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ułatwia życie
GoodHome to nasza nowa marka produktu. 
Jest to znak jakości, innowacyjności i doskonałości.
Nasz produkt sprzedawany dotychczas pod marką Colours, który uzyskał bardzo pozytywne opinie klientów oraz spełnia nasze kryteria  
selekcji, już teraz w pełni zasługuje na wyróżnienie go marką GoodHome. Jednak przez pewien czas produkt ten może być sprzedawany  
w swoich dotychczasowych opakowaniach. Działając zgodnie z naszymi zasadami zrównoważon  ozwoju, uznaliśmy bowiem, że wymiana opakowań 
z powodu zmiany marki nie byłaby korzystna dla środowiska naturalnego. Chcielibyśmy jednak zapewnić, że w opakowaniu otrzymają Państwo 
znakomity produkt. 

trwałe 
rozwiązania
Nasze farby dostosowane są do różnych 
typów pomieszczeń. Sprawdzają się 
nawet w trudnych warunkach dzięki 
temu, że są trwałe, zmywalne, odporne 
na tłuszcz i pleśń.

przystępne  
ceny
Poznaj doskonałe produkty  
w atrakcyjnych cenach. Twórz 
nowoczesne aranżacje, wybierając  
z naszej gamy przystępne cenowo 
elementy o oryginalnym wzornictwie.

łatwość 
użytkowania 
Zaaranżowanie ciekawego wnętrza 
nie musi być trudne. Wypróbuj łatwe 
do nakładania tapety i proste w montażu 
podłogi laminowane z zamkiem typu 
„drop click”.

pozytywny 
wpływ  
na środowisko
Pragniemy ułatwić naszym Klientom 
dokonywanie zrównoważonych 
ekologicznie zakupów, oferując  
podłogi laminowane i drewniane 
z certyfikatem FSC® oraz farby 
z minimalną zawartością LZO.

nasza pomoc
Wsparcie uzyskasz na naszej stronie 
internetowej lub w najbliższym sklepie 
Castorama. 

Przejdź na stronę castorama.pl, 
na której znajdziesz wiele inspiracji, 
praktycznych wskazówek oraz aplikacje 
do planowania zakupu gresu czy paneli 
podłogowych.

To kolekcja wysokiej jakości produktów, dzięki  
którym remont domu stanie się przyjemnością.

czym jest 
GoodHome?



Wierzymy, że funkcjonalne mieszkanie  
to takie, które daje poczucie komfortu, 
a jego przestrzeń jest dobrze 
zorganizowana. 

Aby to osiągnąć, należy  
odpowiednio dopasować kolory,  
materiały i wykończenie do istniejącego 
już wystroju. Trzeba wziąć pod 
uwagę rozkład mieszkania, wielkość 
poszczególnych pomieszczeń 
oraz światło. To najlepszy sposób  
na zoptymalizowanie przestrzeni  
i wprowadzenie harmonii 
do naszych domów.

Bazując na tych informacjach, 
opracowujemy produkty  
i rozwiązania, które  
pomogą Ci zrealizować  
wymarzony projekt.

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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Ceny obowiązują do dnia 
31 stycznia 2020 r.  
Ceny i dostępność mogły  
ulec zmianie od daty publikacji.  
Uwaga: przed dokonaniem 
zakupu sprawdź aktualne ceny 
i dostępność na stronie  
castorama.pl. 

śledź nas

Jakie według Ciebie powinno 
być mieszkanie idealne?  
Gdzie szukasz inspiracji? 
Podpowiemy Ci, co zrobić, 
by marzenia stały się 
rzeczywistością.  
 
Odwiedziliśmy setki domów 
i rozmawialiśmy o dylematach 
oraz wyzwaniach, przed 
jakimi stają ich mieszkańcy. 
Dzięki temu wytypowaliśmy 
sześć koncepcji pomieszczeń, 
które stanowią praktyczne 
rozwiązania Twoich problemów. 
Bez względu na typ projektu 
udostępnimy Ci narzędzia 
i posłużymy radą, abyś mógł 
stworzyć ciekawe, inspirujące 
i komfortowe wnętrze.

strona 14 

Anna i Marcel  

odmieniony 
przedpokój 
Jak ożywić korytarz 
łączący wszystkie 
pomieszczenia 
w domu? Zainspiruj 
się naszymi 
pomysłami. 

Cecylia i Piotr 

odnowiona 
sypialnia 
W nowej odsłonie 
sypialnia łączy się 
z łazienką i tworzy 
harmonijne, 
przytulne i ciepłe 
wnętrze. 

strona 40 

Justyna i Bartek 

pokój  
dziecięcy

strona 148

Nasze rozwiązania 
pomogą Ci zmienić 
pokój dziecięcy 
w przestrzeń 
przyjazną 
nastolatkom.

Czy można wydzielić 
miejsce do pracy 
w niewielkim 
mieszkaniu? 
Jesteśmy pewni,  
że tak! 

Sebastian  

pracownia  
w domu

strona 122

Wynajmowane 
mieszkanie też 
może być przytulne! 
Dodaj osobiste 
drobiazgi i poczuj 
się jak w domu.

Agnieszka i Kuba 

pokój 
dzienny

strona 68 

Nasze wyzwanie? 
Połączenie dwóch 
pomieszczeń 
w otwartą przestrzeń 
dostępną dla całej 
rodziny. 

Monika i Paweł 

salon 
z kuchnią

strona 92 

wnętrze 
stworzone  
dla Ciebie

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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farby 
GoodHome

trwała farba 
emulsyjna 
GoodHome 
premium
dostępna w 80 niepowtarzalnych 
kolorach 

przeznaczona do ścian i sufitów

trwała i odporna na plamy

gwarantująca doskonałe krycie 

odporna na zmywanie i szorowanie

stworzona na bazie wody, dzięki 
czemu ma delikatny zapach i łatwo  
zmywa się z narzędzi

wybrane kolory dostępne są w wersji 
kuchennej, łazienkowej, renowacyjnej 
oraz elewacyjnej

Prezentujemy nową paletę 
farb GoodHome. Jesteśmy 
z niej wyjątkowo dumni, 
ponieważ przygotowaliśmy 
ją we współpracy z ekspertami.  
Jest to kolekcja 80 oryginalnych 
kolorów, które świetnie 
ze sobą współgrają i idealnie 
dopełniają wystrój wnętrz 
w najróżniejszym stylu.   
Dzięki nim ujrzysz swoją 
przestrzeń w zupełnie  
nowym świetle.

Sprawdź karty kolorów farb 
GoodHome w sklepach  
lub na stronie castorama.pl

Projekt wnętrze – Castorama 2019 Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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podłogi
GoodHome
Zaprojektowaliśmy serię podłóg świetnie 
dopasowujących się do każdego wnętrza. 
Nowa kolekcja to nie tylko wysoka  
jakość i trwałość, ale też ciepło oraz 
indywidualny charakter nadawane przez  
dobrze wykonaną podłogę.

Nowy asortyment został oparty na idei 
oryginalnego wzornictwa w przystępnych 
cenach. Postaraliśmy się również o to, 
by oferowane przez nas produkty 
były wytrzymałe, dostępne w różnych 
wymiarach oraz miały dobrze wykończone 
powierzchnie. Możesz wybierać spośród 
szerokiej oferty podłóg drewnianych,  
paneli laminowanych czy winylowych  
oraz płytek ceramicznych drewnopodobnych  
i gresu szkliwionego.

panele 
winylowe

gres barwiony  
w masie 

drewniane 
deski 
podłogowe

płytka 
imitująca 
drewno

wyjątkowe 
projekty

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019
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inspiracja
Planujesz pomalować sypialnię 
lub wymienić podłogę w pokoju 
dziennym? Skorzystaj z inspirujących 
przykładów oraz praktycznych 
filmów instruktażowych na naszym 
profilu na Instagramie i kanale 
w serwisie YouTube. palety kolorystyczne 

i testery
Testery farb oraz palety kolorów to szybki 
i praktyczny sposób na sprawdzenie swoich 
pomysłów. Sięgnij po testery i pomaluj nimi 
niewielki fragment ściany przeznaczonej 
do remontu. Pozwoli to przyjrzeć się 
wybranym kolorom pod różnym kątem 
i w różnym świetle. 

kalkulatory 
online
Zapoznaj się z szeroką  
ofertą płytek oraz paneli 
podłogowych i skorzystaj 
z kalkulatorów online 
– dzięki nim policzysz, 
ile potrzebujesz materiałów 
i ile będą kosztowały. 

pomoc i porady
Znalezienie pomysłu na aranżację przestrzeni nie jest  
łatwe, a jego realizacja bywa jeszcze trudniejsza.  
Dlatego możesz liczyć na nasze wsparcie na każdym  
etapie remontu – od szukania inspiracji przez  
planowanie i zakupy aż po konserwację.

12 13
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Anna i Marcel z rodziną

dobry 
początek
To pierwsze miejsce, które widzimy,  
gdy wchodzimy do domu, powinno 
więc być jasne i przyjazne. 
Dla rodziny z małymi dziećmi ważne 
jest też, by kolory na ścianach były 
trwałe, a podłogi solidne. Jak inaczej 
stawią czoła ubłoconym kaloszom 
i umorusanym rączkom?

projekt – przedpokój

poznaj 
całą 

historię

lista zakupów:  
farba odporna na zmywanie  płytki łatwe  w utrzymaniu w czystości wieszaki na ubrania  i torby 

ramki na zdjęcia
wygodne siedzisko  

https://www.castorama.pl/2019 
/przedpokoj-dobry-poczatek

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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stwórz 
przyjazną 
przestrzeń 
To tutaj witasz gości, zadbaj więc,  
aby przedpokój zawsze dobrze wyglądał. 
Za pomocą odpowiednich kolorów  
i akcesoriów możesz efektownie  
wykończyć tę przestrzeń.

Trwała i odporna 
na zmywanie 
oraz szorowanie  
farba to idealne 
rozwiązanie  
do pomieszczenia, 
w którym dużo się 
dzieje.

Dużo miejsca 
na okrycia 

wierzchnie i torby.

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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efekt? 
elegancki  
i jasny  
przedpokój
Pomalowanie ściany na inny kolor  
do połowy jej wysokości to znakomity 
sposób na optyczne powiększenie  
i rozjaśnienie przedpokoju. Użycie trwałej 
farby GoodHome w ciepłym odcieniu 
w dolnej części ściany pozwoli łatwo 
usunąć brudne odciski palców bez szkody 
dla koloru.

Płytki podłogowe 
są wyjątkowo trwałe, 
odporne na ścieranie 
i łatwe do utrzymania 
w czystości.

gres  
konkrete 

kod 415922
wym. 60 x 60 cm 

antracyt 
opak. 1.08 m²

49,98/m2

farba kolorowa 
GoodHome premium 

ściany i sufity 2,5 l
kod 744445 

pimlico

21,99/l

54,98

farba kolorowa 
GoodHome 

premium ściany  
i sufity 2,5 l  

kod 744529
hempstead

21,99/l

54,98

Projekt wnętrze – Castorama 2019 Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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dlaczego 
warto wybrać 
trwałą farbę 
GoodHome?

farba

dostępna w 80 
oryginalnych 
kolorach

Jest plamoodporna 
i trwała, dzięki czemu 
zachowuje atrakcyjny 
wygląd na dłużej.

Jest odporna na zmywanie oraz 
szorowanie, co pozwala łatwo 
wytrzeć zachlapania. Nadaje się 
także do malowania odpowiednio 
zagruntowanego drewna i metalu.

Zapewnia doskonałe krycie 
niezależnie od malowanej 
powierzchni.

Dostępna w 80 oryginalnych kolorach.

zawsze
niskie ceny

farba kolorowa  
GoodHome  
premium 
ściany i sufity 2,5 l
kod 744445
21,99/l

54,98 zł

21
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aluminiowy kij 
teleskopowy 

do wałka
kod 740043

24,98

pędzel płaski 
Diall 5 cm
kod 739714 

10,98

wałek  
do akryli  
Diall 23 cm
kod 739988 

24,98

praktyczna 
wskazówka

Zdejmij taśmę 
maskującą zaraz 

po nałożeniu 
ostatniej warstwy 

farby.

mydło malarskie 0,8 l
kod 774091

środek do zmywania,  
odtłuszczania i gruntowania  

ścian, sufitów i elewacji

8,98

gąbka z drapakiem
kod 743763

gąbka, której szorstką 
stroną zeskrobiesz, a gładką 

wyczyścisz i zetrzesz zabrudzenia

12,98

malowanie ścian 

rozcieńczalnik  
do farb olejnych  
i ftalowych 0,5 l 

kod 731118 

9,98

Przed malowaniem ścian warto poświęcić 
chwilę na ich odpowiednie przygotowanie. 
Dokładnie usuń z nich tłuszcz, kurz 
i pozostałości tapety. Nie zapomnij 
o uzupełnieniu dziur i pęknięć oraz 
zeszlifowaniu nierównego tynku.

przygotowanie

Nałóż farbę równomiernie na cały wałek. 
Aby pomalować trudno dostępne miejsca, 
zamontuj go na kiju teleskopowym. Zacznij 
od najwyższego punktu. Użyj pędzla, 
by pomalować krawędzie. 

nakładanie

Farbę na bazie wody łatwo zmyć wodą z mydłem.  
Po malowaniu farbą olejną lub na bazie rozpuszczalnika 
wyczyść pędzle odpowiednim środkiem. Wysuszone 
przechowuj włosiem do góry, a wałki – na leżąco.

czyszczenie

praktyczna 
wskazówka

Aby uzyskać lepsze 
krycie, malując, 
wykonuj ruchy  

jak przy pisaniu 
litery „W”, 

a następnie 
pionowe.

praktyczna 
wskazówka

Jeśli nie masz miejsca  
na przechowywanie 

mebli podczas  
remontu, przesuń  

je na środek  
pomieszczenia  

i przykryj folią 
– zapobiegnie 

to osadzaniu się  
na nich kurzu.

bawełniana osłona 
przeciwkurzowa  
kod 739754
z podłożem z tworzywa sztucznego Diall
wym. 367 x 274 cm

32,98

czyściwo  
papierowe 150 m
kod 744136
1 szt.

14,98

23
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https://www.castorama.pl/mydlo-malarskie-dragon-0-8-kg-id-1037391.html
https://www.castorama.pl/gabka-dekoracyjna-scieta-1szt-id-1103708.html
https://www.castorama.pl/pedzel-do-farby-akrylowej-diall-plaski-50-mm-id-1065240.html
https://www.castorama.pl/walek-do-akryli-diall-complete-23-cm-id-1091692.html
https://www.castorama.pl/rozcienczalnik-dragon-do-wyrobow-olejnych-i-ftalowych-0-5-l-id-14342.html
https://www.castorama.pl/plachta-malarska-diall-3-67-x-2-74-m-id-1092129.html
https://www.castorama.pl/kij-aluminiowy-100-200-cm-id-1092067.html
https://www.castorama.pl/papier-rolka-150m-id-1105158.html


Dobór odpowiedniego koloru 
ma ogromne znaczenie – może 
np. rozświetlić i wizualnie 
powiększyć pomieszczenie.
Pomożemy Ci w jego wyborze. 

Jeśli chcesz rozjaśnić wnętrze, 
wybierz odcienie bieli, 
kremowe albo żółte. Możesz  
też poeksperymentować  
z kolorami i wybrać jaśniejszą 
barwę z ciemnymi dodatkami 
lub pomalować mocniejszym 
odcieniem tylko dolną część 
ściany. To optycznie powiększy 
pomieszczenie.

