
* gwarancja dotyczy szafki imandra        ** cena nie obejmuje baterii

+ całkowicie wysuwane szufl ady 
z cichym domykaniem

+ nowy kolor

+ grubość 8 mm

szafka podumywalkowa imandra 60 cm
kod 522138, wym. 60 x 60 x 45 cm, kolor antracyt
dostępne również kolory: taupe, szary, biały, efekt drewna 
umywalka ceramiczna nira 60 cm**
kod 509980, z syfonem oszczędzającym przestrzeń  248 zł 

498 zł
szafka podumywalkowa 60 cm

lat

gwara ncji *

kabina walk-in
kod 522305, wym. 100 x 190 cm, 
szkło transparentne, profi le w kolorze czarnym
dostępny także kolor chrom, kod 522304

398 zł
kabina walk-in

oferta ważna od 22.01. do 16.02.2020 roku

akcja łazienka
Zapraszamy do naszych sklepów w niedzielę 26.01.2020 roku.

567/145349//commercial//Akcje handlowe/2020/Gazetki/Lazienka (22.01-16.02.2020)/1. PDF caÅ‚ego katalogu lub gazetki w 2 rozmiarach - stronami i rozkÅ‚adÃ³wkami/CastG2001-Lazienka_press_rozkl.pdf

https://www.castorama.pl/result/?q=522138+509980
https://www.castorama.pl/result/?q=522305+522304


lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji *548 zł
szafka podumywalkowa 80 cm  

398 zł
szafka z umywalką 

1 szafka podumywalkowa imandra 80 cm kod 521006, efekt drewna, wym. 80 x 60 x 45 cm
2 umywalka ceramiczna scalea** kod 509908, nablatowa, śr. 35 cm  168 zł 
3 blat łazienkowy kod 521687, wym. 80 x 45 cm, biały lakier  158 zł /szt., dostępne inne wymiary
4 szafka lustrzana imandra kod 511406, wym. 80 x 60 x 15 cm  448 zł 
5 lampa emera nad lustro led kod 827516, 520 lm, IP44  79,98 zł 

1  szafka milano z umywalką* 
kod 522325, wym. 60 x 60 x 45 cm, 
fronty i boki lakierowane, kolor biały 
dostępny również kolor czarny  

2  słupek milano
kod 522326, wym. 40 x 134 x 30 cm, kolor biały  248 zł 
dostępny również kolor czarny

+ całkowicie wysuwane szufl ady 
z cichym domykaniem

+lustro na froncie, 
bokach i wewnątrz

+prowadnice metal-box 
o podwyższonym standardzie 

pracy z cichym domykaniem

+w zestawie 
listwy ozdobne 

w kolorach: 
czarny połysk 

i biały połysk

+ fronty lakierowane 
na wysoki połysk

+ciche domykanie

+ perlator 
oszczędzający 
wodę

+ perlator 
oszczędzający 
wodę

+ perlator 
oszczędzający 
wodę

bateria umywalkowa rosa 
kod 537108 
chrom, korek automatyczny
dostępne inne elementy serii

46,98 zł 

bateria umywalkowa 
wysoka kepez
kod 520757 
chrom, korek klik-klak

278 zł 

bateria umywalkowa parma
kod 522219
czarna, dostępne inne elementy serii

238 zł 

bateria umywalkowa lecci
kod 520870
chrom, korek klik-klak
dostępne inne elementy serii

128 zł 

99,98 zł
szafka tik z umywalką* 
kod 516726
wym. 50 x 80 x 25 cm, kolor biały
słupek kod 516727
wym. 33 x 170 x 25 cm  178 zł 

278 zł 
szafka belluno z umywalką*
kod 516771 
wym. 52 x 39,6 x 45 cm, kolor biały
słupek kod 516770, wym. 30 x 150 x 28 cm  228 zł 

19,98 zł/szt.
dozownik mydła 

akcesoria łazienkowe diani
kod serii 521901 
kolor wrzos 
dostępne inne elementy serii i inne kolory

umywalka 
ceramiczna padma**  
kod 516672 
nablatowa, wym. 38,5 x 38,5 cm 

198 zł 

umywalka szklana drina**
kod 509921 
nablatowa, śr. 38 cm 

138 zł 

* gwarancja dotyczy szafki imandra, umywalki scalea
** cena nie obejmuje baterii

* cena nie obejmuje baterii

antracyt

biały

szary

taupe

efekt
drewna

dostępne 
kolory mebli

imandra

bateria umywalkowa start loop
kod 509406 
chrom, dostępne inne elementy serii

158 zł 

1

1

2

2

3

5

4

oferta 
specjalna

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

2

zobacz pełną ofertę na castorama.plzobacz pełną ofertę na castorama.plUSŁUGA 
PROJEKTOWANIA
ŁAZIENKI

