grafitowy

5901619694459

11,98 zł

1
3
3
2

6
4

Odbojnik przyścienny
OP102 grafitowy

5901619694473

19,98 zł

4

 dbojnik przyścienny
O
OPW30

5901619693971
grafitowy

24,98 zł
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59,98 zł/m

2

6

5 P
 odkładka tarasowa
Smart
5901619693810

2,98 zł

 odkładka dystansowa
P
2 mm 10 szt.

5901619693827, gr. 0,5 mm
1,98 zł/opak.
dostępne również
5901619693834, gr. 1 mm
3,98 zł/opak.
5901619693858, gr. 2 mm
3,48 zł/opak.

69,98 zł

Pasta Hertalan KS96
290 ml
5901619694855
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sztuczna trawa

Nie zapomnij
o transporcie

Sztuczna trawa
Chcesz mieć piękną trawę od ręki? Sztuczna
trawa to idealne rozwiązanie. Jest miękka, łatwa
w utrzymaniu, a na jej powierzchni nie tworzą się
kałuże. Nie wymaga żadnej pielęgnacji,
więc koszenie masz z głowy!

Produkty zakupione
w sklepie
castorama.pl
dowozimy na terenie
całej Polski

29,98 zł/m²

39,98 zł/m²

39,98 zł/m²

3663602308157, 3663602308171
wys. runa 10 mm
wys. całkowita 11 mm
dostępna w szerokościach 1,33 i 2 m

3663602284024, 3663602284031
wys. runa 20 mm
wys. całkowita 22 mm
dostępna w szerokościach 2 i 4 m

3663602305927, 3663602305934
wys. runa 6 mm
wys. całkowita 7 mm
dostępna w szerokościach 2 i 4 m

Sztuczna trawa Maestro

Sztuczna trawa Mery

Sztuczna trawa Spring

25,98 zł/m²

Sztuczna trawa Masters
3663602235262
wys. runa 7,3 mm
wys. całkowita 9,3 mm
dostępna w szerokości 2 m

11,98 zł/m²

Sztuczna trawa Golf

3663602222835, 3663602222842, 3663602222859
wys. runa 4 mm
wysokość całkowita: 5 mm
dostępna w szerokościach 1,33, 2 i 4 m
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kostka brukowa

29,98 zł/m²

Kostka brukowa Prosto

Kostka
brukowa

3663602233046
gr. 4 cm, szara

O kostce brukowej można powiedzieć
jedno – twarda sztuka. Ma niezwykle
mocną strukturę, jest odporna
na obciążenia, ścieranie i erozję.
Dodatkowo jest łatwa w montażu,
dlatego pracę można wykonać
samodzielnie.

32,98 zł/m²

Kostka brukowa Prosto

3663602233343, grafitowa
3663602233053, czerwona
gr. 4 cm

29,98 zł/m²
Kostka brukowa
Nostalite
3663602233077
szara
gr. 4 cm
3 różne kształty

7,98 zł

Płyta ażurowa
Meba

5901796605576
szara
wym. 60 x 40 x 8 cm
dostępna także
5901796605521
czerwona
5901796605545
grafit
wym. 40 x 60 x 8 cm

10,98 zł

33,98 zł/m²
Kostka brukowa
Nostalite

3663602233091, grafitowa
3663602233084, czerwona
gr. 4 cm
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39,98 zł/m²

45,98 zł/m²

3663602233275, szara
3663602233282, grafitowa
gr. 4 cm, płukana
2 różne kształty

5901796661817, szara
5901796661831, grafitowa
gr. 6 cm, płukana

Kostka brukowa Westa

Kostka brukowa Prosto
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kostka brukowa

48,98 zł/m

Kostka
brukowa

Kanał odwadniający ACO
Hexaline
4002626503220, 1 m, czarny
kod 918864, 1 m, czarny
ocynkowany ruszt, klasa A15
dostępny również

Kanał odwadniający
ACO Hexaline

Na etapie projektowania kostki brukowej
warto zwrócić uwagę na odpowiednie
pochylenie podłoża nawierzchni. Spadek
nawierzchni brukowej powinien wynosić
min. 3%. To ważne, gdyż wtedy woda
opadowa będzie mogła swobodnie
odpłynąć na trawnik lub do systemu
kanalizacyjnego.

45,98 zł/m²

4002626503206, 1 m, tworzywo sztuczne

38,98 zł
Kanał odwadniający ACO Self

4002626752994, self 1 m, ocynkowany

Kostka brukowa Prima

51,98 zł

3663602233176
gr. 6 cm, galia
3 różne kształty

49,98 zł/m²

Kostka brukowa Trento
5901796639816
kolor nerino
gr. 6 cm
3 różne kształty

42,98 zł/m²

Kostka brukowa Nostalite
3663602233312
kolor barwy jesieni
gr. 6 cm
3 różne kształty

49,98 zł/m²
Kostka brukowa
Trento

3663602233206, szara
3663602233220, grafitowa
gr. 6 cm,
3 różne kształty
128

49,98 zł/m²

49,98 zł/m²

3663602233381
kolor nerino
gr. 6 cm
3 różne kształty

3663602233350
kolor nerino
gr. 6 cm

Kostka brukowa Oland

Kostka brukowa
Metrik
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płytka elewacyjna i beton

Nie zapomnij
o transporcie

Płytka
elewacyjna
i beton

44,98 zł/opak.
Płytka dekoracyjna
Monsanto

5907762309141
opak. 0,42 m², 107,10 zł/m²
dostępne narożniki
dostępna płytka w kolorze
beżowym do zastosowania
wewnątrz i na zewnątrz
płytka bezfugowa

Nowoczesny, industrialny charakter wnętrza
idealnie wydobędą i podkreślą płytki i betony
w odcieniach szarości. Ich surowość świetnie
współgra z metalowymi i szklanymi elementami.

65,98 zł/opak.

Produkty zakupione
w sklepie
castorama.pl
dowozimy na terenie
całej Polski

Kamień naturalny Slate Black

5902610370335
wym. 10 x 35 cm
opak. 0,42 m², 157,10 zł/m2
mrozoodporny
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

74,98 zł/opak.
Kamień naturalny Quartz

produkt
bezfugowy

36,98 zł/opak.
Płytka elewacyjna Metro
5901752818385
grafitowy
wym. 10 x 37,5 cm
opak. 0,38 m², 97,32 zł/m2
do zastosowania wewnątrz
i na zewnątrz

37,98 zł/opak.

39,98 zł/opak.

5902406630469
szara, opak. 0,46 m², 82,57 zł/m2
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
płytka bezfugowa
dostępne także narożniki

5902406630148
biała, opak. 0,46 m², 86,91 zł/m2
mrozoodporna
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
płytka bezfugowa
dostępne także narożniki

Płytka elewacyjna Modena

39,98 zł/m

53,98 zł/opak.

5036581057565, grey
wym 30 x 60 cm, opak. 1,26 m²

5036581057527, grafit
wym. 30 x 60 cm, opak. 1,26 m²

5903111385736, jasny szary
5903111385743, szary
wym. 45 x 90 cm
opak. 0,405 m², 133,28 zł/m2
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

Klinkier Tixxis

na castorama.pl
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Płytka elewacyjna Modena

39,98 zł/m

2

inspiracji

5902610370359
wym. 10 x 35 cm
opak. 0,39 m², 192,26 zł/m2
mrozoodporny
do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz

50,37 zł/opak.

2

Klinkier Tixxis
50,37 zł/opak.

Beton elewacyjny
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granit
1

Stopnica klinkierowa
Tixxis

1

3663602319498, grafit
wym. 30 x 30 cm

3,98 zł/szt.

Granit
Granit świetnie sprawdzi się wewnątrz
i na zewnątrz budynków. Można wykorzystać
go jako okładzinę ścienną elewacji, posadzkę
na tarasie, balkonie czy jako wykończenie
schodów. Granit płomieniowany ma matową
szorstką powierzchnie, dzięki czemu nie tylko
wygląda niezwykle naturalnie, ale także
chroni przed przypadkowym poślizgnięciem.

dostępna również
3663602319702, grey
wym. 30 x 60 cm
3663602319481, grafit
wym. 30 x 60 cm
8,98 zł/szt.

2 Cokół Tixxis
3663602319719, grey
wym. 8,1 x 30 cm

5,98 zł/szt.
3 Klinkier Tixxis

2
3

5036581057596, grey
wym. 14,8 x 30 cm
opak. 0,89 m²

39,98/m2, 35,58 zł/opak.

4 Klinkier Tixxis
5036581057541, grafit
wym. 30 x 30 cm, opak. 1,26 m²

27,98/m2, 35,25 zł/opak.

4

108 zł/m

108 zł/m

5036581057725
wym. 61 x 30,5 cm
opak. 0,93 m² 100,44 zł/opak.

5036581057718
wym. 61 x 30,5 cm
opak. 0,93 m² 100,44 zł/opak.

2

Granit polerowany 603

Granit polerowany 664

128 zł/m

138 zł/m

5036581057695
wym. 61 x 30,5 x 2 cm
opak. 0,558 m² 71,42 zł/opak.

5036581057671
wym. 61 x 30,5 x 2 cm
opak. 0,558 m² 77 zł/opak.

2

Granit płomieniowany 603
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2

2

Granit płomieniowany 664
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przechowywanie

148 zł

Skrzynia plastikowa
8009371016438
poj. 227 l
wym. 117 x 45 x 56 cm
szara

Przechowywanie

528 zł

198 zł

7290103663186
poj. 845 l
wym. 130 x 74 x 110 cm

7290106930179
poj. 270 l
wym. 117 x 45 x 57,5 cm

Skrzynia Comfy

Skrzynia plastikowa Midi

Pewnie nie raz gdzieś coś odłożyłeś,
a potem nie mogłeś tego znaleźć. Rzeczy
mają to do siebie, że lubią się schować.
Najlepiej w skrzyni ogrodowej – tam drobne
narzędzia czy poduszki z ogrodowych mebli
świetnie się odnajdą, gdy tylko będziesz ich
znowu potrzebować.

268 zł

Skrzynia plastikowa Portofino
8009371017633
poj. 340 l
wym. 123 x 54 x 56 cm
szara

478 zł

658 zł

Skrzynia plastikowa
Borneo

Skrzynia plastikowa z łukiem
7290106922631
poj. 1200 l
wym. 120 x 146 x 820 cm

7290103669065
poj. 416 l
wym. 129 x 70 x 62 cm

528 zł

Filipek
Dla Filipka jest skrzynią
skarbów, bo tam chowa
swoje ogrodowe zabawki.
Tadzio uważa, że to statek
kosmiczny, który skrywa
wiele tajemnic. Dla Marysi
to idealna kryjówka, gdy
chce się schować przed
młodszymi braćmi. Jedna
skrzynia, a tyle zastosowań.
To dopiero skarb!

Skrzynia plastikowa
Patio z oparciem

7290106934207
poj. 227 l
wym. 140 x 80 x 60 cm
doskonała jako schowek
i siedzisko
dla dwóch osób

134

inspiracji
na castorama.pl
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przechowywanie

1598 zł

998 zł

7290103660352
wym. 130 x 192 x 198 cm, plastikowy
w zestawie wytrzymała podłoga i mocowania

3663602734857
wym. 192 x 152 x 200 cm, metalowy, idealny do przechowywania
narzędzi ogrodowych, dostępny w różnych rozmiarach

Domek narzędziowy Manor

1298 zł

Domek narzędziowy

Domek narzędziowy
Selwyn

3663602713227
wym. 120 x 160 x 205 cm
pow. 1,95 m2
drewno świerk
podłoga w komplecie

1348 zł

Domek narzędziowy

3663602734864
wym. 236 x 195 x 210 cm
metalowy
lat

998 zł

Domek narzędziowy Sputnik

5908283365104
wym. 180 x 127 x 210 cm, drewno sosnowe
impregnacja ciśnieniowa
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1898 zł

Domek narzędziowy
Mokau

3663602713265
wym. 160 x 160 x 201 cm
pow. 2,4 m2, ścianka 19 mm
drewno świerk suszony
mocowanie w systemie pióro-wpust 19 mm
dostępny w 3 wymiarach
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uprawa

Znajdź miejsce,
w którym
zapuścisz
korzenie
To dobry czas, by myśl, która kiełkowała
Ci w głowie, że już czas zapuścić korzenie,
stała się rzeczywistością. A więc bierzemy
się za wysiewanie, ukwiecanie, sadzenie
i nawadnianie. I nim się obejrzysz,
rozkwitnie w Tobie pasja do roślin.
To hobby, które warto uprawiać.

uprawa
ogrodu
140	
porady i inspiracje
144 rośliny i doniczki
158	
podłoża do kwiatów
160 kalendarz ogrodnika
162	
nasiona warzyw
165	
ochrona roślin
170	
nawozy do ogrodu
172	
pielęgnacja trawnika
174 nawadnianie
138
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rabaty kwietne

Meble
z odpowiedzialnie
pozyskanego
drewna

Zrównoważony
ogród

Oferujemy pełną gamę mebli,
które wykonano z odpowiedzialnie
pozyskanego drewna.
Zapewnią Ci spokój ducha
podczas zakupu.

