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Robert
Robert chce 

urządzić taras, 
dlatego poszukuje 

wygodnych  
i kompaktowych 

mebli.

strona 128

Daniel
Daniel potrzebuje 
przestrzeni, w której 
jego dzieci będą 
mogły bawić się 
swobodnie oraz 
idealnego miejsca 
na grilla z przyjaciółmi.

strona 46

Tomek
Tomek szuka 

odpowiednich 
narzędzi, które 

ułatwią mu 
dbanie o duży 

ogród i pozwolą 
zaoszczędzić 

czas.

strona 98

Ania
Ania chce uprawiać 
na działce smaczne 

owoce i warzywa 
oraz chronić je przed 

szkodnikami.

strona 68

Poznaj ich historie i dowiedz się,  
jak możemy odmienić również 
Twoją przestrzeń.

Maja
Maja ma dużą rodzinę, 
z którą uwielbia się 
spotykać. Chciałaby 
też mieć w ogrodzie 
miejsce do ćwiczenia 
jogi.

strona 122Barbara
Barbara marzy o kolorowym 
balkonie i szuka sprytnych 
sposobów na stworzenie  
na nim pięknego zakątka.

strona 62

Wygląd Twojej 
przydomowej 

przestrzeni ma wielkie 
znaczenie. To miejsce 

zabaw, spotkań rodzinnych 
i ucztowania. Nasze produkty 

projektujemy specjalnie dla 
Ciebie bez względu na to, jak 
trudna do zaaranżowania jest 

to powierzchnia oraz w jaki sposób 
z niej korzystasz.

Podwórko, ogród czy balkon?  
Nasze stylowe, funkcjonalne  

i uniwersalne kolekcje pozwalają najlepiej 
wykorzystać każde miejsce  

o dowolnym metrażu.  
Pomożemy Ci stworzyć idealną,  

a przy tym dopasowaną  
do Twojego budżetu strefę relaksu. 

śledź nas

balkon 
taras 
ogród

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny  
i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu  
cywilnego. Castorama Polska Sp. z o.o. zastrzega,  
że ceny i asortyment produktów dostępnych w naszych  
poszczególnych sklepach mogą się różnić od podanych  
w katalogu z uwzględnieniem tego, że wskazane ceny  
są cenami maksymalnymi. Zdjęcia umieszczone w katalogu 
mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów  
znajdujących się w sprzedaży. Informacje przedstawione  
w katalogu zachowują ważność od 15.03.2019 r.  
do 31.05.2019 r., do wyczerpania zapasów lub wycofania 
produktu ze sprzedaży.

dylematy przy 
projektowaniu  
to już przeszłość

Zaprojektowanie 
wymarzonego otoczenia domu 
nie jest jednak tak proste, 
jakby się mogło wydawać.  
Przyjrzeliśmy się więc 
ogrodom ośmiu osób,  
aby lepiej zrozumieć,  
jakim wyzwaniom musiały 
stawić czoła, tworząc idealne 
aranżacje.

Szukając dla Ciebie 
odpowiednich rozwiązań, 
wzięliśmy pod uwagę wszystko, 
co jest niezbędne przy 
urządzaniu ogrodu – od płotów, 
które zapewniają prywatność, 
po funkcjonalne systemy 
przechowywania i organizacji 
przestrzeni.

Krystian
Krystian mieszka  

w szeregówce  
i pragnie, aby jego 

ogród był strefą, 
w której będzie 

mógł cieszyć się 
prywatnością 

i spędzać czas 
z najbliższymi.

strona 12

Karolina
Karolina kocha 
przyjmować gości 
i potrzebuje miejsc,  
w których 
będzie mogła 
przechowywać 
niezbędne rzeczy.

strona 56



wykorzystaj 
możliwości 
swojego ogrodu

prosto
Łatwe w montażu systemy 
ogrodzeniowe Neva 
to tylko jedno z wielu 
naszych rozwiązań, 
dzięki którym stworzysz 
przestrzeń swoich marzeń.

w przystępnej  
cenie
Zawsze staramy się oferować 
wyjątkowe produkty w jeszcze 
bardziej wyjątkowych cenach. 
Dzięki temu możesz cieszyć 
się swoim ogrodem niezależnie 
od budżetu.

w zgodzie z naturą
U nas znajdziesz rozwiązania, dzięki  
którym Twój ogród stanie się prawdziwą 
zieloną oazą. 

innowacyjnie
Nieustannie wdrażamy nowe, sprytne 
rozwiązania ułatwiające pracę  
w ogrodzie. Przykładem są nasze 
ergonomiczne narzędzia Durum 
– Twoje ręce będą Ci za nie 
wdzięczne.

Zastanawiasz się, jak 
najlepiej zaaranżować 
ogród? A może masz 
już projekt, ale nie do 
końca wiesz, jak go 
zrealizować? Zajrzyj na 
nasze strony w mediach 
społecznościowych, 
gdzie znajdziesz mnóstwo 
ciekawych podpowiedzi.

Facebook dostarczy Ci 
efektownych inspiracji, 
a YouTube – praktycznych 
wskazówek, porad 
i instrukcji, które pomogą 
Ci zabrać się do dzieła.

gdzie szukać 
inspiracji?
obserwuj nas
na Facebooku i bądź  
na bieżąco z naszymi 
nowościami.

przeglądaj
nasz kanał na YouTubie oraz 
stronę castorama.pl,  
na których dzielimy się 
wskazówkami i ciekawymi 
rozwiązaniami. Znajdziesz je 
również w tym katalogu.

siejemy ziarna 
inspiracji

z naszą 
pomocą
Jesteśmy po to, 
aby pomagać Ci 
na każdym etapie 
prac aranżacyjnych 
– skorzystaj z naszych 
przewodników online 
lub porad pracowników 
w naszych sklepach.
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prosto do  
twojego ogrodu spis treści

ciesz się  
swoim  
ogrodem

uprawa  
i pielęgnacja  

ogrodu

stwórz  
wymarzony  

ogród 

strona 66

strona 120

strona 10

dostawa do domu
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.

pomoc przy załadunku
Skorzystaj z pomocy pracowników 
Castoramy przy załadunku do samochodu 
kupionych w naszym sklepie towarów. 
Niezależnie od wielkości zakupów nasz 
personel pomoże Ci je przetransportować 
do Twojego auta, a także bezpiecznie ułożyć 
na czas przejazdu.

zakupy internetowe 
Chcesz zrobić zakupy, nie wychodząc  
z domu? Zamów produkty na naszej stronie, 
a my dostarczymy je wtedy, kiedy chcesz.

zamów i odbierz
Wybierz oraz opłać produkty za pomocą 
naszej strony internetowej i odbierz  
gotowe zamówienie po 2 godzinach  
od jego złożenia. 
 
Odwiedź castorama.pl i załatw  
zakupy od ręki!

8 9
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stwórz 
wymarzony 

ogród

Twój ogród i balkon – Castorama 2019
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Ogrodzenia, deski tarasowe i kostka 
brukowa są fundamentem dla 

organizacji terenu przy domu. Taka 
podstawa w towarzystwie traw,  
roślin i architektury ogrodowej  

to gwarancja doskonale  
urządzonego miejsca relaksu. 



wiklina
Naturalne ogrodzenie może stać się 

również ozdobą ogrodu  
(patrz strona 28).

lemhi
Tradycyjne ogrodzenie 
w nowoczesnym wydaniu pasuje 
do ogrodów w różnym stylu  
(patrz strona 22).

ogrodzenia z siatki
Posadzone przy siatce pnącza  

nie tylko znakomicie się 
prezentują, ale również zapewniają 

więcej prywatności  
(patrz strona 30).

Krystian

neva
Nowoczesne 

ogrodzenie 
modułowe, które 

przepuszcza światło 
i jednocześnie 

zapewnia 
prywatność  

(patrz strona 16).

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

Mieszka w szeregówce i rzadko może 
cieszyć się prywatnością, którą tak 
bardzo ceni. Marzy, aby jego ogród był 
miejscem, w którym będzie  
mógł swobodnie spędzać czas  
z najbliższymi, grillować i jeść  
na świeżym powietrzu.

Chcesz stworzyć kameralny 
zakątek? Zobacz, jakie 
możliwości dają ogrodzenia 
modułowe Neva – wchodzące 
w skład kolekcji panele, układy 
i style możesz dowolnie łączyć. 
Rozważ też Lemhi – drewniane 
ogrodzenie, które dostosujesz  
do własnych potrzeb dzięki 
słupkom z różnym ryflowaniem. 
A jeśli szukasz rozwiązania 
bliższego naturze, wybierz maty 
wiklinowe lub ogrodzenie z siatki, 
przy którym posadzisz pnącza.

projektowanie 
prywatnej 
strefy

12 13
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jak wybrać 
odpowiednie 
ogrodzenie?
Zależy Ci przede wszystkim na bezpieczeństwie? A może 
ogrodzeniem chcesz podkreślić styl swojego ogrodu? Bez 
względu na Twoje intencje oraz charakter podłoża, którym 
dysponujesz, u nas znajdziesz odpowiednie rozwiązanie. 

neva
Zadbaj o bezpieczeństwo 
(str. 16).

lemhi
Dostosuj panele do stylu 
przydomowej przestrzeni (str. 22).

panele drewniane
Zapewnij sobie prywatność 
(str. 24).

siatka ogrodzeniowa
Posadź rośliny pnące, 
wprowadzające do ogrodu 
kameralny charakter (str. 30).

1514



rozwiązanie 
dla Krystiana
Słupki różnej wysokości 
i deski kompozytowe 
lub drewniane z serii 
Neva umożliwiają 
zbudowanie wysokiego 
ogrodzenia. Dzięki 
temu modułowemu 
rozwiązaniu Krystian 
będzie mógł cieszyć się 
prywatnością w zaciszu 
swojego ogrodu.

zobacz wszystkie 
produkty z serii  

neva na 
castorama.pl

17
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neva
rozwiązanie modułowe 
w sam raz dla Ciebie

jak montować 

łatwe w montażu

zalety
• prywatność
• bezpieczeństwo
• łatwość utrzymania
•  odporność na działanie 

warunków atmosferycznych
• prosty montaż
•  możliwość dopasowania 

do własnych potrzeb

Aby stawianie ogrodzenia nie stało się jednym z życiowych wyzwań, 
proponujemy prosty sposób na wykonanie tego zadania. Łatwe w montażu 
panele o oryginalnym wzornictwie zaprojektowaliśmy tak, by harmonizowały  
z Twoim ogrodem i zamieniły go w miejsce, które pokochasz. 

konstrukcje kompozytowe 
i drewniane

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

+ + =

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

do ściany

na drewnianym tarasie

na miękkim podłożu

na utwardzonym podłożu

wedle własnych potrzeb
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1. aluminiowy 
panel z deskami
kod 630995*
wym. 179,1 x 44,1 cm
antracytowy

298,- przezroczysty 
panel akrylowy
kod 626928*
wym. 179 x 88 cm

378,-

furtka aluminiowa
kod 626924*
wym. 93 x 171 cm
antracytowa

998,-

panel 
dekoracyjny, 
motyw liści
kod 629432*
wym. 88 x 179 cm
taupe

698,-

2. zestaw 3 desek
kod 626973
wym. 179 x 16 cm
antracytowe

99,98

3. słupek aluminiowy
kod 631001
wym. 95 x 7 x 7 cm
antracytowy
dostępne inne wymiary

69,98

4. metalowa podstawa 
słupka
kod 630996
wym. 40 x 15 x 15 cm
antracytowa

49,98

5. listwy 
wykończeniowe, 2 szt.
kod 626972
wym. 179 x 2 cm
aluminiowe
antracytowe

44,98

ogrodzenia 
kompozytowe 
neva
•  w różnych 

wymiarach

• proste w montażu

•   bardzo łatwe 
w konserwacji

•  trwałe i odporne 
na działanie 
warunków 
atmosferycznych

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

 

dostępne kolory

Furtki 
dodatkowo 
zabezpieczają 
ogród.

Panele 
dekoracyjne 
nadają 
ogrodzeniu 
wyjątkowy 
charakter.

* Dostępne w wybranych sklepach.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019
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18 Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630995+626973+631001+630996+626972&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/bramy-i-ogrodzenia/systemy-ogrodzeniowe/kompozytowe/panele/modul-dekoracyjny-blooma-neva-akrylowy-88-x-179-cm.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/bramy-i-ogrodzenia/systemy-ogrodzeniowe/kompozytowe/panele/furtka-aluminiowa-blooma-neva-93-x-171-cm-szara.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/bramy-i-ogrodzenia/systemy-ogrodzeniowe/kompozytowe/panele/neva-dekor-88x179cm-alum-taupe.html


. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

1. zestaw 3 desek
kod 629430*
wym. 179 x 16 cm
taupe

99,98

1. deska drewniana 
pióro-wpust
kod 627447
wym. 179 x 13 cm 
impregnowana ciśnieniowo

16,98

1. deska drewniana 
pióro-wpust
kod 627447
wym. 179 x 13 cm 
impregnowana ciśnieniowo

16,98

moduł dekoracyjny, 
perforowany
kod 629433*
wym. 179 x 44 cm
antracytowy

398,-

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

1. panel drewniany
kod 631743*
wym. 180 x 180 cm
impregnowany ciśnieniowo

128,-brama wjazdowa
kod 628916*
wym. 174 x 350 cm
antracytowa

3998,-

2. słupek aluminiowy
kod 631083*
wym. 95 x 7 x 7 cm
taupe
dostępne inne wymiary

69,98

2. słupek 
drewniany, połówka
kod 627455
wym. 180 x 7 x 3,5 cm
impregnowany ciśnieniowo
dostępne inne wymiary

11,98

2.słupek stalowy
kod 626938
wym. 183 x 7 x 7 cm

118,-

3. metalowa podstawa 
słupka
kod 631084*
wym. 40 x 15 x 15 cm
taupe

49,98

3. podstawa 
montażowa słupka
kod 626948
wym. 15 x 7 x 7 cm
antracytowa

15,98

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

2. podstawa 
montażowa 
słupka
kod 626948
wym. 15 x 7 x 7 cm
antracytowa

15,98

4. listwy 
wykończeniowe, 2 szt.
kod 629437*
wym. 179 x 2 cm
aluminiowe  
taupe

44,98

4. drewniana listwa 
wykończeniowa
kod 627457
wym. 179 x 4 cm 
impregnowana ciśnieniowo

6,98

3. drewniana listwa 
wykończeniowa
kod 627457
wym. 179 x 4 cm 
impregnowana ciśnieniowo

6,98

3. słupek 
drewniany, 
połówka
kod 627455
wym. 180 x 7 x 3,5 cm
impregnowany ciśnieniowo
dostępne inne wymiary

11,98

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

ogrodzenia 
drewniane 
neva • w różnych wymiarach

• proste w montażu

• łatwe w konserwacji

•  wykonane  
z drewna o wysokiej 
trwałości

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

. Half wooden post

  class 4 - 3,5 x 7 cm 

. without base

  height 180 -240 cm

+ =+

  7x7 cm 

. Post fix
  7x7 cm 

Metal  post

• Steel post with base

height : 95 - 183 cm

• Steel base

height : 240 cm

Choose your decor

3 decor

wooden slat wooden trellis
Jalon
wind breaker panel

finishing profile

 

Połączenie różnych 
materiałów 
nadaje ogrodzeniu 
niepowtarzalny 
charakter.

Wysokie 
ogrodzenie 
zapewnia 
prywatność.

Panele dekoracyjne 
ciekawie wyróżniają 
ogrodzenie.

