
zawsze
niskie ceny

54,98 zł

farba kolorowa 
goodhome premium
ściany i sufi ty 2,5 l
kod 744471
80 kolorów, matowa, 21,99 zł/l
bardzo dobre krycie
najwyższa klasa odporności 
na szorowanie

nowy katalog
projekt wnętrze
już w sklepach

oferta ważna od 28.08. do 22.09.2019 roku

567/139579//commercial//Akcje handlowe/2019/Gazetki/Ogrzewanie (28.08 â€“ 22.09.2019)/1. PDF caÅ‚ego katalogu lub gazetki w 2 rozmiarach - stronami i rozkÅ‚adÃ³wkami/CastG1912-Ogrzewanie_press_rozkl.pdf

https://www.castorama.pl/good-home-durable-gran-via-2-5l-id-1105471.html


farba dulux
ściany i sufi ty 2,5 l
kod 743625
60 kolorów, 19,99 zł/l

49,98 zł

farba kolorowa
goodhome 
ściany i sufi ty 2,5 l
kod 744278
80 kolorów, 15,99 zł/l

39,98 zł

farba biała 
goodhome 
premium 10 l
kod 742323
matowa, 12,80 zł/l
odporna na zmywanie
plamoodporna

128 zł

panel podłogowy newlyn
kod 319081
AC5, gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna
opak. 1,684 m2, 95,95 zł/opak.

56,98 zł/m2

panel podłogowy orford
kod 319082
AC5, gr. 12 mm, struktura synchroniczna
opak. 1,293 m2, 90,48 zł/opak.

69,98 zł/m2

deska 3-warstwowa dąb hedmark
kod 319078
wym. 14 x 130 x 1092 mm, 1-lamelowa
opak. 0,99 m2, 136,62 zł/opak.

138 zł/m2

nowość

nowość

deska 3-warstwowa jesion biały
kod 304490 
wym. 14 x 207 x 1092 mm, lakier matowy, 3-lamelowa 
opak. 1,58 m2, 131,10 zł/opak. 

82,98 zł/m2

gres modenia
kod 415983 
wym. 60 x 60 cm, polerowany, opak. 1,08 m2, kolor beige 

49,98 zł/m2

gres lahti
kod 417660
wym. 15,5 x 60,5 cm, mrozoodporny
IV klasa ścieralności, opak. 0,938 m2

kolor beige
kod 417662, kolor grigio
kod 417661, III klasa ścieralności, 
kolor bronzo

34,98 zł/m2

gres shaded
kod 417244 
wym. 29,8 x 59,8 cm, II klasa ścieralności 
opak. 1,24 m2, kolor anthracite
kod 417245, IV klasa ścieralności, kolor beige
kod 417246, III klasa ścieralności, kolor grey

44,98 zł/m2

gres kontainer
kod 417223 
wym. 59,7 x 59,7 cm
rektyfi kowany
IV klasa ścieralności
opak. 1,43 m2, kolor anthracite
kod 417229, kolor light grey
kod 417226, kolor grey

69,98 zł/m2

roleta rzymska soyo
kod 744060
wym. 60 x 160 cm, kolor beżowy
dostępne różne rozmiary i kolory

89,98 zł

128 zł/szt.
zasłona novan
kod serii 744118 
wym. 140 x 260 cm 
dostępne różne kolory
w kolekcji dostępna 
poduszka novan
kod serii 744127
wym. 40 x 60 cm, 44,98 zł/szt. 
dostępne różne kolory

oferujemy 2,2 miliona 
kolorów z mieszalnika

farby wewnętrzne
ściany i sufi ty
kuchnie i łazienki
podłogi i schody
meble
szkło

możemy przygotować farbę w wybranym 
kolorze do każdej powierzchni

farby zewnętrzne
elewacja
dekoracja ogrodowa
drewno i metal
deski tarasowe

farba kolorowa 
beckers 2,5 l
kod 736632
50 kolorów, 25,99 zł/l

64,98 zł

zawsze
niskie ceny

39,98 zł/m2

panel podłogowy 
dawlish
kod 319084
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga 
opak. 2,397 m2, 95,83 zł/opak.