Zrównoważony ogród rządzi się własnymi
zasadami. Świetnie poradzi sobie bez chemii,
a cenne składniki mineralne dostarczymy mu
z domowego kompostownika. Ważny jest wybór
odpowiednich roślin, które zaproszą do ogrodu
pożyteczne owady, którym warto zapewnić
właściwe schronienie. Czy opłacą się te wysiłki?
Naturalnie! Zrównoważony ogród odwdzięczy
nam się naturalnym pięknem.

Przywitaj się
z naturą
Ogród bez chemii

Zapewnienie zwierzętom pożywienia
oraz bezpiecznego miejsca do odpoczynku
to świetny sposób, by wesprzeć naturę.
Rośliny, takie jak lawenda i werbena, zwabiają
pszczoły oraz motyle.

Kompostownik pozwala na stosowanie naturalnego
nawozu, dzięki czemu rośliny są zdrowsze i szybciej
rosną. Ponadto do uprawy warzyw i owoców
nie trzeba używać szkodliwych środków
chemicznych, co oznacza, że możesz cieszyć się
plonami bez obawy o swoje zdrowie!

44,98 zł

Domek dla owadów
zapylających

Podłoża beztorfowe
Zajmujące prawie 3% powierzchni ziemi torfowiska
są największym na świecie lądowym magazynem
węgla – zawierają go aż 550 gigaton! Pozyskanie
torfu uwalnia zmagazynowany w nim węgiel
z powrotem do atmosfery i zatrzymuje efektywną
pracę torfowisk w pochłanianiu go. Chcąc chronić
te wyjątkowe miejsca opracowaliśmy specjalne
mieszanki podłoży beztorfowych, które posiadają
podobne właściwości jak podłoża torfowe. Dzięki
temu wspólnie możemy dbać o nasze rośliny
i przeciwdziałać zmianom klimatycznym, których
jesteśmy świadkami.
140

5902042023175, 16,5 x 14 x 26 cm
5902042023182, 32 x 13 x 21 cm

59,98 zł

24,98 zł

Mieszanka nasion
dzikich roślin
przyjaznych
pszczołom
5903837364572
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ogród dla zabieganych

Prosta droga
do piękna

Ogród dla
zabieganych
Chciałbyś cieszyć się pięknym ogrodem,
ale nie masz czasu na doglądanie roślin?
To czas poznać gatunki, które nie wymagają
skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych,
są mrozoodporne i do tego wyjątkowo
urokliwe. Dzięki nim stworzysz piękną zieloną
oazę. Więc wszyscy zabiegani – biegiem
do Castoramy po rośliny!

12,98 zł
Rojnik
pajęczynowaty
5904796201472
don. 17 cm

12,98 zł
Kostrzewa
popielata

5904796201540
30-35 cm
don. 17 cm

Jesteśmy świadkami wyraźnych zmian klimatycznych.
Sprawiają one, że utrzymanie ogrodu wymaga od
nas coraz więcej wysiłku. Upalne, suche lata dają się
szczególnie we znaki posiadaczom sporadycznie
odwiedzanych działek i mocno nasłonecznionych
ogrodów. Aby cieszyć się pięknym ogrodem
przy minimalnym nakładzie pracy, warto wybrać
niewymagające, odporne rośliny. Tu doskonale sprawdzą
się różnego typu sukulenty, byliny, trawy i zioła.
Przed nasadzeniami usuń z gleby wszelkie chwasty,
by oszczędzić sobie na przyszłość uciążliwej walki z nimi.
Zastosuj też niewielką ilość nawozu długo działającego.
Zaaplikowany raz wiosną, będzie wzmacniał rośliny przez
cały sezon. Aby uniemożliwić chwastom kiełkowanie i aby
gleba na rabatach nie traciła szybko wilgoci, wyściółkuj
ją agrowłókniną i zamaskuj korą. Jeżeli nie możesz
sobie pozwolić na system nawadniający zraszaczami
lub skraplaczami, dobrym rozwiązaniem będzie
wymieszanie ziemi ogrodowej z zatrzymującym wilgoć
i zapobiegającym usychaniu roślin hydrożelem. Te zielone
inwestycje przyniosą wymierny efekt w przyszłości.

12,98 zł

Imperata cylindryczna
Red Baron
5904796201557
don. 17 cm

12,98 zł

12,98 zł

5904796201496
don. 17 cm

5904796201502
don. 17 cm

Trzcinnik Overdam

Trzcinnik Karl Forester

13,98 zł
Hosta

5904796200772
don. 17 cm

14,98 zł

Turzyca Buchanana

14,98 zł

24,98 zł

5904796201656
12 cm
don. 17 cm

5904796201564
don. 23 cm

Żurawka Delta Dawn

5904796201526
don. 17 cm

Miskant chiński
Zebrinus

11,98 zł

Krwawnik Paprika
5904796201434
don, 17 cm

9,98 zł

14,98 zł

5904796201465
don, 12 cm

5904796031147
don, 17 cm

Szałwia
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Tawułka Fanal
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Rośliny
balkonowe
i rabatowe

rabaty ozdobne

6,98 zł

4,98 zł

5059340184456
don. 13 cm

5059340184708
don. 10,5 cm

Margaretka mix

Petunia mix

2,98 zł

Pelargonia mix
5059340184319
don. 10,5 cm

O roślinach ozdobnych można powiedzieć
wiele, ale jedno jest pewne – będą piękną
ozdobą każdego balkonu, tarasu czy altanki.
Z gatunków zwisających możemy stworzyć
zachwycające kwietne kaskady, z pnących
– piękną kwiecistą ścianę. Te rośliny
sprawią, że nasze otoczenie rozkwitnie
wieloma kolorami.

7,98 zł

Osteospermum
Purple Sun
5059340184623
don. 13 cm

7,98 zł

Pelargonia Rosalie
5059340184296
don. 13 cm

7,98 zł

Petunia King
of Hearts

5059340184722
don. 13 cm

4,98 zł

Goździk Alpine
5059340184227
don. 10,5 cm

6,98 zł

Petunia Queen
of Hearts

5059340184609
don. 13 cm

9,98 zł

14,98 zł

5059340183916
don. 13 cm

5904796030591
wys. 40-50 cm
don. 13 cm

Begonia Trailing
Grace

7,98 zł

Niecierpek
nowogwinejski

Sundaville

5059340184715
don. 13 cm

7,98 zł

Pelargonia
Pretty Little

5059340184340
don. 13 cm

inspiracji

7,98 zł

Petunia Night
Sky Don

5059340184753
don. 13 cm

na castorama.pl
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ogrody
rabaty
2021
ozdobne

rabaty ozdobne

16,98 zł

Jałowiec płożący
Blue Chip

Rośliny
ogrodowe
Jeśli dobrze zaplanujemy dobór drzew
i krzewów w ogrodzie, będziemy mogli cieszyć
się pięknem różnorodnych kolorów przez
cały rok. Wczesną wiosną zachwyci delikatny
róż magnolii, jesienią słoneczna żółć liści
miłorzębu, a zimą zieleń cyprysa czy świerku.

5059340163345
don. 23 cm

44,98 zł

Jałowiec Golden Kissen
5059340163352
don. 23 cm

5059340163154
40-50 cm
don. 23 cm

6,98 zł

5059340163604
don. 14 cm

8,98 zł

34,98 zł

Irga pozioma

5059340163611
don. 14 cm

Cyprys
Lawsona Ivonne
5059340163208
80-100 cm
don. 23 cm

Magnolia mix

29,98 zł

44,98 zł

5059340163192
100-120 cm
don. 25 cm

5059340163222
100-120 cm
don. 25 cm

Cyprys Lawsona
Columnaris

8718432060098
30-40 cm
don. 17 cm

Cyprys Lawsona
Stardust

49,98 zł

74,98 zł

8718432060029
80-100 cm
don. 28 cm

5059340163444
50-70 cm
don. 23 cm

Tuja Golden
Szmaragd

54,98 zł

74,98 zł

5059340163710
50-60 cm
don. 23 cm

5059340163277
80-100 cm
don. 23 cm

146

Żywotnik zachodni
Globosa

Irga Dammera

24,98 zł

Pęcherznica Diabolo

39,98 zł

Miłorząb

Świerk biały
Daisy White

39,98 zł

Żywotnik zachodni Yellow Ribbon
5059340163161
80-100 cm
don. 21 cm

147

ogrody
rabaty
2021
ozdobne

rabaty ozdobne

34,98 zł

34,98 zł

8718432060173
30-40 cm
don. 17 cm

8718432059818
don. 17 cm

Hortensja ogrodowa różowa

Rośliny
kwitnące
Kuszą kolorami, uwodzą zapachem,
zachwycają rozmachem z jakim kwitną.
Kwitnące krzewy w każdym ogrodzie będą
prezentować się spektakularnie, pięknie
eksponując swoje barwne kwiatostany.

34,98 zł

Hortensja niebieska

Róża czerwona
5059340073491
don. 23 cm

34,98 zł

21,98 zł

Hortensja biała
8718432060159
don. 17 cm

Różanecznik biały
5059340163857
30-40 cm
don. 17 cm

21,98 zł

39,98 zł

Różanecznik czerwony

Krzewuszka
Red Prince

5059340163864
30-40 cm
don. 17 cm

5059340163833
40-50 cm
don. 23 cm

34,98 zł
Forsycja
Goldzauber

5059340163666
60-80 cm
don. 23 cm

89,98 zł

89,98 zł

5059340164014
30-40 cm
don. 23 cm

5059340163994
25-30 cm
don. 28 cm

Różanecznik Rosa Perle
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Różanecznik Blattgold
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6,98 zł
Lawenda

5902738996172
don. 12 cm

rabaty ozdobne

14,48 zł
Lawenda
francuska

3663602719762
30 cm
don. 12 cm

Marysia

15,98 zł

39,98 zł

5059340163628
60 cm
don. 15 cm

8718432425873
50-60 cm
don. 17 cm
8718432425866, 70-80 cm

Żarnowiec
Boskoop Ruby

Marysia mówi, że miłość
do roślin zakrzewiła
w niej mama, która każdą
wolną chwilę spędzała
w ogrodzie. A że na
pielęgnację swojego
ogrodu Marysia nie ma
tak dużo czasu, wybrała
krzewy, które nie są tak
wymagające, a wizualnie
zachwycające.

Nerium Oleander

49,98 zł

inspiracji
na castorama.pl

24,98 zł

24,98 zł

3663602719878
doniczka 17 cm
wys. 15-20 cm

5903991690234
doniczka 23 cm

Bukszpan kula

5059340163772
don. 17 cm

4,98 zł
Bukszpan

3663602719847
doniczka 9 cm
wys. 10-15 cm
150

15,98 zł

5059340163949
40-60 cm
don. 17 cm

5059340163963
40-60 cm
don. 17 cm

Bluszcz pospolity Goldheart

Winoblusz Redwall

15,98 zł
Wiciokrzew
Goldflame

5059340163956
40-60 cm
don. 17 cm

Budleja Dawida

16,98 zł

Tawuła japońska
Firelight

15,98 zł

24,98 zł
Hortensja pnąca
5059340163970
40-60 cm
don. 17 cm
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doniczki ogrodowe

74,98 zł

Donica efekt cementu

Doniczki
ogrodowe
Jak wyeksponować piękno roślin?
Doniczka to podstawa! Na zewnątrz
wybierajmy doniczki wykonane z materiałów
odpornych na warunki atmosferyczne,
tak aby zachwycały nieskazitelną formą
przez wiele sezonów. Warto też, aby stylem
i strukturą pasowały do aranżacji tarasu
czy balkonu.