https://www.castorama.pl/result/?q=521006+509908+521687
https://www.castorama.pl/result/?q=511406+827516
https://www.castorama.pl/dozownik-mydla-diani-wrzos-id-1117971.html
https://www.castorama.pl/bateria-umyw-kepez-wysoka-chrom-id-1098764.html
https://www.castorama.pl/umywalka-nablatowa-szklana-38-x-14-cm-transparentna-id-1060376.html
https://www.castorama.pl/um-nablat-padma-38x38-cer-bialy-id-1084200.html
https://www.castorama.pl/result/?q=516726+516727
https://www.castorama.pl/result/?q=516771+516770
https://www.castorama.pl/result/?q=522325+522326
https://www.castorama.pl/result/?q=537108
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-lecci-chrom-id-1101056.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-grohe-start-loop-bez-korka-chrom-id-1042790.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-omnires-parma-czarna-id-1123906.html


lat

gwara ncji *

+drzwi z uszczelką 
magnetyczną

+ bezpieczne 
szkło hartowane 8 mm
z powłoką zapobiegającą 
osadzaniu się kamienia

+duża deszczownica śr. 30 cm

+duża deszczownica 
o śr. 24 cm

24 cm

+ łatwy w montażu

+słuchawka z 3-funkcyjną 
regulacją strumienia wody

+słuchawka z 3-funkcyjną
regulacją strumienia wody 

+ bezpieczne szkło hartowane 8 mm

kolumna prysznicowa bavi 
kod 509714
chrom, śr. deszczownicy 24 cm

148 zł 

zestaw prysznicowy logis e  
kod 521652
bateria umywalkowa, 
bateria prysznicowa, 
słuchawka na drążku w komplecie, 
dostępny także zestaw wannowy
kod 521651  

498 zł 

kolumna prysznicowa 
crometta s 240
z baterią termostatyczną 
kod 522253 
chrom, słuchawka z 2-funkcyjną 
regulacją strumienia wody

1098 zł 

grzejnik 
łazienkowy aspley 
kod 511644
wym. 95 x 48 cm, moc 413 W, 
podłączenie dolne, kolor antracyt,
dostępne inne wymiary 

248 zł 

grzejnik dekoracyjny 
faringdon 
kod 511664
wym. 180 x 45 cm, moc 762 W,
podłączenie uniwerslane, 
dostępne inne wymiary

398 zł 

system prysznicowy 
podtynkowy start new
kod 522287
bateria podtynkowa, 
5-funkcyjna słuchawka, 
deszczownica o śr. 20 cm

797 zł 

kolumna prysznicowa wedell 
z baterią termostatyczną 
kod 521627
kolor czarny 

348 zł 

kolumna prysznicowa fox 
z baterią termostatyczną  
kod 522226
chrom 

238 zł 

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat
gwara ncji

+bezpieczne szkło 
hartowane 5 mm

1

1
2

2

3

798 zł
kabina diamond  

1  kabina diamond 5-kątna kod 522289, wym. 90 x 90 x 200 cm, szkło transparentne, 
profi le w kolorze chromu, dostępne także w kolorze czarnym, kod 522290 

2  brodzik akrylowy diamond kod 522291, wym. 90 x 90 x 14 cm  478 zł 

3 grzejnik łazienkowy lilium kod 511652, wym. 60 x 50 cm, moc 400 W, podłączenie dolne  79,98 zł 
dostępne inne wymiary

1 drzwi przesuwne beloya 120 cm 
kod 509864
wym. 120 x 195 cm, szkło transparentne, 
profi le w kolorze chromu

2  grzejnik łazienkowy aspley 
kod 511645, wym. 115 x 48 cm, moc 485 W, 
podłączenie dolne, kolor antracyt  298 zł 
dostępne inne wymiary

łatwy w montażu

* kabina z serii onega i pasujący do niej brodzik z serii lagan w zestawie taniej o 20%

848 zł
drzwi przesuwne  

* gwarancja dotyczy drzwi przesuwnych beloya

572,80 zł
zestaw: kabina + brodzik

kabina półokrągła onega  
kod 509797 
wym. 90 x 90 x 190 cm, 
szkło transparentne, 
profi le w kolorze chromu  468 zł 
dostępne inne wymiary i kształty
brodzik akrylowy lagan
kod 521541 
wym. 90 x 90 x 15 cm  248 zł 
dostępne inne wymiary i kształty

oferta 
specjalna

4

kabiny onega
z brodzikami 

lagan*

-20%

!

zobacz pełną ofertę na castorama.plzobacz pełną ofertę na castorama.plUSŁUGA 
PROJEKTOWANIA
ŁAZIENKI

https://www.castorama.pl/result/?q=509864+511645
https://www.castorama.pl/result/?q=522226
https://www.castorama.pl/result/?q=521652+521651
https://www.castorama.pl/result/?q=522253
https://www.castorama.pl/grzejnik-lazienkowy-blyss-aspley-95-x-48-cm-antracyt-id-1063699.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-dekoracyjny-blyss-faringdon-180-x-45-cm-antracyt-id-1063594.html
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-cooke-lewis-bavi-3-funkcyjna-chrom-id-1061725.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521627
https://www.castorama.pl/result/?q=522289+522290+522291+511652
https://www.castorama.pl/result/?q=522287
https://www.castorama.pl/result/?q=509797+521541