Korzystaj z testerów farb  
i palet kolorów. Są dostępne 
w naszych sklepach. W ten 
sposób sprawdzisz, czy dany 
odcień Ci odpowiada. Jeśli 
nie, po prostu przemaluj ten 
fragment ściany. Wcześniej 
jednak sprawdź, jak wybrany 
kolor prezentuje się pod 
różnym kątem i w różnym 
świetle. 

jak kolor odmienia 
wnętrza?

praktyczna wskazówka
Jeśli malujesz ściany, warto pomyśleć 
również o odświeżeniu listew. 

24 25
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zalety
łatwe do utrzymania  
w czystości

mrozoodporne

odpowiednie do ścian i podłóg

dostępne w 4 różnych wymiarach: 
- 60 x 60 cm 
- 29,7 x 59,8 cm 
- 42 x 42 cm 
- 32,6 x 32,6 cm

płytki

27

zawsze
niskie ceny

gres 
konkrete 
kod 415922
wym. 60 x 60 cm  
antracyt
opak. 1,08 m²

49,98 zł/m2

27
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zobacz pełną  
ofertę płytek  

na castorama.pl

1

2

3

4

1. gres kontainer, kod 417228, wym. 79,7 x 79,7 cm, rektyfikowany, light grey, opak. 1,27 m2, 89,98/m2 

2. terakota fornace, kod 417167, wym. 49,4 x 49,4 cm, opak. 1,22 m2, 69,98/m2 

3. gres ultimate marble polish, kod 417269, wym. 60 x 60 cm, rektyfikowany, white grey, opak. 1,08 m2, 89,98/m2 

4. gres burgundy, kod 417251, wym. 30 x 60 cm, cream, opak. 1,08 m2, 44,98/m2  

5. terakota ceramstic, kod 412763, wym. 30 x 30 cm, biała, opak. 1,35 m2, 89,98/m2  
6. gres vintage oak, kod 417115, wym. 90 x 15 cm, naturalny, opak. 0,95 m2, 69,98/m2

płytki Podłoga to powierzchnia najbardziej 
eksploatowana przez domowników. 
Dlatego warto zwrócić uwagę, 
aby posadzki we wszystkich 
pomieszczeniach były nie tylko 
stylowe, ale także łatwe w czyszczeniu 
i wytrzymałe.

Naszą nową kolekcję zaprojektowaliśmy 
tak, by ułatwić dobranie płytek 
do określonego pomieszczenia.  
Mamy w ofercie terakotę,  
gres szkliwiony oraz gres szkliwiony 
barwiony w masie, dzięki czemu 
bez problemu wybierzesz rozwiązanie 
dla siebie.

Płytki imitujące drewno 
o kontrastujących 
ze sobą kolorach 
to odważny, a przy tym 
bardzo modny akcent. 

efekt drewna

1. gres norwegio, 
kod 417196, wym. 30 x 60 cm,  
szkliwiony, szary, opak. 1,44 m2, 24,98/m2 
2. gres pine wood, 
kod 417134, wym. 20 x 80 cm,  
biały, opak. 1,28 m2, 74,98/m2   
3. gres antic rustic wood, 
kod 417211, wym. 19,3 x 120,2 cm,   
natural, opak. 0,93 m2, 89,98/m2  
4. gres vintage oak,  
kod 417115, wym. 15 x 90 cm, 
natural, opak. 0,95 m2, 69,98/m2

29
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https://www.castorama.pl/gres-kontainer-80-x-80-cm-light-grey-1-27-m2-id-1106815.html
https://www.castorama.pl/gres-49-4x49-4-fornace-terr-1-22-id-1101393.html
https://www.castorama.pl/gr-60x60-ult-mar-w-g-polish-1-08-id-1101448.html
https://www.castorama.pl/gr-60x60-ult-mar-w-g-polish-1-08-id-1101448.html
https://www.castorama.pl/terakota-opp-white-30-x-30-cm-1-35-m2-id-45610.html
https://www.castorama.pl/gres-15x90-vintage-oak-nat-0-95m-id-1101159.html
https://www.castorama.pl/gres-norwegio-30-x-60-cm-grey-1-44-m2-id-1106829.html
https://www.castorama.pl/gres-20x80-white-1-28m2-id-1101306.html
https://www.castorama.pl/gres-antic-rustic-wood-20-x-120-cm-natural-0-93-m2-id-1106844.html
https://www.castorama.pl/gres-15x90-vintage-oak-nat-0-95m-id-1101159.html


1) Cieniowany łupek 
(shaded slate), szer. 300 
mm x dł. 600 mm, grubość 
7,5 mm  00,00 zł za m.kw. 
/ 00,00 zł za opakowanie, 
antracyt, 3663602677819   
2) Cieniowany łupek 
(shaded slate), szer. 300 
mm x dł. 600 mm, grubość 
7,5 mm  00,00 zł za m.kw. 
/ 00,00 zł za opakowanie, 
antracyt, 3663602675976   
3) Delikatny trawertyn 
(soft travertin), jasny, 
szer. 600 mm x dł. 300 
mm, grubość 8 mm  00,00 
zł za m.kw. / 00,00 zł 
za opakowanie. kość 
słoniowa, 3663602676119, 
30 x 604), prawdziwy 
trawertyn, różne formaty, 
szer. 610 mm x dł. 406 mm, 
grubość 12 mm  00,00 
zł za m.kw. / 00,00 zł za 
opakowanie, kremowy, 
3663602678465  

1) Cieniowany łupek (shaded slate), szer. 300 mm x dł. 600 mm, grubość 7,5 mm  00,00 zł za m.kw. / 00,00 
zł za opakowanie, antracyt, 3663602677819   2) Cieniowany łupek (shaded slate), szer. 300 mm x dł. 600 
mm, grubość 7,5 mm  00,00 zł za m.kw / 00,00 zł za opakowanie   3) Delikatny trawertyn (soft travertin), 
jasny, szer. 600 mm x dł. 300 mm, grubość 8 mm  00,00 zł za m.kw. / 00,00 zł za opakowanie, kość słoniowa, 
3663602676119 30 x 604), prawdziwy trawertyn, różne formaty, szer. 610 mm x dł. 406 mm, grubość 12 mm 
00,00 zł za m.kw. / 00,00 zł za opakowanie, kremowy, 3663602678465   5) Łupek (slate), szer. 590 mm x dł. 290 
mm, grubość 9,8 mm  00,00 zł za m.kw. / 00,00 zł za opakowanie, czarny 3663602676133   6) Delikatny wapień 
(soft lime stone), szer. 600 mm x dł. 300 mm, grubość 8 mm  00,00 zł za m.kw. / 00,00 zł za opakowanie, ciepły 
kremowy, 3663602676034   7) Naturalny biały piasek (natural white sand), 600 mm x 300 mm, grubość 8 mm  
00,00 zł za m.kw. / 00,00 zł za opakowanie, biały, 3663602676157  

imitacja 
kamienia
Doskonała 
alternatywa 
dla naturalnego 
kamienia, a przy 
tym zachowuje 
wszystkie 
jego walory 
estetyczne, 
nadając wnętrzu 
elegancki styl. 

Nic nie dorównuje elegancji 
marmuru. Z bogatej palety kolorów 
i wzorów wybierz wersję dla siebie.

imitacja 
betonu

Te płytki pasują  
do nowoczesnych, surowych 
wnętrz w stylu loftowym.

1

2
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41. gres metalized, kod 417216, wym. 29,7 x 59,7 cm,  
grey, opak. 1,42 m2, 99,98/m2 
2. gres konkrete, kod 415908, wym. 42 x 42 cm,  
ivory, opak. 1,23 m2, 39,98/m2 
3. gres hydrolic design, kod 417147, wym. 20 x 20 cm, 
black&white, opak. 1 m2, 99,98/m2 
4. gres hydraolic plain, kod 417144, wym. 20 x 20 cm, 
 light blue, opak. 1 m2, 99,98/m2 
5. gres konkrete decor, kod 416939, wym. 20 x 20 cm, 
opak. 1,36/m2, 69,98/m2

5

1. gres ultimate marble polish, kod 417273, wym. 60 x 60 cm,  
black, opak. 1,08 m2, 89,98/m2 
2. gres elegance marble, kod 417116, wym. 45 x 45 cm,  
beige/crema, opak. 1,42 m2, 54,98/m2 
3. gres elegance marble, kod 417119, wym. 30 x 60 cm,   
white, opak. 1,26 m2, 54,98/m2  
4. gres ideal marble, kod 417351, wym. 29,8 x 29,8 cm,  
grey, opak. 1,42 m2, 29,98/m2

1. gres soft travertin, kod 417262, wym. 30 x 60 cm, light ivory, opak. 1,26 m2, 49,98/m2 
2. gres natural, kod 417176, wym. 30 x 60 cm, white sand, opak. 1,08 m2, 53,98/m2 
3. gres slate, kod 417318, wym. 30 x 60 cm, see, opak. 1,08 m2, 74,98/m2 
4. gres natural, kod 417178, wym. 30 x 60 cm, greige, opak. 1,08 m2, 53,98/m2 
5. gres shaded, kod 417244, wym. 29,8 x 59,8 cm, anthracite, opak. 1,24 m2, 44,98/m2 
6. trawertyn classic trench, kod 430710, mix formatów, opak. 0,744 m2, 198/m2

imitacja 
marmuru

31
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https://www.castorama.pl/gres-metalized-30-x-60-cm-grey-1-42-m2-id-1106849.html
https://www.castorama.pl/gres-colours-konkrete-42-x-42-cm-ivory-1-23-m2-id-1066171.html
https://www.castorama.pl/gres-20x20-b-w-design-3-id-1101348.html
https://www.castorama.pl/gres-20x20-b-w-design-3-id-1101348.html
https://www.castorama.pl/gres-20x20-square-light-1-id-1101342.html
https://www.castorama.pl/gres-20x20-square-light-1-id-1101342.html
https://www.castorama.pl/gres-20x20-konkrete-decor-1-36-id-1092394.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417262+417176+417318+417178+417244+430710&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=417273+417116+417119+417351&o=0&l=47&s=-score


zaprawa wyrównująca 
EXTRA
kod 906077
25 kg, gr. warstwy 3–55 mm  
zużycie 1,5 kg/m2/mm  
wodoodporna, mrozoodporna
0,76/kg

18,98

praktyczna 
wskazówka

Odczekaj jeden dzień, 
aby fuga dobrze 

związała, po czym 
umyj podłogę wodą, 

używając mopa  
z mikrofibry. Dzięki 

temu lepiej zetrzesz 
osad z płytek i fugi.

mop  
z mikrofibry

kod 743935

14,98

zestaw gotowy 
do użycia Mapei  
kod 445682 

178,-

układanie płytek    na podłodze

Powierzchnia musi być płaska, równa 
i sucha. Należy użyć odpowiedniego 
kleju. Jeśli wcześniej była wyłożona 
innymi płytkami lub wykładziną, trzeba 
usunąć z niej resztki kleju.

przygotowanie

Po przygotowaniu powierzchni,  
rozprowadź klej za pomocą kielni,  
a następnie obrotowym ruchem 
przyklej płytkę. Użyj krzyżyków 
dystansowych, pozwolą one zachować 
równe odstępy między kafelkami. 

montaż

Dopasuj fugę do koloru płytek. 
Zadbaj też o jej wystarczającą ilość 
– w tym celu dokładnie przeczytaj 
opis na opakowaniu.

wykończenie

krzyżyki 
dystansowe 
Diall
kod 445907 
2 mm  
opak. 200 szt.

5,98

klej  
elastyczny

kod 446866

25 kg

39,98

paca zębata
kod 207398

wym. 13 x 27 cm
ząb 1 x 1 cm

26,98

urządzenie 
do cięcia płytek 
kod 446695  
60 cm 

178,-

fuga elastyczna Mapei
kod 446401

szara
2 kg

29,98

gąbka do 
fugowania Mapei 
kod 400667 

28,98/szt.

praktyczna 
wskazówka

Aby wyjść 
z pomieszczenia i nie 

chodzić po świeżo 
położonych płytkach, 

zacznij ich wykładanie 
od najdalszego kąta  

– skończysz wówczas 
przy drzwiach.

praktyczna 
wskazówka

Jeśli wykładasz 
płytkami podłogę  
w pomieszczeniu, 

do którego musisz mieć 
ciągły dostęp – np. 

w łazience lub w kuchni 
– możesz ułożyć 

najpierw jedną połowę 
powierzchni, a gdy 
wyschnie – drugą.

grunt Mapei
kod 445599

1 kg 

20,98
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=445599+445682&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=207398+446695&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=446401+743935&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/zaprawa-wyrownujaca-buildfix-25-kg-id-8262.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=445907+446866&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/gabka-do-fugowania-mapei-3m-id-84317.html


angielski prosty

prosty

przesunięcie o 1/3

karo

jodełka klasyczna

improwizuj z różnymi 
rodzajami fugi
Użycie odpowiedniej fugi może w prosty 
sposób odmienić wyłożoną płytkami podłogę. 
Aby powiększyć optycznie pomieszczenie, 
wybierz odcień fugi dopasowany do koloru płytek, 
uzyskasz wtedy wrażenie jednolitej powierzchni. 
Jeśli chcesz wyeksponować kształt i wielkość płytek, 
użyj fugi o kontrastującym kolorze.

wybierz format i wzór
Jakiej wielkości płytki chcesz mieć w korytarzu? 
Może połączysz różne wymiary, by uzyskać 
oryginalny efekt? Większe płytki optycznie 
powiększą pomieszczenie, mniejsze, 
np. z misternym wzorem, podkreślą  
indywidualny charakter wnętrza.  

nie bój się odważnych 
kolorów i tekstur
Szukasz płytek w mocnym kolorze czy wolisz 
stonowane barwy? Proste i subtelne czy może 
wzorzyste? W naszej ofercie znajdziesz kafelki 
niemal w każdym stylu. Lubisz naturalne 
materiały? Wybierz płytki tworzące efekt 
marmuru, kamienia, drewna lub betonu.

wybierz płytki 
eksperymentuj 
ze wzorami 

proste ułożenie

Zobacz 
pełną ofertę 

na stronie 
castorama.pl

zobacz pełną  
ofertę płytek  

na castorama.pl

Płytki podłogowe nie tylko dodają 
wnętrzu stylu, ale są także bardzo 
trwałe i wytrzymałe. Dzięki 
temu doskonale sprawdzają się 
w pomieszczeniach intensywnie 
używanych.

W naszej ofercie znajdziesz kafelki 
przeznaczone do układania w proste wzory 
liniowe, a także w cegiełkę, jodełkę i plecionkę. 
Stwórz podłogę jedyną w swoim rodzaju!