268 zł

3663602701552
30 x 30 cm, szara
dostępna również
50 x 50 cm

188 zł
148 zł

228 zł

5905925097867
29 x 57 cm
srebrna

5905925093678
38 x 61 cm
biała

Donica Camila

Donica efekt cementu
3663602701576
80 cm, szara
dostępna również
100 cm

Donica Camila

69,98 zł

268 zł

5905197495156
26,5 cm, antracyt

3663602700234
dł. 100 cm, szara efekt łupka
dostępne inne wielkości

Doniczka
Rato Square

Donica Durdica

278 zł
Donica Graphit
3086960242022
50 x 60 cm

Donica na nogach

5905925103087
30 x 30 cm
dostępne inne wielkości

49,98 zł

Skrzynka technorattan

5902490740822
49 x 21 x 15/24 cm, brązowa

29,98 zł

69,98 zł

5905197496498
50 cm, z hakami

60 cm
8590415011323, taupe
8590415011248, biała

Doniczka Ratola Umbra

152

Donica balkonowa Berberis
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rośliny do domu

inspiracji
na castorama.pl

od

44,98 zł

Rośliny zielone
w szkle
5901947547915

Rośliny
do domu
Rośliny do domu to bardzo pokojowo
nastawione gatunki. Nie tylko
cieszą oko, ale mają też wiele
prozdrowotnych właściwości –
produkują tlen, pochłaniają szkodliwe
związki z powietrza, nawilżają
i uspokajają. Ale kwiaty mają też swoje
wymagania, dlatego warto upewnić
się, w jakim miejscu będą czuły się
najlepiej i jakiej pielęgnacji wymagają,
a potem zostawić je w (s)pokoju.

3

1
2

1

Palma Howea
3663602463795
140 - 150 cm
don. 24 cm
cena nie zawiera
osłonki

168 zł
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2 Skrzydłokwiat
3663602464075
80 - 85 cm
don. 21 cm
cena nie zawiera
osłonki

69,98 zł

3 Monstera
3663602464044
50 - 55 cm
don. 17 cm
cena nie zawiera
osłonki

29,98 zł
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doniczki wewnętrzne

54,98 zł

Doniczki
wewnętrzne

Doniczka
ceramiczna
Duck Egg

3663602440871
24 cm

Wybierając doniczkę do konkretnej rośliny
musimy mieć na uwadze rozmiar jej systemu
korzeniowego. Rośliny o płytkim systemie
korzeniowym, jak kaktusy, nie wymagają
głębokich donic. Rośliny takie jak palmy,
o długich korzeniach, potrzebują długich
doniczek, w których swobodnie zapuszczą
korzenie.

19,98 zł

27,98 zł

Doniczka wstążka

Doniczka wstążka

5905925097355
14 cm

5905925097386
23 cm

12,98 zł

Doniczka ceramiczna
ozdobna
3663602441199
9 cm

9,98 zł

24,98 zł

Kosz-doniczka z trawy
morskiej
3663602442486
19 cm

Stojak stalowy
3663602442394
12 cm

34,98 zł
Kosz-doniczka
z trawy morskiej
3663602442516
24 cm

34,98 zł

Stojak drewniany
3663602442356
12 cm
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26,98 zł
Doniczka

5905925101236, silver
5905925101243, gold
15 cm
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podłoża do kwiatów

Podłoża
beztorfowe

Podłoża
do kwiatów
Jaka jest tajemnica pięknych roślin?
Grunt to dobra jakościowo ziemia, z której
rośliny mogą czerpać bogactwo składników
odżywczych. To właśnie one sprawiają,
że rośliny intensywnie rosną, obficie
owocują i zachwycają pięknym
kwiatostanem.

14,98 zł

Podłoże do iglaków
Athena 50 l
5901736009303
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10,98 zł

Ziemia
uniwersalna 50 l
5908305642893

12,98 zł

16,98 zł

5901736009549

3663602951025

Ziemia do roślin
balkonowych
Athena 50 l

Podłoże
do pelargonii
Verve 50 l

14,98 zł
Eko podłoże
20 l
5901688872147

5,98 zł

7,98 zł

5059340145754
dostępne także
5059340145761, 10 l
6,98 zł

5059340145723

Podłoże beztorfowe
do roślin domowych 5 l

Podłoże beztorfowe
do kaktusów 10 l
000 zł

21,98 zł

7,98 zł

7,98 zł

5907735200246

5059340145730

5059340145747

Podłoże kwiatowe
Aqua Save 50 l

Podłoże beztorfowe
do cytrusów 10 l

Podłoża beztorfowe to gotowy produkt
do uprawy zarówno roślin domowych
jak i ogrodowych. Posiadają one wszystkie
właściwości podłoży tradycyjnych
a jednocześnie przyczyniają się do ochrony
torfowisk. Wybierając te produkty możemy
chronić środowisko naturalne dla siebie
i przyszłych pokoleń.

Podłoże beztorfowe
do ziół 10 l

12,98 zł

Podłoże beztorfowe
do warzyw 27 l
5059340176161

16,98 zł

Uniwersalne podłoże
beztorfowe 50 l
5036581090296
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kalendarz ogrodnika

Kalendarz
ogrodnika

Styczeń

Luty

Marzec

Wykorzystaj swoją choinkę jako
ściółkę do ochrony i nawilżenia
ziemi w ogrodzie. Wystarczy
ją rozdrobnić oraz odpowiednio
przetworzyć.

Zacznij wysiewać nasiona warzyw.

Rozpocznij sadzenie wiosennych
kwiatów, takich jak pierwiosnki
i bratki.

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Nadszedł czas, aby zasadzić
krzewy i rośliny ogrodowe.

Wypełnij ogród kolorami!
Postaw na rośliny rabatowe,
np. pelargonie i petunie.

Stwórz własny rezerwat
przyrody i zbuduj schronienie
dla jeży, pszczół oraz innych
przedstawicieli dzikiej fauny.

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Pielęgnuj rośliny, regularnie
je podlewając, nawożąc
i usuwając martwe pędy.

Zbierz warzywa i kontynuuj
nawożenie oraz podlewanie,
aby uzyskać lepsze plony.

Żonkile i tulipany potrzebują dużo
czasu na rozkwit. Aby zakwitły
na wiosnę, zasadź je już teraz.

Październik

Listopad

Grudzień

Lato minęło — czas na porządki!
Przystrzyż żywopłot,
skoś trawnik i przytnij byliny.

Zacznij zbiory warzyw
korzeniowych, takich jak por,
pietruszka, kapusta i brukselka.

Pora na odpoczynek – zbierz siły
i ciekawe inspiracje na nowy sezon,
który wkrótce się rozpocznie.

Oto kalendarz, który pomoże Ci stworzyć
wymarzony, zachwycający przez cały rok
ogrodowy zakątek.

Terminarz wysiewania
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI XII

fasola wielokwiatowa
fasolka zielona
brokuł gałązkowy
marchew
ogórek
szpinak
sałata
cukinia
cebula dymka
pasternak
groszek
papryka/papryczki chilli
ziemniak
rzodkiewka
pomidor
burak czerwony
bób
bakłażan
por
kabaczek
wysiewanie wewnątrz
wysiewanie na zewnątrz
zbiory
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domowy warzywnik

Nasiona
warzyw
Móc cieszyć się smakiem własnoręcznie
wyhodowanych warzyw, to naprawdę jest
coś. Sprawdź w kalendarzu ogrodnika, kiedy
najlepiej siać konkretne warzywa i do dzieła.
To znaczy – do ogródka!

Domowy
warzywniak
- grządki

2,28 zł

2,28 zł

3663602515883

3663602516200

Fasola złota Saxa

Nic nie smakuje tak dobrze, jak warzywa
z własnego ogródka. Jeśli więc w głowie
zakiełkowała Ci myśl, żeby w tym roku
stworzyć mały warzywnik, to pomysł
jest z gruntu doskonały!

Pietruszka gładka

24,98 zł

Szklarnia Respana

5905197283067, wym. 25,7 x 19,6 cm
5905197282985, wym. 51,5 x 19,6 cm

39,98 zł

14,98 zł
2,28 zł

Ogórek śremski
F1 seed

2,28 zł
Koper

3663602515838

3663602515784

2,28 zł

2,28 zł

3663602515913

3663602515982

Pietruszka berlińska
Halblange

Sałata masłowa
May King

Osłona
do sadzonek
prostokątna

69,98 zł

3663602759607
wym. 120 x 80 cm

34,48 zł

Grządka drewniana
3663602760207
wym. 120 x 80 cm

Tunel ogrowy do hodowli
i ochrony roślin
3663602604600

49,98 zł
2,28 zł

Rzodkiew okrągła
Saxa
3663602516323
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2,28 zł

Papryka Corno
di Toro

2,28 zł

2,28 zł

3663602516583

3663602515395

Pomidor Faworyt

Burak Boltardy

Grządka drewniana
3663602760214
wym. 80 x 60 cm

118 zł

Szklarnia stojąca
Ecoline
5905197363981

3663602516514
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ochrona roślin

1998 zł
Szklarnia Harmony

7290103110581
wym. 180 x 250 x 209 cm
aluminium i poliwęglan
pow. 4,62 m²

Domowy
warzywniak
– szklarnie

12,98 zł

54,98 zł

5902341105312

5902341105329

NeemAzal - T/S
3 ml

258 zł
Tunel ogrodowy

3663602428985
wym. 272 x 130 cm, PVC
pow. 3,5 m², zwijany i zapinany

NeemAzal - T/S
20 ml

14,98 zł

19,98 zł

5902341103868

5902341105299

Spin Tor 240 SC
6 ml

Środki
ochrony roślin
pochodzenia
naturalnego
Formuła środków ochrony roślin
pochodzenia naturalnego oparta jest
wyłącznie na naturalnych składnikach
i działa skutecznie, nie zmieniając
składu ziemi. W ofercie dostępne są
preparaty stymulujące wzrost roślin,
środki owadobójcze, grzybobójcze
oraz preparaty do pielęgnacji roślin.
Co ważne, są nieszkodliwe dla ludzi,
zwierząt i środowiska.

Pesticol róża 3 w 1
30 ml

398 zł

Tunel ogrodowy

Szklarnie skutecznie przyspieszają okres
wegetacyjny warzyw, dzięki czemu
możemy cieszyć się ich smakiem o wiele
wcześniej. W szklarniach rośliny rozwijają
się w bardziej korzystnym mikroklimacie
– chronione od wiatru, przymrozków,
opadów deszczu, przy maksymalnym
wykorzystaniu światła i ciepła z promieni
słonecznych owocują znacznie wcześniej.
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3663602429005
wym. 200 x 200 x 300 cm
polietylen
pow. 6 m²

1548 zł
Szklarnia Harmony

7290103110826
wym. 185 x 126 x 209 cm
aluminium i poliwęglan
pow. 2,33 m²

12,98 zł

44,98 zł

5902341102274

5902341105244

Miedzian extra 350 SC
20 ml

Limocide 3 w 1
100 ml
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ogród bez chwastów

14,98 zł

Ochrona
roślin

Agrowłóknina 1 x 10 m 50 g

Ogród bez
chwastów

3663602891420

9,98 zł

Środki ochrony roślin pomagają skutecznie
uporać się z chorobami roślin i atakującymi
je szkodnikami. Aby ich skuteczność była
maksymalna, muszą być stosowane o określonej
porze dnia czy podczas określonej pogody.
Zawsze sprawdzaj zalecenia producenta.

11,98 zł

Środek grzybobójczy
Syllit 65 WP 10 g
5906992573001

19,98 zł

Kołki do agrotkaniny
30 szt.
3663602891550

Środek grzybobójczy
Switch 62,5 WG
do roślin ozdobnych 10 g
5902341102199

22,98 zł
Agrotkanina
1 x 10 m 90 g

Ogród bez chwastów? To możliwe. Możesz
usunąć je ręcznie za pomocą nożyka lub
wyrywacza, zastosować jeden ze środków
chwastobójczych lub agrotkaninę, która
skutecznie tłumi wzrost chwastów.

3663602891529

19,98 zł

Środek grzybobójczy
Magnicur Gold
50 WG 2,5 g

39,98 zł

12,98 zł

12,98 zł

5902341105176

5907487100597

5902341105282
zwalcza ćmę bukszpanową

Środek grzybobójczy
Scorpion 325 SC 50 ml

Środek owadobójczy
Polysect 005 SL 25 ml

5908229364628

Środek owadobójczy
Mospilan 20SP 2,5 g

49,98 zł

Agrowłóknina 1 x 30 m 80 g
3663602891468

19,98 zł

Środek owadobójczy
Floramite 240SC 5 ml
5902341103493

24,98 zł

Środek owadobójczy
Sanium Pin
3664715027683

25,98 zł

Środek owadobójczy
Polysect Ultra Hobby
AL 750 ml
5907487100610
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24,98 zł

Środek owadobójczy
Karate spray 750 ml
5902341105053

34,98 zł

Środek owadobójczy
Deltam AL 1 l
5908229374184

9,98 zł

44,98 zł

89,98 zł

5059340150871

5902341101864

5902341101871

Nożyk do chwastów
Magnusson

148 zł

Wyrywacz do
chwastów Fiskars
6411501399502

Środek chwastobójczy
Randacol 680 EC 250 ml

Środek chwastobójczy
Randacol 680 EC 1 l

39,98 zł

42,98 zł

5907487103321

5907487103291

Środek chwastobójczy
AntyChwast RTU 1 l

Środek chwastobójczy
AntyChwast 250 ml
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opryskiwacze

Ogród wolny
od szkodników

11,98 zł

Płyn na komary
dla dzieci 50 ml
5904517005433

34,98 zł

Elektrofumigator
dla dzieci
5904517049376

9,98 zł

19,98 zł

3663602896456
0,5 l

3663602896470
1,5 l

Opryskiwacz

Opryskiwacz

Szkodniki potrafią skutecznie uprzykrzyć
nam relaks w ogrodzie. Brzęczący komar
nad uchem to największy wróg każdej drzemki,
a rząd wędrujących w kierunku roślin mrówek
to zapowiedź kłopotów. Jak sobie z nimi
poradzić? My radzimy sięgnięcie
po sprawdzone środki.