* Dostępne w wybranych sklepach.
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21

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

20 Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.
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drewniana listwa 
lemhi
kod 631720*
wym. 183 x 15 x 2,1 cm 
impregnowana ciśnieniowo

14,98

słupek podwójnie 
ryflowany lemhi
kod 627454*
wym. 240 x 9 x 4,5 cm 
impregnowany ciśnieniowo

24,98

podstawa słupka 
lemhi
kod 631056*
wym. 9 x 9 cm
w zestawie 8 śrub

19,98

drewniana listwa 
lemhi
kod 631720*
wym. 183 x 15 x 2,1 cm 
impregnowana ciśnieniowo

14,98

słupki do ogrodzenia 
żaluzjowego lemhi, 2 szt.
kod 631721*
wym. 240 x 9 x 4,5 cm
impregnowane ciśnieniowo

89,98

drewniana listwa 
lemhi
kod 631720*
wym. 183 x 15 x 2,1 cm
impregnowana ciśnieniowo

14,98

słupek drewniany  
neva/lemhi, połówka
kod 627455
wym. 180 x 7 x 3,5 cm
impregnowany ciśnieniowo

11,98

drewniana listwa 
lemhi
kod 631719*
wym. 240 x 15 x 2,1 cm
impregnowana ciśnieniowo

19,98

Są bardzo wytrzymałe i wyjątkowo łatwe w montażu. 
Wybierz wielkość oraz kształt paneli, które najlepiej 
będą pasować do Twojego ogrodu, a następnie 
przykręć je do słupków – i gotowe! 

słupek z podwójnym ryflowaniem

słupek do ogrodzenia żaluzjowego

słupek z pojedynczym ryflowaniem

ogrodzenia 
lemhi

podwójnie ryflowane

pojedynczo ryflowane

żaluzjowe
zobacz wszystkie 

produkty z serii lemhi 
na castorama.pl

* Dostępne w wybranych sklepach.
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kod 624215
wym. 180 x 90 x 2 cm
impregnowany ciśnieniowo

25,98

płot lamelowy
kod 616490
wym. 180 x 180 x 2 cm
impregnowany ciśnieniowo

34,98

płot drewniany 
arve

kod 631730*
wym. 180 x 90 x 3 cm

impregnowany  
brązowy

59,98

kod 631729
wym. 180 x 180 x 3 cm

impregnowany 
brązowy

89,98

płot drewniany douro
kod 631733
wym. 180 x 180 x 3,5 cm
impregnowany ciśnieniowo

99,98

płot ażurowy 
kod 627324

wym. 180 x 180 x 4 cm
impregnowany, brązowy

218,-

płot drewniany z kratką
kod 627325*

wym. 180 x 90 x 4 cm
impregnowany, brązowy

138,-

płot  drewniany
kod 627315

wym. 180 x 180 x 4 cm
impregnowany, brązowy

178,-

ogrodzenia 
drewniane
Ponadczasowe rozwiązanie 
idealne do ogrodu  
w tradycyjnym stylu. 

pamiętaj 
o zakupie:
kantówki
kod 631723
wym. 7 x 7 x 180 cm
impregnowana ciśnieniowo
16,98

kotwy ocynkowanej
kod 656120
wym. 7,1 x 7,1 x 74 cm
13,98

mocowań, 4 szt.
kod 631060
7,98

płot sztachetowy 
mekong
kod 631740
wym. 100 x 180 x 3,2 cm
impregnowany ciśnieniowo

59,98

kod 631734*
wym. 180 x 90 x 3,5 cm
impregnowany ciśnieniowo
74,98

* Dostępne w wybranych sklepach.

Lakier tworzy 
na powierzchni drewna 
powłokę, która zabezpiecza 
przed negatywnym 
działaniem warunków 
atmosferycznych i innych 
czynników zewnętrznych. 
Dodatkowo podkreśla 
naturalne piękno tego 
tradycyjnego materiału.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019
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drewniana 
kratka

kod 631435
wym. 180 x 60 cm

impregnowana 
brązowa

dostępne również 
inne wymiary

24,98

drewniana kratka  
do pnączy
kod 631443
wym. 180 x 45 cm 
impregnowana ciśnieniowo
dostępne również inne wymiary

39,98

rozkładana 
kratka z wikliny
kod 631233
wym. 180 x 90 cm

39,98

metalowa kratka
kod 630976

wym. 120 x 90 cm
czarna

39,98

drewniana kratka 
wachlarzowa
kod 631441*
wym. 120 x 68 cm
impregnowana 
brązowa
dostępne również inne 
wymiary

13,98

pamiętaj 
o zakupie:
akcesoriów do montażu
kod 630858
40 szt.

9,98

drewnianego słupka
kod 631722
wym. 180 x 4,5 x 4,5 cm
impregnowany ciśnieniowo

9,98

metalowej podstawy 
słupka
kod 630818

wym. 4,5 x 4,5 cm

13,98

elementów 
montażowych
kod 631060

4 szt.

7,98

kratki

Kratki  
są doskonałymi 
podpórkami  
dla powojników 
i róż, które  
w lecie cieszą 
wspaniałymi 
kolorami 
oraz pięknym 
zapachem.

kod 631232* 
wym. 180 x 60 cm
29,98

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

impregnaty  
do drewna

impregnat  
Altax, 10 l

kod 739106
dostępny w poj. 5 l 

99,98

lakierobejca 
do drewna 

Altax, 5 l
kod 731395

168,-

impregnat 
Sadolin 

Classic, 9 l
kod 745506

188,-

impregnat 
Drewnochron 

express, 9 l
kod 736813

paleta 7 kolorów  
dostępny w poj. 5 l 

108,-

impregnat 
gruntujący do 
drewna Altax, 5 l
kod 738126

138,-

lakierobejca 
Sadolin extra, 5 l 

kod 726837

198,-
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mata 
bambusowa

kod 629311*
wym. 100 x 300 cm

dostępne również 
inne wymiary

99,98

mata z łupanego 
bambusu

kod 631227
wym. 100 x 300 cm

dostępne również inne wymiary

44,98

tkanina 
przeciwwiatrowa
kod 629315
wym. 100 x 300 cm
zielona
dostępne również inne wymiary

25,98

maty
Umożliwią Ci relaks 
w zaciszu własnego ogrodu  
lub balkonu.

osłona tarasowa 
boczna
kod 628848
wym. 160 x 300 cm
szara

268,-

mata osłonowa, 
imitacja liści
kod 628850
wym. 100 x 200 cm

99,98

osłona balkonowa 
z oczkami

kod 629317
wym. 100 x 300 cm

szara
dostępne również inne kolory

84,98

mata  
trzcinowa 

kod 655651
wym. 180 x 600 cm

dostępne również inne wymiary

89,98

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

mata 
wiklinowa
kod 655636
wym. 100 x 300 cm
dostępne również 
inne wymiary

67,98

mata osłaniająca
kod 629305
wym. 100 x 300 cm
materiał PVC
szara
dostępne również inne kolory

99,98
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=631227+655636+629311+655651+629305&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=629315+628848+628850+629317&o=0&l=47&s=-score


siatka pleciona 
heksagonalna
kod 650100
wym. 1 x 10 m
oczko 2,5 x 2,5 cm
drut 0,6 mm
ocynkowana
dostępne również inne wymiary

54,98

furtka z okrągłymi 
słupkami
kod 628866*
wym. 100 x 150 cm
ocynkowana 
zielona

328,-

ogrodzenia  
z siatki

siatka zgrzewana
kod 629064*

wym. 1 x 25 m
oczko 10 x 7,5 cm

zielona

178,-

zobacz pełną 
ofertę siatek 

ogrodzeniowych na 
castorama.pl

Przy siatce posadź 
pnącza, aby zapewnić 
sobie prywatność. 
Dodatkowo tego rodzaju 
rośliny tworzą piękną 
bazę do aranżacji ogrodu.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

siatka pleciona
kod 629078
wym. 1,5 x 10 m
oczko 6 x 6 cm
drut 2,4 mm
zielona

89,98

siatka leśna 
tymczasowa

kod 623732
wym. 1,5 x 50 m

oczko 13 x 13 cm
drut 1,9  mm

ocynkowana

248,-
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panele 
ogrodzeniowe

ogrodzenia  
ozdobne

brama  
rodos 2

kod 621327
wym. 150 x 400 cm

malowana proszkowo
czarna

598,-

przęsło brema
kod 602886

wym. 117 x 200 cm
malowane proszkowo 

czarne

128,-

furtka brema 
lewa/prawa
kod 602884
kod 602885
wym. 150 x 90 cm
malowana proszkowo
czarna

198,-

brama brema
kod 602887

wym. 150 x 400 cm
malowana proszkowo

czarna

598,-

furtka rodos 2  
lewa/prawa
kod 621324
kod 621325
wym. 150 x 90 cm
malowana proszkowo
czarna

198,-

przęsło rodos 2
kod 621323

wym. 120 x 200 cm
malowane proszkowo

czarne

99,98

brama panelowa
kod 624355

wym. 150 x 400 cm
drut 4 mm

ocynkowana 
zielona

zawiasy w komplecie

598,-

panel ogrodzeniowy
kod 629341

wys. 153 cm, dł. 250 cm
drut 3,2 mm

oczko 20 x 7,5 cm 
ocynkowany 
antracytowy

49,98

nazwa produktu kod kolor wymiary 
[cm]

drut  
Ø [mm]

cena
[zł] 

1. furtka uniwersalna  
ze słupkami 628870 ocynkowana 

zielona 150 x 100 4 448

2. furtka uniwersalna  
ze słupkami 628873 ocynkowana 

antracytowa 150 x 100 4 448

nazwa produktu kod kolor wymiary 
[cm]

drut  
Ø [mm]

cena
[zł] 

1. brama panelowa 624353 ocynkowana 150 x 400 4 598

2. brama panelowa 629429 ocynkowana 
antracytowa 150 x 400 4 698

furtka uniwersalna 
ze słupkami

kod 628876
wym. 150 x 100 cm

 drut 4 mm 
ocynkowana

448,-

nazwa produktu kod kolor wymiary 
[cm]

drut  
Ø [mm]

cena
[zł]

1. panel ogrodzeniowy 602904 ocynkowany 153 x 250 3,2 44,98

2. panel ogrodzeniowy 614416 ocynkowany 153 x 250 4 89,98

3. panel ogrodzeniowy 630746 ocynkowany 
zielony 153 x 250 3,2 49,98

4. panel ogrodzeniowy 630747 ocynkowany 
zielony 153 x 250 4 99,98

5. panel ogrodzeniowy 629427 ocynkowany 
antracytowy 153 x 250 4 99,98

Dostępne również inne wysokości 
paneli, furtek i bram.
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furtka daria 2 
lewa/prawa
kod 621388
kod 621389
wym. 150 x 90 cm
ocynkowana, malowana proszkowo
antracytowa

278,-
przęsło daria 2

kod 621390
wym. 120 x 200 cm

ocynkowane, malowane proszkowo
antracytowe

198,-

brama daria 2
kod 621387

wym. 150 x 400 cm
ocynkowana, malowana proszkowo

antracytowa

848,-

przęsło alicja 2
kod 624273*
wym. 145 x 200 cm
ocynkowane, malowane proszkowo
czarne

368,-

furtka alicja 2 lewa/prawa
kod 624276*
kod 624274*
wym. 175 x 105cm
ocynkowana, malowana proszkowo
czarna

398,-

furtka brava
kod 624340
wym. 150 x 90 cm
ocynkowana, malowana proszkowo
antracytowa

398,-

brama brava
kod 624341

wym. 150 x 400 cm
ocynkowana, malowana proszkowo

antracytowa

1298,-

brama alicja 2
kod 624278*

wym. 175 x 400 cm
ocynkowana, malowana proszkowo

czarna

1298,-

przęsło brava
kod 624339
wym. 120 x 200 cm
ocynkowane
malowane proszkowo
antracytowe

398,-
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nowość
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1. przęsło leda 
kod 631294*
wym. 118 x 200 cm
ocynkowane, malowane proszkowo
antracytowe

898,-

3. furtka leda  
lewa/prawa
kod 631295*
kod 631296*
wym. 158 x 90 cm
ocynkowana, malowana proszkowo
antracytowa

898,-

przęsło imperial
kod 631323*
wym. 120 x 200 cm
ocynkowane, malowane 
proszkowo
antracytowe

498,-

brama lara
kod 629018

wym. 154 x 400 cm
ocynkowana, malowana proszkowo

antracytowa

1598,-

furtka lara 
kod 629026
wym. 154 x 90 cm
ocynkowana, malowana proszkowo
antracytowa

548,-

2. brama leda
kod 631299*
wym. 158 x 400 cm
ocynkowana, malowana proszkowo
antracytowa

2198,-

furtka imperial 
lewa/prawa

kod 631326*
kod 631327*

wym. 150 x 100 cm
ocynkowana, malowana 

proszkowo
antracytowa

598,-

przęsło lara
kod 629029

wym. 120 x 200 cm
ocynkowane, malowane proszkowo

antracytowe

498,-

brama imperial
kod 631328*
wym. 150 x 400 cm
ocynkowana, malowana 
proszkowo
antracytowa

1798,-

3

2

1
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jak 
zbudować 
taras? 
1. dopasuj wzór i kolor
W naszej ofercie z pewnością  
znajdziesz coś dla siebie.

2. wybierz materiał

Drewniane deski i akcesoria tarasowe dostępne 
w naszej ofercie mają klasę impregnacji UC3 i UC4.

drewno klasy impregnacji UC3
•  można stosować, gdy nie ma ono 

bezpośredniego kontaktu z podłożem

•  po przecięciu deski wymagają 
impregnacji w miejscu cięcia

drewno klasy impregnacji UC4
•  można stosować, gdy ma ono 

bezpośredni kontakt z podłożem

•  jest wytrzymalsze od drewna klasy 
impregnacji  UC3

•  stosowane do złączeń i elementów 
mających kontakt z podłożem, zapewnia 
konstrukcji dłuższą żywotność

•  po przecięciu deski nie wymagają 
impregnacji w miejscu cięcia

deski i podesty kompozytowe
proste w utrzymaniu,
łatwe w montażu dzięki klipsom, 
trwałe, dostępne w trzech kolorach 

pamiętaj  
o zakupie:
zestawu  
klipsów 
montażowych 
z polerowanej 
stali  
nierdzewnej
kod 626929
200 szt.
198,- 

zalety
Deski kompozytowe nie wymagają 
bejcowania ani malowania,  
są wyjątkowo trwałe i wytrzymałe, 
a także łatwe w montażu dzięki klipsom. 
Dodatkowo na obydwu stronach mają  
inny wzór.

5
lata

gwa ra n cji

deski i podesty drewniane
o tradycyjnym charakterze, niedrogie,  
wytwarzane z drewna pochodzącego  
ze zrównoważonych źródeł

zawsze
niskie ceny

32,98 zł/szt.

deska 
kompozytowa 
oder
kod 626962
wym. 220 x 14,5 x 2,1 cm 
szara

Twój ogród i balkon – Castorama 2019
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deski  
kompozytowe

zestaw montażowy 
do tarasu
kod 626929
200 elementów

198,-

zestaw 
montażowy  
do tarasu
kod 626930
50 elementów

56,98

kantówka 
kompozytowa
kod 626968
wym. 3 x 5 x 300 cm

36,98

deska kompozytowa
szara, kod 626962

redwood, kod 626964
chocolate, kod 626966

wym. 220 x 14,5 x 2,1 cm

32,98/szt.

podest kompozytowy 
klik system
kod 627275
wym. 40 x 40 cm
brązowy

21,98/szt.

zaślepki plastikowe 
kod 631065

chocolate
opak. 10 szt. 

dostępne również szare,  
redwood

12,98

listwa narożna
kod 631064
szara
dostępna również chocolate,  
redwood

27,98

listwa wykończeniowa 
kompozytowa
chocolate, kod 626967
szara, kod 626963
redwood, kod 626965
wym. 220 x 5 x 0,8 cm

25,98

akcesoria

chocolate, kod 627098
szara, kod 628459
wym. 300 x 14,5 x 2,1 cm
54,98/szt. 
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=626962+626964+626966+627098+628459+627275&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=626967+626963+626965+631065+631064&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=626929+626930+626968&o=0&l=47&s=-score
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oleje 
tarasowe

deska tarasowa 
świerkowa
kod 627491  
wym. 240 x 14,4 x 2,7 cm 

29,98/szt.

podest tarasowy 
akacja

kod 623905
wym. 30 x 30 cm

9,98/szt.

deska tarasowa 
sosnowa
kod 627354 
wym. 240 x 9,5 x 2 cm 

9,98/szt.

deska tarasowa 
modrzew syberyjski
kod 627480 
wym. 300 x  14 x 2,4 cm 

49,98/szt.

deska tarasowa świerkowa
kod 627355
wym. 240 x 12 x 2,4 cm 

17,98/szt.

deska tarasowa 
modrzew europejski
kod 627482 
wym. 250 x 14 x 2,4 cm

29,98/szt.

olej tarasowy V33, 2,5 l
kod 728491

138,-

zestaw pędzli diall
kod 739739
4 szt.

34,98

olej tarasowy Altax, 2,5 l
kod 726624

89,98
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=627354+627355+627482+627491+627480&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/architektura-ogrodowa/taras/podesty/podest-tarasowy-30-x-30-cm-akacja.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=726624+728491+739739&o=0&l=47&s=-score
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1. podest sosnowy, kod 602951, wym. 50 x 50 cm, gr. 2,8 cm, brązowy, 11,98/szt.

2. deska tarasowa świerkowa, kod 627356*, wym. 240 x 12 x 2,4 cm, brązowa, 19,98/szt.

3. podest sosnowy adige, kod 627471, wym. 40 x 40 cm, gr. 2,8 cm, brązowy, 7,98/szt.

1
2

3

tarasy  
do każdego 
ogrodu

pełną ofertę 
produktów do budowy 

tarasu znajdziesz na 
castorama.pl

* Dostępne w wybranych sklepach.

45

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

44

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=602951+627356+627471&o=0&l=47&s=-score


deska  
tarasowa

Idealna do miejsc, 
w których przebywasz 

najczęściej (patrz str. 39).

kostka  
brukowa
Niezastąpiona,  
gdy chcesz  
urozmaicić  
aranżację  
ogrodu  
(patrz str. 51).

kamienie
Dzięki nim 

stworzysz strefę 
spotkań i relaksu 

w wyjątkowym stylu.