2

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

Zamów 
transport

https://www.castorama.pl/farba-lateksowa-beckers-vaggfarg-colour-fiord-2-5-l-id-1003767.html
https://www.castorama.pl/farba-dulux-sciana-i-sufit-brazowy-choc-szary-2-5-l-id-1109965.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=744060+744118+744127&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/good-home-s-s-hamptons-2-5l-id-1105214.html
https://www.castorama.pl/good-home-pre-far-bialy-mat-10l-id-1103589.html
https://www.castorama.pl/panel-pod-ac5-newlyn-1-684m2-id-1103999.html
https://www.castorama.pl/panel-pod-ac5-oxford-1-293m2-id-1103964.html
https://www.castorama.pl/panel-pod-ac4-dawlish-2-131m2-id-1103950.html
https://www.castorama.pl/deska-trojwarstwowa-jesion-lakierowany-bialy-1-58-m2-id-45371.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417660+417662+417661&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417244+417245+417246&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/deska-3-wars-dab-hedmark-0-99m2-id-1103081.html
https://www.castorama.pl/gres-colours-modenia-60-x-60-cm-beige-1-08-m2-id-1066363.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417223+417229+417226&o=0&l=47&s=-score


drzwi 
przeciwpożarowe 
classic*
kod 913667
szer. 80 i 90 cm
do uniwersalnego 
montażu (prawe/lewe)

568 zł

898 zł
elektryczny 
pojemnościowy
podgrzewacz wody 
velis EVO 50
kod 509311
wym. 77,6 x 50,6 x 27,5 cm
moc 1,5 kW, poj. 50 l
orientacja pionowa, pozioma
dostępne pojemności: 
kod 509312, 80 l, 998 zł
kod 509313, 100 l, 1098 zł

zlew gracia 
z baterią 
i uchwytem na gąbkę
kod 521764
kompozyt kwarcowy, wym. 76 x 44 cm
z zestawem odpływowym, kolor czarny
kod 521765, kolor beżowy

korek automatyczny, metalowy uchwyt na gąbkę

318 zł

bateria umywalkowa start loop
kod 509406
chrom
dostępne także baterie wannowa i prysznicowa

system GROHE EcoJoy® – mniejsze zużycie 
wody nawet o 70%

158 zł

bateria kuchenna mokau
kod 509569
chrom

wyciągana wylewka

108 zł

drzwi uniwersalne 
uran*
kod 921483
kolory: antracyt, biały, brązowy
szer. 70, 80 i 90 cm
gr. 45 mm, ościeżnica
uszczelka i klamka w komplecie
do uniwersalnego 
montażu (prawe/lewe) 
ocieplone styropianem

378 zł/szt.

lat

gwa ra n cji

5

lat

gwa ra n cji

5

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

368 zł 

lat

gwa ra n cji

5

regał metalowy atlas 175
kod 121268
wym. 180 x 90 x 40 cm, 5 półek MDF 
sposób montażu wciskany

74,98 zł

wiertarkowkrętarka udarowa
kod 216500
18 V, 2 x 2 Ah li-ion, 0-350/0-1500 obr./min
moment obrotowy 47 Nm, w zestawie torba

448 zł

pilarka 
stołowa
kod 214890
moc 1500 W
4500 obr./min
śr. tarczy 254 mm
maks. gr. cięcia 80 mm

498 zł

pilarka spalinowa 
kod 629953
dł. prowadnicy 50 cm
moc 3,8 KM
dodatkowy łańcuch w zestawie

448 zł

odkurzacz do liści
kod 629474
moc 2500 W, poj. worka 45 l

99,98 zł

lat

gwa ra n cji

7

gazowy 
przepływowy 
ogrzewacz wody
4200 wrd 
kod 521790 
wym. 65 x 31 x 22 cm
moc 17,4 kW
orientacja pionowa
wielofunkcyjny wyświetlacz
niskoemisyjny palnik