1	
Preparat na komary

i kleszcze Bagosel
100 EC 30 ml

4 Płyn na karaluchy

i roztocza 500 ml
5902341009146

19,98 zł
5	
Płyn na pająki
500 ml

5904517261921

21,98 zł
2 Preparat na owady
Exit 100 EC 150 ml

5902341008910

5902341008538

89,98 zł
3 Preparat na mrówki
Mrówkotox 100 g

14,98 zł

32,98 zł

22,98 zł

5904517048485

5904517001763

5904447001369
dwukierunkowa pompka 1 l

Spray na komary
i kleszcze 90 ml

Elektrofumigator 2
na komary

19,98 zł

Opryskiwacz Mercury
Super 360 Kwazar

11,98 zł

2

3

1

4

kupuj na

castorama.pl
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5

99,98 zł

Opryskiwacz Xi6

5904447009389
lanca 0,5 m z włókna
szklanego
6l

Opryskiwacz
Chaber

5904447010194
lanca 0,5 m z włókna
szklanego
zawór bezpieczeństwa
6l

39,98 zł
Opryskiwacz

3663602896494
5l

uszczelnienia
fpm – odporne
na agresywne
środki
chemiczne

5902341009160

84,98 zł

128 zł
Opryskiwacz
plecakowy

3663602896531
12 l

Opryskiwacze
Do opryskiwania roślin balkonowych świetnie
sprawdzą się małe, poręczne opryskiwacze
o niewielkiej pojemności. Natomiast jeśli
opryski planujemy w dużym ogrodzie, warto
zaopatrzyć się w opryskiwacze o większej
pojemności, z wygodną dyszą i paskiem,
który ułatwia swobodne przemieszczanie się
ze zbiornikiem.
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nawozy ogrodowe
1
1

Nawozy
ogrodowe

2

Bionawóz do borówek
i innych roślin
kwaśnolubnych
worek 5 l

Ekspert
radzi

5900498027273

34,98 zł

2 Bionawóz do warzyw

i ziół karton 1,1 l
5900498027235

14,98 zł

3 Bionawóz do winorośli

porzeczek i agrestu
Florovit 1,1 l

Ten czy ten? Często mamy dylemat,
który nawóz wybrać do takiej czy innej rośliny.
W takim przypadku najlepiej sięgnąć po nawóz
uniwersalny, przeznaczony do wszystkich roślin.

14,98 zł

Warzywa i rozsady
Viano 1 kg

3

5900498027174

14,98 zł

Nawóz Azofoska 3 kg
5900498009750

Nawóz do róż 1,2 kg
5902341002116

5902341001676

24,98 zł
Nawóz do róż
100 dni 1 kg

5907487100832

16,98 zł

15,98 zł

15,98 zł

5907487101037

5902341002260

5902341002000

14,98 zł

19,98 zł

5902042023014

5907466502664

5907466502633

Nawóz do hortensji
Magiczna Siła 350 g

54,88 zł

19,98 zł

15,98 zł

15,98 zł

5900861421110

5907487101020
zapewnia składniki
na cały sezon

5902341002109

5902341002222

Obornik kurzy 2 kg

29,98 zł

Nawóz Biohumus
uniwersalny 5 l
5902341000617

Obornik koński 5 l

39,98 zł

Nawóz do roślin
ogrodowych
Osmocote 1,5 kg
5907487101525
zapewnia składniki
na cały sezon
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Kapsułki nawozowe
do róż

15,98 zł

12,98 zł

Obornik bydlęcy 10 l

5902341007159

25,98 zł

9,98 zł

Nawóz Azofoska
granulat 10 kg

Nawóz do rododendronów
Osmocote 300 g

Nawóz
do hortensji 1,2 kg

Nawóz do
rododendronów
1,2 kg

Skuteczne
nawożenie
Wśród preparatów
do nawożenia roślin
znajdziemy nawozy
sypkie i granulowane.
Pamiętaj, że potrzebują
one czasu, by uwolnić
składniki pokarmowe.
Ponieważ rośliny mogą
pobierać składniki
pokarmowe tylko,
gdy zostaną
rozpuszczone
w wodzie, dlatego
zawsze po nawożeniu
obficie podlej glebę
wodą.

Nawóz
do lawendy 1,2 kg

Nawóz do iglaków
przeciwko brązowieniu
igieł 1,2 kg

39,98 zł
Nawóz
do iglaków 4 kg
5900498013887
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nasiona i nawozy

Nawozy
do trawników

Nasiona traw
Spacer boso po mokrej trawie o świcie?
Super! Śniadanie na trawie? Ekstra! Ale musi
być bujna, miękka i soczyście zielona. I do tego
potrzebne są te nasiona.

16,98 zł

Trawa Supersport
0,8 kg

5907466502589
na powierzchnię 32 m²

54,98 zł

Trawa renowacyjna
samozagęszczająca 1 kg
5907487102881
na powierzchnię 50 m²
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16,98 zł

15,98 zł

32,98 zł

8,48 zł

15,98 zł

5907487102874

5907466501513
na powierzchnię 40 m²

5904517008762
na powierzchnię 50 m²

5902341002031
na powierzchnię 40 m²

Trawa
samozagęszczająca
do dosiewek 250 g

5902042014630
na powierzchnię 20 m²

5907466502343
na powierzchnię 40 m²
na suchy teren

74,98 zł

128 zł

34,98 zł

54,98 zł

59,98 zł

99,98 zł

5907466502596
na powierzchnię 160 m²

5907466502350
na powierzchnię 200 m²
na suchy teren

5900498015102

5900861142176
na powierzchnię 240 m²

5904517127173
na powierzchnię 500 m²

5907487100665
na powierzchnię 500 m²
3 miesięczne działanie

54,98 zł

5907487102904
na powierzchnię 50 m²

Trawa
Supersport 4 kg

Trawa Safari 1 kg

Trawa Safari 5 kg

15,98 zł

Nawóz do trawników
na mech 1,2 kg

29,98 zł

Mieszanka traw
renowacyjna 0,5 kg

Trawa uniwersalna
samozagęszczająca 1 kg

Nawóz do trawników
1 kg

19,98 zł

Trawa Finezja
0,8 kg

5907466502565
na powierzchnię 32 m²

Nasiona Łąka
Kwietna 1 kg

Zielony trawnik to ozdoba każdego ogrodu.
Dzięki zastosowaniu nawozu źdźbła trawy
będą mocniejsze, a system korzeniowy mocniej
rozbudowany. Ponadto trawa będzie bardziej
odporna na suszę, choroby i szkodniki.

Nawóz do trawników
zachwaszczonych 1,2 kg
5902341002024
na powierzchnię 50 m²

Nawóz do trawników
anty mech 4 kg

19,98 zł

19,98 zł

24,98 zł

5904517045774
na powierzchnię 100 m²

5907487100641
na powierzchnię 50 m²
3-miesięczne działanie

3664715027560
na powierzchnię 63 m²

Nawóz do trawników
zachwaszczonych 2 kg

Nawóz do trawników
8 kg

Nawóz do trawników 1 kg

Nawóz do trawników
zachwaszczonych 10 kg

Nawóz naturalny
Top Trawnik Plus 2,5 kg

Nawóz do trawników
100 dni 10 kg
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148 zł

nawadnianie

Wózek
na wąż
Hozelock

5010646058681

Nawadnianie
Aby rośliny w naszym ogrodzie
zachwycały soczystością kolorów
i pięknem, muszą być regularnie
podlewane. I nie ma co lać wody
w tym temacie, tylko trzeba zapoznać
się z naszą bogatą ofertą akcesoriów
do nawadniania.

39,98 zł

89,98 zł

Stojak na wąż

3663602940593

64,98 zł

Stojak na wąż Verve
3663602940609

Mgiełka wodna 15 m

5904842730048
obniża temperaturę średnio o 10–12°C
odstrasza komary i insekty
możliwość podłączenia do węża ogrodowego lub kranu

198 zł

Wózek z wężem
ogrodowym
Hozelock
5010646058704
w zestawie wąż
śr. 1/2”, dł. 40 m
pistolet, złączki

24,98 zł

49,98 zł

5901828850073
śr. 1/2’’, dł. 20 m

5901828850264
śr. 3/4’’, dł. 20 m

Zestaw do podlewania
+ końcówki

Zestaw do podlewania
+ końcówki

99,98 zł

148 zł

3663602940517
śr. 3/4”, dł. 25 m

8011963768168
śr. 1/2”, dł. 25 m

Wąż ogrodowy Verve
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Wąż ogrodowy NTS

64,98 zł

Wąż ogrodowy Verve
3663602940494
śr. 1/2”, dł. 25 m

74,98 zł

Wąż ogrodowy
ultramax Hozelock
3506111162400
śr. 1/2”, dł. 15 m

148 zł

248 zł

Wózek z wężem
ogrodowym Hozelock

Stojak z wężem
ogrodowym Verve

5010646058711
w zestawie wąż śr. 1/2’’
dł. 40 m, pistolet, złączki

3663602891093
w zestawie wąż 25 m 1/2”,
pistolet i złączki

198 zł

468 zł

198 zł

298 zł

6411501511324
śr. 1/2’’, dł. 20 m

6411501511362
śr. 3/4’’, dł. 50 m

5010646042635
kompaktowy
w zestawie wąż 25 m

3663602940661
automatyczne zwijanie węża
w zestawie wąż 25 m 1/2”
i armatura

Wąż ogrodowy
Fiskars

Wąż ogrodowy
Fiskars

Bęben na ścianę Hozelock

lekka
aluminiowa
konstrukcja

Bęben na ścianę Verve

748 zł

Bęben horyzontalny Fiskars

6411501510600
w zestawie wąż 20 m 1/2” i armatura
obrót 360o, automatyczne zwijanie węża
możliwość zamontowania na ścianie
(brak uchwytu w zestawie)
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17,98 zł

Przyłącze kranowe
Verve podwójne
3663602940739
1/2”- 3/4”

26,98 zł

Przyłącze kranowe
poczwórne Verve
3663602940753

3,98 zł

8,98 zł

24,98 zł

3663602940678

3663602940692

5010646005067

Przyłącze kranowe
1/2”-3/4”

Przyłącze kranowe
1/2”-3/4”-1” Verve

Przyłącze kranowe
z opaską Hozelock

29,98 zł

4,28 zł

9,98 zł

Szybkozłącze 1/2”
Verve
3663602940784

17,98 zł

Szybkozłącze 1/2”
Hozelock
5010646051880

4,48 zł

3663602940821
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6,48 zł

Trójnik 1/2” Verve
3663602940845

9,98 zł

Reparator 1/2”
Verve
3663602940876

79,98 zł

Przyłącze do kranu
wewnętrznego Fiskars
M22 M24

29,98 zł

49,98 zł

Szybkozłącze
1/2”-5/8” z funkcją
stop Fiskars
6411501511041

3663602940777

Nypel 1/2” prosty
Verve

23,98 zł

5904842722104

3663602941149
pow. nawadniania 56 m2

19,98 zł

Reparator
1/2”- 5/8” Fiskars
6411501510891

6411501510877

Złączka z regulacją
przepływu
1/2”-5/8” Fiskars
6411501511119

24,98 zł

Złącze węża płaskiego
i spiralnego Hozelock
5010646010863

Zraszacz statyczny
wielofunkcyjny Verve

89,98 zł

39,98 zł

54,98 zł

3663602941194
pow. nawadniania 320 m2

5010646057677
pow. nawadniania 450 m2

Zraszacz bijakowy
Verve

Przyłącze kranowe
metalowe 1/2”-3/4”
Hozelock
5010646052313

Szybkozłącze
1/2”-5/8”
z funkcją stop

19,98 zł

Zraszacz szalona
stokrotka

Zraszacz pulsacyjny
Hozelock

59,98 zł

118 zł

3663602941200
pow. nawadniania
300 m2

6411501510297
pow. nawadniania
150 m2

Zraszacz
bijakowy
Verve

Prysznic
ogrodowy
Ergo

5901828859687

Zraszacz
metalowy
Fiskars

9,98 zł

29,98 zł

49,98 zł

99,98 zł

3663602941019
2-strumieniowy

3663602941057
8-strumieniowy

3663602941064
7-strumieniowy

5010646058483
7-strumieniowy

Pistolet prosty
do podlewania

29,98 zł

Zraszacz wahadłowy

3663602941156
pow. nawadniania 125 m2

Pistolet wielofunkcyjny
Verve

Pistolet wielofunkcyjny
metalowy Verve

Pistolet Multispray
Pro Hozelock

158 zł

Pistolet zraszający
multi Fiskars
6411501511706
5-strumieniowy

59,98 zł

99,98 zł

228 zł

3663602941163
pow. nawadniania 133 m2

5010646037709
pow. nawadniania 230 m2

6411501510730
pow. nawadniania 500 m2
funkcja on/off

Zraszacz wahadłowy
Verve

Zraszacz wahadłowy
Hozelock

Zraszacz wahadłowy
Fiskars
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Systemy do nawadniania podziemnego
i kropelkowego – to się opłaca!
Dzięki instalacji zestawu do nawadniania podziemnego i kropelkowego oszczędzasz czas,
wodę i pieniądze, a także zyskujesz piękne i zdrowe rośliny.