34 35
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lampa wisząca 
colours dulcis
kod 813426
dł. 80–132 cm
śr. 30 cm
gwint E27
aluminium

158,-

zadbaj  
o detale

obraz modernpik 
wi-fi
kod 745129
wym. 40 x 30 cm

29,98

grzejnik dekoracyjny 
faringdon II 
Blyss
kod 511665 
wym. 180 x 60 cm 
moc 1847 W 
podłączenie dolne

dostępny w kolorze białym  
i innym wymiarze

998,-

drzwi zewnętrzne 
jowisz auriga slim

kod 923546 
szer. 90 cm, gr. skrzydła 5,5 cm

kolory: orzech, antracyt 
ozdobne elementy ze stali 

szczotkowanej 
dwa zamki  

z wkładkami,  
klamka i próg  
w komplecie

998,-

klamka metro
kod 113364 

okrągła rozeta 
stal nierdzewna

49,98

listwa 
przypodłogowa 
z MDF 
GoodHome 
kod 319747
wym. 1,6 x 10 x 220 cm
biała

34,98

poduszka beryl
kod 741918
wym. 45 x 45 cm

44,98
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=745129+813426+113364+511665+741918+923546+319747&o=0&l=47&s=-score


grzejnik stalowy 
cv22 Idmar

kod 521337
wym. 60 x 60 cm

moc 781 W
podłączenie uniwersalne

antracytowy
10 lat gwarancji

398,-

drzwi  
przesuwne  
Form valla

kod 317690
wym. 247,5 x 77,2 cm 

lustro
białe

328/szt.

skrzydło drzwiowe toreno
kod 926519, szer. 70, 80 cm  
kredowobiałe, pełne, pokojowe, 
z podcięciem wentylacyjnym  
szer. 60 i 90 cm dostępne  
w wybranych sklepach

278,-

gniazdo 
lub łącznik 
pojedyncze 
Schneider 
kod 823678,  
kod 830243
kolor aluminium  
bez ramki

18,87

oczka okrągłe colours caius 
kod 827496

barwa ciepła biała 2700 K, gwint GU10, chrom  
śr. 86, wys. 25 mm, żarówki w komplecie, 

regulowana głowica, odpowiednie dla klasy 
energetycznej A++ do E, opak. 3 szt.

54,98

dywan  
meteo dupli
kod 417754
wym. 80 x 160 cm

118,-

lustro  
Jyvaskyla
kod 741430
wym. 60 x 148 cm

228,-

lampa wisząca  
works 
kod 827564
wym. 23 x 110 cm
gwint E27
metal, szkło
brązowa/rdzawa

228,-

obraz  
flaming  
czarny

kod 745234
wym. 21 x 30 cm

16,98

ramka simple
kod 740366 

wym. 18x24 cm 
różne elementy serii 

12,98

zamiokulkas 
zamiolistny 

(Zamioculcas 
zamiifolia)

kod 663397
wys. 65 cm,  

śr. doniczki 17 cm

29,98

osłonka  
miami

kod 611448
śr. doniczki 24 cm, 

antracytowa

49,98

ramka pojedyncza Schneider 
kod 823701, kolor aluminium, 12,48
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=823678+830243&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/oczka-okragle-colours-caius-gu10-chrom-3-szt-id-1068149.html
https://www.castorama.pl/foto-ramka-simple-18-x-24-cm-szara-id-1063970.html
https://www.castorama.pl/lustro-60x148-jyvaskyla-ag-id-1094876.html
https://www.castorama.pl/skrz-toreno-d-srebrz-pel-80p-id-1092517.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-stalowy-cv22-60-x-60-cm-antracyt-id-1107206.html
https://www.castorama.pl/dywan-meteo-dupli-80-x-160-cm-zloty-id-1116164.html
https://www.castorama.pl/works-lampa-w-1x60w-e27-rdza-id-1056758.html
https://www.castorama.pl/obraz-21x30-flaming-czarny-id-1107045.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=663397+611448&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/drzwi-przesuwne-valla-lustro-247-5-x-77-2-cm-biale-id-1094739.html


placeholder dla 
obrazu

6766 4140

Cecylia i Piotr

nowa 
odsłona 
Ciemna sypialnia i sąsiadująca 
z nią łazienka mają już swoje 
lata. Potrzebują kompleksowej 
metamorfozy.  
Warto też wymienić podłogę 
i pomalować ściany.

projekt – sypialnia

lista zakupów: nowoczesne płytki łazienkowe 
drewniana podłoga 
farba do ścian w ciepłej niebieskiej tonacji 
modne, oryginalne poduszki

poznaj 
całą 

historię

https://www.castorama.pl/2019 
/sypialnia-nowa-odslona

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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Wytrzymałe 
płytki z dekorem 
doskonale 
sprawdzają się 
w łazience.

Łatwe w montażu 
półki to znakomite 
miejsce zarówno 
na książki, jak 
i elementy 
dekoracyjne.

lampa wisząca 
pola
kod 829629
wym. 35 x 100 cm
gwint E27
stal lakierowana
biała

89,98

lampa  
biurkowa  
herpe
kod 829963
wym. 12 x 39 cm
gwint E27
czarna/miedziana

89,98

stwórz  
własną oazę 
spokoju
Jeśli Twoja sypialnia najlepsze lata  
ma już za sobą, a ściany i podłogi  
wymagają odświeżenia, to czas  
na remont! Udowadniamy, że można go 
wykonać bez zmiany układu pomieszczeń.

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/pola-l-lampa-w-1x60w-e27-bialy-id-1096615.html
https://www.castorama.pl/lampka-gabinetowa-herpe-1-x-60-w-e27-czarna-id-1106374.html


 Telefon 0333 0143 105

Przynieś 
do sklepu 
przedmiot, 
a my idealnie 
dopasujemy 
do niego kolor 
farby.

gres hydrolic circle 
kod 417150

wym. 20 x 20 cm
niebieski matowy

opak. 1 m2

99,98/m2

deska podłogowa lita visby 
kod 318996

wym. 9 x 120 cm, gr. 15 mm 
naturalne drewno dębowe olejowane 

0,864 m/opak.

138/m2

efekt? 
ciepłe  
i nowoczesne 
wnętrze 
Wyraziste niebieskie ściany tworzą 
atmosferę spokoju. Odcień jest taki  
sam, jak na płytkach w łazience  
– został dobrany na zamówienie 
i przygotowany w mieszalniku 
w sklepie. Dzięki temu kolor subtelnie 
przechodzi z jednego pomieszczenia  
do drugiego.

Przejście między 
pomieszczeniami 
jest łagodne 
– drewnianą podłogę 
oddziela od płytek 
dyskretny próg.

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=318996+417150&o=0&l=47&s=-score


4746

zawsze
niskie ceny

deska podłogowa 
lita visby
kod 318996
wym. 9 x 120 cm
gr. 1,5 cm 
0,864 m/opak.
naturalne drewno dębowe 
olejowane

138 zł/m2

podłogi 
drewniane

zalety
doskonałe do miejsc  
często używanych

zabezpieczone olejem  
o matowym wykończeniu 
podkreślającym cechy 
drewna

wytrzymałe, odpowiednie  
do renowacji – cyklinowania  
i ponownego olejowania

cięte z jednego bloku drewna 
dębowego pozyskanego  
w sposób odpowiedzialny  
i nienaruszający środowiska

47
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https://www.castorama.pl/deska-15x90-visby-olejo-0-864m2-id-1100865.html


zobacz pełną  
ofertę desek  

na castorama.pl

deska podłogowa z naturalnego litego  
drewna dębowego

zabezpieczona 
lakierem  
lub olejem

do montażu  
na klej  
do parkietu

z dożywotnią 
gwarancją

deska podłogowa z naturalnego litego  
drewna sosnowego

deska podłogowa z naturalnego litego  
drewna tekowego

lite drewno 
zabezpieczona 
lakierem 

do montażu  
na gwoździe

z dożywotnią 
gwarancją

zabezpieczona 
lakierem

do montażu  
na klej do 
parkietu

naturalnie 
wodoodporna

z dożywotnią 
gwarancją

Jeśli szukasz do domu luksusowego i naturalnego wykończenia, lite 
drewno będzie doskonałym wyborem. Aby uzyskać ponadczasowy 
efekt, wybierz podłogę z nowej kolekcji GoodHome. Nasze deski 
wykonane są z jednolitych fragmentów drewna. Mają różne 
wykończenia i doskonale sprawdzają się we wnętrzach, takich jak 
pokoje dzienne i sypialnie. Są proste w montażu, a dodatkowo można 
je wyszlifować, wypolerować i zabezpieczyć, by zachowały swój 
charakter na wiele lat. 

1

2

2

2 3 4

5

1 deska podłogowa  
z drewna litego lysekil
kod 318990 
dł. w miksie 30–200 cm
gr. 20 mm
dębowa, lakierowana
opak. 1,56 m²
198/m², 308,88/opak.

2 deska podłogowa  
z drewna litego
kod 321584 
dł. w miksie 30–120 cm, szer. 13 cm
gr. 15 mm
dębowa, lakierowana, 
lekko szczotkowana
opak. 1,092 m²
158/m², 172,54/opak.

3 deska podłogowa  
z drewna litego skara
kod 318943 
dług. w miksie: 30–120 cm, szer. 15 cm
gr. 15 mm
dębowa, lakierowana, szczotkowana
opak. 1,80 m²
228/m², 410,40/opak.

4 deska podłogowa  
z drewna litego grana
kod 318989 
wym. 200 x 12 cm
gr. 20 mm
sosnowa
opak. 0,96 m²
99,98/m², 95,98/opak.

5 deska podłogowa  
z drewna litego surin
kod 318949 
wym. 120 x 12 cm
gr. 12 mm
teak
opak. 1,152 m²
178/m², 205,06/opak.
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młotek 
gumowy 
Magnusson
kod 213966
dł. całkowita 32 cm
obuch 10 x 6 cm

18,98

praktyczna 
wskazówka

Jeśli 
zastanawiasz się 

nad ogrzewaniem 
podłogowym, 

przed jego kupnem 
sprawdź, czy masz 

odpowiedni  
podkład.

praktyczna 
wskazówka

Układanie 
podłogi może 

być wyzwaniem 
dla twoich kolan. 

Zaopatrz się 
więc w parę 

nakolanników 
– zamortyzują 

nacisk na stawy.

praktyczna 
wskazówka

Progi podłogowe 
maskują szczeliny 

i wyrównują różnice  
w wysokości między 

sąsiadującymi ze sobą 
pomieszczeniami.

podłoga z litego   drewna

Większość drewnianych 
podłóg wymaga podkładów, 
które zapewniają amortyzację, 
wyciszenie i izolację. Rodzaj 
podkładu zależy od typu podłogi 
oraz rodzaju powierzchni, na której 
będą układane deski.

przygotowanie

Sposoby łączenia desek 
różnią się w zależności 
od producenta – koniecznie 
sprawdź instrukcje montażu.

montaż

Po wybraniu desek należy przemyśleć kilka 
dodatkowych kwestii, np. wykończenie podłogi. 
Ozdobne listwy i sztukaterie maskują szczeliny między 
brzegami desek a ścianami.

wykończenie

podkład z korka
kod 310635

wym. 100 x 1000 cm
gr. 2 mm

pokrycie 10 m2

do montażu na klej

9,98/m2

mata grzejna pod podłogę 
drewnianą Blyss
kod 521064
2 m2

przeznaczona pod podłogi z drewna,  
PVC, wyłożone panelami laminowanymi  
lub wykładzinami 
możliwość sterowania termostatem
dostępne różne długości

248,-

dobijak metalowy  
do podłóg Magnusson
kod 318407

39,98

dobijak do podłóg 
drewnianych z klockiem 
Magnusson  
kod 318401
1 x drążek, 1 x klocek montażowy i 20 x klin

51,98

profil progowy 
aluminiowy 4w1 
kod 319225
wym. 3 x 93 cm
srebrny matowy

13,98

dekoracyjna listwa 
przypodłogowa z MDF 

GoodHome
kod 319744

wym. 1,6 x 9 x 220 cm
biała

22,98

podkład z pianki 
z polistyrenu 
ekstrudowanego  
Diall 5 m
kod 310630
dług. 79 cm  
szer. opak. 62 cm
pod podłogę  
pływającą

5,98/m2
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5352

zawsze
niskie ceny

gres hydrolic circle
kod 417150
wym. 20 x 20 cm
niebieski matowy  
opak. 1 m2

99,98 zł/m2 

zalety
wytrzymałe i łatwe 
do utrzymania w czystości 
szkliwo

rektyfikowane krawędzie 
zapewniające estetyczne 
wykończenie 

dostępne w 8 wzorach 

odpowiednie do pomieszczeń 
z ogrzewaniem podłogowym

płytki 
podłogowe

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019
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Daj się ponieść wyobraźni i dodaj swoim wnętrzom ciekawego 
charakteru. Wybierz spośród mozaik i geometrycznych wzorów, 
dzięki którym w indywidualnym stylu wykończysz ściany, podłogę 
w łazience lub obudujesz kominek.

praktyczna 
wskazówka
Najpierw 
przyłóż płytki 
bez kleju, aby 
wypróbować 
ich najlepsze 
ułożenie. 

oryginalny patchwork
Wielobarwne płytki na kuchennej podłodze 

rozweselą i ożywią pomieszczenie, nadając mu 
nowe, cieplejsze oblicze.

łazienka w nowym 
wydaniu
Co powiesz na ścianę 
wykończoną płytkami 
dekoracyjnymi? Nie tylko nada 
pomieszczeniu głębi, ale też 
stworzy punkt centralny.

drugie życie kominka
Odpowiednio dobrane płytki 
unowocześnią wygląd kominka  
i na nowo podkreślą jego znaczenie. 
To duża zmiana przy stosunkowo 
niewielkim wysiłku. Dzięki niej nadasz 
całemu wnętrzu wyjątkowy charakter. 

wejście w wielkim stylu
Płytki do przedpokoju powinny 
być nie tylko odporne na uszkodzenia, 
ale także estetyczne. Nasza wyjątkowo 
bogata gama wzorów i rozwiązań 
kolorystycznych z pewnością 
Cię zachwyci. 

gres hydrolic circle, kod 417147, wym. 20 x 20 cm,  
czarno-białe matowe, opak. 1 m2, 99,98/m2  

gres hydrolic, kod 417146, wym. 20 x 20 cm,  
czarno-biały matowy, opak. 1 m2, 99,98/m2

gres hydrolic flower, kod 417151,  
wym. 20 x 20 cm, niebieski matowy, opak. 1 m2, 99,98/m2 gres konkrete, kod 416939, wym. 20 x 20 cm, 

czarno-białe matowe, opak. 1,36 m2 , 69,98/m2

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/gres-20x20-konkrete-decor-1-36-id-1092394.html
https://www.castorama.pl/gres-20x20-b-w-design-3-id-1101348.html
https://www.castorama.pl/gres-20x20-b-w-design-2-id-1101346.html
https://www.castorama.pl/gres-20x20-color-design-2-id-1101356.html


farby kolorowe  
z mieszalnika

krok  
po kroku

obejrzyj go 
w różnym świetle 
i dopasuj do innych 
odcieni

2
1 znajdź swój 

ulubiony kolor

3 przyjdź z wybranym  
przez siebie 
kolorem  
do stanowiska 
mieszania farb

4 wybierz rodzaj 
farby do wnętrz  
lub na zewnątrz 
oraz jej pojemność, 
a my przygotujemy 
ją w kilka minut

Masz konkretną wizję pomieszczenia, w którym planujesz remont? 
Chcesz zgrać z nią kolor ścian? Dzięki naszej usłudze mieszania 
farb uda Ci się to bez problemu – niezależnie od wielkości i rodzaju 
malowanej powierzchni. 

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

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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usługa dokładnego 
dopasowania 
i mieszania kolorów
Możesz wybrać gotowe kolory 
albo pokazać nam próbkę 
o wielkości choćby 2 mm,  
a my w ciągu kilku minut 
stworzymy dla Ciebie  
idealny odcień. 