Daniel
Jest bardzo ciepłym i towarzyskim 
człowiekiem. Jego ogród to plac 
zabaw dla dzieci oraz miejsce 
spotkań z przyjaciółmi. Chciałby 
oddzielić od siebie te dwie strefy,  
tak aby najmłodsi mieli przestrzeń  
do zabawy z dala od grilla.

osobne 
miejsce 
na przyjęcia

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

Zróżnicowanie podłoża podzieli 
ogród na strefy, ale optycznie  
go nie zmniejszy. W miejscu 
zabawy dzieci zaaranżuj trawnik, 
wokół grilla zbuduj wytrzymały 
taras, a patio wyłóż kamieniami.
Inspiracje znajdziesz na kolejnych 
stronach.

podest tarasowy
Doskonały, gdy potrzebujesz szybko 
przygotować taras w modnym stylu 
(patrz str. 42).
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1. zdecyduj się na wzór i kolor
W naszej bogatej ofercie z pewnością  
znajdziesz coś dla siebie.

2. wybierz rodzaj

jak wybrać  
nawierzchnię  
do ogrodu?

kostka brukowa
niewielka, 
gruba,
doskonała na podjazdy

płyty betonowe
uniwersalne,  
w przystępnej cenie,
doskonałe na podjazdy i tarasy

płyty granitowe
oryginalne, 
nadają tarasowi  
wyjątkowy charakter

płyty ogrodowe
doskonałe jako alejki wkomponowane 
w trawnik, obsypane żwirkiem  
lub jako obrzeża rabat z kwiatami

płyty 
tarasowe
płyta tarasowa  
wapień dewoński
kod 620824
wym. 30 x 30 cm, gr. 4 cm

5,98/szt.

płyta tarasowa 
indigo bello

biała, kod 620837
żółta, kod 624094

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

15,98/szt.

płyta tarasowa 
płukana

grafitowa, kod 624863
szara, kod 624862 

wym. 35 x 35 cm, gr. 5 cm

5,98/szt.

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 165.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

płyta tarasowa linea
kod 623139
wym. 100 x 25 cm, gr. 4 cm
betonowa  
jasnoszara

25,98/szt.
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=620824+624863+624862+620837+624094&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/architektura-ogrodowa/kamienie-i-galanteria-betonowa/plyty-chodnikowe/plyta-betonowa-polbruk-linea-25-x-100-x-4-cm.html


Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 165.

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

kostka brukowa prosto
kod 916603

gr. 4 cm
szara

24,98/m2

kostka brukowa prosto
kod 916605

gr. 4 cm
czerwona

29,98/m2

krążek 
drewnopodobny 
akacja
kod 629191
śr. 40 cm
gr. 4,5 cm
betonowy
brązowy

21,98/szt.

kostka brukowa prosto
kod 924182
gr. 4 cm
grafitowa

29,98/m2

płyta drewnopodobna lira
kod 624104
wym. 75 x 25 cm
gr. 4 cm
betonowa
beżowa

22,98/szt.

płyta granitowa 
okrągła
kod 630969*

śr. 30 cm
gr. 2 cm

szara

12,98/szt.

płyta granitowa
kod 630974
wym. 60 x 40 cm, gr. 2 cm
szara

29,98/szt.

kostka brukowa nostalite
gr. 4 cm 

3 różne kształty

szara, kod 918595
28,98/m2

czerwona, kod 918597
31,98/m2

grafitowa, kod 918599
31,98/m2

płyta drewnopodobna
kod 624110*

wym. 45 x 45 cm
gr. 3,5 cm

betonowa
szara

24,98/szt.

płyta ażurowa meba
kod 918871
wym. 60 x 40 cm, gr. 8 cm, 
szara
dostępna w innych kolorach

7,98/szt.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

50 51* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/architektura-ogrodowa/kamienie-i-galanteria-betonowa/plyty-chodnikowe/krazek-betonowy-bruk-bet-akacja-sr-40-cm-ciemnobrazowy.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/architektura-ogrodowa/kamienie-i-galanteria-betonowa/plyty-chodnikowe/plyta-tarasowa-bruk-bet-drewno-45-x-45-x-3-5-mm.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/architektura-ogrodowa/kamienie-i-galanteria-betonowa/plyty-chodnikowe/plyta-granitowa-szara-60x40x2cm.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630969&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/architektura-ogrodowa/kamienie-i-galanteria-betonowa/plyty-chodnikowe/plyta-betonowa-polbruk-lira-25-x-75-x-4-cm.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=918595+918597+918599+918871+924182+916603+916605&o=0&l=47&s=-score


kostka brukowa trento
szara, kod 919699

grafitowa, kod 919701
gr. 6 cm  

3 różne kształty

49,98/m2

kostka brukowa prima
kod 919696*
gr. 6 cm
galia
3 różne kształty

44,98/m2

kostka brukowa 
nostalite

kod 923019*
gr. 6 cm

barwy jesieni
3 różne kształty

41,98/m2

kostka brukowa westa
szara, kod 921982
grafitowa, kod 921983
gr. 4 cm
2 różne kształty

39,98/m2

kostka brukowa 
oland 
nerino, kod 926258 
biała, kod 926259*
grafitowa, kod 926260*
gr. 6 cm
3 różne kształty

49,98/m2

kostka brukowa 
metrik 

nerino, kod 926255 
biała, kod 926256*

grafitowa, kod 926257*
gr. 6 cm

48,98/m2

kostka  
brukowa

Twój ogród i balkon – Castorama 2019 Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.52 53* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=921982+921983&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=926258+926259+926260&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=926255+926256+926257&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=919699+919701&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=919696+923019&o=0&l=47&s=-score


płytki 
zewnętrzne

gres cracovia
kod 414793

wym. 60 x 60 cm
opak. 0,72 m2

mrozoodporny  
grubość 2 cm

szkliwiony
szary, biały 

128,-/m2

gres suomi
kod 417484

wym. 40 x 81 cm
opak. 0,33 m2

mrozoodporny
grubość 2 cm

szkliwiony 
brązowy, kremowy, biały 

138,-/m2

pamiętaj 
o zakupie:

zestawu 
podkładek 
tarasowych smart
kod 417468
39,98/m2

płytka elewacyjna 
 z fugą modena

kod 924002
opak. 0,46 m2 

mrozoodporna 
szara, biała

dostępne także narożniki

37,98/opak.

gres soft
kod 413878
wym. 15 x 100 cm
opak. 1,23 m2

mrozoodporny
V kl. ścier. 
nut 
dostępny także cokół

128,-/m2

kamień naturalny slate
kod 923984
wym. 10 x 35 cm  
opak. 0,42 m2

mrozoodporny
black, white & gray  
grey mix, grey, brown

65,98/opak.

granit polerowany g664
kod 417474

wym. 30,5 x 61 cm, opak. 1,12 m2

mrozoodporny
kod 417482

granit 45 x 45 cm 
dostępne także:  

stopnica, podstopnica, cokół  

99,98/m2

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

mrozoodporny
IV kl. ścier.
mix, black

98,98/m2

kamień naturalny quartz 
kod 923986
wym. 10 x 35 cm 
opak. 0,39 m2

mrozoodporny
kolor white & grey

73,78/opak.
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Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.54 55

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=413878+414432+417484&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=414793+417474+417482+923986+923984+924002&o=0&l=47&s=-score


Karolina ławki ze schowkami
Doskonałe do mniejszych ogrodów  
(patrz str. 60).

Wybierz odpowiednie 
rozwiązanie, dzięki któremu 
w Twoim ogrodzie zapanuje 
porządek. U nas masz 
do wyboru funkcjonalne 
ławki ze schowkami i skrzynie  
do przechowywania poduszek, 
kocy lub małych narzędzi 
ogrodowych. Dodatkowo nasza 
oferta obejmuje różnorodne 
domki narzędziowe – zarówno 
metalowe, jak i drewniane. 
Te ostatnie możesz pomalować 
na wybrany przez siebie kolor.

domki 
narzędziowe
Funkcjonalne 
i uniwersalne 
konstrukcje, w których 
schowasz wszystkie 
narzędzia oraz wiele 
innych przedmiotów 
(patrz str. 58). Uwielbia spędzać czas w ogrodzie, 

pielęgnować rośliny i spotykać 
się z rodziną. Niestety nie ma 
wystarczająco dużo miejsca,  
aby składować wszystkie potrzebne 
rzeczy. Chce mieć możliwość 
chowania mebli ogrodowych 
i narzędzi, ale także pledów  
czy poduszek.

skrzynie
Stylowe skrzynie 
do przechowywania 
drobniejszych rzeczy 
świetnie sprawdzą się 
w ogrodzie (patrz str. 60).

wszystko  
na miejscu  

Twój ogród i balkon – Castorama 2019
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rozwiązanie  
dla Karoliny
Domek narzędziowy 
zapewni Karolinie 
mnóstwo przestrzeni  
do przechowywania 
mebli i narzędzi.  
Bez problemu znajdzie 
w nim to, czego  
w danym momencie 
potrzebuje.

domek narzędziowy mokau
kod 628975
szer. 160 cm, gł. 160 cm, wys. 201 cm
drewno świerk suszony
mocowanie system pióro-wpust 19 mm
dostępny w 3 rozmiarach
5 lat gwarancji

1798,-

domek 
narzędziowy  
kod 628724
szer. 236 cm, gł. 195 cm, 
wys. 210 cm
metalowy

1198,-

domek narzędziowy 
manor 

kod 627290*
szer. 130 cm, gł. 192 cm,  

wys. 198 cm
plastikowy

1498,-

domek narzędziowy 
sputnik 
kod 631563

szer. 180 cm, gł. 127 cm, wys. 210 cm 
drewno sosnowe

impregnacja ciśnieniowa

848,-

impregnat 
do drewna 

drewnochron 
extra, 9 l

kod 732633
7 lat ochrony

 dostępny  
w 15 kolorach

158,-

domek narzędziowy 
selwyn

kod 629014*
szer. 180 cm, gł. 220 cm, 

wys. 205 cm
drewno świerk

podłoga w komplecie

1998,-
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Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

domki 
narzędziowe  
i skrzynie

Domek narzędziowy 
to doskonałe miejsce 
do przechowywania 
narzędzi, wykonywania 
drobnych prac lub  
po prostu spędzenia 
chwili w ciszy i spokoju. 
Bez względu na to, 
do czego chcesz go 
wykorzystać, idealnie 
sprawdzi się w Twoim 
ogrodzie.
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Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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pełną ofertę domków 
narzędziowych 

znajdziesz na stronie 
castorama.pl

* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=631563&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628975+627290+628724+629014+732633&o=0&l=47&s=-score


skrzynia 
ogrodowa 
portofino
kod 631099
wym. 123 x 54 x 56 cm 
poj. 340 l

258,-

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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zalety
Skrzynia, wykonana z materiału 
imitującego drewno, ma 
wbudowane uchwyty oraz 
rolki dzięki czemu jest łatwa 
do przenoszenia. Prosta 
w montażu – nie wymaga 
użycia narzędzi. Łatwa 
konserwacja i odporność na 
blaknięcie sprawia, że długo 
bardzo dobrze się prezentuje. 
Świetnie sprawdza się także 
jako dodatkowe miejsce 
do siedzenia.

skrzynia 
plastikowa  
z oparciem

kod 631392*
wym. 140 x 80 x 60 cm 

poj. 227 l 
doskonała jako schowek  

i siedzisko dla dwóch 
osób

498,-

skrzynia 
plastikowa borneo 
kod 631391
wym. 129 x 70 x 62 cm  
poj. 416 l

398,-
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skrzynia 
plastikowa

kod 631098
wym. 117 x 45 x 56 cm

poj. 227 l 

138,-

* Dostępne w wybranych sklepach.

zawsze
niskie ceny

skrzynia 
ogrodowa
kod 623917
poj. 270 l
wym. 117 x 45 x 57,5 cm

198 zł

nowość

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=631099+631392+631391+631098&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/lawki/skrzynia-keter-comfy-117-x-45-x-57-5-cm-270-l-brazowa.html


donice nurgul
Bez problemu umieścisz je na balustradzie 

swojego balkonu, maksymalnie 
wykorzystując przestrzeń

(patrz str. 65) .

donice durdica
Sprawią, że Twoje ulubione rośliny będą 
wyglądać naprawdę zjawiskowo.  
Dzięki minimalistycznej formie dopasujesz 
je do każdego, nawet najbardziej 
nietypowego miejsca  
(patrz str. 65).

donice momoka
Sprawdzą się doskonale, jeśli szukasz 
tradycyjnego rozwiązania. Prezentują się 
bardzo efektownie, zarówno w zestawie,  
jak i pojedynczo (patrz str. 65).

Barbara
Uwielbia kwiaty w różnych 
barwach, ale mały balkon stawia 
jej spore ograniczenia. Szuka 
sposobu, aby maksymalnie 
wykorzystać dostępne miejsce.

wskazówki
Aby dodatkowo ożywić 

balkon, połącz kwiaty i donice 
w kontrastujących kolorach. 

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

Rośliny dają mnóstwo radości. 
Jeśli masz mały ogród  
lub niewielki balkon, wykorzystaj 
kolekcję naszych odpowiednio 
zaprojektowanych donic 
zewnętrznych. Możesz wybierać 
spośród różnych kształtów, 
wymiarów i materiałów.  
U nas znajdziesz donice 
do zawieszenia bezpośrednio  
na balustradzie balkonu.

kolor  
na małym 
planie

6362



donica durdica
kod 629038*
dł. 100 cm
szara

258,-

donica durdica
kod 629039*
szer. 40 cm
szara

138,- wysoka  
donica 
durdica
kod 629040*
wys. 40 cm
szara

278,-

donica 
laleh 
kod 629238*
wys. 20,3, śr. 23 cm
terakota

9,98

donica balkonowa nurgul
gł. 28 cm
różowa, kod 628722* zielona, kod 628735*
szara, kod 628721* czerwona, kod 628734*

9,98

rozwiązania  
dla Barbary
Pomysłowe donice, które  
można zawiesić na ogrodzeniu 
lub balustradzie, urozmaicą 
nawet najmniejszy balkon. 
Kolekcja Nurgul to rozwiązania 
o różnych kształtach 
i wymiarach, dostępne 
w czterech kolorach: 
szarym, różowym, zielonym 
i czerwonym.

donica momoka
kod 628705*
wys. 37, śr. 50 cm
szara

89,98

donica momoka
kod 628709*
wys. 55, śr. 40 cm
szara

89,98

donica 
momoka
kod 628704*
wys. 30, śr. 40 cm
szara

59,98

na każdy 
kwiatek

Małe, duże, kwadratowe czy okrągłe? 
A może kaskadowe? Mamy doniczki 
dopasowane do każdego ogrodu 
i balkonu.     

pełną ofertę donic 
znajdziesz na stronie 

castorama.pl

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

* Dostępne w wybranych sklepach.

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=629238+628705+628709&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=629039+629040+629038&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628722+628721+628735+628734&o=0&l=47&s=-score


uprawa  
i pielęgnacja 

ogrodu
Zestawy do sadzenia  

i podlewania roślin pomogą Ci 
w tworzeniu pięknych kwiatowych 

kompozycji. Wpisana w to zajęcie 
walka z uciążliwymi chwastami 

stanie się łatwiejsza dzięki 
pochodzącym z naszej oferty 

ręcznym narzędziom ogrodniczym. 
Nasz asortyment pozwoli Ci także 

wyhodować wspaniałe  
warzywa oraz owoce.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019
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Ania

modułowe grządki 
drewniane

Doskonale sprawdzą się zarówno 
na balkonie, jak i w ogrodzie 

 (patrz str. 81).

nasiona
To wysokiej jakości nasiona kwiatów 
i warzyw. Skorzystaj z naszego 
kalendarza, w którym podpowiadamy, 
kiedy je siać (patrz str. 70).

tunel
Plastikowy tunel chroni rośliny przed 

szkodnikami i ptakami (patrz str. 81).