lat

gwara ncji *
lat

gwara ncji *

+

miska 
bezkołnierzowa
ułatwiająca 
czyszczenie

+

miska 
bezkołnierzowa
ułatwiająca 
czyszczenie

+ miska bezkołnierzowa 
ułatwiająca czyszczenie

+ wąski stelaż 35 cm

+ wyprodukowany 
w 100% z plastiku
z recyklingu

+

miska 
bezkołnierzowa
ułatwiająca 
czyszczenie

+ miska 
bezkołnierzowa
ułatwiająca 
czyszczenie

+

miska 
bezkołnierzowa

ułatwiająca 
czyszczenie

+

miska 
bezkołnierzowa

ułatwiająca 
czyszczenie

+

miska 
bezkołnierzowa

ułatwiająca 
czyszczenie

498 zł 
zestaw 
podtynkowy 
wc inteo  
kod 504566 
stelaż, miska, 
deska wolnoopadająca 
przycisk chrom 

kompakt wc lagon 
kod 521100
deska wolnoopadająca 

228 zł 

398 zł 

zestaw podtynkowy stelaż z miską wc mitos 
kod 522259
stelaż, miska bezkołnierzowa, deska wolnoopadająca duroplast slim 
z szybkim demontażem, przycisk chrom 

kompakt wc cavally 
kod 518131 
deska wolnoopadająca duroplast
z szybkim demontażem, 
dostępny w wersji z odpływem 
pionowym i poziomym

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

1398 zł/zestaw

miska wc modo 
kod 517779, deska wolnoopadająca duroplast slim, 
7 lat gwarancji  998 zł 

stelaż podtynkowy wc unifi x delta
kod 503416, przycisk chrom  598 zł 

798 zł/zestaw
miska owalna wc nova pro 
kod 504497
deska wolnoopadająca duroplast  538 zł 
stelaż podtynkowy wc slim
kod 521731, przycisk chrom  498 zł 9,98 zł

szczotka wc diani 
kod 514092 
stal szczotkowana
stojak wc diani
kod 509512, stal szczotkowana
 49,98 zł 

19,98 zł/szt.
kosz na śmieci  
kod 530059
poj. 3 l, chrom, 
dostępne inne kolory 29,98 zł

deska wc fi n
kod 508349 
duroplast, wolnoopadająca 
z szybkim demontażem

68,98 zł 

kosz na bieliznę 
infi nity 60 l
wym. 44 x 60 x 35 cm
kod 522249, szary
kod 522250, biały 
kod 522251, zielony

29,98 zł 

* gwarancja dotyczy stelaża podtynkowego wc unifix delta i miski wc teesta 

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

kompakt 
wc teesta 
kod 518097 
deska wolnoopadająca 
duroplast 
z szybkim demontażem,
dostępny w wersji 
z odpływem 
pionowym i poziomym

498 zł 

zestaw vileda: mop + wiadro
kod 746750 

59,98 zł 

998 zł
zestaw
podtynkowy 
wc bari 
kod 522209 
stelaż, deska wolnoopadająca 
duroplast slim z szybkim 
demontażem, przycisk chrom, 
system fresh

kompakt 
wc arteco   
kod 521116 
miska bezkołnierzowa, 
deska wolnoopadająca 
z szybkim demontażem
dostępny w wersji 
z odpływem 
pionowym i poziomym

348 zł 

898 zł/zestaw
miska wc teesta 
kod 518099, deska wolnoopadająca duroplast 
z szybkim demontażem  498 zł 

stelaż podtynkowy wc solido 
z pionowym wzmocnieniem
kod 522411, przycisk chrom, 
5 lat gwarancji  598 zł 

598 zł 

zielony

biały

dostępne 
kolory

lat

gwara ncji

oferta 
specjalna

+
pneumatyczny 

system 
spłukiwania

6

w zestawie
taniej o

198 zł 

!

w zestawie
taniej o

238 zł 

!

w zestawie
taniej o

198 zł 

!

zobacz pełną ofertę na castorama.plzobacz pełną ofertę na castorama.pl

https://www.castorama.pl/result/?q=522259
https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-wc-cersanit-inteo-z-deska-wolnoopadajaca-id-95480.html
https://www.castorama.pl/result/?q=504497+521731
https://www.castorama.pl/result/?q=518099+522411
https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-wc-cersanit-bari-bezkolnierzowy-przycisk-pneumatyczny-chrom-id-1123245.html
https://www.castorama.pl/result/?q=517779+503416
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-cooke-lewis-lagon-polipropylen-splukiwanie-3-6-l-id-1107994.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521116
https://www.castorama.pl/kom-wc-cavally-bk-poz-dur-wo-sw-id-1095691.html
https://www.castorama.pl/komp-wc-teesta-bok-bk-dur-wo-sw-id-1095232.html
508349
https://www.castorama.pl/result/?q=514092+509512
https://www.castorama.pl/result/?q=522249+522250+522251
https://www.castorama.pl/kosz-na-smieci-opp-3-l-chrom-id-1052763.html
https://www.castorama.pl/box-mocio-3action-completo-id-1125844.html


sposoby na 
idealny 
kolor farby

1 Wybierz kolor z oferty farb gotowych.

2   Dobierz  kolor z gotowego wzornika kolorów 
goodhome/valspar pro lub wzornika NCS 
i skorzystaj z usługi mieszania farb.