Przynieś dowolny 
przedmiot,  
do którego chcesz 
dopasować kolor 
– może to być 
poduszka, ulubiona 
zabawka czy 
doniczka  
na kwiaty.

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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w stylu  
art deco 
Oryginalny styl i energia wspaniałych,  
dekadenckich lat 20. mogą zagościć 
w Twoim mieszkaniu. Dzięki nasyconym  
kolorom, aksamitnym fakturom i wyrazistym 
geometrycznym wzorom wnętrze nabierze 
dynamiki, a roślinne motywy dodadzą mu głębi.

1. tapeta winylowa na flizelinie astilbe, kod 745903, 64,98 

2. poduszka panaji, kod 745847, wym. 40 x 40 cm, szara, 44,98    
3. zasłona pahea, kod 745841, wym. 135 x 260 cm, 168/szt. 

4. poduszka pahea, kod 745839, wym. 45 x 45 cm, zielononiebieska, 49,98 
5. tapeta winylowa na flizelinie cornus, kod 745902, 39,98   
6. poduszka panaji, kod 745846, wym. 40 x 40 cm, czarna, 44,98  
7. tapeta winylowa na flizelinie astilbe, kod 745898, 64,98  
8. poduszka panaji, kod 745844, wym. 40 x 40 cm, ciemnozielona, 44,98

7

8

4

6

1

3

2

3

1 tapeta winylowa  
na flizelinie nivosa
kod 745900
59,98 

4 tapeta winylowa  
na flizelinie lunaria
kod 745899
64,98

7 poduszka  
pahea
kod 745837
wym. 45 x 45 cm
49,98

2 tapeta winylowa  
na flizelinie allium
kod 745901
64,98 

5 zasłona  
pahea
kod 745838 
wym. 135 x 260 cm
168/szt. 

6 poduszka  
pahea
kod 745836
wym. 45 x 45 cm
49,98 

3 tapeta winylowa  
na flizelinie astilbe
kod 745903
64,98 

8 poduszka  
guhajar
kod 745843
wym. 50 x 30 cm
49,98

1

4

6 7

8

5

2

5
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Chcesz zadbać 
o prywatność w swoim 
domu? A może wolisz 
regulować ilość światła 
wpadającego do wnętrza 
za dnia? Dzięki naszym 
rozwiązaniom możesz 
spełnić oba pragnienia.

zobacz pełną  
ofertę zasłon  

na castorama.pl.

prywatność 
a światło naturalne

praktyczna 
wskazówka
Zasłona 
chroniąca  
przed chłodem  
w zimie utrzyma  
w pokoju ciepło 
i jednocześnie 
zapewni pełną 
prywatność 
oraz zablokuje 
dostęp światła 
słonecznego.

roleta rzymska 
soyo
kod 744072 
wym. 120 x 160 cm

128/szt.

wysoki stopień 
zaciemnienia
pełna prywatność
blokada światła dziennego

firana yena
kod 742214
wym. 140 x 260 cm

49,98/szt.

niski stopień 
zaciemnienia
niska prywatność
filtruje światło dzienne

zasłona  
klama
kod 741594
wym. 140 x 260 cm

89,98/szt.

średni stopień 
zaciemnienia 
średnia prywatność
w ciągu dnia

zasłona 
zaciemniająca 
thermo vestris
kod 741625
wym. 140 x 260 cm

118/szt.

wysoki stopień 
zaciemnienia
pełna prywatność
blokada światła dziennego 
i izolacja termiczna

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019
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zadbaj  
o detale

skrzydło drzwiowe madisen
kod 926830

szer. 70 i 80 cm, białe, lakierowane
pełne, pokojowe, 

z podcięciem wentylacyjnym
lakier ekologiczny

szer. 60 i 90 cm dostępne w wybranych 
sklepach

298,-

zasłona novan
kod 744118
wym. 140 x 260 cm

128/szt.

klamka gabi
kod 121842

kwadratowa rozeta
 dostępna w różnych kolorach

48,98

lampa wisząca  
harley

kod 831061
wym. 36 x 102 cm

gwint E27
biała

278,-

umywalka 
ceramiczna 

GoodHome scalea 
nablatowa

kod 509908
śr. 35 cm

10 lat gwarancji

168,-

poduszka hiva
kod 741882

wym. 60 x 60 cm

39,98

poduszka topaze
kod 741759
wym. 45 x 45 cm

49,98

bateria 
umywalkowa 
wysoka GoodHome 
coggia
kod 518757
łatwy do czyszczenia  
gumowy perlator  
korek klik-klak
10 lat gwarancji

248,-

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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klamka clara
kod 119566 
dostępna w różnych kolorach

34,98

poduszka  
pahea
kod 744134
wym. 45 x 45 cm 
brązowa

49,98

poduszka 
lolite
kod 741580
wym. 45 x 45 cm

49,98

poduszka 
chennai
kod 741911
wym. 45 x 45 cm

54,98

1. poduszka cristal, kod 741579, wym. 45 x 45 cm, 39,98  
2. poduszka hiva, szara, kod 741885, wym. 60 x 60 cm, 39,98 
3. poduszka wabana, szara, kod 741895, wym. 45 x 45 cm, 29,98 
4. zasłona jalna, kod 741716, wym. 140 x 260 cm, szara, 54,98/szt.  
5. zasłona danville, kod 744106, wym. 140 x 260 cm, ecru, 118/szt.  
6. zasłona luena, kod 741905, wym. 140 x 260 cm, szara, 69,98/szt. 
7. zasłona wabana, kod 741860, wym. 140 x 260 cm, szara, 59,98/szt.  
 
 

dywan bella
kod 417511 różowy 

kod 417508 beżowy
kod 417510 szary 
wym. 53 x 80 cm 

dostępne w różnych  
kolorach i wymiarach

79,98

fotorama 
kod 737778
wym. 21 x 30 cm
biała 
różne elementy 
serii

14,98

skrzydło  
drzwiowe  

trame
kod 915003

szer. 70, 80 cm 
białe 

pełne, pokojowe,  
z podcięciem wentylacyjnym  

szer. 60 i 90 cm dostępne  
w wybranych sklepach

278,-

półka Form rigga
kod 318222

wym. 60 x 19 x 1,8 cm
biała

dostępne inne  
wymiary i kolory

17,98

lampa wisząca 
tango cooper
kod 827872
wym. 41 x 50 cm
gwint 5 x E27
miedziana

178,-

4 5 76

3

1

2
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https://www.castorama.pl/2019 
/pokoj-dzienny-we-wlasnym-stylu

Oto pokój dzienny w wynajmowanym 
mieszkaniu. Na suficie znajduje 
się plama, której Agnieszka 
i Kuba bardzo chcą się pozbyć. 
Nadarza się więc doskonała 
okazja, by nadać pomieszczeniu 
indywidualny charakter. 

Agnieszka i Kuba

lista zakupów:
farby w kontrastujących kolorach
oświetlenie w stylu skandynawskim
rośliny do wnętrz
poduszki
podłogi laminowane

poznaj 
całą 

historię

we własnym 
stylu 

projekt – pokój dzienny

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

wstawić grafikę

Trwałe  
i łatwe  
w montażu 
panele 
laminowane 
doskonale 
sprawdzają 
się w pokoju 
dziennym. 

Puść wodze fantazji 
– wybieraj spośród 
80 kolorów farb 
GoodHome! 

Local 
content

lampa  
wisząca muza

kod 826334 
wym. 11 x 45-95 cm

gwint E27 
biała/złota/drewno

118,-

farba kolorowa  
GoodHome premium  
ściany i sufity 2,5 l
kod 744561,  
santa fe  
21,99/l

54,98

farba kolorowa 
GoodHome 

premium  
ściany i sufity 2,5 l

kod 744501
limerick  

21,99/l

54,98

twoja 
przestrzeń
Wynajmowane mieszkanie wcale nie musi być 
nudne i bez wyrazu. Akcesoria w odważnych 
kolorach ożywią każdą neutralną przestrzeń, 
a dzięki farbie dobrej jakości zakryjesz 
irytujące plamy na ścianach i suficie.

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

efekt?
salon jedyny 
w swoim 
rodzaju
Postanowiliśmy zerwać z tradycją  
i zamiast pomalować ściany na jeden 
kolor, ożywiliśmy pomieszczenie 
geometrycznymi kształtami w dwóch 
barwach – żółtej i różowej. Wzór  
znajduje się nie tylko na ścianie  
– zachodzi też na sufit. panel podłogowy 

laminowany  
rockhampton 

kod 317539
wym. 128,5 x 19,2 cm 

klasa AC4, gr. 7 mm
opak. 2,47 m2

do pomieszczeń o średnim 
natężeniu ruchu

74,05/opak.

29,98/m2

Dobierz akcesoria 
do kolorystyki 
wnętrza. Dzięki 
temu poczujesz się 
naprawdę u siebie. 

farba kolorowa  
GoodHome premium 

ściany i sufity 2,5 l
kod 744463 

kyoto 
21,99/l

54,98

farba kolorowa  
GoodHome premium  

ściany i sufity 2,5 l
kod 744471

gran via 
21,99/l

54,98

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/good-home-durable-gran-via-2-5l-id-1105471.html
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Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

farba kolorowa 
GoodHome premium 

ściany i sufity 
kod 744540

brooklyn 
21,99/l

54,98

łuszcząca się 
farba
Po zeskrobaniu resztek starej 
farby, wyszlifowaniu  
i pokryciu farbą podkładową  
lub gruntem, pomaluj ścianę 
kolorem, który ożywi ją na lata.

Farba GoodHome jest wyjątkowo 
trwała, odporna na zmywanie, 
plamy oraz szorowanie. 

farba kolorowa 
GoodHome premium 
ściany i sufity 2,5 l
kod 744609
ottawa
21,99/l

54,98

ściany i sufity
– częste problemy 

szpachla naprawcza Diall 
kod 740838
1 kg
gotowa do użytku
biała

14,98

drobne pęknięcia
Bez problemu skorygujesz je gotową szpachlą.  
Po jej wyschnięciu wyszlifuj dobrze 
powierzchnię i nałóż grunt. Dzięki temu ściany 
będą wyglądały jak nowe. 

Szpachla wygładza pęknięcia i nierówne 
powierzchnie. Efektywnie pokrywa nawet 
mocne, wyraziste kolory. Jest odporna 
na kurczenie i pękanie.

ślady  
po kredkach
Nasze farby bez problemu 
pokrywają wszelkie 
zabrudzenia. 

Są wyjątkowo wytrzymałe, 
odporne na zmywanie 
i szorowanie. 

plamy z wilgoci
Zamalujesz je naszą farbą  
do maskowania  
niedoskonałości sufitów.  
Zapobiega ona przenikaniu 
starych plam i pojawianiu  
się nowych.

Jest odporna na zmywanie, 
dzięki czemu usuniesz  
z niej zachlapania i plamy. 
Łatwo ją zamalować. 

farba do maskowania 
niedoskonałości sufitów 

GoodHome 2,5 l
kod 742329

23,99/l

59,98

7574
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7776

farba

zalety
odporna na zmywanie, 
plamy i szorowanie

odpowiednia także do powierzchni 
drewnianych oraz metalowych 
(po zastosowaniu właściwego gruntu)

z wysokim współczynnikiem odbicia 
światła, dzięki czemu wspaniale 
rozjaśnia pomieszczenie

zawsze
niskie ceny

farba biała 
GoodHome  
premium 
perfekcyjna biel 10 l
kod 742323 
12,8/l

128 zł

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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niska rozdz.nie możesz 
znaleźć grafiki?

nasze ulubione 
palety kolorów

Dopasowanie kolorystyki do wnętrza nie jest łatwą sprawą. Dlatego 
przygotowaliśmy paletę naszych ulubionych odcieni. Sprawdzi się niezależnie 
od tego, czy wolisz łagodne kolory czy też chcesz stworzyć kontrast między 
ścianami a podłogą. 

głębokie 
odcienie
przytulna 
aranżacja
Granatowe barwy  
to mocne akcenty, które stworzą  
przytulną przestrzeń.

cieliste 
beże
optyczne 
powiększenie 
Te kolory rozświetlą 
pomieszczenie, a także 
sprawią, że wyda się 
przestronne i ciepłe.

kontrastujące  
barwy
indywidualny 
charakter
Ciemniejsze odcienie na ścianach  
w połączeniu z jaśniejszymi  
podłogami podkreślą oryginalny  
styl Twojego wnętrza.

GoodHome santa fe 

GoodHome liberty GoodHome antibes

7978
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testery
Przed rozpoczęciem malowania 
kup kilka testerów, pomaluj 
nimi kartki papieru i umieść 
je w pokoju, w miejscach 
o zróżnicowanym oświetleniu.

broszury
Szukasz inspiracji?  
W naszych sklepach 
znajdziesz broszury z pełną 
paletą farb dla różnych 
zastosowań.

próbki
Odwiedź w naszym sklepie 
stanowisko mieszania farb. 
Otrzymasz tam próbki 
kolorów, które możesz 
zabrać ze sobą. Okienko 
w dolnej części próbki 
umożliwia porównywanie 
i dopasowywanie barw.

pomagamy 
dobierać kolory 
Wiemy, że dobranie właściwego koloru jest niezwykle ważne i nie ma tu miejsca 
na pomyłkę. Dlatego stworzyliśmy narzędzia, które Ci w tym pomogą.

8180
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8382

zawsze
niskie ceny

panele podłogowe 
laminowane 
rockhampton
kod 317539
wym. 128,5 x 19,2 cm
klasa AC4, gr. 7 mm
opak. 2,47 m2, 74,05 zł/opak.

29,98 zł/m2

zalety
doskonałe do miejsc  
często używanych

łatwe w konserwacji

odpowiednie do ogrzewania 
podłogowego

lat

gwa ra n cji

10

podłogi 
laminowane

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-rockhampton-2-47-m2-id-1057369.html


podstawowe panele laminowane

standardowe panele laminowane

zaawansowane panele podłogowe laminowane

Panele podłogowe laminowane

Poszukujesz podłogi twardej, wytrzymałej i odpornej na zaplamienie? W 
naszej ofercie znajdziesz ich wiele – w różnych wzorach i wykończeniach. 
Stwórz naturalny efekt z użyciem różnych gatunków drewna – np. dębu, 
buku i sosny. Możesz także stworzyć ciekawy efekt drewna – np. drewno z 
odzysku, parkiet lub drewno malowane –  bądź imitację innych materiałów – 
np. naturalnego kamienia, łupka lub piaskowca.

Laminowane panele podłogowe są łatwe w utrzymaniu w czystości oraz 
w konserwacji. Mają grubość od 6 do 12 mm i nadają się do ogrzewania 
podłogowego.

Przy ich wyborze sprawdź klasę ścieralności (najczęściej oznaczoną 
symbolem AC). Klasa ta określa wytrzymałość laminatu w testach 
ścieralności, a także jego odporność na plamienie, uderzenia, przypalanie 
i puchnięcie pod wpływem wilgoci. Najniższą wartością w skali jest AC1, a 
najwyższą – AC6. Innymi słowy: im liczba przy symbolu jest wyższa, tym 
laminat jest bardziej wytrzymały.

Klasa ścieralności (AC) naszych paneli laminowanych wynosi od AC3 do AC5. 
Oznacza to, że wszystkie nadają się do intensywnego użycia w domu i można 
nimi wyłożyć podłogę w każdym pomieszczeniu. Panele o klasie ścieralności 
AC4 i AC5 doskonale sprawdzą się także w pomieszczeniach komercyjnych, 
takich jak biura.