Co weekend poświęca dużo 
czasu na pielęgnację roślin oraz 
ich ochronę przed szkodnikami. 
Wszystko po to, aby móc 
urozmaicać rodzinne posiłki 
świeżymi owocami i warzywami 
pochodzącymi z własnych upraw. 

ręczne narzędzia 
ogrodnicze

Ergonomiczne uchwyty 
zapewniają wygodne 

użytkowanie nawet 
przy czasochłonnym 

przekopywaniu grządek. warzywnik
przy domu
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Bez względu na to, jak dużym 
miejscem dysponujesz, uprawa 
własnych owoców i warzyw 
może dać Ci wiele satysfakcji. 
U nas znajdziesz wszystko, czego 
potrzebujesz, aby stworzyć 
roślinną oazę – ręczne narzędzia 
ogrodnicze, nasiona warzyw 
i kwiatów oraz wyposażenie 
warzywników.
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co i kiedy 
sadzić?

październik
Jesienne porządki

Lato już minęło – czas  
na sprzątanie! Po raz ostatni 
przystrzyż żywopłoty, skoś 
trawniki i przytnij byliny.

listopad
Sięgnij po korzenie

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

grudzień
Złap odech

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

styczeń
Nie tylko na święta

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

kwiecień
Najlepsze  
z własnego 
ogródka

Zacznij sadzić owoce 
sezonowe, takie jak 
truskawki.

lipiec
Kwitnący raj

Pielęgnuj rośliny, 
regularnie je podlewając  
i usuwając martwe pędy.

sierpień
Ciesz się swoim 
ogrodem

Kontynuuj użyźnianie  
gleby zielonymi nawozami  
i obornikiem. 

wrzesień
Zasadź wiosenne 
cebulki

Żonkile i tulipany 
potrzebują dużo czasu, 
więc, aby pięknie 
rozkwitły na wiosnę, 
zasadź je już teraz.

maj
Sadzonki

Zainspiruj się  
na sezonowych 
wystawach i wykorzystaj 
sadzonki, by Twój ogród 
zakwitł pełnią barw!

czerwiec
Dzika natura 

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

luty
Siej warzywa

Zacznij 
wysiewać 
swój ogródek 
warzywny.

marzec
Już wiosna!

Rozpocznij sadzenie 
cebulek kwiatowych, 
dzięki którym Twój 
letni ogród utonie  
w kolorach.

fasola wielokwiatowa

zielona fasolka

brokuł gałązkowy

marchew

ogórek

szpinak

sałata

cukinia

cebula

pietruszka

groszek

papryka/chili

ziemniaki

rzodkiewka

pomidor

burak czerwony

bób

bakłażan

por

kabaczek

terminarz 
wysiewania

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

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

nawożenie roślin

wysiewanie na zewnątrz

zbiory

wskazówki
1. Uważaj na przymrozki 

– chroń delikatne rośliny!

2. Postaraj się zgromadzić 
tyle wody deszczowej, ile 
tylko możesz na wypadek 
letniej suszy.

zobacz pełną 
ofertę nasion na  

castorama.pl
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zalety
Lawenda ma pachnące fioletowe 
kwiaty i świetnie radzi sobie zarówno 
w doniczkach, jak i na obrzeżach 
ogrodu. Jest łatwą w uprawie, 
ekologiczną rośliną, która nie 
potrzebuje pestycydów ani nawozów. 
My ją lubimy, a jeszcze bardziej lubią 
ją pszczoły.

Niezależnie od tego,  
czy potrzebujesz nawozu 
uniwersalnego, czy też czegoś 
bardziej wyspecjalizowanego,  
na pewno znajdziesz u nas 
odpowiednie rozwiązanie.  
Nasze bogate, odżywcze podłoża 
pomogą utrzymać rośliny w zdrowiu 
i dobrej kondycji.

pielęgnuj 
swoje rośliny

zalety
uwalnia składniki 
odżywcze przez 
okres do 6 tygodni

zalecane przez 
ogrodników  
ze względu 
na skuteczne 
odżywianie roślin

zrównoważony skład 
sprzyja wzrostowi 
roślin

podłoże 
uniwersalne verve
kod 628416
50 l

12,98

zawsze
niskie ceny

4,98 zł

lawenda 
wąskolistna
kod 663161
wys. 22-24 cm
don. 11 cm
dostępna od 6 czerwca 2019

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8. 7372

https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/uprawa-i-ochrona-roslin/ziemie-i-podloza/uniwersalne-do-ogrodu/podloze-uniwersalne-verve-50-l.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/rosliny-i-materialy-siewne/rosliny-zewnetrzne/rabatowe/lawenda-doniczka-11-wysokosc-23.html


trawa ozdobna
kod 662595*
wys. 8–25 cm
don. 17 cm

21,98

azalia
kod 662716*
wys. 15–30 cm
don. 17 cm

16,98wskazówki
1. Aby rośliny były zdrowe, odżywiaj  

je organicznymi nawozami.

2. Zastanów się, gdzie najlepiej je posadzić 
(większe rośliny umieść z tyłu).

3. Posadź razem kwiaty, które kwitną  
o różnych porach roku.

Wypełnij swój ogród odpornymi  
na zmienną pogodę roślinami,  
które przetrwają nawet zimę  
i będą cieszyć oko rok za rokiem.  
Doskonale sprawdzą się jako żywopłot,  
piękne tło dla innych kwiatów, naturalna  
osłona przed słońcem czy strażnik  
prywatności. 

zaprojektuj 
idealny 
krajobraz

bukszpan 
kod 662695* 

wys. 10–15 cm
don. 9 cm

4,98

hortensja 
kod 662826* 
wys. 30–60 cm
don. 23 cm

27,48
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* Dostępne w wybranych sklepach. 7574

https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/rosliny-i-materialy-siewne/rosliny-zewnetrzne/lisciaste/bukszpan-verve-10-15-cm.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=662595&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/rosliny-i-materialy-siewne/rosliny-zewnetrzne/kwasnolubne/azalia-verve-15-30-cm-mix.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=662826&o=0&l=47&s=-score


ogród 
pełen 
barw

petunia 
kod 663139
wys. 17–19 cm
don. 10,5 cm

5,68  

bratek 
drobnokwiatowy 

kod 663151
wys. 11–13 cm

don. 10,5 cm

1,98

nawóz  
do kwiatów 

verve, 
granulowany

kod 629504
1 kg

naturalna zbilansowana 
mieszanka składników 

odżywczych

15,98

podłoże  
do kwiatów verve

kod 628417
50 l

14,98

nawóz 
uniwersalny 

verve
kod 629485

1 l

17,98

wskazówki
1.  Pamiętaj o nawożeniu 

kwiatów rabatowych.  
Dzięki temu będą bujnie 
i długo kwitły.

2.  Usuwaj stare kwiaty, aby 
roślina była zdrowa i kwitła 
jeszcze dłużej.

3.  Odpowiednio łącz barwy. 
Paleta kolorów pomoże Ci 
wybrać te, które najlepiej  
do siebie pasują.

niecierpek 
kod 662932

wys. 20–25 cm 
don. 13 cm

6,98

Pokoloruj każdy zakątek  
ogrodu, sadząc rośliny 
w różnorodnych odcieniach. 
Skorzystaj z naszej szerokiej 
oferty i wybierz spośród łatwych 
w uprawie gatunków. Sprawdzą 
się one doskonale, jeśli chcesz 
w krótkim czasie odmienić 
przydomową przestrzeń.
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dalia 
kod 662917

wys. 25-30 cm
don. 13 cm

6,98

goździk
kod 663135

wys. 17–19 cm 
don. 10,5 cm

długo kwitnąca roślina 
 o wonnych kwiatach

6,98

7776

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=662932+663151+663135+629504+662917+628417+629485+663139&o=0&l=47&s=-score


środek 
odstraszający 

ślimaki
kod 631358*

mikrogranulki
2 l

19,98

nawóz organiczny 
do pomidorów 

verve
kod 629503

1 l

17,98

nawóz organiczny 
uniwersalny verve, 

granulowany
kod 629483

5 kg

49,98

Warto zapewnić owadom i zwierzętom 
bezpieczne schronienie w ogrodzie. 
Oto najważniejsze wskazówki, 
jak zmienić otoczenie domu 
w pięciogwiazdkowy hotel  
dla dzikiej fauny.

naturalny ogród 

nawóz organiczny 
do róż verve, 
granulowany

kod 629490
1 kg

14,98

Chcesz zadbać o swoje rośliny? Odżywiaj 
je wysokiej jakości nawozami organicznymi 
i podlewaj deszczówką. U nas znajdziesz 
wszystko, czego potrzebujesz,  
aby stworzyć wymarzony ogród.

wskazówki
1. Posadź kwiaty, które przyciągną owady 

zapylające.

2. Zostaw trochę bałaganu – insekty 
uwielbiają takie miejsca.

3. Stosuj nawozy organiczne (np. marki 
verve), które odżywiają rośliny i glebę.

4. Stosuj naturalne środki odstraszające 
ślimaki. W naszej ofercie znajdziesz 
pułapki i preparaty, które wykonaliśmy 
z naturalnych materiałów.

5. Zostaw małą dziurę w ogrodzeniu, 
aby jeże mogły przez nią bezpiecznie 
przechodzić.

6. Zainstaluj zbiornik na wodę deszczową 
– podlewanie ogrodu deszczówką jest 
ekologiczne i doskonałe dla roślin.

7. Zastanów się dobrze, zanim zastosujesz 
pestycydy. Dzięki mszycom biedronki 
mają co jeść.

8. Kompostuj odpady zielone.

9. Zimą dokarmiaj ptaki.

10.  Aby zapobiec wyrastaniu chwastów, 
utrzymać wilgoć w glebie i ochronić 
rośliny przed zimnem, okrywaj je ściółką.

kompostownik
kod 629009*

500 l

168,-  zbiornik na 
deszczówkę

kod 628961
300 l

188,-

 podstawka pod 
zbiornik  

na deszczówkę 
300 l

kod 628960

118,-

* Dostępne w wybranych sklepach.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=629483+629503+629490+631358+629009+628961+628960&o=0&l=47&s=-score


uprawiaj własne 
warzywa

Sadzenie warzyw może być 
ekscytującym zajęciem. Wybierz  
swoje ulubione gatunki lub wypróbuj 
nowe odmiany z naszej oferty nasion.  
Porcja świeżych witamin w codziennych 
posiłkach jest nie do przecenienia.

nasiona 
pomidora 

koktajlowego 
Gardener’s 

Delight
kod 630474

1,68

nawóz  
do warzyw  
i sałat verve, 
granulowany
kod 629502
5 kg

49,98

grządka drewniana
kod 629033

wym. 120 x 80 cm
część modułowego  

zestawu do warzywnika

69,98

tunel ogrodowy  
do uprawy  
i ochrony roślin
kod 629053
wym. 116 x 90 x 80 cm
tunel chroni rośliny 
przed szkodnikami

99,98

nasiona 
rukoli
kod 630444

1,68

nasiona 
buraka 
czerwonego 
Boltardy
kod 630350

1,68

nasiona marchwi
kod 630367

1,68

rozwiązanie  
dla Ani
Na działce Ani już wkrótce 
pojawią się kolorowe 
warzywa – od zielonej 
rukoli po bordowe buraki. 
Wyposażenie warzywnika Verve 
ochroni je przed szkodnikami.

pełną ofertę 
wyposażenia 

warzywnika znajdziesz 
na stronie castorama.pl

Twój ogród i balkon – Castorama 2019
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Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630474&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630367+630444+630350&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=629033+629053+629502&o=0&l=47&s=-score
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tunel ogrodowy
kod 630794
wym. 272 x 130 cm
pvc
pow. 3,5 m2

228,-
tunel ogrodowy

kod 630795
wym. 200 x 300 cm

polietylen
pow. 6 m2

378,-

Deszcz, silny wiatr  
czy słońce? W szklarniach 
Twoje rośliny będą 
bezpieczne, niezależnie  
od pogody.

need image

Szklarnie wydłużają okres wegetacji roślin i umożliwiają  
ich wcześniejsze sadzenie.

tunele ogrodowe
• łatwe do przeniesienia
• proste w montażu
•  odporne na działanie warunków 

atmosferycznych
• doskonałe do uprawy warzyw

szklarnie z poliwęglanu
• podobne do tradycyjnych szklarni
• trwałe
•  odporne na działanie warunków 

atmosferycznych
•  doskonale wydłużają  

okres wegetacji  
roślin

jak wybrać 
odpowiednią 
szklarnię?

szklarnia 
harmony
kod 631756
wym. 185 x 126 x 209 cm
aluminium, poliwęglan

1498,-

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

nowość
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630794+630795&o=0&l=47&s=-score


nawozypachnące rośliny

róża 
kod 662569*

wys. 30–50 cm
don. 17 cm 

krzew o dużych 
wonnych kwiatach

12,98

nasiona groszku 
pachnącego
kod 630513

1,68

nasiona 
lewkonii 
letniej
kod 630533

1,68

lawenda 
wąskolistna 
kod 663162
wys. 27–29 cm
don. 12 cm
dostępna  
od 6 czerwca 2019

6,98

kalina
kod 662740* 
wys. 20–40 cm
don. 19 cm
różne kolory 

29,98

pamiętaj 
o zakupie:
podłoża do 
wysiewu nasion
kod 628420
50 l

19,98

Owocowy, korzenny 
czy kwiatowy? Wypełnij 
powietrze cudownym 
aromatem. 

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

* Dostępne w wybranych sklepach.

nawóz  
do trawników  
100 dni Substral
kod 615242
przedłużone  
3-miesięczne działanie
na pow. 500 m2

10 kg

99,98

nawóz do iglaków 
100 dni Substral

kod 615929 
działa 3 miesiące bez ryzyka 

przenawożenia
1 kg

21,98

nawóz  
do trawników 

na mech
kod 615231

ogranicza rozwój mchu
na pow. 160 m2

5 kg 

39,98

nawóz  
do trawników 
magiczna siła
kod 616035
350 g

13,98

nawóz do iglaków 
osmocote
kod 618359
1,5 kg dostarcza składniki  
na cały sezon

44,98

nawóz  
do trawników 

Florovit
kod 602547

poprawia wybarwienie 
trawnika, ogranicza  

wzrost mchu
na pow. 600 m2

20 kg

89,98
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628420+663162+662569+630533+662740+630513&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=602547+616035+615242+615231+615929+618359&o=0&l=47&s=-score


nawozy  
i opryskiwacze
Zadbaj o ogród i uchroń go przed szkodnikami, 
wybierając produkty z naszej szerokiej  
oferty środków do pielęgnacji oraz  
ochrony roślin.
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agricolle  
kod 621252
na choroby grzybowe 
roślin domowych  
i balkonowych
750 ml

19,98

nawóz 
osmocote 

 burza kwiatów
 kod 602788

300 g

19,98

nawóz 
organiczny 
Florovit
kod 629332*
1,5 kg

12,98

miedzian 350sc, 
środek 
grzybobójczy
kod 624733
100 ml 

23,98

opryskiwacz Orion 
super new
kod 618327
6 l

138,-

randacol 680ec  
na chwasty
kod 627779
25 ml

9,98

opryskiwacz 
Mercury super 360 

kod 615512
1 l

18,98

* Dostępne w wybranych sklepach.

nawóz 
uniwersalny 
Florovit 
kod 629326
1 l

9,98

naturen  
multi-insekt 

kod 622998
produkt naturalny

bezpieczny do stosowania  
na kwiatach, owocach  

i warzywach
750 ml

19,98

opryskiwacz 
kod 628441

0,5 l

4,98

opryskiwacz 
z pompką
kod 628460
5 l

29,98

opryskiwacz  
kod 628443

1,5 l

15,98

opryskiwacz 
verve
kod 628442
1 l

8,98

opryskiwacz 
plecakowy
kod 628461
12 l

99,98
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rura  
montażowa  
3/4" 25 m
kod 631185

69,98

zraszacz  
longjet  
turbine 30-360s
kod 631200

74,98

korek 3/4"
kod 631190

7,98

zraszacz  
regulowany  

360st 4c
kod 631195

17,98

rozdzielacz 
narożny 3/4" 1/2"
kod 631194

15,98

zraszacz  
turbo jet 
80-360st 4c
kod 631198

49,98

złącze 
kolankowe 
3/4"
kod 631188

13,98złącze  
3/4"
kod 631187*

11,98

studzienka 
prostokątna
kod 631179
4 zawory 

79,98

zestaw tarasowy  
z regulatorem  
czasowym
kod 631167*

198,-

pompa  
powierzchniowa

kod 617861
800 W

188,-

zawór 
elektromagnetyczny
kod 631177
24 V

89,98

domowa  
jednostka 
sterująca

kod 631175
24 V 

198,-

pompa zatapialna  
do wody czystej 
kod 631748
550 W

298,-

hydrofor NAC
kod 631405
50 l  
1200 W

598,-

programator  
aquauno video  
2 plus
kod 631128

168,-

pompa zatapialna  
do wody brudnej 
macallister
kod 623342
750 W

248,-

Podlewanie ogrodu może być żmudne 
i czasochłonne. Systemy nawadniania 
skutecznie Cię w tym wyręczą. 

nawadnianie

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.
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* Dostępne w wybranych sklepach.