3   Przynieś przedmiot w ulubionym kolorze. 
Doradca zeskanuje z niego kolor, 
aby w ciągu kilku minut stworzyć 
dla Ciebie idealny odcień farby.

farby odporne na wilgoć i pleśń

44,98 zł/m2

glazura white 
kod 413868 
wym. 60 x 30 cm, opak. 1,44 m2, 
rektyfi kowana, kolor white  64,77 zł /opak.
mozaika, wym. 30 x 30 cm, 
rio negro, kod 414829  39,47 zł /szt.  
monte, kod 414843  54,96 zł /szt.

49,98 zł/m2

glazura phonique  
kod 417665  
wym. 30 x 60 cm, opak. 1,44 m2, kolor bianco 
kod 417666, kolor grys  71,97 zł /opak.
dostępne również dekory w cenie  19,98 zł /szt.

99,98 zł/m2

glazura polaris 
kod 417035 
wym. 30 x 90 cm, opak. 1,08 m2, 
rektyfi kowana, brillo
kod 417036, dune brillo  107,98 zł /opak.
gres, wym. 60 x 60 cm, opak. 1,08 m2

kod 417037, brillo  107,98 zł /opak.
listwa, kod 417038
wym. 2 x 90 cm, steel  48,98 zł /szt.

59,98 zł/m2

glazura lavre 
kod 418040 
wym. 60 x 30 cm, opak. 1,44 m2, kolor light grey
kod 418041, kolor dark grey  86,37 zł /opak.
dostępne również dekory  74,98 zł /m2

płytka elewacyjna metro 
kod 928091 
wym. 37,5 x 10 cm, opak. 0,38 m2, kolor grafi towy
kod 928092, kolor bianco  97,32 zł /opak.

36,98 zł/opak.
produkt użyty w aranżacji na stronie 1

glazura arena 
kod 416395 
wym. 29,7 x 60 cm
opak. 1,25 m2, kolor jasnoszary
kod 416396, kolor szary  37,47 zł /opak.
dostępne: dekor, struktura, listwy i mozaika 

29,98 zł/m2

64,98 zł/m2

glazura marika 
kod 417670 
wym. 29 x 89 cm, opak. 0,77 m2, 
satyna, kolor biały 
kod 417671, struktura, 
kolor biały  69,98 zł /m2  53,88 zł /opak.
listwa, kod 417672, wym. 14,7 x 89 cm, 
kolor brązowy  10,48 zł /szt. 

farba 
goodhome 2,5 l 
kod 744187, łazienka, lekki połysk
kod 744431, kuchnia, mat 
25 kolorów  23,99 zł /l

59,98 zł 

farba kolorowa 
lets shine 2 l 
kod 746483 
13 kolorów  29,99 zł /l

59,98 zł 

farba biała lateksowa 
beckers väggfärg 10 l + 10%
kod 746178 
 12,18 zł /l

134 zł 

farba kolorowa
voice of color 2,5 l
kod 744967 
50 kolorów  15,99 zł /l

39,98 zł 

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

64,98 zł 

* Promocja obowiązuje od 22.01 do 16.02.2020 lub do wyczerpania zapasu w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Oferta dostępna tylko w sklepach stacjonarnych Castorama.
**  Przy zakupie 2 opakowań farb kolorowych GOODHOME KUCHNIA I GOODHOME ŁAZIENKA o pojemności 2,5 l rabat 50% na drugie opakowanie. Promocja obowiązuje od 22.01 do 16.02.2020 r. lub wyczerpania 

zapasu, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

+ płytka z fugą

+ rektyfi kowana

+ efekt połysku

+ odporna
na zmywanie

+ 10% ekstra

+ rektyfi kowana
+ rektyfi kowana

+ glazura 
rektyfi kowana

farba kolorowa
dulux easycare 2,5 l  
kod 743541, kuchnia
kod 743580, łazienka 
20 kolorów  23,99 zł /l

59,98 zł 

1  glazura lexington 
kod 417447 
wym. 30 x 60 cm, opak. 1,44 m2, kolor light; kod 417448, kolor dark  57,57 zł /opak.

2 kod 417449, opak. 1,44 m2, dekor light  63,98 zł /m2  92,13 zł /opak.
3 kod 417625, dekor twist  49,98 zł /szt.
4  gres szkliwiony, kod 416949, wym. 60 x 60 cm, opak. 1,44 m2, rektyfi kowany, 

mrozoodporny, polerowany, kolor light; kod 416950, kolor dark  39,98 zł /m2  57,57 zł /opak.

39,98 zł/m2

1

2
3

4

farba biała 
goodhome 10 l 
kod 742317 
matowa  6,99 zł /l

69,98 zł 

glazura ariana
kod 418063 
wym. 20 x 40 cm, opak. 1,52 m2, kolor soft grey
kod 418064, kolor grey
glazura vera
kod 418062, kolor white  30,37 zł /opak.