Przy wykładaniu paneli laminowanych pamiętaj o podkładzie.

Na ilustracji przedstawiono 4 warstwy laminowanych paneli podłogowych.

Panele podłogowe laminowane mają 4 warstwy:

    papier podkładowy – zapewniający stabilność

    płyta pilśniowa o wysokiej gęstości (HDF) z drewnem posiadającym 
certyfikat FSC lub PEFC

    papier z wybranym wzorem bądź efektem

    przezroczysta, ochronna warstwa wierzchnia

panele 
laminowane

Trzy rodzaje laminowanych paneli podłogowych

Szukasz klasycznych rozwiązań w przystępnej cenie?  
Nowa gama paneli laminowanych GoodHome 
to różnorodność, trwałość, łatwość czyszczenia i prosty 
montaż. Znajdź wzór pasujący do Twojego domu. 

klasa ścieralności: AC3 
gwarancja: 5–10 lat
montaż: dwustronny 
na klik
powierzchnia:  
struktura drewna
grubość: 6–7 mm
doskonałe do miejsc 
rzadziej używanych

klasa ścieralności: AC4 
gwarancja: 15 lat
montaż: dwu- lub 
czterostronny na klik
powierzchnia:  
struktura drewna lub 
synchroniczna
grubość: 7–8 mm
doskonałe do miejsc 
często używanych

klasa ścieralności: AC5 
gwarancja: 20 lat

montaż: czterostronny 
na klik
powierzchnia: struktura 
drewna synchroniczna 
lub glossy
grubość: 10–12 mm
rodzaj wykończenia: 
ścięte (fazowane)

doskonałe do miejsc 
bardzo często 
używanych

1 2 3 4 5

5 panele podłogowe 
laminowane newlyn
kod 319081
wym. 138 x 24,4 cm
klasa AC5, gr. 10 mm, 4 V-fuga
struktura synchroniczna
opak. 1,684 m²
56,98/m²
95,95/opak.

4 panele podłogowe 
laminowane addington
kod 317510
wym. 128,6 x 19,4 cm
klasa AC4, gr. 8 mm
opak. 1,996 m²
35,98/m²
71,82/opak.

3 panele podłogowe 
laminowane goldcoast
kod 317529
wym. 128,5 x 19,2 cm
klasa AC3, gr. 7 mm
opak. 2,47 m²
24,98/m²
61,70/opak.

2 panele podłogowe 
laminowane albury
kod 317534
wym. 128,5 x 19,2 cm
klasa AC4, gr. 7 mm
opak. 2,47 m²
29,98/m²
74,05/opak.

1 panele podłogowe 
laminowane dunwich 

kod 319089
wym. 128,6 x 28,2 cm
klasa AC4, gr. 8 mm, 4 V-fuga
opak. 2,176 m²
39,98/m²
87/opak.

6 panele podłogowe 
laminowane dąb savoyen
kod 319049
wym. 128,5 x 19,5 cm
klasa AC3, gr. 6 mm
opak. 3,014 m2

16,98/m2

51,18/opak.

6
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praktyczna 
wskazówka

Jeśli  
podłoga jest  

bardzo nierówna,  
użyj podkładu  

o grubości 
przynajmniej  

6 mm.

praktyczna 
wskazówka

Przycinasz  
panele w domu? 

Zadbaj o dobrą  
wentylację 

pomieszczenia.

 

folia  
paroizolacyjna Diall
kod 310632
wym. 200 x 1000 cm
gr. 0,15 mm 
pow. 20 m²

1,98/m2

przymiar  
Magnusson
kod 318355

29,98
zestaw do montażu 
podłóg drewnianych 
Magnusson
kod 318400
w zestawie: dobijak, klocek montażowy, 
18 klinów

22,98

urządzenie do cięcia 
paneli 10 mm

kod 318405

148,-

praktyczna 
wskazówka
Przyklejając listwy  

do ściany, zachowaj 
niewielki odstęp  

od podłogi. Dzięki 
temu zachowa ona 

elastyczność.

podkład z włókna  
drzewnego Diall
kod 310668 
wym. 79 x 59 cm 
gr. 5 mm 
pow. 6,99 m²
opak. 15 szt.

6,28/m2

profil progowy 
aluminiowy 4w1 
GoodHome
kod 319337
wym. 93 x 3,7 cm, efekt drewna,  
wyrównywanie różnic poziomów

29,98

profil T łączący 
GoodHome

kod  319278
wym. 93 x 14 x 8 cm

efekt drewna
dąb naturalny

12,98

Większość paneli laminowanych 
wymaga podkładów, które 
zapewniają amortyzację, 
wyciszenie i izolację. Mogą 
także zabezpieczać podłogę 
przed wilgocią i niwelować 
nierówności powierzchni.

przygotowanie

Sposoby łączenia paneli nieco się 
różnią, więc zawsze czytaj dołączone 
instrukcje montażu. Dwa najczęstsze 
systemy montowania na klik to system 
klasyczny – 2G („angle-angle”), 
oraz 5G (znany także jako „drop-lock” 
lub „push-click”).

montaż

Listwy wykończeniowe lub ozdobne 
pozwalają ukryć szczeliny między 
krawędziami paneli a ścianami.  
Zasłonią także nieestetycznie 
wyglądające kable.

wykończenie

podkład z pianki 
z polistyrenu 

ekstrudowanego Diall
kod 310629

wym. 1,18 x 12,7 m
gr. 2,2 mm 
pow. 15 m²

3,98/m2

listwa przypodłogowa 
MDF GoodHome
kod 319949
wym. 9 x 1 x 220 cm
efekt drewna

27,98

panele podłogowe laminowane
Projekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=310668+310629&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=318355+318400&o=0&l=47&s=-score
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https://www.castorama.pl/membrana-paroizolacyjna-diall-20-m2-id-1050109.html
https://www.castorama.pl/urzadzenie-do-ciecia-paneli-10mm-id-1095020.html
https://www.castorama.pl/profil-4w1-pro-37x930-decor-255-id-1108595.html


lampa  
wisząca  

tantum
kod 829416

wym. 48 x 100 cm
gwint 3 x E27

jasny buk

348,-

klamka balen
kod 110233
okrągła rozeta  
dostępna  
w różnych kolorach

25,98

lampa  
stołowa  
adrian
kod 827712
wym. 13 x 21,5 cm
gwint E27

198,-

poduszka sagar
kod 741919
wym. 45 x 45 cm

59,98

poduszka  
novan
kod 744130
wym. 40 x 60 cm

44,98

poduszka paddy
kod 741921
wym. 45 x 45 cm

49,98

zasłona  
taowa

kod 741739
wym. 140 x 260 cm

148/szt.

zadbaj 
o detale

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

lampa  
wisząca  

glam romb
kod 827763

wym. 64 x 100 cm
gwint E27

138,-

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/lampa-wiszaca-glam-romb-1-x-60-w-e27-dab-id-1062941.html
https://www.castorama.pl/lampa-stolowa-adrian-e27-1-x-40-w-transparentna-id-1071635.html
https://www.castorama.pl/lampa-wiszaca-tantum-3-x-60-w-e27-id-1100958.html
https://www.castorama.pl/klamka-gato-nicole-krotki-szyld-nikiel-szczotkowany-id-70879.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=741921+741919+744130+741739&o=0&l=47&s=-score


dywan  
płaskotkany 
hexagon
kod 417769
wym. 80 x 150 cm 
dostępne różne  
wzory i rozmiary

49,98

zasłona pahea
kod 744107

dostępne różne kolory

168/szt.

poduszka 
pahea
kod 744135
wym. 45 x 45 cm
dostępne różne kolory

49,98

lampa  
podłogowa  
sonny
kod 829992
wym. 25 x 145 cm
regulowane ramię
gwint E27
ciemnoszara

248,-

obraz rośliny
kod 745150
wym. 21 x 30 cm

27,98

obraz hello
kod 745149
wym. 21 x 30 cm

27,98

ramka biały 
połysk

kod 705736
wym. 30 x 40 cm

15,98

półka Form cusko
kod 318240

wym. 60 x 23,5 x 3,8 cm
biała

zawiera zestaw montażowy
dostępne inne  

wymiary i kolory

34,98

donica 
tajlandia

kod 600934 
stożek  

wym. 36 x 48 cm

69,98

palma areka  
(Dypsis lutescens)
kod 663308
wys. 100 cm,  
śr. doniczki 19 cm

78,98

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=745150+745149+705736+318240+829992&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=744107+744135+417769+600934+663308&o=0&l=47&s=-score
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Monika i Paweł z dziećmi

centrum 
domowego 
życia
Czas na remont!  
Połączenie salonu z kuchnią 
to doskonałe rozwiązanie 
dla Moniki i Pawła.  
Dlaczego? Bo pozwoli  
stworzyć przestrzeń dla całej 
rodziny za przystępną cenę.

projekt – salon z kuchnią

9392

lista zakupów: farba do renowacji szafek kuchennych płytki podłogowe  z dekorem do kuchni wiszące lampy nad barekdrewniana podłoga  do przestrzeni wypoczynkowej taborety barowe 

poznaj 
całą 

historię

https://www.castorama.pl/2019 
/salon-z-kuchnia-centrum-domowego-zycia

Projekt wnętrze – Castorama 2019

9392



Oryginalne lampy będą 
wyglądać efektownie  

nad blatem roboczym.

Różne rodzaje 
podłóg, np. 
panele i płytki, 
doskonale 
wydzielają 
strefy. 

Farba do renowacji 
pozwoli szybko 
odświeżyć szafki 
kuchenne.

lampa wisząca  
fredo koło
kod 829636
wym. 83,5 x 100 cm 
gwint 3 x E27  
czarna

168,-

Projekt wnętrze – Castorama 2019

przestronne 
pomieszczenie
Jak urządzić otwartą przestrzeń?  
Można to zrobić na wiele sposobów. 
Warto podzielić pomieszczenie na dwie 
strefy – to optycznie powiększy wnętrze.
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https://www.castorama.pl/fredo-kolo-lampa-w-3x60we27-czar-id-1096622.html


 Telefon 0333 0143 105

Sufit 
w ciemnym 
odcieniu 
nada wnętrzu 
ciepłego 
klimatu.

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019

Drewniana podłoga sprawia, że pokój 
dzienny jest przytulny, płytki natomiast 
doskonale sprawdzają się w kuchni. 
Obie strefy są od siebie oddzielone 
dyskretnym progiem oraz barkiem.

efekt?
rodzinna
przestrzeń

naturalna 
drewniana 
podłoga 
GoodHome skara 
kod 318944
wym. 82,6 x 57,8 cm
gr. 15 mm
naturalne drewno dębowe 
lakier szczotkowany

opak. 0,86 m2

187/opak.

218/m2

gres
konkrete

kod 416939
wym. 20 x 20 cm

antracyt 

opak. 1,36 m2

69,98/m2

farba kolorowa 
GoodHome  

premium  
ściany i sufity  

2,5 l
kod 744307

north pole 

21,99/l 

54,98

farba renowacyjna 
do szafek 

kuchennych 
GoodHome 0,7 l

kod 744919
delaware

79,97/l

59,98

9796

https://www.castorama.pl/gh-szafki-delaware-mat-750ml-id-1105980.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=416939+318944&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/good-home-durable-n-pole-2-5l-id-1105443.html
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GoodHome łazienki 2019
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Pomalowane na szaro 
szafki pasują do wystroju 
całego wnętrza.

farba do 
renowacji

zalety
odporna na plamy

trwała

nie wymaga gruntowania

łatwa do czyszczenia

odpowiednia do malowania 
drewna (surowego, lakierowanego 
i pomalowanego), melaminy, tworzyw 
sztucznych, metalu i szkła

zawsze
niskie ceny

farba renowacyjna  
GoodHome  
do szafek 
kuchennych 0,7 l
kod 744919
79,97/l

59,98 zł

9998

https://www.castorama.pl/gh-szafki-delaware-mat-750ml-id-1105980.html
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farba do szafek kuchennych
Jest odporna na plamy, trwała i łatwa w czyszczeniu. Można nią 
malować drewno (surowe, lakierowane i pomalowane), melaminę, 
tworzywa sztuczne, metal i szkło.

farba do płytek ściennych i boazerii
Jej atuty to wodoodporność, trwałość oraz łatwość czyszczenia. 
Jest odpowiednia do malowania drewna (surowego, lakierowanego 
i pomalowanego), tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych 
i kamiennych.

farba do podłóg i schodów 
Jest trwała, odporna na intensywne użytkowanie i łatwo ją oczyścić.
Nadaje się do malowania drewna (surowego, lakierowanego 
i pomalowanego), laminatu, płytek ceramicznych oraz kamiennych.

farba do kaloryferów i urządzeń AGD
Jej najważniejsze zalety to odporność na ciepło i odbarwienia 
oraz łatwość czyszczenia. Jest odpowiednia do malowania metalu, 
tworzyw sztucznych, kaloryferów i większości urządzeń domowych 
(np. lodówek, pralek).

farba uniwersalna
Ma wiele zastosowań – nadaje się do mebli, kaloryferów, boazerii, 
płytek, drewna oraz laminatu. 

farba do mebli
Jest trwała, dzięki czemu pomalowane nią meble na długo zachowują 
atrakcyjny wygląd. Co istotne, łatwo można je oczyścić. Zawiera 
grunt, przez co nie wymaga przygotowań przed nałożeniem i jest 
prostsza w użyciu. 

Meble, szafki 
kuchenne czy podłogi  
co jakiś czas 
wymagają 
odświeżenia. Nasze 
farby renowacyjne 
GoodHome doskonale 
sprostają temu 
zadaniu.

ściany to nie 
wszystko…

zobacz pełną  
ofertę farb  

na castorama.pl
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płótno ścierne
kod 210265
wym. 230 x 280 mm
gradacja P120
dostępne również 
gradacje:  
P80, kod 210263  
P220, kod 210268

3,18

ochronna folia 
polietylenowa Diall 
kod 739770
wym. 3 x 4 m

19,98
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renowacje

Zdejmij klamki i wygładź 
wszelkie nierówności. 
Zabezpiecz folią ochronną  
inne powierzchnie narażone  
na zabrudzenie farbą.  
Nałóż grunt przed malowaniem.

przygotowanie

Wymieszaj i – w zależności  
od powierzchni – nałóż farbę pędzlem  
lub wałkiem. Do malowania mebli  
z wieloma detalami zaleca się użycie 
dobrej jakości pędzla – dotrze on  
do wszelkich zakamarków i wycięć.

malowanie 

Gdy farba wyschnie, możesz 
przystąpić do „postarzania” drewna. 
Aby osiągnąć taki efekt, wyszlifuj 
powierzchnię szlifierką  
lub papierem ściernym.

wykończenie

miniwałek Diall
kod 740063
65 mm

6,98

bezbarwny lakier  
do mebli  
GoodHome 0,5 l
kod 744765
99,96 zł/l

49,98

pędzel  
okrągły  
Diall 15 mm
kod 739967

6,98

zestaw pędzli do farb  
i lakierów 5 szt.

kod 739752

13,98

pędzel płaski 
Diall 30 mm 

kod 739961

8,48

taśma malarska  
Diall

kod 738757
wym. 48 mm x 50 m

13,98

praktyczna 
wskazówka

Zetrzyj kurz 
wilgotną szmatką 

i pozostaw 
powierzchnię  

do wyschnięcia.

praktyczna 
wskazówka
Nałóż dwie lub trzy 
warstwy farby, aby 

zapewnić dobre 
krycie lub mniej, 

jeśli chcesz uzyskać 
efekt „postarzenia” 
drewna. Na koniec 

całość wyszlifuj.

praktyczna 
wskazówka

Zwilż papier 
ścierny. Wilgoć 

chłonie pył 
i zapobiega jego 

przyklejaniu 
się do świeżo 
pomalowanej 
powierzchni.

brokat 
dekoracyjny 
GoodHome 
50 g 
kod 744707

19,98
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=210265+210263+210268+738757&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=739967+739961&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=744707+739752&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/folia-ochronna-diall-3-x-4-m-id-1092131.html
https://www.castorama.pl/mini-roller-diall-complete-6-5-cm-id-1091771.html
https://www.castorama.pl/gh-reno-lak-meble-bezb-mat-500ml-id-1105922.html
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Ozdobne żarówki 
o różnych kształtach  
– od diamentowych  
po kuliste – to gorący 
trend wnętrzarski. Łączą 
w sobie zaawansowaną 
technologię diod LED 
i tradycyjne wzornictwo. 
Z wiszącą oprawą 
oświetleniową będą 
prezentować się bardzo 
efektownie.