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=631185+631195+631179+631198+631187+631188+631190+631194&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=631128+631175+631167+631177+623342+617861+631748+631405&o=0&l=47&s=-score
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Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

pistolet  
wielofunkcyjny verve
kod 627039
doskonały do podlewania  
lub zraszania roślin i gleby

możliwość regulacji ciśnienia wody

29,98

pistolet wielofukcyjny 
metalowy verve
kod 627018
metalowa konstrukcja jest trwała  
oraz odporna na rdzę i działanie  
warunków atmosferycznych

mechanizm blokujący umożliwia podlewanie 
bez konieczności naciskania spustu

49,98

pistolet 
wielofunkcyjny 
Hozelock
kod 611380
doskonały do podlewania 
lub zraszania roślin i gleby

49,98

wąż spiralny 10 m 
ze złączami verve

kod 627022
świetnie sprawdza się przy 

podlewaniu małych obszarów

49,98

lanca 
przegubowa 
verve
kod 627042
długi uchwyt ułatwia 
podlewanie roślin 
w trudno dostępnych 
miejscach

49,98

wózek z wężem  
40 m 1/2" i armaturą 
Hozelock
kod 627380
uchwyt ułatwia przenoszenie 
wózka

188,-

wąż ogrodowy 25 m 
1/2" verve
kod 627596
technologia zapobiegająca 
skręcaniu węża umożliwia 
niezakłócony przepływ wody

wytrzymały i odporny 
na działanie warunków 
atmosferycznych

59,98

bęben samozwijający  
z wężem 25 m verve 

kod 627052
możliwość montażu na ścianie

złącza w zestawie

198,-

stojak z wężem 25 m 
i armaturą verve
kod 628384
kompaktowy i łatwy  
do przechowywania

akcesoria w zestawie

138,-

zraszacz wielofunkcyjny 
verve

kod 627043
możliwość dopasowania  

zakresu zraszacza do wielkości 
i kształtu ogrodu

29,98

zalety
Ten wielofunkcyjny 
pistolet natryskowy jest 
idealny do podlewania 
roślin i nawadniania gleby.

zawsze
niskie ceny

pistolet 
wielofunkcyjny 
z zestawem złączy 
verve
kod 627040

39,98 zł

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019
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Korę dekoracyjną charakteryzuje coś więcej 
niż tylko dobry wygląd – zatrzymuje niezbędną 
wilgoć i chroni przed nadmiernym rozrastaniem 
się chwastów, a poza tym tworzy idealne tło 
dla Twoich kwiatów.

chroń swoje 
rośliny

pamietaj 
o zakupie:
agrotkaniny 
wstrzymującej 
wzrost chwastów
kod 628444
1 x 10 m

12,98

trawnik
Projektujesz swój nowy ogród? A może 
chcesz tylko odświeżyć wygląd otoczenia 
domu? Niezależnie od tego, na jakim etapie 
jesteś, mamy wszystko, co pozwoli Ci 
stworzyć idealny trawnik.

nawóz organiczny 
do trawników, 
granulowany
kod 628275
wydajność opakowania  
5 kg na pow. 200 m2

44,98

trawa 
uniwersalna
kod 627818
wydajność opakowania
1,5 kg na pow. 60 m2

27,98

kora sortowana 
Sobex
kod 629085
80 l

12,98

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

Zobacz pełną ofertę na castorama.plTwój ogród i balkon – Castorama 2019

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=629085+628444&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628275+627818&o=0&l=47&s=-score


Seria Durum to narzędzia odpowiadające potrzebom naszych 
klientów. Chcieliśmy stworzyć produkty wygodne, łatwe w użyciu 
oraz trwałe, a tym samym – spełniające najważniejsze oczekiwania 
związane z pracą w ogrodzie. Właśnie dlatego uchwyty narzędzi 
wykonane są z wysokiej jakości drewna jesionowego. Elementy 
metalowe powstały natomiast ze stali nierdzewnej,  
dzięki czemu są odporne na korozję. W rezultacie stworzyliśmy serię 
pięknych, nowoczesnych i w pełni funkcjonalnych narzędzi. Mamy 
nadzieję, że będziesz z nich korzystać z radością.

Virginie Planquart – stylista
Aurelien Savignat – inżynier produktu

Thomas Lemaire – starszy projektant

historia 
projektu

5
lat

gwa ra n cj i

nowość
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durum
Dobre narzędzia ogrodnicze nie 
muszą być drogie, czego dowodem 
jest gama produktów GoodHome 
Durum. Ich ergonomiczne uchwyty 
wykonane z trwałego drewna 
jesionowego zapewniają świetną 
jakość pracy w doskonałej cenie.

1.  nóż ogrodowy do szczepienia roślin, przycinana i wycinania chwastów, kod 630788*, 24,98 
2.  sekator ręczny do przycinania gałęzi, kwiatów i roślin, kod 630790*, 49,98 
3. nożyce do żywopłotu, kod 630789*, 69,98 
4. pikownik z miarką ułatwiającą sadzenie cebulek i sianie nasion, kod 630792*, 24,98  
5. łopatka, kod 630791*, 24,98 
6. widełki, kod 630793*, 24,98 
7. szpadel, kod 630811*, 74,98  
8. widły ogrodowe, kod 630810*, 74,98 
9. grabie, kod 630812*, 64,98

1

2

3

4
5 6

7

8

9

zalety
wykonane 
z wytrzymałego 
drewna jesionowego

elementy  
ze stali nierdzewnej 
są odporne na korozję 
i łatwe w czyszczeniu

trwałe, co potwierdza 
5-letnia gwarancja

95
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* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630788+630790+630789+630792+630791+630793&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630811+630810+630812&o=0&l=47&s=-score


sekator ręczny  
verve
kod 627109

25,98

widełki verve
kod 627083*

9,98

łopatka metalowa 
verve
kod 627080

14,98

szczotka twarda 
verve, 30 cm

kod 627544*

29,98

miotła pcv 
uliczna, 500 cm

kod 635903

24,98

pielęgnacja

sprzątanie

ręczne 
narzędzia 
ogrodnicze

Umiejętnym cięciem 
możesz nadać wyjątkowy 
kształt swojemu ogrodowi. 
Skorzystaj z pomocy 
narzędzi gotowych, aby 
sprostać każdemu zadaniu.

grabie Solid 
Fiskars
kod 627342

69,98

sekator do gałęzi 
bypass PowerGear™ 
Fiskars
kod 627336

178,-

pojemnik 
galwanizowany
kod 629286
85 l

99,98

sekator 
teleskopowy verve

kod 627137

89,98 motyczka z pazurkami 
verve
kod 627154

39,98

nożyce do 
żywopłotu verve
kod 627104

49,98

przygotowanie

wyrywacz 
do chwastów 

Fiskars
kod 624871

138,-

żyrafa teleskopowa  
w zestawie z piłą 
Fiskars
kod 623115

348,-

nożyce 
teleskopowe do 

żywopłotu verve
kod 620850

79,98

szpadel 
verve
kod 628929

34,98

widły verve
kod 628932

39,98

grabie verve
kod 627152

49,98
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Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8. * Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=627137+620850+627109+623115+627336+627104+624871&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628932+627080+628929+627083+627154+629286+635903+627544+627152+627342&o=0&l=47&s=-score
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narzędzia 
ogrodowe 
macallister
Przysłużą się w dbaniu 
o kondycję ogrodu

nożyce  
do żywopłotu
Ułatwią przycinanie krzewów  
(patrz str. 113).

zieleń pod 
kontrolą

Twój ogród i balkon – Castorama 2019
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myjki 
ciśnieniowe
Poradzą sobie 
z każdym brudem  
(patrz str. 117).

podkaszarki
Pomogą w pielęgnacji 

trawnika  
(patrz str. 112).

Tomek
Jego duży ogród wymaga sporo 
pracy, a trawnik znajduje się daleko  
od źródła zasilania. Tomek szuka więc 
odpowiednich narzędzi, które ułatwią 
mu utrzymanie terenu przy domu 
w dobrym stanie.

Odpowiednie narzędzia 
ułatwią Ci pielęgnację ogrodu. 
W naszej ofercie znajdziesz 
kosiarki spalinowe, elektryczne 
i bezprzewodowe. Z pewnością 
dobierzesz spośród nich 
rozwiązanie dopasowane 
do wielkości Twojej przestrzeni 
wokół domu. Bezprzewodowe 
kosiarki to doskonały wybór,  
jeśli, podobnie jak Tomek, masz 
duży trawnik.

W dbaniu o ogród pomogą Ci 
również narzędzia do przycinania. 
Zobacz naszą ofertę na stronie 
96 i dowiedz się, które produkty 
będą dla Ciebie najlepsze.

9998



1. wybierz kosiarkę:
w zestawie dwa akumulatory 
o pojemności 5 Ah i ładowarka

2. powiększ swoją kolekcję 
o dodatkowe narzędzia bez 
akumulatorów

LUB wybierz 
akumulatory i ładowarki:

jeden akumulator 
do wielu narzędzi
Akumulatory uniwersalne EXT 
są kompatybilne z różnymi 
narzędziami, dzięki czemu masz 
znacznie więcej możliwości.  
Kupuj kolejne sprzęty,  
a akumulatory tylko wtedy,  
kiedy zajdzie taka potrzeba.

seria Erbauer

Najnowsza, innowacyjna seria 
bezprzewodowych narzędzi 
ogrodniczych Erbauer 18 V EXT 
to niezastąpiona pomoc 
w pielęgnacji Twojego ogrodu.

Seria zapewni Ci 
nie tylko większy 
zasięg, lecz także 
możliwość stosowania 
tego samego 
akumulatora w różnych 
elektrycznych 
narzędziach 
ogrodniczych 
i elektronarzędziach. 
Uniwersalny akumulator 
to niesamowita 
oszczędność pieniędzy.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

101100 Dostępna usługa przeglądu sprzętu ogrodniczego. Więcej informacji na stronie 169.

nowość



zalety
Ta kosiarka ma wytrzymały stalowy 
korpus oraz kosz o pojemności 50 litrów. 
W zestawie znajdują się dwa akumulatory 
o pojemności 5 Ah i szybka ładowarka 
z dwoma wejściami. Kosiarka wyposażona 
jest w funkcję mulczowania.

nożyce akumulatorowe 
do żywopłotu Erbauer
kod 630780
napięcie 18 V
dł. ostrza 55 cm  

498,-

Bezszczotkowy silnik to mniejsze tarcie 
i niższa temperatura pracy, co przekłada 
się na dłuższą żywotność urządzenia.

akumulatorowa 
podkaszarka Erbauer
kod 630778
napięcie 18 V

398,-

akumulatorowe  
nożyce do żywopłotu  
na wysięgniku Erbauer
kod 630779
napięcie 18 V
dł. ostrza 45 cm

698,-

kosa Erbauer 
kod 630777
napięcie 18 V

798,-

nowość

zawsze
niskie ceny

akumulatorowa 
kosiarka Erbauer 
kod 630781
napięcie 36 V (2 x 18 V)
szer. koszenia 46 cm

1398 zł

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

* bez akumulatorów Dostępna usługa przeglądu sprzętu ogrodniczego. Więcej informacji na stronie 169. 103102

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630779+630777+630780+630778&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630781&o=0&l=47&s=-score


kosiarka ręczna
kod 624035
szer. koszenia 30 cm
poj. kosza 25 l

148,-

kosiarka ręczna 
Bosch 
kod 626996*
szer. koszenia 38 cm
poj. kosza 25 l

298,-

kosiarki ręczne

kosiarka ręczna  
macallister
kod 626991
szer. koszenia 38 cm
poj. kosza 30 l

248,-

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

rodzaje kosiarek
ręczna
Doskonale sprawdza się 
w przypadku regularnie koszonej 
trawy i na równym podłożu. 

elektryczna
Odpowiednia do większości 
ogrodów. Jedyne ograniczenie 
stanowi długość przewodu 
zasilającego. 

akumulatorowa
Umożliwia bezproblemowe 
dotarcie do najdalszych zakątków 
ogrodu. Jest prosta w konserwacji 
i obsłudze. Większa pojemność 
akumulatora zapewnia dłuższy czas 
pracy urządzenia.

robot
Zainstaluj program i korzystaj 
z wolnego czasu. Robot regularnie 
kosi trawnik, jest cichy i sam się 
ładuje. W naszej ofercie znajdziesz 
urządzenia odpowiednie do każdego 
ogrodu. 

spalinowa
Kosiarki spalinowe znakomicie 
sprawdzają się w większych 
ogrodach, doskonale radzą sobie 
z przerośniętą trawą i na trudnym 
podłożu. 

traktorek 
Traktorki charakteryzują się 
znacznie większą szerokością 
koszenia i silnikiem o większej mocy. 
To znakomity wybór w przypadku 
dużych trawników i nierównego 
podłoża. Dodatkową zaletą jest 
wygoda użytkowania i możliwość 
siedzenia podczas koszenia trawy.

Ekologiczne 
rozwiązanie 
idealne do 
mniejszych 
trawników.

kosiarki 
Chcesz wybrać najlepsze 
dla siebie rozwiązanie 
i „okiełznać” niesforny 
trawnik? Dowiedz się 
wszystkiego o kosiarkach 
do trawy.

pełną ofertę kosiarek 
znajdziesz na stronie 

castorama.pl

Dostępna usługa próbnego uruchomienia urządzeń elektrycznych i spalinowych. Więcej informacji na stronie 169.104 105

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=626991+624035+626996&o=0&l=47&s=-score


roboty koszące
Obowiązkowe wyposażenie  
ogrodu – pielęgnują trawnik,  
a Ty odpoczywasz. Koszą bez ograniczeń  

– nie musisz używać  
przewodów zasilających.

kosiarki
akumulatorowe

rozwiązanie  
dla Tomka

Trawnik Tomka jest 
dość daleko od domu, 
dlatego kompaktowa 

akumulatorowa kosiarka 
macallister sprawdzi się 

tu najlepiej.

1. robot koszący S300I Worx
kod 630813

1998,-

4. akumulatorowa 
kosiarka Worx
kod 629101*

1198,-

1. akumulatorowa kosiarko- 
-podkaszarka macallister
kod 630808*

698,-
2. akumulatorowa 
kosiarka  
macallister
kod 630809

1098,-

3. akumulatorowa 
kosiarka Bosch 
Rotak 36 LI
kod 627305*

1498,-

2. robot koszący M500 Worx
kod 631385

2998,-

4. robot koszący 
L2000 Worx
kod 630815

5498,-

3. robot koszący 
M1000 Worx
kod 630814

4498,-

nazwa produktu marka akumulator rekomendowana 
powierzchnia 
koszenia  [m2]

szerokość 
koszenia  

[cm]

pojemność 
kosza 

[l]

1. kosiarko-podkaszarka 
akumulatorowa macallister 18 V/5.0 Ah do 100 31 16

2. kosiarka akumulatorowa macallister 36 V/4.0 Ah do 400 35 40

3. kosiarka akumulatorowa  
Rotak 36 LI Bosch 36 V/4 Ah do 400 36 40

4. kosiarka akumulatorowa  
2 x 20 V Worx 20 V/2 x 4.0 Ah do 460 34 30

nazwa 
produktu

rekomendowana 
powierzchnia koszenia [m2]

akumulator szerokość 
koszenia [cm]

wysokość 
koszenia [cm]

maks. 
nachylenie [%]

1. Worx S300I do 300 max 20 V/Ah Li-lon 18 2–5  27

2. Worx M500 do 500 max 20 V/Ah Li-lon 18 3–6 35

3. Worx M1000 do 1000 max 20 V/Ah Li-lon 18 3–6 35

4. Worx L2000 do 2000 max 20 V/Ah Li-lon 22 3–6 35

3
lata

gwa ra n cji

3
lata

gwa ra n cji

nowość

nowość
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Dostępna usługa ostrzenia i wyważania noży do różnych modeli kosiarek. Więcej informacji na stronie 169.106

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

107* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630813+631385+630814+630815&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630808+630809+627305+629101&o=0&l=47&s=-score


zalety
Kosiarka do mniejszego 
ogrodu. Jej kompaktowa  
i lekka konstrukcja ułatwia 
koszenie, pozostawiając 
Ci więcej czasu na relaks.

3. kosiarka 
elektryczna 
macallister 

kod 622469

348,-

Doskonałe rozwiązanie 
do trawników o różnej 
wielkości.

kosiarki
elektryczne

Wskaźnik napełnienia kosza informuje 
o konieczności jego opróżnienia.

zawsze
niskie ceny

1. kosiarka 
elektryczna  
macallister
kod 622468

248 zł

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

Dostępna usługa próbnego uruchomienia urządzeń elektrycznych i spalinowych. Więcej informacji na stronie 169. 109

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

108

2. kosiarka 
elektryczna Bosch 
Rotak 32 
kod 627136

348,-

4. kosiarka 
elektryczna Bosch 
Rotak 37 
kod 626999*

598,-

5. kosiarka 
elektryczna 
z napędem 
macallister
kod 622472

748,-

6. kosiarka 
elektryczna  
macallister
kod 622471

498,-

nazwa produktu marka moc  
[W]

szerokość 
koszenia  

[cm]

rekomendowana 
powierzchnia 
koszenia [m2]

pojemność 
kosza 

[l]

1. kosiarka elektryczna macallister 1200 33 do 300 30

2. kosiarka elektryczna  
Rotak 32 Bosch 1200 32 do 150 31

3. kosiarka elektryczna macallister 1300 35 do 400 40

4. kosiarka elektryczna  
Rotak 37 Bosch 1400 37 do 400 40

5. kosiarka elektryczna  
z napędem macallister 1800 42 do 600 60

6. kosiarka elektryczna macallister 1600 38 do 600 45

* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=627136+622469+626999+622472+622471&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/maszyny-ogrodnicze/kosiarki-i-traktorki/kosiarki-elektryczne/kosiarka-elektryczna-macallister-1200-w-33-cm.html


traktorki

Idealne modele do trawników 
o większej powierzchni  
ze względu na dużą moc  
oraz zasięg.