1498 zł

9,98 zł 
koszyk style s
kod 103603
wym. 28,5 x 19,4 x 13 cm, poj. 6 l, kolor kremowy
dostępne inne kolory i wymiary
kosz na bieliznę
kod 111726, poj. 60 l, ciemny brąz
dostępny również kremowy 49,98 zł

regał plastikowy
kontor
kod 120777
wym. 38 x 30 x 105 cm
5 szufl ad
dostępne inne elementy serii

138 zł

przęsło rodos 2 
kod 621323 
wys. 120 cm, szer. 200 cm
kolor czarny 
dostępne inne elementy systemu 
malowane proszkowo

99,98 zł 

* szer. 100 cm dostępna w wybranych sklepach

papa 
termozgrzewalna 
UNI V60S42 
kod 918606 
wierzchniego krycia, wkładka: welon szklany
rolka 1 x 7,5 m, 43,35 zł/rolka 
grubość 4,2 mm 
tolerancja ±10% 
giętkość do 0°C

5,78 zł/m2

3
lata

gwa ra n cji

876 zł/zestaw 

miska wc teesta 
kod 518099, 498 zł 
z deską duroplast 
wolnoopadającą 
z szybkim demontażem 
bezkołnierzowa 

stelaż podtynkowy wc enzo 
kod 521973, 378 zł  
przycisk chrom w komplecie

lat

gwa ra n cji

10

zawsze
niskie ceny

698 zł

zestaw mebli 
kuchennych como
kod 311301
dł. zestawu 2 m
zestaw zawiera szafki stojące: 
80 cm zlewozmywakowa
40 cm z szufl adami, 80 cm 
wiszące: witryna 80 cm, 40 cm, 80 cm

oferta 
limitowana

4

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

Zamów 
transport

https://www.castorama.pl/zestaw-kuchni-como-szar-patyn-2m-id-1047986.html
https://www.castorama.pl/bateria-zlewozmywakowa-cooke-lewis-mokau-z-wyciagana-wylewka-chrom-id-1052606.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=521764+521765&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-grohe-start-loop-bez-korka-chrom-id-1042790.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=518099+521973&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=103603+111726&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=509311+509312+509313&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/ogrzewacz-gazowy-junkers-4200-wrd-10-4kb-id-1117900.html
https://www.castorama.pl/zestaw-kontor-5-szuflad-105-5cm-id-1091223.html
https://www.castorama.pl/drzwi-uniwersalne-uran-80-cm-antracyt-id-1002809.html
https://www.castorama.pl/przeslo-polbram-steel-group-rodos-2-200-x-120-cm-id-1089624.html
https://www.castorama.pl/drzwi-przeciwpozarowe-classic-90-id-44371.html
https://www.castorama.pl/przeslo-brava-200-x-120-cm-id-1089726.html
https://www.castorama.pl/papa-zgrzewalna-uni-v60s42-szara-7-5-m2-id-8073.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=121268&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=216500&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/odkurzacz-do-lisci-2500w-id-1088624.html
https://www.castorama.pl/mac-pilarka-stolowa-1500w-id-1093438.html
https://www.castorama.pl/pilarka-spalinowa-nac-3-8-km-id-1096245.html


x20 RAT

359,90 zł

RRSO 0%1

tylko 

t

x20 RAT

249,80 zł

RRSO 0%1

tylko 

x20 RAT

149,90 zł

RRSO 0%1

tylko 

x20 RAT

234,90 zł

RRSO 0%1

tylko 

wkład 
kominkowy 
narożny etna eko
kod 926613, prawy
wym. 64,6 x 62 x 40,4 cm, moc 13 kW, żeliwny
kod 926614, lewy
możliwość doprowadzania powietrza z zewnątrz

1548 zł

piec stalowy 
ackerman 
kod 924863
wym. 43 x 77 x 43 cm 
moc 6,8 kW
śr. wylotu spalin 120 mm
system samoczyszczenia szyby

548 zł

wkład 
kominkowy 
etna eko 
kod 926612
wym. 66 x 62 x 36 cm, moc 13 kW
żeliwny, waga 82 kg
możliwość doprowadzania powietrza z zewnątrz