19,98 zł/m2

oferta 
specjalna

8

zobacz pełną ofertę na castorama.plzobacz pełną ofertę na castorama.pl

kupując 
2 opak. farby 

2,5 l,  na drugie 
otrzymasz**

!

50% 
zniżki

!

na farby kolorowe
z mieszalnika
goodhome/
valspar pro

20% 
rabatu*

https://www.castorama.pl/result/?q=417447+417448+417449+417625+416949+416950
https://www.castorama.pl/result/?q=418063+418064+418062
https://www.castorama.pl/result/?q=416395+416396
https://www.castorama.pl/result/?q=413868+414829+414843
https://www.castorama.pl/result/?q=417665+417666
https://www.castorama.pl/result/?q=928091+928092
https://www.castorama.pl/result/?q=418040+418041
https://www.castorama.pl/result/?q=417670+417671+417672
https://www.castorama.pl/result/?q=417035+417036+417037+417038
https://www.castorama.pl/good-home-farba-bialy-mat-10l-id-1103565.html
https://www.castorama.pl/vaggfarg-lateks-bialy10l-10-id-1116788.html
https://www.castorama.pl/farba-dekoral-voice-of-color-szary-platynowy-2-5-l-1-id-1109172.html
https://www.castorama.pl/farba-lateksowa-beckers-vaggfarg-colour-fiord-2-5-l-id-1003767.html
https://www.castorama.pl/farba-dekoracyjna-primacol-let-s-shine-sapporo-2-l-id-1121693.html
https://www.castorama.pl/result/?q=744187+744431
https://www.castorama.pl/result/?q=743541+743580


gres worn wood 
kod 417201
wym. 17,5 x 60 cm, opak. 1,05 m2, kolor grey 
kod 417200, kolor naural  52,48 zł /opak.

49,98 zł/m2

gres arceshia 
kod 414820, wym. 60 x 60 cm, opak. 1,44 m2

IV klasa ścieralności, mrozoodporny, kolor graphit 
kod 414821, kolor grey, kod 414822, kolor beige 
kod 414823, kolor ivory  115,17 zł /opak. 

79,98 zł/m2

gres galactic 
kod 415753
wym. 60 x 60 cm, opak. 1,44 m2, 
IV klasa ścieralności, mrozoodporny, kolor white
kod 415757, kolor black   122,37 zł /opak.

84,98 zł/m2

gres heritage 
kod 414432 
wym. 33,15 x 33,15 cm, opak. 1,32 m2

IV klasa ścieralności, mrozoodporny, kolor black 
kod 412780, kolor mix  130,65 zł /opak.

98,98 zł/m2

1 gres nero gold  
kod 417491, wym. 60 x 119,5 cm 
opak. 1,434 m2, kolor nero 

2 gres carrara  
kod 416924, wym. 60 x 119,5 cm
opak. 1,434 m2, mrozoodporny
kolor bianco  183,55 zł /opak.

128 zł/m2

gres unique 
kod 416959,
wym. 60 x 60 cm, 
opak. 1,44 m2, szkliwiony
gres pacifi c
kod 416960  142,53 zł /opak.

98,98 zł/m2

gres odys 
kod 418229 
wym. 60 x 60 cm, opak. 1,44 m2, kolor średni beż
kod 418230, kolor ciemny beż  129,57 zł /opak.

89,98 zł/m2

panel podłogowy 
dąb vega 
kod 318322 
AC4, gr. 8 mm, 
opak. 2,22 m2  44,36 zł /opak.

19,98 zł/m2

deska warstwowa dąb advance various 
kod 323404 
wym. 14 x 130 x 1092 mm, lakierowana 
1-lamelowa, 4-stronnie fazowana 
opak. 0,99 m2  98,98 zł /opak. 

99,98 zł/m2

skrzydło drzwiowe 
trame* 
kod 915014, 927969 
kolory: biały, dąb szary, 
orzech north, szer. 70 i 80 cm, 
pełne, pokojowe, 
z podcięciem wentylacyjnym 

248 zł/szt.

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

178 zł/szt.

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

1

1

1

1

2

2

2

2

3

37,98 zł/m2

1 gres sepia 
kod 417628, wym. 59,7 x 59,7 cm, opak. 1,43 m2, kolor grigio 
kod 417626, kolor graphite  54,31 zł /opak.

2 gres guigliano 
kod 415940, wym. 18,5 x 59,8 cm, opak. 1 m2

IV klasa ścieralności, mrozoodporny, kolor beige  39,98 zł /m2  39,39 zł /opak.
dostępny również cokół

1  skrzydło drzwiowe kastel* 
kod 924268 
kolor silver, szer. 70 i 80 cm, pełne, pokojowe, z tulejami

2  panel podłogowy dąb queensland
kod 323405, AC5, gr. 8 mm,  opak. 2,22 m2  29,98 zł /m2  66,56 zł /opak.