żarówka LED  
Diall decor
kod 829249
śr. 95 mm
gwint E27
470 lm
barwa światła amber 1800 K
dostępne także o śr. 80 i 120 mm

24,98

żarówka LED  
Diall decor

kod 829246, 827346 
wys. 300 mm 

gwint E27
470 lm

barwa światła amber 1800 K 
dostępne także inne rozmiary i moce

32,98

oświetlenie żarówka  
LED Diall
kod 829265
śr. 95 x 135 cm
gwint E27
1055 lm
barwa światła zimna 4000 K
dostępna także w wersji
o barwie ciepłej 2700 K
  

22,98

żarówka LED   
Diall decor

kod 829263
LED amber
śr. 215 mm 
gwint E27

250 lm
barwa światła amber 

1800 K

39,98

żarówka LED  
Diall decor
kod 828977 
wys. 215 mm 
gwint E27
250 lm
barwa światła amber 1800 K

79,98

żarówka LED Diall 
decor
kod 829245
wys. 140 mm 
gwint E27
470 lm
barwa światła amber 1800 K 
dostępne także  
inne rozmiary i moce

19,98

zobacz pełną ofertę 
żarówek  

na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/zar-ledd-g95-6w-e27-470lm-pc-id-1094069.html
https://www.castorama.pl/zarowka-led-diall-filament-gold-t38-e27-6-w-470-lm-przezroczysta-barwa-ciepla-id-1082884.html
https://www.castorama.pl/zar-ledd-st64-g-6w-e27-470lm-pc-id-1094065.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=829265+829263+828977&o=0&l=47&s=-score


5

1. lampa wisząca luma, kod 829568, 298,-   2. lampa wisząca sao, kod 829610, 98,98   3. lampa wisząca madera, 
kod 829713, 298,-   4. lampa wisząca basket, kod 829595, 59,98   5. lampa wisząca darfo, kod 829715, 138,-

lampa wisząca 
denmark

kod 827903
wym. 30 x 36 cm

gwint E27
czarna

178,-

lampa wisząca frame
kod 826080
wym. 100 x 40 x 120 cm
gwint 4 x E27
mosiądz

398,-

lampa  
sufitowa tim
kod 830963
wym. 48 x 60 cm
gwint 3 x E14

398,-kinkiet tim
kod 830962
wym. 18 x 15 x 22 cm
gwint E14

158,-

lampa wisząca 
igon

kod 830960
wym. 56 x 80 cm

gwint 3 x E14

428,-

lampa  
wisząca dakota
kod 831022
wym. 60 x 80 cm
gwint 3 x E27
brązowa

268,-

kinkiet dakota
kod 831023
wym. 25 x 16 x 21 cm
gwint E27
brązowy

128,-

lampa boogy
kod 831006

wym. 80 x 165 cm
gwint E27

398,-

1
2

3

4
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https://www.castorama.pl/lampa-wiszaca-denmark-1-x-20-w-e27-czarna-id-1083772.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=830960&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=830962&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=830963&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=829568+829610+829713+829595+829715&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/lampa-wiszaca-frame-4-x-60-w-e27-brass-id-1026722.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=831006+831023&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/lampa-wiszaca-dakota-3-x-60-w-e27-brazowa-id-1118489.html


lampa wisząca 
vasco

kod 829640
wym. 93 x 63 cm

gwint 3 x E27
czarna 

258,-

oczko hera
kod 827296
LED zintegrowany
850 LM
śr. 8,5 cm 
białe

64,98

system szynowy 
reflektor 10, 15, 20 W
kod 830917, cena od 54,98

szyna 1 lub 2 m
kod 830920, cena od 34,98 
dowolność łączenia elementów
dostępne kolory biały, czarny

oczko hera
kod 827297 
LED zintegrowany
850 LM
śr. 8,5 cm
czarne

64,98

lampa 
wisząca 

bono
kod 831013

wym. 25 x 100 cm
gwint E27

biała

128,-

lampa wisząca 
maroco
kod 829623
wym. 29,5 x 95 cm  
gwint 3 x E27
biała 

138,-

lampa 
wisząca 
joker
kod 829596
wym. 60 x 80 cm
gwint 3 x GU10
czarna 

258,-

lampa wisząca 
sweden

       kod 830790
wym. 70 x 180 cm

gwint 3 x E27
biała

198,-

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/modul-maroko-lampa-w-1x60we27-bi-id-1096609.html
https://www.castorama.pl/lampa-wiszaca-bono-1-x-60-w-e27-biala-id-1118481.html
https://www.castorama.pl/lampa-wiszaca-sweden-3-x-60-w-e27-biala-id-1116229.html
https://www.castorama.pl/vasco-lampa-w-3x60w-e27-czarny-id-1096626.html
https://www.castorama.pl/oczko-led-colours-hera-850-lm-czarne-id-1068171.html
https://www.castorama.pl/oczko-led-colours-hera-850-lm-biale-id-1068170.html
https://www.castorama.pl/lampa-wiszaca-luminex-joker-3-x-8-w-gu10-black-id-1099211.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=830917+830920&o=0&l=47&s=-score
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podłogi 
drewniane
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zalety
zabezpieczone lakierem lub olejem 
w celu zwiększenia trwałości 

odpowiednie do cyklinowania, 
ponownego pokrycia lakierem  
lub olejem

wyprodukowane z litego  
drewna pozyskanego  
w sposób odpowiedzialny,  
bez szkody dla środowiska

montowane na klej, dzięki  
czemu zwiększają stabilność 
i trwałość podłogi

zawsze
niskie ceny

deski podłogowe 
skara, naturalne lite 
drewno dębowe
kod 318944

opak. 0,86 m2

wym. 8,2 x 57,8 cm, gr. 15 mm
187,48/opak.

218 zł/m2
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https://www.castorama.pl/deska-lita-skara15-82-6-300-1200-id-1098737.html
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4 deska trójwarstwowa 
goodsir
kod 318993
wym. 108,5 x 18 cm, gr. 11 mm
gr. wierzchniej warstwy 2,5 mm
warstwa wierzchnia z naturalnego drewna 
dębowego
opak. 1,56 m2, 128/m2, 199,68/opak.

3 deska trójwarstwowa  
bishorn  
kod 319068
wym. 109,2 x szer. 20,7 cm, gr. 10 mm
gr. wierzchniej warstwy 2,5 mm
warstwa wierzchnia z naturalnego drewna 
dębowego
opak. 2,03 m2

69,98/m2, 142,06/opak.

kod 319075
wym. 109,2 x 20,7 cm
gr. 14 mm
gr. wierzchniej warstwy 2,5 mm
warstwa wierzchnia z naturalnego  
drewna dębowego
opak. 1,58 m2

142,17/opak.

89,98/m2

Wyróżniają się innowacyjnym wzornictwem i oryginalnym, luksusowym 
wykończeniem. Są zbudowane z trzech różnych warstw, w tym 
z wierzchniej z naturalnego drewna, dzięki czemu są bardzo trwałe. 
Dodatkowo ich ułożenie jest proste dzięki systemowi montowania na klik.

podłogi  
drewniane 
trójwarstwowe

deska trójwarstwowa  
elkins

deska trójwarstwowa  
gosford

deska trójwarstwowa  
sumbing

41 2 3

5

6

1 deska trójwarstwowa 
liskamm
kod 318980 
wym. 40–120 x 13 cm, gr. 14 mm
gr. wierzchniej warstwy 2,5 mm
warstwa wierzchnia z naturalnego  
drewna dębowego 
opak. 1,4 m2

138/m2, 193,20/opak.

6 deska trójwarstwowa  
eslov jodełka
kod 319155
wym. 60 x 9 cm, gr. 14 mm
gr. wierzchniej warstwy 3 mm
warstwa wierzchnia z naturalnego drewna 
dębowego
opak. 1,94 m2, 168/m2, 325,92/opak.

5 deska trójwarstwowa 
oppland
kod 318984 
wym. 600 x 90 cm, gr. 14 mm
gr. wierzchniej warstwy 3 mm
warstwa wierzchnia z czarnego drewna 
dębowego
opak. 1,94 m2, 168/m2, 325,92/opak.

2 deska trójwarstwowa 
marcy
kod 319069 
wym. 109,2 x 18 cm, gr. 14 mm 
gr. wierzchniej warstwy 2,5 mm
warstwa wierzchnia  
z naturalnego drewna dębowego
opak. 1,37 m2

148/m2, 202,76/opak.

kod 318981 
dł. 40–120 cm
gr. 14 mm
gr. wierzchniej warstwy 2,5 mm
warstwa z brązowego drewna dębowego
opak. 1,4 m2

193,20/opak.

138/m2

 
kod 319076

wym. 10,9 x 13 cm 
gr. 14 mm

gr. wierzchniej warstwy 2,5 mm
warstwa wierzchnia z naturalnego drewna 

dębowego
opak. 0,99 m2

136,62/opak.

138/m2
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=318980+319069+319068+318993+318984+319155&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/deska-3-wars-dab-elkins-1-58m2-id-1103128.html
https://www.castorama.pl/deska-3-wars-dab-gosford-0-99m2-id-1103088.html
https://www.castorama.pl/deska-3w-sumbing-14x130x2-5-1-4m-id-1099166.html


czyszczenie
Do czyszczenia używaj 
produktów przeznaczonych  
do pielęgnacji podłóg 
drewnianych. Zapewnią  
im doskonały wygląd  
na lata.

pielęgnacja  
i konserwacja

pielęgnacja
Regularne czyszczenie desek produktami 
przeznaczonymi do podłóg olejowanych 
pozwala na dłużej zachować ich naturalny 
wygląd.

szlifowanie 
Wygładzanie i ponowne lakierowanie 
podłogi przedłuży jej żywotność.

olejowanie
Olej wsiąka w drewno i zapewnia 
długotrwały efekt – zabezpiecza je 
zarówno od środka, jak i na zewnątrz.

środek  
do pielęgnacji 
podłóg olejowanych 
0,5 l
kod 729026

29,98

zalety 
odpowiedni do stosowania 
miejscowego

odnawia wytarte, 
zmatowione lub zaplamione 
fragmenty podłogi

nie zostawia smug

nie wymaga spłukiwania 
czystą wodą

rolka płótno ścierne
kod 209794
wym. 11,5 x 300 mm
gradacja P80
dostępne również gradacje:  
P120, kod 209796  
P180, kod 209797

12,48

zalety
doskonały do szlifowania wszelkiego 
rodzaju giętych i profilowanych 
powierzchni

odpowiedni do szlifowania ręcznego, 
na bloku lub maszynowego

zalety 
zabezpiecza podłogi przed plamami  
i działaniem wody

do drewna europejskiego  
i egzotycznego

zapewnia pielęgnowanym 
powierzchniom twardość i odporność 
na czynniki mechaniczne

naturalny olej  
do parkietu 1 l  

kod 723437
bezbarwny

79,98

mydło pielęgnacyjne 
do parkietów 
olejowanych 1 l
kod 712881

63,98

praktyczna  
wskazówka 
Używaj ochraniaczy na kółka, 
gumowych stopek lub podkładek 
pod meble, aby równomiernie rozłożyć 
ich ciężar. Dzięki temu unikniesz  
wgięć i zarysowań na podłodze.
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https://www.castorama.pl/ekspresowa-pielegnacja-parkietow-olejowanych-starwax-500-ml-id-1037277.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=209794+209796+209797&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/olej-do-parkietow-v33-naturalny-bezbarwny-1-l-id-1005614.html
https://www.castorama.pl/mydlo-pielegnacyjne-do-parkietow-olejowanych-starwax-1-l-id-1037290.html
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profil progowy  
aluminiowy 4w1 

GoodHome
 kod 319339

wym. 37 x 93 cm
efekt drewna

29,98

poduszka 
fremont

kod 741587
wym. 30 x 50 cm

39,98

poduszka 
novan

kod 744127
wym. 40 x 60 cm

44,98

poduszka chennai
kod 741911 
wym. 45 x 45 cm

54,98

stołek kuchenny 
Cooke&Lewis maloux 

kod 317970
wym. 71 x 40 x 40 cm

drewno i metal

88,98

zadbaj  
o detale

zasłona fremont
kod 741586
wym. 140 x 260 cm

118/szt.

lampa 
sufitowa 

bissa
kod 829592 

wym. 34 x 78 cm
gwint 5 x E27

348,-

kinkiet kirmu
kod 829964
wym. 13 x 39 cm
gwint 3 x E27 
czarny/miedziany

178,-

117116

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=744127+829964+741587+829592+741911+319339+741586+317970&o=0&l=47&s=-score


ramka lahti
kod 740297
wym. 10 x 15 cm
szara

12,98

wspornik Form clever
kod 120465 

wym. 28 x 20 cm
miedź, dostępne inne kolory

16,98

obraz przypływ
kod 733185

wym 30 x 30 cm

26,98

obraz  
kamienie

kod 733182
wym. 30 x 30 cm

26,98

półka Form 
rigga

kod 318222
wym. 60 x 19 x 1,8 cm

biała 
dostępne inne  

kolory i wymiary

17,98

kolekcja mebli kuchennych 
modułowych Cooke&Lewis fino

45 szafek do wyboru
w komplecie: zawiasy i szuflady 

z systemem cichego domykania, 
nóżki, zawieszki oraz uchwyty

lampa stołowa 
luce
kod 830088 
wym. 14 x 32 cm
gwint E27

76,98

gniazdo lub łącznik 
pojedyncze S10
Kontakt Simon
kod 829936 
kod 829928
białe, bez ramki 

6,98

ramka pojedyncza S10 Kontakt Simon

kod 829940, biała, 1,98

listwa zasilająca chowana
kod 829883  
4 gniazdka z uziemieniem
długość przewodu 2 m