108 zł

128 zł

248 zł

5906395112722
moc znamionowa: 280 W
wydajność: 1080 l/h
maks. wysokość podnoszenia
wody: 5 m

5906083029400
moc znamionowa: 400 W
wydajność: 8000 l/h
maks. wysokość podnoszenia wody: 5,5 m

5052931530472
moc znamionowa: 750 W
wydajność: 13500 l/h
maks. wysokość podnoszenia wody: 8 m

Pompa membranowa GT

198 zł

Zestaw nawadniania Aqua Magic
8000625907670
odpowiedni do nawadniania
kropelkowego
dla maksymalnie 60 roślin

198 zł

198 zł

Domowa jednostka
sterująca 24 V

Programator Aquauno
Video2 Plus

8000625080229
sterowanie do 8 linii

8000625084128

Pompa zanurzeniowa
do wody brudnej

318 zł

89,98 zł

5901549968880
moc znamionowa: 550 W
wydajność 14500 l/h
maks. wysokość
podnoszenia wody: 12 m

Zawór elektromagnetyczny
Claber
8000625908141

198 zł

268 zł

5908305605058
moc znamionowa: 800 W
wydajność: 3600 l/h
maks. wysokość podnoszenia wody: 40 m

29,98 zł

59,98 zł

8000625903658
śr. 1/2”, dł. 25 m

5010646058667
dł. 10 m

9,98 zł

Kolanko

8000625904235

Wąż kroplujący

89,98 zł 64,98 zł

118 zł

8000625903573
dł. 50 m

8011963748139
śr. 1”, dł. 7 m
zawiera filtr i zawór zwrotny

Linia kroplująca

Skrzynka poboru
wody z zaworem 3/4”
5905620024625

8000625904198

Trójnik

8000625904181

Zraszacz Pop-Up
360o Claber
8000625900435

zraszacz
regulowany 360o
Claber
8000625900060
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Rozdrabniacz

Pompa ogrodowa MacAllister

5052931014583
moc znamionowa: 900 W
wydajność: 4000 l/h
maks. wysokość podnoszenia wody; 42 m

Wąż ssący Aspirflex Plus

12,98 zł 14,98 zł 18,98 zł 19,98 zł 69,98 zł

Złącze

Żeliwna obudowa

Pompa do szamba
Kaltmann

Pompa powierzchniowa

Rura zasilająca

Pompa zatapialna
do wody brudnej

Zraszacz Med
Jet Turbin
40-360o Claber
8000625904747

99,98 zł
Zbiornik
hydroforowy

5907695670431
poj. 24 l

328 zł

648 zł

5052931418954
moc znamionowa: 600 W
wydajność: 3000 l/h
maks. wysokość podnoszenia wody: 26 m

5902067855638
moc znamionowa: 1200 W
wydajność: 3600 l/h
maks. wysokość podnoszenia wody: 47 m

Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy NAC
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Korzyści płynące
z deszczówką

79,98 zł

Produkty do retencji
i zagospodarowania wody deszczowej
1 	
Filtr do wody deszczowej

D400 AQ

Stosowanie wody opadowej do podlewania
ogródka to czysta oszczędność,
ale to nie wszystkie jej plusy.

Zbiornik na deszczówkę
8006417011211
poj. 200 l

5901095524837

2

Zalety deszczówki:
• dzięki niskiemu pH jest idealna do wszystkich
roślin, nawet kwasolubnych,
• nie zawiera chloru, jest dobrze napowietrzona
i bogata w substancje odżywcze,
• jest miękka (bez wapnia i magnezu). Nie zostawia
brzydkich smug podczas mycia i białego osadu
przy podlewaniu ogrodu. Świetna m.in. do mycia
aut, rąk, prania, spłukiwania toalet.

59,98 zł

178 zł
2 Nadbudowa
D400 H200 AQ
5901095524844

89,98 zł

6

+

3 Zbiornik na deszczówkę

+

1
4

BioClean 2500 l
5901095522413

1748 zł

5

4 Nadbudowa na zbiornik

440 x 200 mm
5901095522437

8

7

8

rozdzielająca D300AQR
5901095524806

+

118 zł

Podstawa zbiornika

6 Nadbudowa

8006417004664

D300 H150 AQ

248 zł

5901095524820

+

41,98 zł

+

7 T
 unel rozsączający 150
5901095522550

+

Zbiornik
na deszczówkę
Aquacan

+

3

99,98 zł

198 zł

5905197274768
poj. 200 l
antracyt

5905197295596
poj. 265 l, brązowy

69,98 zł

34,98 zł

Zestaw podłączeniowy
Ican set

rozsączającego

5905197956466
180

5901095522567

49,98 zł

998 zł

Zbiornik
na deszczówkę

Zbiornik na deszczówkę
Woodcan

Kran kulowy
1/2’’ 3/4’’

3539253952271

99,98 zł

8 Dekiel do tunelu

5905197256368
poj. 360 l

Zbiornik
na deszczówkę

89,98 zł

5 Studzienka

4015015081018
poj. 1000 l

9,98 zł

Konewka Zebra
5905197695037
poj. 2 l, zielona

59,98 zł

1298 zł

1748 zł

5905620007901
poj. 20 l

5901095522406
poj. 1000 l

5901095522413, poj. 2500 l
dostępny także
5901095522420, poj. 3500 l

Kanister z kranikiem

Zbiornik BioClean

Zbiornik BioClean

2698 zł

181

ogrody 2021

pielęgnacja

Pielęgnuj to,
co piękne.
Niech cieszy
o każdej porze
Zadbaj o przestrzeń wokół siebie.
To, co starannie pielęgnujemy, zawsze cieszy
oko. Jeśli się postarasz, szybko będziesz
mógł podziwiać owoce swojej pracy.
A nic tak nie smakuje, jak satysfakcja
z dobrze wykonanego zadania.

pielęgnacja
184	
narzędzia ręczne
188 kompostowanie
190 pilarki, dmuchawy, rozdrabniacze
192 aeratory, glebogryzarki, przedłużacze
194 nożyce, podkaszarki, kosy
196 k
 osiarki samojezdne
200 kosiarki
206	traktory koszące
208	myjki ciśnieniowe
182

183

nowość

TRWAŁE

9,98 zł

89,98 zł

5059340150802

5059340086576

Łopatka metalowa

· NIEZAWODNE · WYTRZYMAŁE

Widły

118 zł
Sekator
nożycowy*

5059340086361

19,98 zł

Nożyczki do roślin
5059340086262

69,98 zł

44,98 zł

69,98 zł

5059340087412

5059340086477

5059340086682

Aerator ręczny

Ostrzałka

Szpadel ostry

79,98 zł

Grabie duże

5059340086903

24,98 zł

89,98 zł

138 zł

5059340086125

5059340086453

Nożyce do żywopłotu

Sekator ręczny
5059340086187

39,98 zł

Sekator kowadełkowy
5059340086255

*Sekatory z mechanizmem zapadkowym,
miotły oraz szufelki ze zmiotką posiadają 5-letnią gwarancję.

Siekiera 1,4 kg
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narzędzia ręczne

Kopanie

Narzędzia
ręczne

16,98 zł

Z tymi narzędziami ręcznymi robota będzie
palić się w rękach, bo są i poręczne,
i niezwykle skuteczne! Większość z nich
od stuleci używana jest w pracach
ogrodowych do kopania, grabienia czy cięcia.
Najlepiej wypróbuj je od ręki.

84,98 zł

Szpadel ostry
T-REX

5902062038265
trzonek
włókno
szklane

16,98 zł

Łopata
piaskowa

5906083358401
trzonek
drewniany

Łopata
piaskowa
Solid Fiskars

6411501324030
trzonek
metalowy

Widły ogrodowe
5904842009342
trzonek drewniany

79,98 zł

5902488041252
śr. 20 cm

5906083358036
trzonek drewniany

79,98 zł

34,98 zł

Świder
do gleby

Szpadel
prosty

Cięcie

44,98 zł
Szpadel
prosty
Profix

5903755123718
trzonek
metalowy

16,98 zł 74,98 zł
Grabie
ogrodowe
Prosperplast

5905197148045
trzonek
drewniany

Grabie Solid
Fiskars

6411501330048
trzonek aluminiowy

19,98 zł

Sekator nożycowy Fiskars
6411501112606
śr. cięcia do 22 mm

99,98 zł

198 zł

6411501965417
śr. cięcia do 26 mm

6411501125903
śr. cięcia do 26 mm

Sekator do gałęzi
Fiskars

Sekator nożycowy
L78 Fiskars

268 zł

47,98 zł

118 zł

6411501124906
śr. cięcia do 55 mm

5904842013158

6411501147301

Sekator dźwigniowy
nożycowy L Fiskars

Nożyce do żywopłotu
Greenmill

Nożyce do żywopłotu
Fiskars

99,98 zł

29,98 zł

148 zł

6411501966803

6411502870628

6411501260048

Nożyce do trawy
Fiskars

Nóż uniwersalny
K40 Fiskars

Tasak karczownik
XA3 Fiskars

Motyka-łopatka
pazurki
5902188061772
trzonek
drewniany

29,98 zł
Wieszak na
narzędzia 31 cm
5905197276205

186

49,98 zł

obrotowa
rączka

29,98 zł

148 zł

198 zł

5906083330650

6411501214232
powłoka antywstrząsowa

6411501224637

Toporek Vorel
600 g

Siekiera ciesielska XS-X7 Fiskars 640 g

Siekiera rozłupująca
M-X17 Fiskars 1500 g
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kompostowanie

64,98 zł
Siewnik
ogrodowy
pchany
Verve 12 l

Kompostowanie
Stosowanie kompostu daje mnóstwo
korzyści. Jest bogaty w różnorodne składniki
odżywcze, dlatego jest cennym źródłem
materii organicznej. Ponadto pomaga
poprawić strukturę gleby – zarówno tej
lekkiej i piaszczystej, jak i ciężkiej i gliniastej,
spulchniając ją i wzbogacając w tlen.