3  szeroki wybór tapet w sklepach i na castrama.pl

198 zł
skrzydło drzwiowe  

+ rektyfi kowany

+ miks kolorów 
w opakowaniu

+ polerowany

+ wykończenie
lappato

+ rektyfi kowany
+ rektyfi kowany

+ konstrukcja
modułowa 
z MDF-u

+ rektyfi kowany

+ rektyfi kowany

+ rektyfi kowany

+ duży format
60 x 119,5 cm

+ polerowany

oferta 
specjalna

oferta 
specjalna
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https://www.castorama.pl/result/?q=417628+417626+415940
https://www.castorama.pl/result/?q=417201+417200
https://www.castorama.pl/result/?q=414820+414821+414822+414823
https://www.castorama.pl/result/?q=417491+416924
https://www.castorama.pl/result/?q=415753+415757
https://www.castorama.pl/result/?q=416959+416960
https://www.castorama.pl/skr-exmoor-jesion-szary-pok-80p-id-1102048.html
https://www.castorama.pl/result/?q=915014+927969
https://www.castorama.pl/result/?q=418229+418230
https://www.castorama.pl/result/?q=924268+323405
https://www.castorama.pl/result/?q=414432+412780
https://www.castorama.pl/result/?q=318322
https://www.castorama.pl/result/?q=323404


lat

gwara ncji

lat

gwara ncji
lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

zestaw
pasek led 
emmett
kod 828649 
24 W, RGB, dł. 5 m,
pasek, zasilacz 
i pilot w zestawie

118 zł

żarówki led 3 szt. 
kod 831765 
E27, 806 lm, 2700 K, mleczna 
 6,66 zł /szt.

19,98 zł/opak.

żarówka led
kod 830205 
E14, 806 lm, 4000 K, 
mleczna, ściemnialna

17,98 zł

oczko led etana
zintegrowany led, 345 lm, 
3000 K, kolor biały
kod 824293 

24,98 zł

meble modułowe 
16 kolekcji do wyboru

lat

gwara ncji

bateria 
kuchenna zorba 
kod 521718, czarna 
dostępne inne kolory

118 zł

zestaw koszy 
do segregacji 
3 x 25 l 
kod 122155 
szary 

48,98 zł

kolekcja półek cusko
kod 318240 
wym. 60 x 23,5 x 3,8 cm
kolor biały
dostępne inne wymiary 
i kolory 

34,98 zł

plafon led adis
kod 830075 
1360 lm, 4000 K, kolor biały

69,98 zł

łącznik lub gniazdo 
pojedyncze vega
kod 830256, 830258
z ramką, kolor czarny
dostępny również kolor biały

9,98 zł/szt.

łącznik lub gniazdo 
pojedyncze volante
kod 823384, 823390, z ramką, kolor grafi towy
dostępne również w kolorach białym i srebrnym 
oraz szklane ramki

11,98 zł/szt.

łącznik lub gniazdo 
pojedyncze s10
kod 829928, 829936
bez ramki, kolor biały

6,98 zł/szt.

oprawa natynkowa 
hexagon
kod 831185 
1 x GU10, kolor czarny
kod 831186, kolor biały
dostępne inne elementy serii

39,98 zł

zlew kort 
z baterią 
kod 522328 
granital, wym. 58 x 42 cm, 
zestaw odpływowy w komplecie, kolor czarny
kod 522329, kolor beżowy

258 zł

zlew wira
kod 522436, granital, wym. 58 x 42 cm,
zestaw odpływowy w komplecie
kolor czarny
kod 522437, kolor beżowy 

218 zł

* promocja trwa od 22.01 do 16.02.2020, regulamin na stronie www.castorama.pl
** zestaw podstawowy zawiera: W-80, WP-60, W-40, DZ-80, DP-60, D-40 oraz uchwyty, zawieszki, nóżki i system cichego domykania 

99,98 zł
lampa wisząca plena
kod 831774
3 x E27, szklane klosze
dostępna w wersji 5 x E27, kod 831775  148 zł 

bateria 
kuchenna 
barbon 
kod 516471 
chrom 

168 zł

+ wyciągana 
sprężynowa 
wylewka +

IP44, odporny na wilgoć

+
IP65, 
odporny na wilgoć

+ IP65, 
odporne na wilgoć

+ korek
automatyczny

+ elastyczna
wylewka

+możliwość 
postawienia 

w pionie 
–  oszczędność 

miejsca

+kolorowe pokrywki 
ułatwiające 
segregację

2868 zł
 zestaw podstawowy unik biały**    zestaw podstawowy**

Cena mebli modułowych unik biały na aranżacji  11508 zł 
wycena uwzględnia wyłącznie meble: ( SK-200/60 l; DS-40/3; DZ-60/1; DS-80/3, 2 szt.; DS-60/3, 2 szt.; DP-60S-60/1; WP-60, 9 szt.; WP-80, 3 szt. 
oraz uchwyty, zawieszki, nóżki i system cichego domykania. Wycena nie zawiera paneli bocznych, cokłów, blatu, AGD, akcesoriów, oświetlenia.

oferta 
specjalna

12

wartości
kuchennych mebli 

modułowych 
otrzymasz na kartę 

podarunkową 

10%*
!