138,-

dywan meteo karis
kod 415815

wym. 80 x 160 cm 
dostępne różne wzory i wymiary

118,-

1 2

3

4 1. poduszka tiga, kod 741752,  
wym. 30 x 50 cm, szara, 34,98 

2. poduszka tiga, kod 741754,  
wym. 45 x 45 cm, morska, 39,98

3. siedzisko tiga, kod 741758,  
wym. 45 x 45 cm, czerwone, 39,98  

4. zasłona tiga, kod 741750,  
wym. 140 x 260 cm, szara, 148/szt.    
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=829936+829928+829940&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=829883&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/wspornik-200x280-clever-miedz-id-1085861.html
https://www.castorama.pl/polka-18x190x600-rigga-bialy-id-1084857.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=741752+741754+741758+741750&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=733185+733182&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=830088+740297+415815&o=0&l=47&s=-score
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Dom to jeden z Twoich najcenniejszych skarbów,  
dlatego warto go chronić. Dzięki naszej farbie elewacyjnej, 
która zabezpieczy go przed działaniem warunków 
atmosferycznych, masz pewność, że zachowa doskonały 
wygląd przez wiele lat.

elewacja, 
z której jesteś 
dumny silikonowe farby elewacyjne

Dzięki samoczyszczącej formule wszelkie zabrudzenia 
są zmywane podczas deszczu, dlatego na powierzchni 
nie osadza się ani brud, ani pleśń.

akrylowe farby elewacyjne
Zabezpieczają mury przed działaniem warunków 
atmosferycznych. Dzięki trwałemu kolorowi oraz naszej 
gwarancji Twój dom będzie chroniony przez lata. 

farby do parapetów i wnęk okiennych
Stworzone z myślą o parapetach, schodach i innych 
zewnętrznych powierzchniach płaskich narażonych 
na kontakt z wodą.

zobacz pełną ofertę 
farb elewacyjnych  

na castorama.pl

jakie narzędzia są potrzebne?

pędzel 
angielski  
63 mm
kod 781069

18,98

wałek do farb 
elewacyjnych  
23 cm
kod 740017

22,98

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=781069+740017&o=0&l=47&s=-score
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Tymczasowy kod QR

poznaj 
całą 

historię

https://www.castorama.pl/2019 
/pracowania-strefa-koncentracji

Sebastian

lista zakupów:  
tapeta ze wzorem cegieł biała farba 
panele winylowe z systemem montażu klikregał modułowy 

biurko  

Czasem w domu nie da się 
wydzielić całego pokoju 
na pracownię. Taki problem 
ma Sebastian, który 
potrzebuje w niewielkim 
mieszkaniu zorganizować 
miejsce do pracy.  
Oto rozwiązanie.

 projekt – pracownia 
strefa 
koncentracji

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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Tapeta 
to doskonały 
sposób 
na podzielenie 
pomieszczenia 
na strefy.

lampa 
biurkowa 

famous
kod 819436

regulowane ramię
gwint E27

69,98

praca 
w dobrym 
stylu
Wystarczy kilka prostych rozwiązań, 
aby stworzyć wygodną, a przy tym 
elegancką, przestrzeń do pracy. 

Update image to 
come

Dzięki akcesoriom 
kącik pracy 
nabiera charakteru 
prawdziwego 
biura. 

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/lampka-famous-1-x-60-w-e27-czarna-id-37504.html


Panele winylowe są łatwe 
w montażu i trwałe, dlatego 
znakomicie sprawdzają 
się w często używanych 
pomieszczeniach. 

tapeta flizelinowa 
vulpin

kod 745521
biała

44,98

panele podłogowe 
winylowe  LVT 

multiplank 
z systemem  

montażu klik
kod 319031

wym. 122 x 15 cm  
grub. 3,2 mm
opak. 2,56 m² 

179,15/opak. 

69,98/m

farba kolorowa 
GoodHome premium 

ściany i sufity 2,5 l
kod 744307

north pole 
21,99/l

54,98

efekt?  
domowe 
minibiuro 
Odpowiednio zagospodarowany kąt  
pokoju pozwala skupić się na pracy.  
Jeśli to możliwe, ustaw biurko przy  
oknie – naturalne światło dodaje energii  
i ułatwia koncentrację. 

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/tapeta-fliz-vulpin-biala-id-1110883.html
https://www.castorama.pl/panel-win-15x122-mul-planks-2-56-id-1101558.html
https://www.castorama.pl/good-home-durable-n-pole-2-5l-id-1105443.html
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GoodHome łazienki 2019

128

tapeta
Ta tapeta sprawdzi się w każdym  
pokoju, ale szczególnie polecana jest 
do niewielkich pomieszczeń, słabo 
oświetlonych naturalnym światłem. 
Jej wzór i kolor optycznie powiększają 
oraz rozjaśniają przestrzeń. 

zalety
łatwa do nakładania 

prosta w zdejmowaniu

produkowana w sposób 
przyjazny środowisku

zawsze
niskie ceny

tapeta flizelinowa 
vulpin
kod 745521
biała

44,98 zł

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/tapeta-fliz-vulpin-biala-id-1110883.html


tapeta winylowa  
na flizelinie kalmi

kod 745957
srebrna

49,98tapeta 
winylowa  
na flizelinie jori
kod 745924
biała

49,98

prosta 
zmiana

Tapeta GoodHome to idealne rozwiązanie, gdy chcemy szybko 
zmienić styl pokoju, kolor czy teksturę ścian. Nie trzeba jej smarować 
klejem (nakłada się ją od razu na tapetowaną powierzchnię), dzięki 
czemu praca z nią jest niezwykle łatwa.

tapeta winylowa  
na flizelinie ajuga

kod 745529
czarna

49,98

tapeta winylowa  
na flizelinie omey
kod 745376
żółta

39,98

tapeta winylowa  
na flizelinie ficus 
kod 745315
dostępna w 2 kolorach

49,98

dostępna w 8 kolorach

dostępna w 2 kolorach

dostępna w 2 kolorach

Nakładanie tapety jest o wiele prostsze niż myślisz.  
Tapety na podkładzie flizelinowym umożliwiają odnowienie 
pomieszczenia niemal trzy razy szybciej niż tradycyjne 
papierowe. Wystarczy pokryć ścianę odpowiednim klejem, 
ułożyć tapetę i gotowe. To naprawdę proste. Tapety 
GoodHome są dostępne w wielu wzorach i kolorach, 

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/tapeta-win-fliz-ficus-czarny-id-1109421.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=745957&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/tapeta-win-fliz-jori-bialy-id-1113801.html
https://www.castorama.pl/tapeta-win-fliz-omey-zolty-id-1109579.html
https://www.castorama.pl/tapeta-win-fliz-ajuga-czarna-id-1110881.html


do wyboru, do koloru 

Living spaces
Low moist ure
Low to medium traffi c

Utility spaces
High moist ure
High traffi c

VOC rating*

VOC rating*

*VOC are Volatile O rganic Com pounds th at c an be d angerous to human health or c ause harm to the e nvironme nt.
A+ means lowest em iss ions , thus n ot harmful.

T he star rating is p rovided for gu idanc e on ly.

‘P aste the wall’

‘P aste the wall’ vinyl

A+

A+

odporność na zabrudzenia

zmywalność

ochrona UV

odporność na kurczenie się

ochrona przed zachlapaniem

odporność na zabrudzenia

zmywalność

ochrona UV

odporność na kurczenie się

ochrona przed zachlapaniem

Living spaces
Low moist ure
Low to medium traffi c

Utility spaces
High moist ure
High traffi c

VOC rating*

VOC rating*

*VOC are Volatile O rganic Com pounds th at c an be d angerous to human health or c ause harm to the e nvironme nt.
A+ means lowest em iss ions , thus n ot harmful.

T he star rating is p rovided for gu idanc e on ly.

‘P aste the wall’

‘P aste the wall’ vinyl

A+

A+

odporność na zabrudzenia

zmywalność

ochrona UV

odporność na kurczenie się

ochrona przed zachlapaniem

odporność na zabrudzenia

zmywalność

ochrona UV

odporność na kurczenie się

ochrona przed zachlapaniem

tapeta  
na flizelinie
Idealna do pomieszczeń 
mieszkalnych, takich jak:

• pokój dzienny i jadalnia,
• sypialnia,
• miejsca rzadko lub średnio rzadko 

użytkowane.

tapeta winylowa 
na flizelinie

W ofercie GoodHome znajdziesz dwa rodzaje  
tapet do różnych typów pomieszczeń mieszkalnych 
i funkcjonalnych.

tapeta na flizelinie  
bahiana
kod 745828

44,98

Odpowiednia do pomieszczeń 
funkcjonalnych, takich jak:

• kuchnia i łazienka,
• przedpokój,
• pomieszczenia często użytkowane.

tapeta na flizelinie  
selago

kod 745344

44,98

tapeta winylowa  
na flizelinie lymani
kod 746044

49,98

tapeta winylowa  
na flizelinie dunni
kod 745327 

69,98

praktyczna 
wskazówka
Winylowa powłoka 
jest trwała i odporna 
na zachlapania, 
dlatego sprawdzi się 
w kuchni i łazience.

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/tapeta-win-fliz-bahiana-zielony-id-1113177.html
https://www.castorama.pl/tapeta-win-fliz-selago-bialy-id-1109453.html
https://www.castorama.pl/tapeta-win-fliz-dunni-bezowy-id-1109379.html
https://www.castorama.pl/tapeta-win-fliz-lymani-zielony-id-1114223.html


duże pokoje
W przestronnych pomieszczeniach, 
dobrze oświetlonych 
naturalnym światłem, możesz 
poeksperymentować 
z ciemniejszymi kolorami i dużymi 
lub średnimi wzorami. 

średnie pokoje
W pomieszczeniach 
średniej wielkości, które 
są przeciętnie oświetlone 
naturalnym światłem, 
najlepiej sprawdzą się 
stonowane kolory i małe 
lub średnie wzory. 

Zabawa
małe pokoje
W niewielkich wnętrzach,  
a zwłaszcza tych, do których 
dociera mało światła naturalnego, 
najlepiej będą prezentować się 
jasne odcienie oraz drobne wzory, 
które powiększą i rozświetlą 
pomieszczenie. 

tapeta organizuje 
przestrzeń

Tapetę warto dobrać do wielkości pomieszczenia i ilości 
docierającego do niego światła naturalnego. Odpowiedni kolor  
oraz wzór sprawią, że wnętrze będzie wydawało się przestronniejsze 
i jaśniejsze.

tapeta na flizelinie  
jansi
kod 745524

44,98

tapeta winylowa  
na flizelinie draba
kod 745417

59,98

tapeta winylowa  
na flizelinie zamia
kod 746091

49,98
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https://www.castorama.pl/tapeta-win-fliz-zamia-bra-zloty-id-1114448.html
https://www.castorama.pl/tapeta-win-fliz-draba-zloty-id-1109565.html
https://www.castorama.pl/tapeta-win-fliz-jansi-zolt-szar-id-1110876.html


beton  
i cegła  

Płytki imitujące beton albo cegłę na ścianie w pokoju? Dlaczego nie! 
Nadają wnętrzu odważnego, loftowego charakteru i wprowadzają 
nowoczesny minimalizm.   

129128

płytka elewacyjna etna 
grafit
kod 925046

opak. 0,41 m2

34,98/opak.

beton elewacyjny  
kod 925074
wym. 35 x 70 cm

31,48/szt.

płytka dekoracyjna z fugą  
modena biała
kod 924000

opak. 0,46 m2

39,98/opak.

kamień naturalny  
quartz white&grey

kod 923986
wym. 10 x 35 cm

opak. 0,39 m2

73,78/opak.

płytka dekoracyjna z fugą  
monsanto czerwona

kod 925052

opak. 0,42 m2

45,78/opak.

kamień naturalny  
quartz czarny
kod 927066
wym. 10 x 35 cm

opak. 0,385 m2

64,98/opak.

płytka dekoracyjna  
nicea natural
kod 920703 

opak. 0,48 m2

24,98/opak.

136 137
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https://www.castorama.pl/cegla-dekoracyjna-modena-z-fuga-biala-0-46-m2-id-1053046.html
https://www.castorama.pl/kamien-naturalny-quartz-10-x-35-cm-white-grey-0-39-m2-id-1050895.html
https://www.castorama.pl/plytka-dekoracyjna-z-fuga-monsanto-1-stegu-czerwona-0-42-m2-id-1086023.html
https://www.castorama.pl/kamien-quartz-10-x-35-cm-czarny-0-385-m2-id-1106381.html
https://www.castorama.pl/plytka-elewacyjna-etna-grafit-0-41-m2-id-1085376.html
https://www.castorama.pl/beton-elewacyjny-35-x-70-cm-szary-0-245-m2-id-1087854.html
https://www.castorama.pl/plytka-dekoracyjna-colours-nicea-natural-0-48-m2-id-1085496.html


zalety
wodoodporne 

łatwe w montażu dzięki 
systemowi klik 

odpowiednie do ogrzewania 
podłogowego

panele  
winylowe

139

zawsze
niskie ceny

panel podłogowy 
winylowy LVT 
multiplank 
kod 319031, efekt naturalnego 
drewna, wym. 122 x 15 cm,  
gr. 3,2 mm, 2,56 m²/opak.  
179,15/opak.

69,98 zł/m2

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

lat

gwa ra n cji

10

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/panel-win-15x122-mul-planks-2-56-id-1101558.html


panel winylowy z systemem klik

panel winylowy z systemem klik

samoprzylepny panel winylowy

panel  
podłogowy 
winylowy  
płytka hydrolic 
cement szary 
z systemem 
montażu klik
kod 319033
wym. 61 x 30,5 cm
gr. 4,5 mm
szara mozaika
opak. 2,23 m² 
89,98/m²
200,66/opak.

podłoga 
winylowa
Jest stylowa, a jednocześnie praktyczna. Dzięki 
trwałości oraz właściowościom izolacyjnym 
doskonale sprawdza się w miejscach często 
używanych, takich jak kuchnia czy łazienka. 
Podłoga winylowa jest odporna na plamy, łatwa 
do czyszczenia i nie wymaga konserwacji. A do tego 
występuje w wielu wersjach, np. z efektem drewna, 
kamienia lub modnych płytek ceramicznych.

panel 
podłogowy  
winylowy 
deska pecan 
z systemem 
montażu klik 
kod 319030
wym. 122 x 15 cm
gr. 3,2 mm
efekt drewna orzesznika
opak. 2,56 m²
69,98/m²
179,15/opak.

panel 
podłogowy 
winylowy 
deska  
natural honey  
samoprzylepny
kod 319018
wym. 91,4 x 15,2 cm
gr. 2 mm
efekt naturalnego 
drewna miodowego
opak. 0,972 m²
34,98/m²
34/opak.
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2

panel podłogowy 
winylowy szary 
kod 319025 
wym. 61 x 30,5 cm
gr. 3,2 mm
efekt szarej płytki
opak. 2,60 m²  

z systemem montażu klik
69,98/m², 181,95/opak.

1

panel podłogowy  
winylowy multicolor 
kod 319023
wym. 30,5 x 30,5 cm
gr. 2 mm
efekt biało-czarnej mozaiki
opak. 1,3 m² 
montaż samoprzylepny 
39,98/m², 51,97/opak.

2

panel podłogowy  
winylowy beżowy
kod 319024
wym. 61 x 30,5 cm
gr. 3,2 mm
efekt beżowej płytki
opak. 2,6 m² 
z systemem montażu klik 
69,98/m², 181,95/opak.

3

panel podłogowy 
winylowy biały  
kod 319026
wym. 122 x 15 cm 
gr. 3,2 mm
efekt drewna białego
opak. 2,56 m² 
z systemem montażu klik 
69,98/m², 179,15/opak.