Znakomity wybór  
dla właścicieli trawników 
o bardzo dużej 
powierzchni. 

kosiarki
spalinowe

1. kosiarka 
spalinowa 
pchana
kod 630782

548,-

Traktor McCulloch 
M200-107Tc 
powerdrive

kod 627242

10448,-

3. kosiarka spalinowa 
z napędem B&S 500E 
macallister
kod 626982

998,-

4. kosiarka 
spalinowa 
z napędem B&S 
675 EXI  
macallister
kod 626985

1448,-

5. kosiarka spalinowa 
z napędem Honda 
GCV 170 macallister
kod 630805

1498,-

2. kosiarka spalinowa 
z napędem B&S 450E 
macallister
kod 623752

948,-

nazwa produktu marka moc  
[kW]

szerokość 
koszenia

[cm]

rekomendowana 
powierzchnia  
koszenia [m2]

pojemność 
skokowa 

[cm3]

pojemność  
kosza [l]

mielenie 
trawy

boczny  
wyrzut

1. kosiarka spalinowa 
pchana 1,9 40 do 500 99 45 nie nie

2. kosiarka spalinowa  
z napędem B&S 450E macallister 1,7 40 do 800 125 50 nie nie

3. kosiarka spalinowa  
z napędem B&S 500E macallister 1,9 46 do 800 140 60 tak tak

4. kosiarka spalinowa  
z napędem B&S 675 EXI macallister 2,6 51 do 1000 163 60 tak tak

5. kosiarka spalinowa  
z napędem Honda GCV 170 macallister 3,1 51 do 2000 163 60 tak tak

6. kosiarka spalinowa  
z napędem Honda GCV 200 macallister 3,6 51 do 2000 202 60 tak tak

nazwa produktu marka pojemność 
skokowa [cm3]

moc 
[kW]

szerokość  
robocza [cm]

rekomendowana powierzchnia  
koszenia [m2]

silnik

traktor  M200-107Tc 
powerdrive McCulloch 656 10,4 107 powyżej 

10 000
B&S INTEK 
TWIN 7200

6. kosiarka spalinowa 
z napędem Honda 
GCV 200
kod 630807

1998,-
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6. nożyce akumulatorowe  
do żywopłotu Bosch
kod 627313*

598,-

nożyce  
do żywopłotów,  
podkaszarki i kosy

5. kosa spalinowa
kod 626935

328,-

3. podkaszarka 
elektryczna Bosch
kod 627308

248,-

2. podkaszarka 
elektryczna 
macallister
kod 622476

168,-

4. kosa spalinowa Nac
 kod 629601

348,-

2. nożyce elektryczne 
do żywopłotu 
macallister
kod 622461

168,-

5. nożyce akumulatorowe 
do żywopłotu 
macallister
kod 627001

298,-

4. teleskopowe nożyce 
elektryczne do żywopłotu  
macallister
kod 623712

368,-

Urządzenia  
do przycinania, 
grabienia 
i rozdrabniania 
ułatwią 
rutynowe 
prace 
ogrodowe.

1. nożyce elektryczne 
do żywopłotu
kod 620780

89,98

3. elektryczne  
nożyce do żywopłotu 
Bosch 
kod 627311

248,-

podkaszarki elektryczne

kosy spalinowe

nożyce do żywopłotu elektryczne

nożyce do żywopłotu akumulatorowe

nazwa produktu marka moc  
[W]

szerokość  
robocza [cm]

1. podkaszarka elektryczna macallister 300 25

2. podkaszarka elektryczna macallister 430 28

3. podkaszarka elektryczna Bosch 450 27

nazwa produktu marka pojemność 
skokowa [cm3]

moc silnika 
[kW]

szerokość  
robocza  [cm]

4. kosa spalinowa  Nac 42,7 1,25 42

5. kosa spalinowa 52 1,35 43

nazwa produktu marka moc  
[W]

długość 
ostrza [cm]

maks. średnica 
gałęzi [mm]

1. nożyce do żywopłotu elektryczne 450 41 16

2. nożyce do żywopłotu elektryczne macallister 520 50 20

3. nożyce do żywopłotu elektryczne Bosch 450 48 16

4. nożyce do żywopłotu teleskopowe elektryczne macallister 550 50 22

nazwa produktu marka napięcie 
[V]

długość 
ostrza [cm]

maks. średnica 
gałęzi [mm]

5. nożyce do żywopłotu akumulatorowe macallister 18 52 16

6. nożyce do żywopłotu akumulatorowe Bosch 18 55 20

1. podkaszarka  
elektryczna macallister

kod 626960

89,98
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elektryczny aerator 
wertykulator  
macallister
kod 629479
moc 1800 W
szerokosć robocza 37 cm  
poj. kosza 52 l 

398,-

elektryczna 
glebogryzarka
kod 629457
moc 800 W 
szerokość robocza 28 cm

248,-

elektryczna 
glebogryzarka  
macallister
kod 629458
moc 1400 W  
szerokość robocza 40 cm

398,-

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

99,98

elektryczny  
odkurzacz-dmuchawa 
do liści macallister
kod 629465
moc 2800 W
poj. worka 40 l

178,-

elektryczny  
odkurzacz- dmuchawa 
do liści Bosch ALS30
kod 629543
moc 3000 W
poj. worka 45 l

358,-

spalinowy  
odkurzacz-dmuchawa 
do liści McCulloch  
gbv 325
kod 697134 
moc 0,75 kW
poj. worka 45 l

598,-

elektryczny  
odkurzacz  
do liści  
macallister
kod 629443
moc 3000 W
poj. worka 50 l

238,-

elektryczny aerator 
wertykulator
kod 629471
moc 1500 W 
szerokość robocza 32 cm
poj. kosza 30 l

298,-
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glebogryzarki  
i dmuchawy

Dostępna usługa przeglądu sprzętu ogrodniczego. Więcej informacji na stronie 169. 115114
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zalety
Myjka wyposażona jest 
w wąż wysokociśnieniowy 
o długości 6 m, system 
szybkozłączek oraz 
wbudowany zbiornik  
na środek czyszczący. 

pilarki łańcuchowe 
i rozdrabniacze
Idealne sprzęty do zadań 
specjalnych.

4. elektryczny 
rozdrabniacz do 

gałęzi macallister
kod 629439

298,-

2. pilarka 
spalinowa Nac
kod 629533 

328,-

1. pilarka 
elektryczna 
macallister
kod 629460*

248,-

3. pilarka 
akumulatorowa  
macallister
kod 629480**

498,-

5. elektryczny 
rozdrabniacz do 

gałęzi macallister
kod 629466

598,-

pilarki łańcuchowe

nazwa produktu marka napięcie [V] moc pojemność  
skokowa [cm3]

długość  
prowadnicy [cm]

1. pilarka elektryczna macallister – 1800 W – 35

2. pilarka spalinowa Nac – 1,8 kW 45 40

3. pilarka akumulatorowa macallister 36 – – 30

rozdrabniacze

nazwa produktu moc  
[W]

maks. średnica 
gałęzi  [mm]

pojemność  
pojemnika [l]

4. rozdrabniacz  
macallister Impact 2500 45 60

5. rozdrabniacz  
macallister Silent 2800 45 50

zawsze
niskie ceny

myjka ciśnieniowa 
macallister 1800 W
kod 212240

498 zł
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2. myjka 
ciśnieniowa 
macallister 
1300 W
kod 212239
kompaktowy kształt
pompa aluminiowa

258,-

myjki 
ciśnieniowe
drobne prace
samochód,  
rower, meble  
ogrodowe

1. myjka 
ciśnieniowa

1400 W
kod 203110

niewielkie wymiary ułatwiają  
transport i przechowywanie

168,-

7. myjka ciśnieniowa 
Kärcher k5 Premium Full 
Control Plus 2100 W
kod 212365
podgląd aktualnie wybranych ustawień

płynna regulacja ciśnienia i dozowania 
środka czyszczącego

bęben na wąż

1398,- 8. myjka ciśnieniowa  
Kärcher k7 Premium 

Full Control Plus 
3000 W

kod 212364
płynna regulacja ciśnienia  

i dozowania środka czyszczącego

funkcja zasysania wody  
ze zbiorników wodnych

bęben na wąż

1998,-

5. myjka ciśnieniowa 
Kärcher k4 Full 

Control 1800 W
kod 212363

stopniowa regulacja ciśnienia 
zapewnia optymalne  

parametry pracy

898,-

większe prace
chodniki, schody, 
fasady

4. myjka 
ciśnieniowa  
macallister 
1800 W
kod 212240
przenośna i kompaktowa 
konstrukcja

liczne akcesoria

pompa aluminiowa

498,-

6. myjka ciśnieniowa  
macallister 
2100 W
kod 212241
silnik indukcyjny bardziej 
niezawodny niż uniwersalny

działa z wyższym ciśnieniem

wbudowany zbiornik  
na detergenty z łatwym 
demontażem

pompa aluminiowa

798,-

nazwa produktu zakres 
prac

moc  
[W]

maks. ciśnienie 
[bar]

przepływ 
[l/h]

długość 
węża [m]

1. myjka ciśnieniowa 
1400 W drobne 1400 100 330 3

2. myjka ciśnieniowa 
macallister 1300 W drobne 1300 100 390 6

3. myjka ciśnieniowa 
Kärcher K2 Basic 1400 W drobne 1400 110 360 3

nazwa produktu zakres prac moc  
[W]

maks. ciśnienie 
[bar]

przepływ 
[l/h]

długość 
węża [m]

4. myjka ciśnieniowa macallister 
1800 W średni 1800 130 440 6

5. myjka ciśnieniowa Kärcher K4  
Full Control 1800 W średni 1800 130 420 6

6. myjka ciśnieniowa macallister 
2100 W większe 2100 140 450 9

7. myjka ciśnieniowa Kärcher K5 
Premium Full Control Plus 2100 W większe 2100 145 500 8

8. myjka ciśnieniowa Kärcher K7 
Premium Full Control Plus 3000 W większe 3000 180 600 10

3. myjka ciśnieniowa  
Kärcher k2 Basic 1400 W

kod 202222
lekka i łatwa w transporcie

kompaktowa budowa

278,-
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120

ciesz się 
swoim 

ogrodem

120 121

Nasze meble ogrodowe oraz  
grille pozwalają korzystać  

z długich i słonecznych dni,  
a oświetlenie czy urządzenia  

do ogrzewania zapewniają dobrą 
zabawę nawet po zachodzie słońca. 
I nie martw się, dzieci szybko się nie 

znudzą – nasza kolekcja do zabaw na 
świeżym powietrzu zagwarantuje im 

rozrywkę na długie godziny.



Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

denia
Stolik kawowy, fotele i sofa  

to uniwersalny zestaw, przy którym 
miło spędzisz czas, a potem łatwo 

wszystko schowasz (patrz str. 125).

Maja
Ma dużą rodzinę, która często 
ją odwiedza. Uwielbia te spotkania, 
ale ogromną radość daje jej również 
uprawianie jogi. Potrzebuje więc 
przemyślanej aranżacji ogrodu, aby 
po wyjściu gości mogła w spokoju 
oddać się medytacji.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

meble 
do zadań 
specjalnych

sumatra
Dodatkowi goście?  
Nie ma problemu! Przy tym 
rozkładanym stole znajdzie się 
miejsce dla każdego (patrz str. 145).

maevea
Meble modułowe to bardzo 

praktyczne rozwiązanie 
– poszczególne elementy można 

dowolnie ze sobą zestawiać 
(patrz str. 135).

Szukasz rozkładanego stołu,  
przy którym posadzisz wszystkich 
gości? Miejsca, gdzie będziesz 
spokojnie cieszyć się poranną 
kawą? A może siedzisk, które 
wykorzystasz również jako 
schowki? Niezależnie od tego, 
jaką przestrzenią dysponujesz 
i w jaki sposób wykorzystujesz 
swój ogród, nasze meble 
pozwolą Ci czerpać z niego 
jeszcze więcej przyjemności. 

123122



Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

nowość

narzuta denia
kod 631252
wym. 130 x 170 cm
mango

79,98
poduszka  

z frędzlami
kod 631251

wym. 45 x 45 cm

39,98

poduszka na ławkę
kod 626874
wym. 116,9 x 48 cm
szara

79,98

skrzynia denia 
kod 626914

wym. 114 x 36 x 46 cm 
drewno akacja

428,-

fotel denia 5-pozycyjny
kod 626919

wym. 108 x 70 x 70 cm
drewno akacja

258,-
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ławka denia
kod 626840
wym. 128 x 57 x 90 cm
drewno akacja
skrzynia i poduszka 
sprzedawane oddzielnie

298,-

125

zalety
Zestaw Denia to dwa wygodne 
fotele, sofa oraz stolik kawowy. 
Meble mają ekskluzywny design 
i są łatwe w czyszczeniu dzięki 
zdejmowanym pokrowcom 
na poduszki.

rozwiązanie  
dla Mai
Meble z kolekcji Denia 
świetnie wyglądają i bardzo 
łatwo je przechować, 
ponieważ są składane. 
To idealny wybór dla 
Mai, która potrzebuje 
przestrzeni zmieniającej 
się wraz z jej potrzebami.

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8. * Dostępne w wybranych sklepach.

zawsze
niskie ceny

zestaw denia
kod 630908*
fotel, wym. 73,2 x 73 x 72,8 cm
kanapa, wym. 73,2 x 134,8 x 73 cm
stolik, wym. 40 x 90 x 47 cm
drewno akacja

1298 zł
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zalety
wykonane z trwałego drewna 
akacjowego, pochodzącego  
ze zrównoważonych źródeł

łatwe do przenoszenia  
i przechowywania,  
co umożliwia maksymalne 
wykorzystanie miejsca  
w ogrodzie

o wyjątkowym wzornictwie, 
pasującym do każdego ogrodu

Kto powiedział, że produkty dobrej 
jakości muszą być drogie? Zestaw  
Denia dopasowaliśmy do Twojego 
budżetu bez kompromisów w kwestii 
jakości. Pięknie zaprojektowane, 
wykonane z ekologicznego drewna 
akacjowego meble są zbudowane tak, 
by służyć Ci latami.

Meble ogrodowe Denia są tak wygodne, jak zestaw 
wypoczynkowy w Twoim salonie. To również pięknie 
wykonana, łatwa do przechowywania i wytrzymała 
kolekcja. Aby nie traciła na aktualności, wciąż 
rozszerzamy ją o nowe produkty. 
  
Bez względu na to, czy szukasz mebli balkonowych  
dla dwóch osób, czy dużego stołu ogrodowego  
dla dwunastu, seria Denia spełni Twoje oczekiwania.

Aurélien Savignat – projektant produktu

1 historia 
projektu

2

3

1. krzesło składane denia, kod 626915,   
wym. 87 x 53 x 53 cm, 158,-

2. ławka denia, kod 626841*, 
wym. 160 x 35 x 45 cm, 198,-

3. stół rozkładany denia, kod 626916, 
wym. 180/228 x 90 x 75 cm, 648,-
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Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

skrzynia  portofino
Wszystkie niezbędne rzeczy schowasz  
do skrzyni, która może posłużyć również 
jako ławka dla Twoich gości (patrz str. 60).

lampki barnaby
Kolorowe oświetlenie tworzy 

niepowtarzalną atmosferę podczas 
posiłków na świeżym powietrzu  

(patrz str. 131).

Robert
Chciałby, aby jego taras stał się 
miejscem spotkań z najbliższymi.  
Obawia się jednak, że meble 
ogrodowe w połączeniu 
z oświetleniem będą zbyt 
przytłaczające. Potrzebuje 
przemyślanego projektu. 

wskazówki
Donice z kwiatami 
zawieszone jedna 
nad drugą to sposób, 
aby stworzyć zielony 
zakątek na tarasie.
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bari
Krzesła, które włożysz jedno 

w drugie, to znakomite rozwiązanie, 
gdy dysponujesz ograniczonym 

miejscem (patrz str. 130).