148 zł
Walec do trawy
ręczny 30 l

5059340146171

29,98 zł

do 10 stopni
regulacji
rozsiewu,
idealny
do nasion,
piasku, soli

64,98 zł
Taczka Easygo
Breeze 50 l

3663602896692
do stosowania
na wszystkich
trawnikach, idealny
do wyrównywania
i zbijania gleby

Nakładki na buty
z kolcami
5059340087429

7290106923607

69,98 zł
Kolce do walca
5 szt.
3663602896715

29,98 zł

Worki na odpady
ogrodowe 2 szt.
5905620029781
2 x 120 l

29,98 zł

17,98 zł

5902341007654

5902341002253

Nawóz
przyspieszający
kompostowanie
3 kg

Nawóz
przyspieszający
kompostowanie
1 kg

118 zł

Stojak na worki na śmieci
potrójny z kratką
8007606799279
wym. 8 x 119 x 92 cm

128 zł
59,98 zł
Kompostownik
80 x 80 x 80 cm
5908283370016

99,98 zł

Kompostownik 220 l
5905197268125

148 zł

Kompostownik 420 l
5905197960487
dostępny także
5905197960463, 630 l

248 zł
Kompostownik
850 l zielony
5905197695525

zwalcza muchy
i niweluje zapachy
działa do
3 miesięcy

19,98 zł
Preparat
do śmietników
Plus 500 ml
5902341008552

Pojemnik do segregacji
odpadów 120 l
żółty
5902249502855

158 zł

Pojemnik do segregacji
odpadów 240 l
zielony
5900672678307

dostępne także w kolorach i pojemnościach:

120 l

120 l

120 l

120 l

240 l

240 l

240 l

240 l

198 zł
188
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pilarki, dmuchawy i rozdrabniacze

Dmuchawy
i rozdrabniacze

lata

g

wa

Pilarka to ostra zawodniczka, niezastąpiona
w pracach z drewnem. Z jej pomocą szybko
i sprawnie przygotujemy drewno na opał,
zetniemy drzewo, przytniemy deski czy
gałęzie. Jest mobilna, łatwa w obsłudze
i ma szybki rozruch.

138 zł

1 Pilarka
Erbauer
7
3663602461982
system automatycznego
smarowania, regulowany
naciąg łańcucha
akumulator i ładowarka
nie wchodzą w skład zestawu

3663602627395

j

398 zł

748 zł

Ostrzałka do łańcucha
MacAllister

ra n c

i

Pilarki

Jesienne prace ogrodowe możemy skrócić
i ułatwić ich przeprowadzenie za pomocą
przydatnych maszyn, takich jak dmuchawy
do liści i rozdrabniacze. Dmuchawy szybko
uporają się z dużą ilością liści, a rozdrabniacze
z gałęziami.

Odkurzacz dmuchawa
TIDY 3000

kod 4059952553719
moc znamionowa 3000 W
poj. worka 50 l

lata

2 Pilarka elektryczna
3663602627418
moc znamionowa 1800 W

348 zł

4 Pilarka elektryczna

NAC

MacAllister

5902067855928
moc znamionowa 2000 W

3663602627494
moc znamionowa 2400 W

118 zł

Elektryczny
odkurzacz / dmuchawa
3663602627722
moc znamionowa 2500 W
poj. worka 45 l

398 zł

5 Pilarka spalinowa

sadownicza

3663602497110
moc znamionowa 0,7 kW

Nazwa produktu

1

inspiracji
na castorama.pl
190

wa

g

6 Pilarka spalinowa NAC
5907510489682
moc znamionowa 1,8 kW

Elektryczny
odkurzacz / dmuchawa
MacAllister
3663602627746
moc znamionowa 3000 W
poj. worka 50 l

698 zł

lata

ra n c

j

i

328 zł

248 zł

Długość
prowadnicy

Prędkość
łańcucha

Dmuchawa do liści Erbauer
3663602461999
akumulator i ładowarka
nie wchodzą w skład zestawu

j

798 zł

Spalinowy
odkurzacz / dmuchawa
NAX 950 V
5902490749894
moc znamionowa 0,75 kW
poj. worka 40 l

cichsza
praca (96 dB)

7 Pilarka spalinowa NAX
5902490749931
moc znamionowa 1,8 kW

Moc
znamionowa

498 zł

ra n c

i

248 zł

3 Pilarka elektryczna

g

198 zł

wa

Waga

Pilarka Erbauer

2000 W

30 cm

12 m/s

5 kg

2 Pilarka elektryczna

1800 W

35 cm

13,5 m/s

5 kg

3 Pilarka elektryczna łańcuchowa NAC

2000 W

40 cm

13 m/s

4,5 kg

4 Pilarka elektryczna MacAllister

2400 W

45 cm

13,5 m/s

6 kg

5 Pilarka sadownicza spalinowa

0,7 kW

22 cm

23 m/s

5,7 kg

6 Pilarka spalinowa NAC

1,8 kW

40 cm

20,8 m/s

5,7 kg

7 Pilarka spalinowa NAX

1,8 kW

45 cm

20,8 m/s

6 kg

398 zł

648 zł

898 zł

3663602627333
moc znamionowa 2500 W
maks. średnica gałęzi 45 mm

3663602632337
moc znamionowa 2800 W
poj. pojemnika 50 l
maks. średnica gałęzi 45 mm

5057741152012
moc znamionowa 2200 W

Rozdrabniacz do gałęzi MacAllister

Rozdrabniacz do gałęzi MacAllister

Łuparka do drewna
6T MacAllister
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aeratory, glebogryzarki i przedłużacze

Aeratory
i glebogryzarki
Czas wgryźć się w temat spulchniania gleby.
Odpowiednie przygotowanie ziemi jest niezbędne,
jeśli chcemy zapewnić prawidłowy wzrost roślin.
Czynnością kluczową jest spulchnianie gleby – tutaj
niezastąpione będą aeratory i glebogryzarki.

Przedłużacze

3 świdry
w komplecie

848 zł

9,98 zł

Wiertnica
spalinowa NAC

Przedłużacze wykorzystywane na zewnątrz powinny
posiadać określoną klasę szczelności. O klasie
szczelności informują dwie cyfry znajdujące się przy
symbolu IP. Sprzęty elektryczne, w tym przedłużacze,
powinny mieć stopień równy lub wyższy IP 44.

Osłona ogrodowa
do wtyczki Diall

5902067851678
moc znamionowa 2,2 kW

3663602736349

29,98 zł
Przedłużacz
ogrodowy OMY
Elgotech

298 zł
Aerator
wertykulator

3663602627203
moc znamionowa
1500 W
poj. kosza 30 l

498 zł
Aerator
wertykulator
2w1
MacAllister

3663602627227
moc znamionowa
1800 W
poj. kosza 52 l

1498 zł

nowość

Aerator wertykulator
2 w 1 NAC

5902694551200
dł. 20 m
2 x 1 mm2
dostępny także
5902694551408, dł. 40 m

59,98 zł

5902490741720
moc znamionowa 4,1 kW
poj. kosza 45 l
silnik Loncin G200F
196 cm3

36,98 zł

108 zł

3663602737780
dł. 5 m, 2 gniazda 3 x 1,5 mm2

3663602735120
dł. 25 m, 4 gniazda, 3 x 1,5 mm2
dostępny także
3663602735137, dł. 50 m

Przedłużacz ogrodowy
wtykany Diall

Przedłużacz bębnowy Diall

198 zł

498 zł

1498 zł

3663602627272
moc znamionowa
1400 W
szer. robocza 40 cm

3663602627296
moc znamionowa 2,4 kW
szer. robocza 60 cm
silnik Briggs & Stratton

Glebogryzarka
elektryczna
MacAllister

Glebogryzarka
spalinowa
MacAllister

Przedłużacz bębnowy
gumowy z uziemieniem
Elgotech
5902694041114
dł. 40 m
4 gniazda, 3 x 1,5 mm2

1798 zł

Glebogryzarka
Forges

3662111002020
moc znamionowa 4,5 kW
szer. robocza 100 cm
silnik Briggs & Stratton

podwójny
włącznik/wyłącznik

inteligentny
pilot

aplikacja
FIBARO

1598 zł

Pakiet FIBARO ogród z montażem

5902701702656
mądre podlewanie w Twoim ogrodzie
pakiet obejmuje: inteligentny pilot, 3 podwójne włączniki/
wyłączniki, inteligentny moduł, dostępny również pakiet
bez montażu 5902701702663

1198 zł

192

238 zł

1198 zł
Centralka FIBARO
Home Center Lite

5902701700881
pozwala na sterowanie
oświetleniem, ogrzewaniem,
alarmem, roletami i bramami,
obsługa przez www, aplikację
i systemy głosowe
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nożyce, podkaszarki i kosy

118 zł

Nożyce
do żywopłotu

lata

1 Nożyce elektryczne

198 zł

Równo przycięty żywopłot stanowi niewątpliwą
ozdobę każdej posesji. W uformowaniu
pożądanego przez nas kształtu pomocne
będą profesjonalne nożyce do żywopłotu.

g

3663602940104
moc znam. 450 W

wa

69,98 zł

148 zł
elektryczna
Bosch

3663602939757
moc znam. 250 W
szer. robocza
22 cm

elektryczne
do żywopłotu
MacAllister

3663602940173
moc znam. 520 W

ra n

Podkaszarki
i kosy

2 Podkaszarka

1 Podkaszarka
elektryczna

2 Nożyce

cj

i

do żywopłotu

3165140943109
moc znam. 280 W
szer. robocza 26 cm

248 zł

Podkaszarki idealnie sprawdzą się,
gdy chcemy skrócić trawę w trudno
dostępnych miejscach – w pobliżu rabat
kwiatowych, ogrodzeń czy pod drzewami.

lata

3 Nożyce elektryczne

Maks. grubość
cięcia

Waga

1	
Nożyce elektryczne
do żywopłotu

450 W

41 cm

16 cm

2,5 kg

2	Nożyce elektryczne
do żywopłotu MacAllister

520 W

62,5 cm

20 cm

3,5 kg

3	Nożyce elektryczne
do żywopłotu MacAllister

710 W

70 cm

25 cm

4,7 kg

3,6 V; 1,5 Ah

8 / 12 cm

8 cm

1,2 kg

18 V; 2 Ah

60,5 cm

20 cm

3,95 kg

450 W

50 cm

16 cm

2,7 kg

6 Nożyce elektryczne
do żywopłotu
EasyHedgeCut Bosch
7	Nożyce elektryczne
do żywopłotu MacAllister
194

550 W

50 cm

22 cm

5,5 kg

i

akumulatorowa
Universal
GrassCut Bosch

akumulatorowa

3663602939795
szer. robocza 23 cm

3165140942898
szer. robocza 26 cm

448 zł

Podkaszarka
akumulatorowa Erbauer
3663602418245
szer. robocza 30 cm

3663602940197

398 zł

j

598 zł

6 Kosa spalinowa

5 Kosa spalinowa

i

ra n c

BP520 NAC

NAC

298 zł

5902067851517
moc znam. 2,22 kW
poj. skokowa 52 cm3

5907510483512
moc znam. 1,25 kW
poj. skokowa 42,7 cm3

6 Nożyce elektryczne

do żywopłotu
EasyHedgeCut Bosch

lata

4059952570808
moc znam. 450 W

Nazwa produktu

wa

g

Długość
ostrza

wa

g

Moc
znamionowa

5 Nożyce akumulatorowe
do żywopłotu MacAllister

3 Podkaszarka

lata

akumulatorowe
Bosch

3165140630627
wydajny akumulator
wyświetlacz LED

4 Podkaszarka

akumulatorowe
do żywopłotu
MacAllister

4 Nożyce

5906083795008
napięcie 3,6 V

j

5 Nożyce

298 zł

Nożyce
akumulatorowe
do trawy i krzewów

4 Nożyce akumulatorowe
Bosch

j

348 zł

99,98 zł

Nazwa produktu

ra n c

ra n c

498 zł

228 zł

398 zł

7 Nożyce elektryczne

do żywopłotu MacAllister
3663602940272
moc znam. 550 W

ra n c

j

i

regulowany
uchwyt

wa

g

wysoka
odporność
na rdzę

g

3663602940234
moc znam. 710 W

lata

wa

i

do żywopłotu
MacAllister

898 zł

7 Kosa spalinowa

800B NAX

5902490749887
moc znam. 1,35 kW
poj. skokowa 51,7 cm3

1

Podkaszarka elektryczna

2 Podkaszarka elektryczna Bosch

Moc
znamionowa

Waga

Sposób cięcia

250 W

1,8 kg

żyłka

280 W

1,9 kg

żyłka

3 Podkaszarka akumulatorowa

18 V; 1,5 Ah

3 kg

żyłka

4 Podkaszarka akumulatorowa Universal GrassCut

18 V; 1,5 Ah

2,7 kg

żyłka

5 Kosa spalinowa NAC

1,25 kW

8,5 kg

tarcza, żyłka

6 Kosa spalinowa NAC

2,22 kW

8,6 kg

tarcza, żyłka

7 Kosa spalinowa 800B NAX

1,35 kW

7,5 kg

żyłka
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kosiarki samojezdne

5498 zł

1298 zł

Kosiarka samojezdna
Worx L 2000 20 V

1 Kosiarka samojezdna

MacAllister

Kosiarki
samojezdne

Produkty zakupione
w sklepie
i na castorama.pl
dowozimy na terenie
całej Polski

5036581058470
automatyczne zatrzymywanie
czujniki podnoszenia i przechyłu
automatyczne ładowanie

2298 zł

Masz duży ogród, w którym znaczną część
zajmują trawniki, i mało czasu na jego
pielęgnację? Koszenie zostaw w rękach
automatycznej kosiarki samojezdnej, którą
można zaprogramować tak, aby w określonym
czasie i na określonym obszarze kosiła
przydomowy trawnik.

cj

i

g

wa

ra n

Kosiarka samojezdna Worx S 300I 20 V

6924328319962
sterowanie za pomocą aplikacji
kompatybilna z systemami Android i iOS
preferowana powierzchnia koszenia do 300 m²

4698 zł

3 Kosiarka samojezdna

3298 zł

lata

Bosch

wa

g

4059952566931
system LogiCut umożliwia
40% szybsze koszenie
trawnika
silnik bezszczotkowy

Dostosuj swojego Landroida
Czy każdy trawnik jest inny? Tak. Dlatego proponujemy
pełną gamę akcesoriów, abyś mógł dostosować
Landroida do potrzeb Twojego trawnika.