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

sprawdź
ofertę 

kredytową

https://www.castorama.pl/result/?q=521718
https://www.castorama.pl/bateria-zlewozmywakowa-barbon-chrom-id-1095104.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522436+522437
https://www.castorama.pl/result/?q=522328+522329
https://www.castorama.pl/polka-38x235x600-cusko-bialy-id-1084875.html
https://www.castorama.pl/result/?q=122155
https://www.castorama.pl/oczko-led-diall-etana-5-5-w-ip65-id-1067822.html
https://www.castorama.pl/oprawa-natynkowa-polux-hexagon-1-x-10-w-gu10-czarna-id-1119590.html
https://www.castorama.pl/result/?q=831774+831775
https://www.castorama.pl/plafon-led-struhm-adis-1-x-20-w-white-id-1106355.html
https://www.castorama.pl/zar-ledg-6w-e14-806lm-mz-d-id-1103108.html
https://www.castorama.pl/result/?q=831765
https://www.castorama.pl/emmett-pasek-led-1x24w-rgb-5m-id-1084411.html
https://www.castorama.pl/result/?q=829928+829936
https://www.castorama.pl/result/?q=830256+830258
https://www.castorama.pl/result/?q=823384+823390


świeże powietrze bez utraty ciepła

+ mniej pyląca

+ bez formaldehydów 
i fenoli – lepsza jakość 
powietrza

+ do wszystkich 
rodzajów podłoża

+ do wewnątrz 
i na zewnątrz

+ w zestawie 
3 wiertła

+ chłodzenie
wodą

+ walizka

+ walizka

+ funkcja 
nawiewu

1 korpus wentylatora silent
kod 824748
moc 4,4 W, wlot 100 mm, wydajność 95 m3/h, 
wersja cichsza – poziom głośności do 26 dB; 
dostępna również wersja szybsza – wydajność 
powietrza zwiększona do 125 m3/h

47,98 zł

2  ramka do panela 
kod 824761, kolor biały
kod 824762, kolor szary

6,98 zł

3  panel escudo 
kod 824751, kolor biały
dostępne różne kolory

7,48 zł

ekogroszek 
niedźwiedź 20 kg
kod 521280
wartość opałowa 26 MJ/kg, 
granulacja 5-25 mm  849 zł /tona

16,98 zł

tynk gipsowy 
ręczny 
GOLDBAND 25 kg
kod 904627
gr. warstwy do 45 mm 
zużycie 0,85 kg/m2/mm
 0,96 zł /kg

23,98 zł

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

8,98 zł

gładź szpachlowa
acryl putz st10 20 kg
kod 919852
gr. warstwy od 1 do 3 mm, 
zużycie 1,1 kg/m2/mm 
 1,50 zł /kg

29,98 zł

przecinarka
tr202
kod 214398
moc 900 W, 
2950 obr./min
dł. cięcia 650 mm

898 zł

wełna ekorolka 044
kod 914155 
gr. 15 cm, rolka 6,6 m2, 
opór cieplny R = 3,40 [m2K/W], 
ognioodporna i paroprzepuszczalna, 
do ocieplania stropów i poddaszy
 41,45 zł /rolka

6,28 zł/m2

wylewka 
samopoziomująca 
Atlas
SMS-30 25 kg
kod 922990
gr. warstwy 3-30 mm, 
zużycie 1,65 kg/m2/mm
 1,43 zł /kg

35,98 zł

brykiet sosnowy 10 kg
kod 916393
przeznaczony do kominków 
i pieców  738 zł /tona

7,38 zł/opak.

warsztat 
na kółkach
kod 211744
wym. 47 x 29,6 x 63,8 cm, 
wygodna konstrukcja 
modułowa rozkładana 
na 2 części, kółka 
transportowe, uchwyt

148 zł

zestaw narzędzi 
20 elementów
kod 214246
1/ 2"

69,98 zł

młotowiertarka sds plus
kod 214949
moc 750 W, 0-1000 obr./min, 
0-5300 udr./min, energia udaru 3J, 
4-funkcyjny

398 zł

zestaw wkrętarka + zakrętarka 18 V
kod 214965
wiertakowkrętarka: 1 x 2,0 Ah, 0-450/0-1600 obr./min
moment obrotowy 50 Nm
zakrętarka: 1 x 2,0 Ah, 0-2800 obr./min
moment obrotowy 160 Nm

698 zł

szlifi erka kątowa
kod 214996
moc 750 W, 12 000 obr./min, 
śr. tarczy 125 mm
tarcza do cięcia metalu, 
kod 212745, śr. tarczy 125 mm  

118 zł

sól zmiękczająca 25 kg
kod 509320
do systemów uzdatniania 
wody w formie tabletek  1,04 zł /kg

25,98 zł

konwektor
kod 825009
moc 2000 W, 3-stopniowa regulacja mocy, 
termostat manulany

69,98 zł

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

λ = 0,044

płyta 
gipsowa GKB 
kod 945187 
wym. 120 x 200 cm
gr. 12,5 mm 

11,28 zł/szt.