Nawet jeśli masz mały ogród  
lub balkon, możesz bez 
przeszkód urządzić je tak,  
aby w pełni się nimi cieszyć. 
W takich miejscach doskonale 
sprawdzą się np. składane 
meble. Poduszki, rośliny  
czy lampiony sprawią,  
że będzie przytulnie, 
a dodatkowe lampki odmienią 
te przestrzenie po zachodzie 
słońca. 

aranżacja 
małych 
przestrzeni

128 129



krzesło bari
kod 614114

54,98

stolik bari
kod 614115

śr. 60 cm, wys. 70 cm
rama stalowa,

blat ze szkła hartowanego 
brązowy

69,98

sznur kolorowych 
lampek led barnaby

kod 828294
10 zintegrowanych lampek LED

stopień ochrony IP44
2 lata gwarancji

10 m
dostępne inne kolory:  

biały i multikolor pastelowy 

128,-

rozwiązanie 
dla Roberta
Zestaw Bari to najlepszy 
wybór dla Roberta  
– nie zajmuje dużo miejsca. 
Znakomicie sprawdza się 
na balkonach, tarasach 
oraz w małych ogrodach. 

składany 
kwadratowy 
stolik saba
kod 626884*
wym. 71 x 110 x 70 cm
antracytowy

228,-

zestaw wypoczynkowy 
corona
kod 627503
sofa, wym. 135 x 70 x 78 cm
fotel, wym. 68 x 70 x 76 cm
stolik, wym. 80 x 60 x 42 cm
tworzywo sztuczne  
grafitowy
w zestawie sofa, 2 fotele, stolik

998,-

zestaw balkonowy pilares
kod 627171*
w zestawie stolik i 2 fotele
fotel, wym. 65 x 72,5 x 77,5 cm
stolik, wym. 46 x 46 x 44 cm
rama aluminiowa, technorattan
szary

1198,-

składane  
krzesło saba

antracytowe, kod 626887*
niebieskie, kod 628540*

wym. 84,5 x 50 x 46,5 cm

69,98

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

131
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* Dostępne w wybranych sklepach.130 131

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=614115+614114&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=626884+626887+628540&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/zestawy-meblowe/gotowe/zestaw-tarasowy-corona.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/zestawy-meblowe/gotowe/zestaw-balkonowy-blooma-pilares-rattanowy.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/dekoracja-ogrodu/girlandy/girlanda-led-blooma-barnaby-multikolor.html


Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

zestaw mebli kiwi
kod 620897
w zestawie: stolik, 2 fotele, sofa
stolik, wym. 102 x 50 x 43 cm
fotel, wym. 59 x 67 x 82,5 cm
sofa, wym. 67 x 119 x 83 cm
drewno akacja

798,-

zestaw mebli 
tarasowych jaz
kod 626920
w zestawie: stolik,2 fotele, sofa
stolik, wym. 36 x 100 x 51 cm
fotel, wym. 65 x 70 x 72 cm
sofa, wym. 71 x 141 x 70 cm 
rama aluminiowa
czarny

1398,-

zestaw mebli 
tarasowych loire
kod 620902
w zestawie: stolik, 2 fotele, sofa
stolik, wym. 85 x 50 x 44 cm
fotel, wym. 60 x 60 x 85 cm
sofa, wym. 60 x 115 x 85 cm 
rama aluminiowa, technorattan
brązowy

798,-

Twój ogród i balkon – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/zestawy-meblowe/gotowe/zestaw-mebli-tarasowych-blooma-loire.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/zestawy-meblowe/gotowe/zestaw-tarasowy-opp-jaz-aluminium.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/zestawy-meblowe/gotowe/zestaw-mebli-tarasowych-blooma-kiwi.html


zestaw maevea
kod 630830

zestaw nymark
kod 630915

poduszka w paski
kod 631250
wym. 30 x 50 cm

46,98

poduszka 
wzorzysta
kod 631242
wym. 30 x 50 cm

39,98

poduszka  
w jodełkę

kod 631249
wym. 45 x 45 mm

49,98

zestaw maevea
kod 630830
w zestawie sofa dla 2 osób,  
dwa fotele i stolik kawowy
fotel, wym. 62 x 56,5 x 77 cm
stolik, wym. 36 x 52 x 92,5 cm
sofa, wym. 70 x 155 x 79,5 cm
rama aluminiowa, technorattan

Przetestuj różne konfiguracje, przygotowując się 
na wizytę gości lub szukając nowych rozwiazań.

1998,-

zestaw nymark
kod 630915
w zestawie sofa dla 3 osób,  
dwa fotele i stolik kawowy
niebieskie poduszki dołączone  
do zestawu
fotel, wym. 65 x 70 x 73,5 cm
sofa, wym. 175 x 70 x 73,5 cm
stolik, wym. 120 x 35,5 x 64,5 cm
rama aluminiowa

1798,-
pełną ofertę mebli 

ogrodowych znajdziesz 
na stronie castorama.pl

nowośćnowość

zaleta
łatwe do 
przechowywania 
dzięki możliwości 
wsunięcia foteli  
w kanapę

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8. 135

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.134 135

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630915&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630915+631250+631242&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/zestawy-meblowe/gotowe/zestaw-maevea-tarasowy.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630830+631249&o=0&l=47&s=-score


zestaw belle isle
kod 630907*

nowość

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

zestaw mebli 
tarasowych belle isle

kod 630907*
w zestawie: stolik, 2 fotele, sofa 
rama aluminiowa, technorattan

beżowy

2998,-

sofa gabbs
kod 628672
2-częściowa z funkcją 
przechowywania
rama aluminiowa,
technorattan 

2898,-

pufy gabbs
kod 628675

opakowanie 2 szt.
rama aluminiowa, 

technorattan

398,-blat stołu gabbs
kod 628673

rama aluminiowa, 
technorattan

348,-

podstawa  
stołu gabbs
kod 628674
rama aluminiowa, 
technorattan

348,-

136 137

https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/zestawy-meblowe/gotowe/zestaw-belle-isle-tarasowy.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/zestawy-meblowe/gotowe/zestaw-belle-isle-tarasowy.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/sofy/sofa-blooma-gabbs-dwuczesciowa.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628673+628674+628675&o=0&l=47&s=-score


pełną ofertę mebli 
ogrodowych znajdziesz 
na stronie castorama.pl

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

stół rozkładany 
toscana 

kod 626903
wym. 180/240 x 90 cm

rama aluminiowa,  
blat drewno eukaliptusowe

998,-

fotel toscana 
z podłokietnikami
kod 620903
rama aluminiowa
drewno eukaliptus

158,-

stół dallas
kod 620906
wym. 150 x 90 cm
rama stalowa
blat szkło hartowane
szary

268,-

krzesło dallas 
z podłokietnikami

kod 620907
wym. 87 x 55,9 x 54,9 cm

rama stalowa
szare

69,98

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

138 139* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/stoly/stol-metalowy-ze-szklanym-blatem-opp-dallas-szary.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/fotele/fotel-metalowy-z-podlokietnikami-opp-dallas-szary.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=626903+620903&o=0&l=47&s=-score


Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

stół riccia
kod 628531*
wym. 75 x 200 x 100 cm
rama alumionowa
biała rama, szary blat

1398,-

fotel 
z podłokietnikami 
riccia
kod 628532*
wym. 82,5 x 62,5 x 57 mm
rama aluminiowa

198,-

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

1. stół dla 4 osób adelaide, kod 626906*,  
wym. 74 x 110 x 110 cm, rama stalowa, szary, 298,-

2. krzesło z podłokietnikami adelaide, kod 622565*, 

wym. 80,8 x 59 x 59,4 cm, rama stalowa, szare, 99,98 
3. poduszka na krzesło adelaide, kod 623858*,  
niebieska, 24,98

1

3

2

141

zestaw bennett
kod 628519*
w zestawie sofa, 2 fotele, stolik i poduszki
sofa, wym. 64 x 78 x 194 cm
fotel, wym. 64 x 78 x 74 cm
stolik, wym. 36 x 118 x 68 cm
rama aluminiowa

3498,-

krzesło z podłokietnikami
różowe, kod 630914*
szare, kod 630913*
niebieskie, kod 630910*
wym. 86 x 56 x 59 cm

118,-

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

140 141* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628531+628532&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/zestawy-meblowe/gotowe/gotowy-zestaw-mebli-tarasowych-blooma-bennet-aluminium.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630914+630913+630910&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=626906+622565+623858&o=0&l=47&s=-score


fotel oberon
kod 628549*

wym. 83 x 58 x 67,9 cm
rama aluminiowa, plecionka

198,-
stół morlaix
kod 628545*
rozkładany  
wym. 180/270 x 100 cm
rama aluminiowa  
blat z imitacją drewna

1498,-

fotel mayotte 
kod 630832*
wym. 65 x 57 x 86 cm
stalowa rama,  
plecionka z tworzywa sztucznego
poduszka w komplecie
szary

348,-
stół mayotte
kod 630833*
wym.  160 x 90 x 75 cm 
stalowa rama, szkło hartowane
szary

498,-

nowość

* Dostępne w wybranych sklepach.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628545+628549&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630832+630833&o=0&l=47&s=-score


krzesło  
z podłokietnikami 
barbana
kod 630911
wym. 86 x 56 x 59 cm
rama aluminiowa 
czarne

118,-

poduszka 
w paski
kod 631265*

wym. 30 x 50 cm

29,98

rozkładany stół sumatra 
dla 8 lub 12 osób

kod 622552
wym. 180/270 x 103 x 76 cm

rozkładany
rama aluminiowa, 

 blat szkło hartowane

1398,-

poduszka do siedzenia 
z uchwytem
żółta, kod 631267
szara, kod 631266
śr. 45 cm

79,98

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

145
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Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8. 145144 * Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/fotele/fotel-alu-barbana-czarny.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=622552+631265+631267+631266&o=0&l=47&s=-score


fotel shrewsbury
kod 628552

składany

178,-

leżanka denia
kod 628551
wym. 71 x 197 cm 
4 stopnie regulacji

398,-

leżaki
Opalanie czy 
drzemka? Nasze 
leżanki pomogą Ci 
się zrelaksować.

leżanka curacao
kod 623798
niebieska

99,98

leżak plażowy 
dwupozycyjny
kod 611306

89,98

poduszka na leżankę 
cocos
zielona, kod 628562 
taupe, kod 628565
wym. 55 x 185 cm

89,98

Twój ogród i balkon – Castorama 2019 Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

leżanka falke
kod 628544
rama stalowa  
czarna

298,-
fotel newada plus

kod 622716
wielopozycyjny  

szary

158,-

146 147

https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/lezanki/lezanki/lezanka-blooma-denia-akacja.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628562+628565&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/lezanki/lezaki.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628544+622716+623798+628552&o=0&l=47&s=-score


pełną ofertę parasoli 
znajdziesz na stronie 

castorama.pl

parasole
Wypoczywaj w cienistym raju 
za sprawą naszych wspaniałych 
parasoli. Możesz wybierać 
zarówno spośród tradycyjnych, 
jak i nowoczesnych modeli, które 
rozkładają się i regulują według 
potrzeb, a także dają schronienie 
przed letnim deszczem.

podstawa 
do parasola 
tobago, 15 kg
kod 628533

69,98

parasol mallorca
kod 628591*
śr. 350 cm
niebieski
dostępny również szary i beżowy

498,-

podstawa do 
parasola tobago, 
35 kg
kod 628534
na kółkach

158,-

Bez względu na to, czy organizujesz 
przyjęcie, obiad, czy po prostu chcesz 
się zrelaksować w cieniu, w naszej 
ofercie pawilonów z pewnością 
znajdziesz coś dla siebie.

pawilony

pawilon suhali
kod 630919 

wym. 200 x 300 x 240 cm
biały

99,98pawilon jarvis
kod 630921 
wym. 300 x 300 x 250 cm
taupe

298,-

pawilon shamal
kod 630796
wym. 300 x 300 x 270 cm
antracytowy

498,-

pawilon preston
kod 630925 

wym. 300 x 300 x 295 cm
taupe 

dostępny również antracytowy
w zestawie ścianki,  

dach i moskitiera

998,-

parasol malta
kod 628587
śr. 300 cm
szary
dostępny również niebieski

198,-

parasol stojący capri
kod 628594*

śr. 200 cm 
niebieski

dostępny również beżowy i szary

118,-

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

149Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

parasol  
balkonowy pali

kod 628602 
wym. 230 x 130 cm

beżowy
dostępny również szary

168,-

podstawa 
do parasola 
sharki, 25 kg
kod 623764
na kółkach

158,-

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

148 149* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/parasole-pawilony-i-markizy/parasole-ogrodowe/parasol-blooma-mallorca-350-cm-niebieski.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628587+628594+628602+628533+628534+623764&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630919+630796+630921+630925&o=0&l=47&s=-score


huśtawki ogrodowe

markiza manualna torello
kod 630799
wym. 295 x 200 cm
poliester, gramatura 270 g  
odporny na promieniowanie UV

368,-

markiza manualna azores
kod 630798

wym. 240 x 400 x 300 cm
dwustronna

698,-

markiza manualna torello
kod 630800*

wym. 395 x 300 cm
poliester, gramatura 270 g  

odporny na promieniowanie UV

648,-

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

Zobacz pełną ofertę na castorama.plTwój ogród i balkon – Castorama 2019

markizy

markiza 
manualna

kod 630816
wym. 300 x 250 cm

398,-

markiza manualna
kod 630817

wym. 380 x 300 cm
półkaseta

698,-

fotel wiszący 
cannock
kod 628543*

998,-

huśtawka batz
kod 630837

wym. 194 x 120 cm,
wys. 167 cm

metalowa

498,-

huśtawka 
ogrodowa zielona

kod 630839
wym. 170 x 110 cm,

wys. 153 cm

228,-

huśtawka venezia
kod 603344
wym. 222 x 143 cm,
wys. 173 cm
rozkładana
w komplecie poduszki  
i moskitiera

1598,-

nowość

150 151* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630816&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630800+630798+630799+630817&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=603344+630839+628543+630837&o=0&l=47&s=-score


wejścia
kinkiety

oświetlenie 
alejek i przejść

Od kolorowych lamp po 
czujniki ruchu – oświetlenie 
zewnętrzne to nie tylko 
zabezpieczenie Twojego 
domu, lecz także sposób 
na stworzenie wyjątkowej 
atmosfery.

oświetlenie 
alejek i przejść
bezpieczeństwo 
podczas wchodzenia 
do domu i wychodzenia 
z niego

wejścia i miejsca spotkań
przytulna atmosfera na zewnątrz

oświetlenie alejek  
i przejść
podświetlenie alejek i podjazdu

oświetlenie 
zewnętrzne

kinkiet led blooma 
candiac

kod 828385
wys. 16 cm, gł. 7,4 cm

zintegrowany LED 2 x 350 lm
barwa ciepła biała 3000 K

stopień ochrony IP44
5 lat gwarancji

89,98

kinkiet blooma 
rimouski

kod 828352
wys. 24,5 cm, szer. 25 cm

stopień ochrony IP44
gwint E27

maksymalna moc 60 W
2 lata gwarancji

79,98
kinkiet blooma 
chignik
kod 828355
wys. 32,1 cm, szer. 17,5 cm
stopień ochrony IP44 
gwint E27
maksymalna moc 60 W
2 lata gwarancji

89,98

solarny naświetlacz led 
blooma summerside

kod 828236
wys. 13 cm, szer. 12 cm

zintegrowany LED 150 lm
barwa biała dzienna 5000 K

stopień ochrony IP44
czujnik ruchu

ruchoma głowica góra/dół 45 stopni
2 lata gwarancji

59,98

reflektor led 
blooma candiac
kod 828376
wys. 42,5 cm, gł. 6 cm
zintegrowany LED 350 lm
barwa ciepła biała 3000 K
stopień ochrony IP44 
stal nierdzewna
regulowana głowica
5 lat gwarancji

99,98

solarna lampka ogrodowa 
led blooma kitimat, 4 szt.
kod 828275
wys. 38,8 cm
zintegrowany LED
kolory: czerwony, zielony i niebieski
barwa biała dzienna  5000 K
stopień ochrony IP44
stal nierdzewna
2 lata gwarancji

69,98

kinkiet led blooma 
gambell
kod 828177
wys. 24 cm, szer. 16 cm
zintegrowany LED 800 lm
barwa ciepła biała 3000 K
stopień ochrony IP44
5 lat gwarancji

99,98

lampa ogrodowa 
led blooma 
gambell
kod 828197
wys. 60 cm, szer. 16 cm
zintegrowany LED 800 lm
barwa ciepła biała 3000 K
stopień ochrony IP44
5 lat gwarancji

168,-

kinkiet solarny led 
blooma kiana

kod 828288
wys. 19,7 cm, gł. 7,5 cm

zintegrowana żarówka LED 50 lm
barwa biała dzienna 5000 K

czujnik ruchu
2 lata gwarancji

39,98

lampa ogrodowa 
blooma chignik
kod 828361
wys. 50 cm, szer. 17,5 cm
stopień ochrony IP44
gwint E27
maksymalna moc 60 W
2 lata gwarancji

89,98

solarny naświetlacz led 
blooma kenora
kod 828237
wys. 16,5 cm, szer. 15,5 cm
zintegrowany LED 700 lm
barwa biała zimna 5000 K
stopień ochrony IP44
2 lata gwarancji