Kosiarka samojezdna Worx M 500 20 V

6924328319986
pow. koszenia do 500 m²
wys. koszenia 3-6 cm
możliwość rozbudowy dodatkowymi akcesoriami

cj

i

lata

6924328320036
preferowana powierzchnia
do 2000 m2
wysokość koszenia 3-6 cm
4 stopnie regulacji wysokości
koszenia
posiada alarm bezpieczeństwa
czujnik deszczu i podnoszenia

ra n

548 zł

398 zł

6943475852955

6924328322672

System antykolizyjny

Unikanie przeszkód

Za pomocą czujników ultradźwiękowych
Landroidy omijają przeszkody.
Niezbędna rzecz do poruszania
się między drzewami i meblami
ogrodowymi.

1998 zł

Wirtualne ogrodzenie

Pierścieniowe
obszary ogrodzenia

Upewnij się, że niektóre obszary trawnika
są wolne od ograniczeń. Idealny do
urządzeń sezonowych lub nowego
kwietnika bez konieczności dobierania
drutu granicznego.

4 Kosiarka samojezdna

MacAllister

5036581058487
szybkie uruchamianie
programowanie ręczne
automatyczne ładowanie

3998 zł

2 Kosiarka samojezdna

Bosch

4059952511962
możliwe sterowanie
z pozycji telefonu/
tabletu
silnik bezszczotkowy
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4298 zł

Napięcie
i pojemność akumulatora

Wysokość
koszenia

Pow.
koszenia

20 V

20-50 mm

do 250 m

2 Kosiarka samojezdna Bosch

18 V

30-50 mm

500 m2

3 Kosiarka samojezdna Bosch

18 V

30-50 mm

700 m2

4 Kosiarka samojezda MacAllister

20 V

30-60 mm

do 500 m

Nazwa produktu

1

Kosiarka samojezdna MacAllister

2

2

Kosiarka samojezdna Worx M 1000 20 V

6924328320012
preferowana powierzchnia koszenia do 1000 m2
wysokość koszenia 3-6 cm
posiada alarm bezpieczeństwa
czujnik deszczu i podnoszenia
sterowanie za pomocą aplikacji

698 zł

398 zł

6924328322665

6924328328681

Lokalizator z kartą SIM

Namierzanie
antykradzieżowe

Namierz Landroida, jeśli zostanie skradziony.
Dołączony moduł 4G z przedpłaconą 2-letnią
kartą SIM eliminuje konieczność korzystania
z Wi-Fi.

Wzmacniacz Wi-Fi

Pozostań w kontakcie

Tworzy silne połączenie w zapewnieniu
Landroidowi nowoczesności oraz
jak najlepszego wykorzystania
cech sztucznej inteligencji.
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Jeden akumulator 498 zł
do wielu narzędzi

Nożyce akumulatorowe 18 V
3663602935100
dł. ostrza 55 cm
do przycinania i kształtowania
żywopłotów

298 zł

328 zł

5059340123684
napięcie 18 V
śr. tarczy 125 mm

3663602799313
napięcie 18 V
0-3000 obr./min
kąt cięcia 0-45 stopni
gł. cięcia drewno/stal
120 mm/10 mm

Szlifierka kątowa
bez akumulatora

Wyrzynarka bez
akumulatora

338 zł

398 zł

3663602799320
napięcie 18 V
maks. moment obrotowy 120 Nm
8800-32 000 udr./min

3663602799726
napięcie 18 V
gł. cięcia drewna przy
45/90 stopni - 40/61 mm

Wkrętarka udarowa
bez akumulatora

648 zł

3663602799733
napięcie 18 V
0-1400 obr./min
0-4500 udr./min
energia udaru 2 J

3663602798583
napięcie 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
walizka
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Kosa akumulatorowa Erbauer
3663602418238
napięcie 18 V
w zestawie tarcza tnąca
o śr. 23 cm i żyłka
akumulator i ładowarka
nie wchodzą
w skład zestawu

698 zł

Piła tarczowa
bez akumulatora

478 zł

Młotowiertarka SDS
Plus bez akumulatora

798 zł

Wiertarkowkrętarka

Zestaw akumulatorów
2 x 5 Ah
z szybką ładowarką
5059340058061
napięcie 18 V

Innowacyjna linia
bezprzewodowych
elektronarzędzi
i narzędzi ogrodowych
Erbauer 18 V EXT

ZAPEWNIA:
• większy zasięg i swobodę pracy bezprzewodowej
• współdzielenie jednego akumulatora i ładowarki
pomiędzy wiele urządzeń z naszej oferty
elektrycznych narzędzi ogrodowych
oraz elektronarzędzi

1598 zł

Kosiarka akumulatorowa

3663602418627
napięcie 36 V (2 x 18 V)
poj. kosza 50 l
składany uchwyt ułatwiający
przechowywanie
2 akumulatory 5 Ah
i szybka ładowarka w zestawie
199
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kosiarki elektryczne i akumulatorowe

178 zł

1 Kosiarka

Kosiarki
elektryczne
i akumulatorowe

elektryczna

3663602939337
moc znamionowa
1000 W
szer. koszenia 32 cm

268 zł

Niewątpliwymi zaletami kosiarek elektrycznych
i akumulatorowych są cicha praca oraz brak
emisji spalin. To, co je różni, to zasięg pracy
– w kosiarkach elektrycznych ogranicza
ją długość przewodu elektrycznego.
W kosiarkach akumulatorowych mamy większy
zasięg koszonej przestrzeni.

g

elektryczna
Rotak 32 Bosch

wa

ra n

elektryczna
MacAllister

5036581058494
moc znamionowa
1200 W
szer. koszenia 33 cm

498 zł

5 Kosiarka elektryczna

elektryczna
MacAllister

3165140897846
moc znamionowa
1200 W
szer. koszenia
32 cm

1598 zł

akumulatorowa
MacAllister

5036581058524
szer. koszenia 32 cm
napięcie 18 V
w zestawie ładowarka
i akumulator

4 Kosiarka

akumulatorowa
Erbauer

3663602418627
napięcie 36 V (2 x 18 V)
poj. kosza 50 l
szer. koszenia 46 cm
w zestawie
2 akumulatory 5 Ah
i szybka ładowarka

998 zł

2 Kosiarka

akumulatorowa
MacAllister

5036581058531
szer. koszenia 35 cm
napięcie 36 V

598 zł

4 Kosiarka

cj

i

368 zł

3 Kosiarka

lata

2 Kosiarka

598 zł

1 Kosiarka

MacAllister

5036581058517
moc znamionowa 1800 W
szer. koszenia 42 cm

5036581058500
moc znamionowa
1600 W
szer. koszenia 38 cm

przełącznik funkcji:
kosz i mulczowanie
automatyczne dostosowanie
mocy do wysokości trawy

2298 zł

2998 zł

5 Kosiarka

3 Kosiarka

akumulatorowa
z napędem
Worx

akumulatorowa
Advanced-Rotak
36-850 Bosch
4059952526935
szer. koszenia
46 cm
napięcie 36 V

lata

Moc
znamionowa

Szerokość
koszenia

Wysokość
koszenia

Poj.
kosza

1000 W

32 cm

20-60 mm

27 l

1

2 Kosiarka elektryczna MacAllister

1200 W

33 cm

20-60 mm

3 Kosiarka elektryczna Rotak 32 Bosch

1200 W

32 cm

20-60 mm

4 Kosiarka elektryczna MacAllister

1600 W

38 cm

5 Kosiarka elektryczna MacAllister

1800 W

42 cm

Nazwa produktu

1
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Kosiarka elektryczna

ra n c

j

i

wa

g

wysuwane
uchwyty
teleskopowe

regulacja
wysokości
jednym
przyciskiem

6924328394334
szer. koszenia
51 cm
napięcie 80 V
szybkie składanie
jednym przyciskiem
w zestawie akumulator
i ładowarka

Rozmiar
trawnika

Napięcie i pojemność
akumulatora

Szerokość
koszenia

Wysokość
koszenia

Pojemność
kosza

Kosiarka akumulatorowa MacAllister

mały

18 V

32 cm

25-65 mm

30 l

30 l

2 Kosiarka akumulatorowa MacAllister

średni

36 V

35 cm

25-75 mm

40 l

31 l

3 Kosiarka akumulatorowa Advanced-Rotak 36-850 Bosch

duży

36 V

46 cm

25-80 mm

50 l

25-75 mm

45 l

4 Kosiarka akumulatorowa Erbauer

duży

36 V

46 cm

25-75 mm

50 l

25-75 mm

60 l

5 Kosiarka akumulatorowa Worx

duży

80 V

51 cm

20-80 mm

70 l

Nazwa produktu
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kosiarki spalinowe

598 zł

798 zł

5 Kosiarka spalinowa

1 Kosiarka spalinowa
5059340124551
bez napędu
szer. koszenia
40 cm

Kosiarki
spalinowe

NAC

5902490743854
silnik Rato RV125-S
z napędem
szer. koszenia 42 cm

Kosiarki spalinowe świetnie sprawdzą się
na dużych i trudnych terenach, pozwalając
na swobodne przemieszczanie się
i manewrowanie między roślinami.
Są wydajne i mają dużą moc, dlatego
możesz nimi kosić nawet wysoką trawę.

868 zł

6 Kosiarka spalinowa

NAC

5902490742321
silnik Loncin LC1P65FE-3
z napędem
szer. koszenia 42 cm

798 zł

2 Kosiarka spalinowa

NAC

5902490742314
silnik Loncin LC1P65FE-3
bez napędu
szer. koszenia 42 cm

898 zł

7 Kosiarka spalinowa

MacAllister

848 zł

5059340124513
silnik Briggs & Stratton 300
z napędem
szer. koszenia 40 cm

998 zł

3 Kosiarka spalinowa

4 Kosiarka spalinowa

MacAllister

Mountfield

5059340124537
silnik Briggs & Stratton 300
bez napędu
szer. koszenia 40 cm

8008984848504
silnik Briggs & Stratton 450E
bez napędu
szer. koszenia 46 cm

1098 zł

8 Kosiarka spalinowa

MacAllister

Rozmiar
trawnika

Pojemność
silnika

Szerokość
koszenia

Wysokość
koszenia

Pojemność
kosza

duży

99 cm3

40 cm

25-75 mm

45 l

Loncin LC1P65FE-3

duży

123 cm3

42 cm

25-75 mm

45 l

3 Kosiarka spalinowa MacAllister

Briggs & Stratton 300

duży

125 cm3

40 cm

25-75 mm

50 l

4 Kosiarka spalinowa Mountfield

Briggs & Stratton 450E

duży

125 cm3

46 cm

25-65 mm

60 l

5 Kosiarka spalinowa NAC

Rato RV125-S

duży

127 cm3

42 cm

25-75 mm

45 l

6 Kosiarka spalinowa NAC

Loncin LC1P65FE-3

duży

123 cm

3

42 cm

25-75 mm

45 l

7 Kosiarka spalinowa MacAllister

Briggs & Stratton 300

duży

125 cm3

40 cm

25-75 mm

50 l

8 Kosiarka spalinowa MacAllister

Briggs & Stratton 550E

duży

140 cm

46 cm

25-75 mm

60 l

Nazwa produktu

1

Kosiarka spalinowa

2 Kosiarka spalinowa NAC
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Silnik

3

5059340124506
silnik Briggs & Stratton 550E
z napędem
szer. koszenia 46 cm

możliwość
przechowywania
w pionie

oszczędność miejsca
dzięki technologii
pozwalającej na
przechowywanie w pionie
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kosiarki spalinowe
lata