799 zł

238 zł
biokominek wiszący
kod 922172
wym. 90 x 40 x 12 cm, moc 3 kW
poj. zbiornika 0,75 l
kolor czarny matowy, bez szyby
z aromaterapią 
kamienie ozdobne i lejek w zestawie
kod 924701
kolor czarny połysk, z szybą hartowaną, 378 zł
kod 924702
kolor biały połysk, z szybą hartowaną, 378 zł

grzejnik 
aluminiowy 
premium
kod 521207
wym. 52,7 x 80,5 cm, 10 elementów
moc 1114 W, podłączenie boczne

368 zł

168 zł
grzejnik stalowy unique+ c22
kod 516542
wym. 60 x 60 cm, moc 1187 W
podłączenie boczne 
dostępne różne rozmiary
akcesoria w zestawie
zestaw termostatyczny consul
kod 502368, kątowy, 39,98 zł/zestaw
kod 502369, prosty, 39,98 zł/zestaw

grzejnik
dekoracyjny
faringdon II
kod 511624
wym. 180 x 60 cm, moc 1847 W 
podłączenie dolne
kod 511665, kolor antracytowy
akcesoria w zestawie
wysoka moc grzewcza
– dwa rzędy profi li

998 zł

grzejnik 
stalowy 
unique+ cv22
kod 521337
wym. 60 x 60 cm
moc 781 W
podłączenie uniwersalne

398 zł

grzejnik 
łazienkowy 
aspley
kod 511644
wym. 95 x 48 cm
moc 413 W
kod 511641, kolor biały
dostępne różne rozmiary
akcesoria w zestawie

248 zł

grzejnik 
łazienkowy 
boxwood 
kod 511637
wym. 90 x 50 cm
moc 379 W
akcesoria w zestawie
grzejnik odwracalny o 180°

398 zł

grzejnik 
stalowy c22
kod 555495
wym. 60 x 60 cm
moc 1025 W, podłączenie boczne
dostępne różne rozmiary
wysoka moc grzewcza

196 zł

lat

gwa ra n cji

20

lat

gwa ra n cji

10

lat

gwa ra n cji

10
lat

gwa ra n cj i *

12

ekogroszek 
kamienny 20 kg
kod 514823
wartość opałowa 26 MJ/kg
granulacja 5-25 mm
849 zł/tona

16,98 zł

pellet 
drzewny 15 kg
kod 521268
granulacja 6 mm
1064 zł/tona

15,98 zł

dla c.w.u. i c.o.

kocioł stałopalny
kod 514783, prawy
regulacja mocy 5-15 kW
sprawność 89,7%, obsługa pomp c.o. i c.w.u.
kod 514782, lewy
bezdymne i ekologiczne spalanie
doskonała żywotność: wymiennik stal 6 mm

7198 zł

kocioł stałopalny front
kod 521021, prawy
regulacja mocy 2,4-8 kW
sprawność 88,6%, obsługa pomp c.w.u. i c.o.
kod 521022, lewy
bezdymne i ekologiczne spalanie

4996 zł

lat

gwa ra n cji

5

lat

gwa ra n cji

5

grzejnik 
dekoracyjny 
thorpe 
kod 511673
wym. 180 x 40 cm, moc 902 W
podłączenie dolne
kod 511671, kolor biały
wysoka moc grzewcza

648 zł

* gwarancja dotyczy grzejnika stalowego c22 1 szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie

grzejnik 
aluminiowy 
kraft
kod 521206
wym 72,5 x 60 cm, 10 elementów
moc 581 W, podłączenie boczne
zestaw montażowy w komplecie

176 zł

lat

gwa ra n cji

10

kondensacyjny 
kocioł gazowy-25 pwm 
ze sterownikiem
kod 509014 
wym. 78 x 40 x 33 cm
regulacja mocy 3,9-24 kW
sprawność 108,7% 
dwufunkcyjność

2998 zł 

kondensacyjny
kocioł gazowy
z zasobnikiem 100 l
kod 517165
wym. kotła 78 x 40 x 33 cm
wym. zasobnika śr. 54 cm, wys. 89 cm
regulacja mocy 3,9-24 kW
sprawność 109% 
szybki dostęp do ciepłej wody