29,98 zł/m2

płyta osb3
kod 321918
wym. 18 x 675 x 2500 mm
frezowana  50,59 zł /szt.
kod 300141, wym. 22 x 675 x 2500 mm  32,98 zł /m2

 55,65 zł /szt.

+ produkt dopuszczony 
do kontaktu z żywnością

pojemnik robusto
kod 110584
poj. 20 l, wym. 30 x 40 x 22 cm, 
dostępne różne wymiary

14,98 zł

+ odporna na pękanie, 
łatwa do nakładania

+ bezpyłowa 
obróbka na mokro

gładź gotowa 
GOLDBAND 
FINISH 18 kg
kod 919859
gr. warstwy do 3 mm, 
zużycie 1,3 kg/m2/mm  1,94 zł /kg

34,98 zł

598 zł
rekuperator 
kompaktowy hrv100p
kod 829955 
wentylacja z odzyskiem ciepła, 
możliwość dostosowania 
do grubości ściany 260-405 mm
rekuperator kompaktowy hrv125p
kod 829956  668 zł 

1

2

3

3

dostępne kolory paneli:
SYSTEM+

inox czarny czerwony

biały biały mat srebrny

złoty

posadzka 
cementowa 
Weber Floor 
1000 25 kg
kod 916558
na zewnątrz i do wewnątrz
gr. warstwy 10-100 mm, 
zużycie 2 kg/m2/mm
 0,43 zł /kg

10,78 zł
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!
tarcza

 diamentowa
w cenie

!

w cenie
5 tarcz

https://www.castorama.pl/sol-zmiekczajaca-25-kg-id-1028910.html
https://www.castorama.pl/result/?q=829955+829956
https://www.castorama.pl/result/?q=824748+824761+824762+824751
https://www.castorama.pl/result/?q=214996+212745
https://www.castorama.pl/result/?q=214246
https://www.castorama.pl/warsztat-na-kolkach-stanley-id-1039927.html
https://www.castorama.pl/erbauer-mlotowiert-sds-2kg-750w-id-1093499.html
https://www.castorama.pl/erb-zest-wkret-zakret-18v-id-1093515.html
https://www.castorama.pl/przecinarka-tr202-id-1088929.html
https://www.castorama.pl/beton-baumit-b20-25-kg-id-8290.html
https://www.castorama.pl/posadzka-cementowa-weber-saint-gobain-floor-1000-25-kg-id-44427.html
https://www.castorama.pl/wylewka-samopoziomujaca-atlas-sms-30-3-30-25-kg-id-1039433.html
https://www.castorama.pl/tynk-gipsowy-reczny-knauf-goldband-25-kg-id-8249.html
https://www.castorama.pl/gladz-szpachlowa-acryl-putz-st10-start-20-kg-id-90192.html
https://www.castorama.pl/gladz-gotowa-knauf-goldband-finish-18-kg-id-1008586.html
https://www.castorama.pl/welna-mineralna-knauf-insulation-ekoroll-mpr-044-150-mm-6-6-m2-id-8326.html
https://www.castorama.pl/plyta-gipsowa-zwykla-norgips-1200-x-2000-x-12-5-mm-id-49699.html
https://www.castorama.pl/result/?q=321918+300141
https://www.castorama.pl/ekogroszek-niedzw-26mj-kg-20kg-id-1106533.html
https://www.castorama.pl/brykiet-sosnowy-kostka-ruf-complex-10-kg-id-18872.html
https://www.castorama.pl/pojemnik-keeeper-robusto-box-20-l-jasny-popielaty-id-70077.html


 1. Udaj się do punktu projektowania i omów swój projekt.

 2. Zamów projekt i wpłać zadatek w wysokości 200 zł.

 3.  W sklepie, w którym skorzystałeś z usługi, zrób zakupy za minimum 1500 zł 
i odbierz zadatek na realizację swojego projektu.

Skorzystaj z profesjonalnej, 
bezpłatnej usługi projektowania

Od pomysłu do projektu

USŁUGA 
PROJEKTOWANIA

wiertarkowkrętarka gsr 180li
kod 216679
18 V, 2 x 2,0 Ah li-ion, 0-1700 obr./min, moment obrotowy 54 Nm
akumulator gba 18 V, 2,0 Ah li-ion
kod 215657  278 zł /szt.

558 zł/zestaw*

drzwi zewnętrzne arte
kod 928165
kolory: antracyt, orzech, szer. 80 i 90 cm, gr. skrzydła 56 mm,
przenikalność cieplna 1,3 W/m2K

628 zł/szt.

+ kompletny zestaw 
z ościeżnicą, klamką 
oraz 2 zamkami z wkładkami

oferta 
specjalna

* zestaw zawiera: wiertarkowkrętarkę, 3 akumulatory i walizkę

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 22.01 do 16.02.2020 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

3 akumulatory
w cenie

oszczędasz

278 zł 

!

https://www.castorama.pl/result/?q=928165
https://www.castorama.pl/result/?q=216679+215657