1348 zł

1598 zł

2 Kosiarka spalinowa

1 Kosiarka spalinowa

NAC

NAC

5059340124483
silnik Briggs & Stratton 475 iSi
z napędem
szer. koszenia 46 cm

ra n c

j

1648 zł

5 Kosiarka spalinowa

MacAllister

5902490742338
silnik Loncin LC1P65FE-2
z napędem
szer. koszenia 51 cm

wa

g

1248 zł

i

możliwość
przechowywania
w pionie

6 Kosiarka spalinowa

5902490743847
silnik Loncin LC1P70FC
z napędem
szer. koszenia 56 cm

Erbauer

5059340124438
silnik Honda GCV170
z napędem
szer. koszenia 51 cm

łatwe
odpalanie
kosiarki
za pomocą
przycisku

lata

ra n

1398 zł

1898 zł

1448 zł

3 Kosiarka spalinowa

7 Kosiarka spalinowa

4 Kosiarka spalinowa

Erbauer

Mountfield

MacAllister

5059340124445
silnik Honda GCV145
z napędem
szer. koszenia 46 cm

8008984836655
silnik Briggs & Stratton
750EX DOV
z napędem
szer. koszenia 53 cm

5059340124469
silnik Briggs & Stratton
675EXi
z napędem
szer. koszenia 51 cm

lata

g

wa

ra n c

j

i

i

g

wa

możliwość
przechowywania
w pionie

cj

2298 zł

Nazwa produktu

1

Kosiarka spalinowa NAC

2 Kosiarka spalinowa MacAllister
3 Kosiarka spalinowa Erbauer
4 Kosiarka spalinowa MacAllister
5 Kosiarka spalinowa NAC
6 Kosiarka spalinowa Erbauer
7 Kosiarka spalinowa Mountfield
8 Kosiarka spalinowa NAX
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Silnik

Rozmiar
trawnika

Pojemność
silnika

Szerokość
koszenia

Wysokość
koszenia

Pojemność
kosza

Loncin LC1P65FE-2

duży

166 cm3

51 cm

25-75 mm

75 l

Briggs & Stratton 475 iSi

duży

3

140 cm

46 cm

25-75 mm

60 l

Honda GCV145

duży

145 cm3

46 cm

25-75 mm

65 l

Briggs & Stratton 675EXi

duży

163 cm3

51 cm

25-75 mm

60 l

Loncin LC1P70FC

duży

196 cm3

56 cm

25-75 mm

75 l

Honda GCV170

duży

167 cm3

51 cm

25-75 mm

65 l

Briggs & Stratton 750EX DOV

duży

3

161 cm

53 cm

25-85 mm

70 l

Briggs & Stratton 875

duży

190 cm

56 cm

25-75 mm

75 l

3

8 Kosiarka spalinowa NAX
5902490749993
silnik Briggs & Stratton 875
z napędem
szer. koszenia 56 cm

skrętne
przednie koła
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traktory

Traktory
Skosić trawnik o powierzchni powyżej
2000 m2 to może być niezła jazda.
Ale tylko, jeśli wybierzesz traktor
do koszenia trawy. Jest wygodny,
zwrotny i – co więcej – można ustalić
w nim wysokość cięcia, dzięki czemu
cały trawnik wygląda jednolicie.

7998 zł

Traktor Smart RE 125

6498 zł

Nie zapomnij
o transporcie

Traktor MTF 84M

8008984835870
silnik Briggs & Stratton 344 cm³
moc znamionowa 5,56 kW
wys. koszenia 7 stopni regulacji od 2,5 do 8 cm
szer. koszenia 84 cm
poj. kosza 200 l
możliwość opróżniania kosza z pozycji operatora
elektromagnetyczne sprzęgło noży

4008423891782
silnik 382 cm3
moc znamionowa 7,1 kW
wys. koszenia 5 stopni regulacji od 3 do 9,5 cm
szer. koszenia 92 cm, poj. kosza 240 l
poprzecznie umieszczony agregat tnący
pozwalający na koszenie tuż przy krawędziach

Produkty zakupione
w sklepie
i na castorama.pl
dowozimy na terenie
całej Polski

4998 zł

5598 zł

5998 zł

10998 zł

8008984835894
silnik Mountfield ST 350 352 cc
wys. koszenia 7 stopni regulacji od 2,5 do 8 cm
szer. koszenia 98 cm
oświetlenie przednie podwójne
ładowarka akumulatora w zestawie

8008984836044
silnik Briggs & Stratton 344 cm³
moc znamionowa 6,4 kW
wys. koszenia 7 stopni regulacji od 2,5 do 8 cm
szer. koszenia 98 cm
elektromagnetyczne sprzęgło noży
agregat koszący z kołami podporowymi

8008984848405
silnik Mountfield ST 350 352 cm3
moc znamionowa 5,8 kW
wys. koszenia 7 stopni regulacji od 2,5 do 8 cm
szer. koszenia 84 cm, poj. kosza 200 l
w zestawie ładowarka akumulatora

4008423854978
silnik Briggs & Stratton 656 cm³
moc znamionowa 11,6 kW
wys. koszenia 5 stopni regulacji od 3 do 9,5 cm
szer. koszenia 105 cm, poj. kosza 240 l
ciśnieniowy układ smarowania silnika
możliwość montażu dodatkowych akcesoriów

Traktor MTF 98M MTF 7050

206

Traktor MTF 98B

Traktor MTF 84M

Traktor Optima IN 200 h MTD
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myjki ciśnieniowe

648 zł

4 Myjka

ciśnieniowa
MacAllister

Myjki
ciśnieniowe

5059340104102
moc 2200 W
system
dwuciśnieniowy

Czyszczenie przy pomocy myjki ciśnieniowej
to czysta przyjemność. Dzięki niej szybko
umyjesz elewację budynku, taras, chodnik
czy auto. Do użytku domowego sprawdzi się
myjka o wydajności ok. 300–350 l/h. Im wyższa
wydajność oraz moc napędu, tym bardziej
profesjonalny sprzęt.

998 zł

6 Myjka ciśnieniowa

MacAllister

5059340104119
moc 2700 W
szybsze czyszczenie
dzięki użyciu
dwóch pomp
aluminiowych

748 zł

inspiracji

5 Myjka ciśnieniowa

MacAllister
2100 W

na castorama.pl

3663602939719
moc 2100 W
silnik indukcyjny
pompa aluminiowa

1098 zł

7 Myjka ciśnieniowa

Kärcher K5 Full
Control

4054278044774
moc 2100 W
trwały, chłodzony
wodą
silnik indukcyjny
płynna regulacja
ciśnienia
i dozowania środka
czyszczącego

1598 zł

8 Myjka ciśnieniowa Kärcher

K7 Full Control Plus

4054278138381
moc 3000 W
chłodzony wodą silnik
indukcyjny, płynna regulacja
ciśnienia i dozowania środka
czyszczącego
Nazwa produktu

1

278 zł

1 Myjka ciśnieniowa

Kärcher K2 EU
4054278629889
moc 1400 W
lekka i łatwa
w transporcie
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348 zł

2 Myjka ciśnieniowa

Performance Power
5059340124162
moc 1800 W

448 zł

3 Myjka ciśnieniowa

Performance Power
5059340124179
moc 2200 W

Myjka ciśnieniowa Kärcher K2 EU

Zakres prac

Moc
znamionowa

Max.
ciśnienie

Natężenie
przepływu

Długość
węża

drobne

1400 W

110 barów

360 l/godz.

3m

2 Myjka ciśnieniowa Performance Power

średnie

1800 W

140 barów

432 l/godz.

6m

3 Myjka ciśnieniowa Performance Power

większe

2200 W

160 barów

432 l/godz.

8m

4 Myjka ciśnieniowa MacAllister

średnie

2200 W

150 barów

500 l/godz.

10 m

5 Myjka ciśnieniowa MacAllister

średnie

2100 W

140 barów

450 l/godz.

9m

6 Myjka ciśnieniowa MacAllister

średnie

2700 W

155 barów

850 l/godz.

10 m

7 Myjka ciśnieniowa Kärcher K5 Full Control

średnie

2100 W

145 barów

500 l/godz.

8m

8 Myjka ciśnieniowa Kärcher K7 Full Control Plus

większe

3000 W

180 barów

600 l/godz.

10 m
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Nasze usługi

Gwarancja najniższej ceny
Ciężko pracujemy, aby każdego dnia zapewnić Ci niskie ceny.
Jeśli w ciągu 15 dni znajdziesz niższą cenę na zakupiony u nas produkt,
zwrócimy Ci różnicę w gotówce.
Pełny regulamin jest dostępny na naszej stronie internetowej
castorama.pl oraz w sklepach.

Zalanie olejem, paliwem i uruchomienie kosiarki

Nasi doradcy w punktach serwisowych pomogą w wyborze kosiarki, wyjaśnią podstawy
użytkowania, wykonają pierwsze uruchomienie. Prawidłowa obsługa silnika zapewnia
bezawaryjną pracę. Olej do pierwszego zalania silnika oferujemy bezpłatnie.

WSZYSTKO NA RATY
KUPUJ WYGODNIE WSZYSTKO
DO SWOJEGO DOMU I OGRODU!
 bez zbędnych formalności
 bez poręczycieli
z możliwością łączenia różnych źródeł
dochodów (również z zagranicy)
z możliwością dopasowania wysokości raty

RRSO

0%

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 2.01.2021 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.

weź udział w Casto Sondzie i wygrywaj nagrody!

do wygrania:
codziennie do wygrania
karta podarunkowa
na zakupy w sklepie
Castorama
o wartości

1

Wejdź na stronę castorama.pl/castosonda

100 zł

2 Wpisz numer podany na paragonie, fakturze

lub numer zamówienia online
3 Wyraź swoją opinię i wygrywaj nagrody
Aby wziąć udział w loterii należy w dniach od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.
wyrazić swoją opinię o zakupach w Castoramie. Regulamin loterii jest dostępny
na stronie castorama.pl i w Punkcie Obsługi Klienta.
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Ostrzenie łańcuchów

W naszych punktach serwisowych wykonujemy ostrzenie łańcuchów tnących.
Skorzystanie z tej usługi gwarantuje bezpieczną i wydajną pracę
oraz prawidłową eksploatację pił łańcuchowych.

Ostrzenie noży do kosiarek

Systematyczne i prawidłowe koszenie to konieczny
warunek, by mieć ładny, zadbany trawnik.
W naszym punkcie serwisowym świadczymy usługi ostrzenia
i wyważania noży do różnych modeli kosiarek.

Przegląd sprzętu ogrodniczego

Szczegóły w sklepach i na castorama.pl

Chcemy Cię lepiej poznać zostaw nam swoją opinię

Pomożemy Ci zadbać o Twój sprzęt ogrodniczy.
Przynieś go, a my sprawdzimy, czy jest gotowy na nowy sezon.
Dopiero kupujesz urządzenie? Pokażemy Ci, jak je uruchomić
i jak z nim bezpiecznie pracować.

co miesiąc do wygrania
karta podarunkowa
na zakupy w sklepie
Castorama
o wartości

2 000 zł

Pomagamy w przygotowaniu narzędzi
do sezonu. W naszym punkcie serwisowym
można naprawić swój sprzęt ogrodniczy
i wykonać jego przegląd.

Próbne uruchomienie urządzeń
elektrycznych i spalinowych

Nasi doradcy pomogą dobrać urządzenia do indywidualnych
potrzeb, zademonstrują działanie danego sprzętu oraz wykonają
próbne uruchomienie narzędzi elektrycznych i spalinowych.

Projektowanie systemów
nawadniania*

Nasi doradcy wykonają indywidualny projekt systemu
nawadniania wraz z kosztorysem. Będzie on dopasowany
do wielkości, kształtu i zagospodarowania danego ogrodu.

*Usługa dostępna w wybranych sklepach Castorama.
Więcej informacji na stronie internetowej castorama.pl
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1398 zł

Kosiarka spalinowa
z napędem Erbauer
5059340124445
silnik: Honda GCV145
pojemność silnika: 145 cc
moc znamionowa: 2,7 kW
centralna regulacja wysokości koszenia
od 25 mm do 75 mm
szerokość koszenia: 46 cm
pojemność kosza: 65 l
wyrzut boczny
mulczowanie
lata

ra n c

j

i

wa

g

nowość

Profesjonalnie
zadba o trawnik
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. Dostępność niektórych produktów może być ograniczona tylko do wybranych sklepów lub na
zamówienie klienta (szczegółowe informacje o dostępności produktów znajdują się na www.castorama.pl). Sprzedawca informuje, że zdjęcia umieszczone
w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Informacje przedstawione w katalogu zachowują ważność
od 1.03.2021 r. do 31.03.2021 r. lub do wyczerpania zapasów lub wycofania produktu ze sprzedaży – jeśli nastąpi to wcześniej.