4698 zł

6

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

Zamów 
transport

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=516542+502368+502369&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/grzejnik-purmo-compact-c22-600-x-600-mm-id-7772.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-stalowy-cv22-60-x-60-cm-antracyt-id-1107206.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-aluminiowy-kraft-70-id-1104031.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-aluminium-antracyt-10el-id-1104030.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=511644+511641&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/grzejnik-lazienkowy-blyss-boxwood-90-x-50-cm-bialy-id-1063407.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=511673+511671&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=511624+511665&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/kociol-termet-termgas-condens-25-pwm-id-1028271.html
https://www.castorama.pl/kociol-z-zasob-100l-termet-id-1087344.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=922172+924701+924702&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=521021+521022&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/piec-stalowy-ackerman-w14-6-8-kw-id-1066435.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=514783+514782&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/wklad-kominkowy-etna-eko-id-1096960.html
https://www.castorama.pl/pellet-drzewny-6mm-15kg-id-1105431.html
https://www.castorama.pl/eko-groszek-carbon-r-26-mj-kg-20-kg-id-1061728.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=926613+926614&o=0&l=47&s=-score


x20 RAT

139,90 zł

RRSO 0%1

tylko 

oferta 
limitowana

1 Dla kredytu na zakup towarów i usług do 20 rat 0%, oferowanego 
przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 
wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 14.05.2019 r.:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena 
towaru 1000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita 
kwota kredytu 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; całkowity 
koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy: 20 mies., wysokość 
20 równych rat miesięcznych wynosi 50 zł. Propozycja obowiązuje 
dla umów zawartych do dnia 09.09.2019 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.

zawsze
niskie ceny

2798 zł

 kondensacyjny kocioł 
gazowy cerapur midi 
ZWB 24-1 RE    
kod 508333
wym. 72 x 44 x 35 cm
regulacja mocy 7,3-24 kW
sprawność 103%, dwufunkcyjny
pierwsze uruchomienie w cenie*

Osoby fi zyczne będące właścicielami budynku jednorodzinnego mają prawo 
odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki do łącznej kwoty 53 000 zł 
poniesione na określone materiały budowlane, urządzenia i usługi związane 
z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. 

Szczegóły i warunki skorzystania z ulgi w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych oraz 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fi zyczne z dnia 
9 lipca 2018 r. oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów 
budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 21 grudnia 2018 r.

Ulga termomodernizacyjna 
w wysokości do 53 000 zł

wełna ROCKROLL SUPER
kod 920777
gr. 15 cm, rolka 3,5 m2

opór cieplny 4,15 m²K/W, 69,93 zł/rolka
dobra izolacja akustyczna
paroprzepuszczalna i odporna na wilgoć

19,98 zł/m2
* więcej szczegółów w sklepach lub na castorama.pl

dla c.w.u 

dla c.o. 

Informacje zawarte w gazetce przedstawiają wybrany asortyment produktów dostępnych w naszych sklepach i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje te zachowują 
swoją ważność od 28.08. do 22.09.2019 r. lub do wyczerpania zapasów określonego produktu. Wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Wzory i kolory produktów mogą różnić się od rzeczywistych. Lampy 
nie zawierają źródła światła w komplecie, chyba że w opisie zawarto inną informację. Sklepy Castorama nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Oferta skierowana jest do Klientów detalicznych.

adresy sklepów na www.castorama.pl

wyprzedaż produktów
z danej kolekcji

produkt w stałej 
niskiej cenie

nowy produkt w naszej 
ofercie

limitowana oferta 
do wyczerpania zapasów

nowość
ostatnie
sztuki

zawsze
niskie ceny

RRSO 
SZCZEGÓŁY W SKLEPACH I NA CASTORAMA.PL

Teraz 
na wszystko 

1

20 RATdo

https://www.castorama.pl/welna-rockwool-rockroll-super-150-mm-3-5-m2-id-12004.html
https://www.castorama.pl/kociol-gazowy-junkers-cerapur-midi-zwb-24-1-id-99707.html