158,-

zalety
energooszczędna 

technologia LED
panele solarne są 
łatwe w montażu  

i nie wymagają źródła 
zasilania

czujnik ruchu 
oznajmia o przyjściu 

gości i odstrasza 
intruzów

pochylana głowica

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8. 153
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=828237+828236&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=828275+828376+828197&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/urzadzanie/lampy-oswietlenie/oswietlenie-zewnetrzne/oprawy-zewnetrzne/lampa-ogrodowa-blooma-chignik-s-1-x-60-w-e27-stalowa.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=828288+828385+828352+828355+828177&o=0&l=47&s=-score
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dla dzieci

155

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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huśtawka 
siodełko

kod 631316
wym. 37 x 36 x 42 cm

79,98

huśtawka ola
kod 603528
wym. 215 x 250 x 225 cm
dł. ślizgu 220 cm 
drewno sosnowe
impregnacja ciśnieniowa
sprzedawany produkt  
nie jest pomalowany

448,-

huśtawka  
z wieżą janek
kod 624223
wym. 227 x 346 x 224 cm
drewno sosnowe
impregnacja ciśnieniowa
brązowa
sprzedawany produkt  
nie jest pomalowany

798,-

piaskownica  
z pokrywo-ławką

kod 612959
wym. 120 x 120 cm

198,-

siodełko 
płaskie

kod 631317
wym. 38 x 15 x 7,5 cm

39,98

domek dziecięcy  
z podstawą
kod 629211
wym. 299 x 150 x 243 cm

1198,-

https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/hustawki/hustawka-z-wieza-janek.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/meble-i-dekoracje-ogrodowe/meble-ogrodowe/hustawki/hustawka-ola-215-x-250-x-225-cm.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=631317+631316&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/relaks-w-ogrodzie/place-zabaw-i-trampoliny/place-zabaw/domek-dzieciecy-blooma-z-podstawa-150-x-243-x-299-cm.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/relaks-w-ogrodzie/place-zabaw-i-trampoliny/piaskownice/piaskownica-z-pokrywo-lawka-120-x-120-cm.html
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baseny i spa 
ogrodowe
Zadbaliśmy o to, aby cała rodzina  
świetnie się bawiła – w naszej ofercie 
znajdziesz nie tylko małe i płytkie baseny 
dla najmłodszych, lecz także duże 
i głębokie z filtracją.
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Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

filtracja piaskowa 
kod 630897
wydajność 3785 l/h

598,-

zestaw chemii 
basenowej 5 w 1
kod 619226
w zestawie chlor szok, pH plus,  
pH minus, alga off,
tester zawartości chloru

118,-

basen na stelażu
kod 620649
śr. 305 cm, wys. 76 cm
w zestawie filtracja i przykrycie

548,-

wkład do filtracji 
basenowej
kod 602221

24,98

dozownik pływający
kod 613250
komplet do uzdatniania wody

94,98

basen rozporowy
kod 602213

śr. 305 cm, wys. 76 cm
w zestawie filtracja i przykrycie

238,-

jacuzzi Lay-Z-Spa  
miami
kod 630889
śr. 180 cm, wys. 66 cm
w zestawie pompa i przykrycie

1498,-

jacuzzi Lay-Z-Spa  
hawaii
kod 630890
wym. 180 x 180 cm, wys. 71 cm
w zestawie pompa i przykrycie

2298,-

jacuzzi Lay-Z-Spa   
helsinki
kod 630958*
śr. 180 cm, wys. 66 cm
w zestawie pompa i przykrycie

2998,-

basen na stelażu
kod 630893
śr. 427 cm, wys. 107 cm
w zestawie filtracja, przykrycie  
i drabinka

1398,-
bezprzewodowy 
odkurzacz do spa
kod 630904*
możliwość ładowania
w zestawie kabel usb

198,-

* Dostępne w wybranych sklepach.

nowość

https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/relaks-w-ogrodzie/baseny-i-akcesoria/baseny/basen-na-stelazu-blooma-sr-305-cm-z-filtracja.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630893+602213&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=613250+602221+630897+619226&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630889+630890+630958+630904&o=0&l=47&s=-score


zalety
Specjalnie zaprojektowane grille 
gazowe i węglowe odznaczają się 
stylowym wyglądem, wysoką jakością, 
solidnym wykonaniem oraz przystępną 
ceną. Zostały tak skonstruowane, 
aby były łatwe w przenoszeniu, 
czyszczeniu i użytkowaniu. Wszystkie 
grille mają ruszty ze stali nierdzewnej, 
dzięki czemu świetnie nadają się 
do mycia w zmywarce.

wybierz zestaw 
do grillowania
1. grill
grill tradycyjny
•  wydobywa z potraw autentyczny smak
• pozwala przyrządzić posiłki w tradycyjny 

sposób 
•  można w nim stosować różne rodzaje 

paliwa

2. paliwo
węgiel
•  nadaje potrawom wyjątkowy smak  

i aromat
•  jest przystępny cenowo

gaz
• pomaga szybko przygotować posiłki
• zapewnia łatwe czyszczenie grilla
• pozwala regulować temperaturę

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

zawsze
niskie ceny

grill węglowy 
rockwell 200
kod 628469
wym. 108 x 72 x 59 mm
powierzchnia rusztu 
2 x 20,7 x 43 cm
możliwość przygotowania 
posiłku dla 8 osób

398 zł
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Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/relaks-w-ogrodzie/grillowanie/grille-weglowe/grill-weglowy-blooma-rockwell-200.html


grill węglowy 
Weber® bar b kettle
kod 602121
śr. rusztu 57 cm, wys. 99 cm
możliwość przygotowania posiłku 
dla 10 osób
odporne na korozję aluminiowe 
otwory wentylacyjne i tacka 
na popiół

748,-

składany grill 
węglowy kembla
kod 626858
wym. 63 x 51,5 x 49,3 cm
powierzchnia rusztu  
47 x 24,8 cm
możliwość przygotowania 
posiłku dla 6 osób
wyposażony w pasek 
ułatwiający przenoszenie

79,98

grill węglowy russel 
kod 629144

śr. rusztu 54 cm, wys. 95 cm 
możliwość przygotowania posiłku  

dla 6 osób

198,-
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grille 
węglowe
Lubisz ten wyjątkowy smak, jaki zapewnia 
potrawom węgiel? Grille z naszej oferty 
sprawią, że każda Twoja ogrodowa uczta 
będzie rozkoszą dla podniebienia. 

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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grill węglowy 
okrągły
kod 602451
śr. rusztu 41 cm, wys. 73 cm
możliwość przygotowania 
posiłku dla 5 osób

67,98

grill węglowy 
rockwell

kod 628486
śr. rusztu 54,5 cm, wys. 109 cm

398,-

grill węglowy 
barren

kod 626857
śr. rusztu 60 cm, wys. 42 cm

możliwość przygotowania 
posiłku dla 7 osób

128,-

https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/relaks-w-ogrodzie/grillowanie/grille-weglowe/grill-weglowy-blooma-rockwell-sr-54-cm.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=602451+629144+626857+602121+626858&o=0&l=47&s=-score


grill węglowy 
rockwell 210
kod 628470*
wym. 108 x 121 x 59 mm
powierzchnia rusztu  
2 x 20,7 x 43 cm
możliwość przygotowania 
posiłku dla 8 osób
dodatkowy blat  
z deską do krojenia  
do przygotowywania  
i podawania posiłków

498,-

grill gazowy  
rockwell 200

 kod 628472
wym. 108 x 101 x 59 cm

powierzchnia rusztu 2 x 20,7 x 43 cm 
możliwość przygotowania  

posiłku dla 8 osób
wbudowany zapłon

duże kółka i uchwyt ułatwiają 
przenoszenie

548,-

grill węglowy  
rockwell 310
kod 628471*
wym. 109 x 113 x 59 cm
powierzchnia rusztu  
3 x 20,7 x 43 cm wys. 109 cm
możliwość przygotowania  
posiłku dla 12 osób
wbudowany termometr
duże kółka ułatwiające przenoszenie 
oraz schowek

798,-

grille 
gazowe
Spontaniczne spotkanie z przyjaciółmi  
w ogrodzie? A może niespodziewany 
pokaz grillowania dla sąsiadów? Modele 
gazowe z naszej oferty umożliwią Ci 
działanie bez dłuższych przygotowań.

Twój ogród i balkon – Castorama 2019

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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grill węglowy eiger
kod 626856
ruszt śr. 44 cm, wys. 78 cm
możliwość przygotowania 
posiłku dla 6 osób

138,-

grill węglowy  
weber bar-b kettle
kod 623980
śr. rusztu 47 cm, wys. 89 cm
możliwość przygotowania 
posiłku dla 7 osób
odporne na korozję  
aluminiowe otwory 
wentylacyjne  
i tacka na popiół

538,-

* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/relaks-w-ogrodzie/grillowanie/grille-weglowe/grill-weglowy-blooma-rockwell-310.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=626856+623980+628470&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/relaks-w-ogrodzie/grillowanie/grille-gazowe/grill-gazowy-blooma-rockwell-200.html


grill gazowy rockwell 450
kod 628476
wym. 115 x 136 x 57 cm
powierzchnia rusztu 4 x 20,7 x 43 cm
możliwość przygotowania posiłku dla 12 osób
4 palniki + 1 palnik boczny
duże kółka ułatwiające przenoszenie

1598,-

grill gazowy  
rockwell 210
kod 628473*
ruszt 2 x 20,7 x 43 cm wys. 90 cm
2 palniki z trzema półkami
możliwość przygotowania posiłku 
dla 7 osób

698,-

pokrowiec 
na grilla 
blooma
kod 622584

49,98

Grille Rockwell opracowaliśmy z myślą  
o Twoich potrzebach. Aby zapewnić im  
trwałość, wykonaliśmy je ze stali nierdzewnej 
i stopu aluminium. W naszej ofercie znajdziesz 
modele z rusztami różnej wielkości, które bez 
problemu umyjesz w zmywarce. Dopracowaliśmy 
je też pod kątem przechowywania oraz dodaliśmy 
haczyki i uchwyty.

Wszystkie urządzenia są bardzo łatwe w montażu, 
ponieważ cenimy Twój czas i wiemy, że wolisz go 
spędzić z bliskimi.

Thomas Lemaire – starszy projektant

grill gazowy  
rockwell 310
kod 630857*
wym. 115 x 113 x 57 cm
powierzchnia rusztu 63 x 43 mm
możliwość przygotowania posiłku 
dla 12 osób
schowek z uchwytem na butlę 
gazową

1198,-

historia 
projektu
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Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.
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grill gazowy korab
kod 630967
ruszt 66,5 x 42 cm, wys. 109 cm
4 palniki
możliwość przygotowania 
posiłku dla 10 osób

698,-

grill gazowy laguna
kod 623867

ruszt 46,5 x 36 cm, wys. 105 cm
2 palniki

możliwość przygotowania  
posiłku dla 6 osób

348,-
* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628476&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630967+623867&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630857+628473+622584&o=0&l=47&s=-score


zalety
stal nierdzewna

miękki uchwyt 
zapewniający 
wygodę użytkowania

haczyk do 
przechowywania

szpikulce do 
szaszłyków na 
stojaku rockwell
kod 630864*

34,98

Daj się porwać 
śródziemnomorskim 
inspiracjom i wykorzystaj 
pięknie zaprojektowane 
szpikulce do szaszłyków  
z owoców morza.

1. Wyciśnij sok z limonki  
i wymieszaj go z kawałkami 
imbiru oraz chili. W tak 
przygotowanej marynacie 
zanurz krewetki na kilka godzin  
(im dłużej, tym bardziej pikantny 
smak uzyskasz).

2. Kiedy będą już gotowe, weź 
krewetki oraz kilka cienkich 
plasterków limonki i umieść  
je na szpikulcach do szaszłyków.

3. Jeśli korzystasz z ugotowanych 
wcześniej krewetek, ich 
grillowanie zajmie Ci tylko  
kilka minut.

4. Jeżeli wykorzystujesz surowe 
krewetki, zostaw je na ogniu 
dopóki nie zmienią koloru 
na różowy i nie osiągną 
pożądanej chrupkości na 
krawędziach. Najlepiej podawaj 
posypane kolendrą.

5. Możesz także dodać kawałki 
łososia, pamiętaj jednak, że jego 
przygotowanie, w zależności 
od wielkości fileta, może zająć 
nawet 15 minut. 

akcesoria do grilla rockwell
kod 630862
w zestawie: szczypce, szczotka, szpatułka,  
widelec i szpikulce do szaszłyków (6 sztuk)

128,-

fartuch rockwell
kod 630866

z otwieraczem do butelek
kieszeń do przechowywania

jeden rozmiar 

39,98rękawiczki rockwell
kod 630867

59,98

szczypce 
rockwell

kod 630859

29,98

szpatułka rockwell
kod 630861

19,98
widelec 

rockwell
kod 630860

16,98

szczotka rockwell
kod 630868

19,98

latarka rockwell
kod 630865*
możliwość przymocowania  
do stojaka o średnicy 10 mm

opcja przyciemniania

zakres obrotu 360 stopni

59,98

Twój ogród i balkon – Castorama 2019
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ogrzewacze 
ogrodowe

Dostępna usługa transportu. Więcej szczegółów na stronie 8.166 167

ogrzewacz 
tarasowy diogo

kod 628496*

178,-

ogrzewacz 
tarasowy 

etinas
kod 628497*

268,-

palenisko manitan
kod 628498*

śr. 80 cm, wys. 34 cm
stalowe

258,-

palenisko ulong
kod 628499*

materiał miski ogniowej żeliwo
stojak stalowy z matowym 

wykończeniem
śr. 56 cm, wys. 56 cm

258,-

* Dostępne w wybranych sklepach.

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630861+630860+630859+630868&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=630862+630864+630865+630866+630867&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/relaks-w-ogrodzie/grillowanie/grille-weglowe/palenisko-blooma-manitan.html
https://www.castorama.pl/produkty/ogrod/relaks-w-ogrodzie/grillowanie/grille-weglowe/palenisko-blooma-ulong.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=628497+628496&o=0&l=47&s=-score
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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  
www.castorama.pl oraz w sklepach.

Dążymy do tego, aby robienie zakupów w Castoramie było jak najprostsze.  
Łatwe składanie zamówień, dopasowana do Twoich potrzeb realizacja  
dostaw, gwarancja najniższej ceny i opcje finansowania – jesteśmy 
tu po to, aby dać Ci możliwość stworzenia swojego domu marzeń.

Pełny regulamin znajdziesz na naszej stronie internetowej 
www.castorama.pl oraz w sklepach.

Pomocna dłoń w zakupach

Kupuj z kartą Castorama 1 Dla Promocyjnego Planu Spłat Ratalnych „3 do 6 miesięcy  
bez odsetek” dla karty kredytowej Visa Castorama oferowanej 
przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu 
wyliczenia na podst awie przykładu reprezentatywnego  
na 11.02.2019 r.: transakcja bezgotówkowa 600 zł, okres spłaty  
6 miesię cy, oprocentowanie stałe 0%, prowizja 0 zł, Rzeczywista 
Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%, całkowita kwota  
do zapłaty 600 zł, całkowity koszt 0 zł. Wysokość rat 1-6 dolicza-
nych do kwoty spłaty minimal nej wynosi 100 zł.
Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu 
Cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu limitu kredytowego 
na karcie z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta 
zostanie podjęta przez Bank.
2 Dla karty kredytowej wskazana wartość Rzeczywistej Rocznej 
Stopy Oprocentowania (RRSO) 13,05% wyliczona została  
na podstawie przykładu reprezentatywnego na 19.02.2019 r
3 Szczegóły w regulaminie promocji „Mniejsze raty mniejsze 
odsetki” dostępnym w sklepach Castorama.

i spłacaj w ratach 0%1
, RRSO 0%

Dodatkowe korzyści z kartą Castorama, RRSO 13,05%2

  karta gotowa na zakupy od razu po podpisaniu umowy
    limit nawet do 20 tys. zł
  spłata w ratach nawet do 50 miesięcy3

Szczegóły w sklepach i na castorama.pl

Weź udział w Casto Sondzie  
i wygrywaj nagrody!
Wyraź swoją opinię na temat zakupów w naszym sklepie,  
wystarczy tylko kilka kroków:

1   Zachowaj paragon lub fakturę.

2   Wejdź na stronę castorama.pl/castosonda.

3   Wpisz numer podany pod kodem kreskowym.

4   Wyraź swoją opinię.

5   Weź udział w loterii i wygrywaj nagrody!

Aby wziąć udział w loterii, należy w dniach od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.  
wypełnić ankietę zamieszczoną na stronie castorama.pl/castosonda.  
Regulamin loterii dostępny jest na stronie castorama.pl i w Punkcie Obsługi Klienta.

Do wygrania:
Codziennie do wygrania  
karta podarunkowa  
na zakupy w sklepie  
Castorama 

o wartości  100 zł

Co miesiąc do wygrania  
karta podarunkowa  
na zakupy w sklepie 
Castorama 

o wartości  2 000 zł
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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.

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.

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

Nasze usługi
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.

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 i zadbany trawnik.  
W naszym punkcie serwisowym świadczymy usługi ostrzenia  
i wyważania noży do różnych modeli kosiarek. 

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

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