4

panel podłogowy 
winylowy szary
kod 319041
wym. 122 x 18 cm
gr. 4,5 mm
efekt szarego drewna 
opak. 2,2 m² 
z systemem montażu klik 
89,98/m², 197,96/opak.

5

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=319025+319023+319024+319026+319041&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/panel-win-30x60-gry-hydric-2-23m-id-1101560.html
https://www.castorama.pl/panel-winyl-15x122-pecan-2-56m2-id-1101557.html
https://www.castorama.pl/panel-win-15-2x91-4-brown-0-972m-id-1101545.html


 

ZDJĘCIE DO 
DODANIA PO 

SESJI

praktyczna 
wskazówka
Podłogi winylowe 

wymagają 
podkładu, 

który wyrówna 
nierówności  

i będzie chronił 
przed wilgocią.

praktyczna 
wskazówka

Po przyklejeniu 
panele winylowe 
należy docisnąć  

do posadzki 
specjalnym wałkiem 

dociskowym.  

ZDJĘCIE DO 
DODANIA PO 

SESJI

ZDJĘCIE DO 
DODANIA PO 

SESJI

termostat LCD  
programowalny Blyss

kod 521068
elektroniczna regulacja, tygodniowy regulator 

czasowy, czujnik otwartych okien  
i 2 fabrycznie zainstalowane programy

138,-

miara zwijana 
Magnusson
kod 213636
5 m

19,98

kliny do montażu 
podłóg drewnianych 

Magnusson
kod 318402

opak. 20 szt.

6,98

nożyk z ostrzem 
łamanym 
Magnusson
kod 213614
szer. ostrza 18 mm 
5 szt. ostrzy w zestawie 

26,98

praktyczna 
wskazówka

By próg idealnie 
pasowal do futryny, 

dokładnie zmierz 
jego długość i oznacz 
miejsca cięcia na obu 

końcach.

podkład pod podłogi winylowe 
LVT Secura

kod 310628
wym. 8,5 x 18 m, gr. 1 mm

obszar pokrycia 10 m²
189,80/opak.

18,98/m2

mata grzejna pod podłogę 
drewnianą Blyss

kod 521065
5 m2

przeznaczona pod podłogi z drewna, 
PCV, wyłożone panelami laminowanymi  

lub wykładzinami
możliwość sterowania termostatem

dostępne różne długości

548,-

Rodzaj podkładu zależy w dużej mierze  
od wybranej podłogi oraz powierzchni,  
na której jest ona układana. Jeśli  
rozważasz montaż ogrzewania  
podłogowego, zanim kupisz   
podkład, sprawdź, czy można  
go stosować z instalacją grzewczą.

przygotowanie

Oferujemy panele winylowe  
z dwoma systemami montażu: 
samoprzylepne  
oraz z systemem klik. 

układanie

Listwy wykończeniowe  
maskują przerwy  
pomiędzy krawędzią podłogi  
a ścianami.

wykończenie
profil progowy  
podłogowy 4w1 
GoodHome
kod 319296
wym. 935 x 3,7 cm
efekt czarnej płyty

29,98

profil progowy 4w1 
szampan GoodHome

kod 319245
wym. 93 x 3,7 cm
efekt ciemnego  

szczotkowanego srebra

24,98

panele winylowe z systemem montażu klik
Projekt wnętrze – Castorama 2019 Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=310628+521068&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=318402+213614&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=319245&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/mata-grz-podl-drew-blyss-5m2-id-1102575.html
https://www.castorama.pl/miara-zwijana-magnusson-5-m-id-1099986.html
https://www.castorama.pl/profil-4w1-pro-37x930-decor-125-id-1108579.html


zadbaj  
o detale 

 skrzydło  
drzwiowe  

minoris
kod 923684

szer. 70, 80 cm 
silver

pełne, pokojowe,  
z podcięciem wentylacyjnym

szer. 60 i 90 cm dostępna  
w wybranych sklepach 

298,-

noga do stołu
kod 112714

wys. 82 cm 
antypoślizgowe stopki

chrom 
dostępne różne wysokości

28,98

lampa wisząca 
modern
kod 827906

wym. 22 x 150 cm
gwint E27

czarno-złota

99,98

żaluzja aluminiowa studio
kod 738418
wym. 40 x 180 cm 
dostępne różne kolory i wymiary

24,98

pudełko Form mixxit L  
kod 119794
czarne
dostępne inne wymiary  
i kolory

12,98

gniazdo 
lub łącznik 
pojedyncze 
Ospel As
kod 830324, kod 830331
czarne, bez ramki 

12,98
ramka pojedyncza Ospel As 
kod 830337, czarna, 4,98 

dostępne ramki w różnych kolorach  
wykonane z tworzywa lub szkła

blat laminowany GoodHome  
berberis czarny super mat

kod 319880
wym. 300 x 62 x 3,8 cm

384/szt.

128/mb*
* cena za metr bieżący przy zakupie całego blatu

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/zaluzja-aluminiowa-40x180-czarny-id-1045140.html
https://www.castorama.pl/lampa-wiszaca-modern-4-1-x-20-w-e27-czarno-zlota-id-1063841.html
https://www.castorama.pl/noga-do-stolu-60-x-820-mm-chrom-id-86573.html
https://www.castorama.pl/blat-lam-berberis-s-mat-cz-3-8cm-id-1111019.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=830331+830337&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/pudelko-form-mixxit-l-czarne-id-1062355.html
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-winfloor-minoris-80-prawe-silver-id-1038098.html


przedłużacz  
Diall

kod 828846
4 gniazdka 230 V 

2 gniazdka USB  
ochrona przed skokami napięcia  

dł. przewodu 2 m

54,98

klamka future aseptic
kod 112741, kwadratowy szyld, kolor srebrny, 
posiada powłokę antyalergiczną chroniącą 
przed bakteriami 
 

59,98

skrzydło  
drzwiowe  

prim
kod 922584

szer. 70, 80 cm 
 dąb szary  

pełne, pokojowe,  
z podcięciem wentylacyjnym  

szer. 60 i 90 cm dostępne  
w wybranych sklepach

 

368,-

lampa wisząca 
basket

kod 829595
wym. 35 x 90 cm

gwint E27  

59,98

roleta 
zaciemniająca 
boreas
kod 738718
wym. 40 x 180 cm
zielona
dostępne różne  
kolory i wymiary

29,98

obraz modernpik  
dzień dobry 

kod 745132
wym. 30 x 40 cm

29,98

ramka  
narvik shaby 

kod 734759
wym. 40 x 50 cm

44,98

kinkiet larry 
kod 830123
wym. 24 x 40 cm
gwint E27
czarny, złoty 
szczotkowany
 

298,-

lampa 
podłogowa 
architecte
kod 823737
wys. do 168 cm
gwint E27
 

398,-

146 147

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019

Zestaw  
Form kontor  

8 szuflad
kod 120775

wym. 68 x 36,5 x 26 cm 
dostępne inne wymiary

98,98

system listew  
i wsporników  

lony

https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=823737+738718+829595+734759+830123+922584+112741+828846+745132&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/zestaw-kontor-8-szuflad-68cm-id-1091221.html
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Justyna, Bartek i Oskar

niezależny 
wszechświat
Dzieci rosną i wraz z wiekiem 
zmieniają się ich potrzeby. 
Dlatego Justyna i Bartek chcą 
na nowo urządzić pokój syna.  
Zależy im, by oprócz miejsca 
do spania, Oskar miał 
przestrzeń do odrabiania lekcji 
oraz strefę zabawy i relaksu.

projekt – pokój dziecka

lista zakupów: farba odporna na zmywanie  panele podłogowe laminowane 
półki na ścianę  meble i dodatki

poznaj 
całą 

historię

https://www.castorama.pl/2019 
/pokoj-dziecka-niezalezny-wszechswiat

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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Wybierz ulubiony kolor 
na ścianę. Do wyboru 
jest aż 80 odcieni.

Lampki wiszące 
lub stojące 
sprawią, że 
pokój będzie 
przytulny. 

Szukasz inspiracji? 
Odwiedź naszą stronę.

własna 
przestrzeń
Pokój dziecka to miejsce, w którym można 
odważniej dobierać kolory. Warto jednak  
pozwolić młodemu człowiekowi wykazać się 
kreatywnością. Dzieci szybko rosną, więc trzeba 
być przygotowanym na chwilę, gdy zaczną 
oczekiwać większej niezależności oraz spędzać 
więcej czasu w swoim pokoju. 

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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panel laminowany 
gladstone natur 

GoodHome
kod 317519

klasa AC4, gr. 8 mm, 4 V-fuga 
wym. 128,6 x 19,4 cm

efekt naturalnego dębu
opak. 1,996 m2 

79,80/opak.

39,98/m2

Farba 
GoodHome 
premium 
jest łatwa 
w czyszczeniu 
i odporna 
na plamy.

farba kolorowa 
GoodHome premium 

ściany i sufity 2,5 l
kod 744471

gran via

21,99 zł/l

54,98

kod 744523, manhattan
kod 744443, kensington

farba renowacyjna 
Goodhome  

do mebli 0,5 l
kod 744724

milltown

99,96/l

49,98

Podział pokoju na strefy zwiększa jego 
funkcjonalność, a różne kolory ułatwiają  
aranżację przestrzeni. Spokojny burgund 
doskonale sprawdza się na ścianie za łóżkiem, 
optymistyczny żółty w miejscu relaksu 
i zabawy, a neutralne, sprzyjające skupieniu 
barwy – przy biurku. Razem te wszystkie 
kolory i kształty tworzą wyjątkową, przyjazną 
przestrzeń.

efekt?
trzy funkcje, 
trzy strefy

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-gladstone-brown-1-996-m2-id-1056772.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=744471+744523+744443&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/gh-reno-meble-milltown-mat-500ml-id-1106168.html


155154

zawsze
niskie ceny

farba oczyszczająca 
powietrze 
GoodHome 2,5 l
kod 742327
23,99/l

59,98 zł

Do pokojów dziecięcych 
szczególnie polecana 
jest farba oczyszczająca 
powietrze GoodHome. 
Ogranicza ona w atmosferze 
ilość formaldehydu  
– związku chemicznego,  
który może być uwalniany  
np. przez meble lub tekstylia. 
Farba sprawdza się też 
w pokojach ogólnego 
użytku. Po zastosowaniu 
odpowiedniego podkładu 
można nią malować również 
drewno i metal.

zalety
odporna na zmywanie – z powierzchni 
można łatwo usunąć brud i plamy 

o wyjątkowych właściwoścach 
kryjących

trwała

oczyszczająca powietrze  
z formaldehydu

farby

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/good-home-farba-bialy-air-2-5l-id-1103568.html


sen
Aby stworzyć spokojną, harmonijną przestrzeń oraz nadać jej 
przyjemne ciepło, dobrze jest rozświetlić ściany jaśniejszymi 
akcentami. Dzięki kolorowym poduszkom, miękkiej pościeli 
oraz wesołym obrazkom na ścianach miejsce do spania 
stanie się przytulniejsze. Nisko umieszczona lampa daje 
łagodne światło, co sprzyja relaksującej atmosferze, która 
pomaga przygotować się do snu.

relaks
Uwolnij swoją 
kreatywność 
i nie obawiaj się 
nieszablonowych 
rozwiązań. Baw się 
kształtami, kolorami   
i obrazami.

Zaawa
Zawieszone  
na ścianach ilustracje 
z ulubionej książki, filmu 
lub gry dodatkowo 
nadadzą tej części 
pokoju młodzieżowy, 
osobisty charakter.

nauka
Gdy poszukujemy inspiracji i spokoju, 
odpowiednie otoczenie odgrywa niezwykle 
ważną rolę. Chłodne odcienie tworzą spokojną 
atmosferę, w której bez problemu możemy się 
skoncentrować. Natomiast kolorowe akcenty 
pobudzają kreatywność i stymulują twórcze 
myślenie. 

pokój na miarę 
potrzeb nastolatka

Dobierz kolory tak, by pasowały do charakteru całego domu. Postaw 
na barwy ciepłe lub zimne. Całość dopełnij akcesoriami, które pomogą 
stworzyć w pokoju harmonijną i przyjazną atmosferę. Nie bój się łączyć 
elementów neutralnych z dobranymi indywidualnie – dzięki temu powstanie 
przestrzeń, w której wszyscy domownicy będą czuli się znakomicie.

Projekt wnętrze – Castorama 2019
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personalizacja
Litery namalowane 
na drewnie lub metalu 
podkreślają osobisty 
charakter pokoju.

praktyczna 
wskazówka
Aby oddzielić od siebie 
dwie malowane 
na różne kolory 
powierzchnie, zastosuj 
taśmę malarską.

stare jak nowe

wielki powrót 
zabawek
Autka, dinozaury i domki dla 
lalek, którymi dziecko już się nie 
bawi, nie muszą wcale trafić  
do kosza. Pomaluj je farbami  
do drewnianych, metalowych 
albo plastikowych powierzchni 
i tchnij w nie nowe życie.

drugie życie ramki
Dzięki formule, która nie wymaga użycia podkładu, 
powierzchnię do malowania wystarczy przetrzeć.  
Metal i drewno warto wyszlifować, by usunąć  
wszelkie nierówności.

uniwersalna farba 
renowacyjna  

GoodHome 0,75 l
kod 744819
north pole

79,97/l

59,98

metalowe krzesło
Dzięki bogatej ofercie farb renowacyjnych możesz 
z łatwością odnowić większość przedmiotów.  
 
Jak to zrobić? Najpierw delikatnie wyszlifuj 
powierzchnię, następnie odtłuść ją.  
Nałóż co najmniej dwie warstwy farby. Najlepiej  
zrób to okrągłym pędzlem, który doskonale  
sprawdza się przy malowaniu detali i szczelin.  
Na koniec nałóż na odnawianą powierzchnię warstwę 
trwałego lakieru do mebli, dodatkowo chroniącego 
przed uszkodzeniami i zadrapaniami.

farba renowacyjna 
Goodhome do mebli 0,5 l

kod 744724
milltown 

99,96/l

49,98

Projekt wnętrze – Castorama 2019 Zobacz pełną ofertę na castorama.pl
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https://www.castorama.pl/gh-reno-uniw-delaware-mat-750ml-id-1105930.html
https://www.castorama.pl/gh-reno-meble-milltown-mat-500ml-id-1106168.html
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podłogi 
laminowane

zawsze
niskie ceny

panel laminowany 
gladstone natur
kod 317519 
wym. 128,6 x 19,4 cm, gr. 8 mm
klasa AC4, 4 V-fuga 
efekt naturalnego dębu
opak. 1,996 m2, 79,80/opak. 

39,98 zł/m2

zalety
odporne na ścieranie 

wykończone jak autentyczne 
drewno  

odpowiednie do stosowania 
w pomieszczeniach 
z ogrzewaniem podłogowym

lat

gwa ra n cji

15

161
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https://www.castorama.pl/panel-podlogowy-colours-gladstone-brown-1-996-m2-id-1056772.html


klamka porto
kod 145966
okrągła rozeta  
stal nierdzewna

34,48

blat laminowany  
GoodHome berberis  
biały super mat
kod 319885
wym. 300 x 62 x 3,8 cm
384/szt.

128/mb*
* Cena za metr bieżący przy zakupie całego blatu.

zadbaj  
o detale poduszka easton

kod 741871
wym. 30 x 50 cm 

29,98

poduszka  
hiva

kod 741880
wym. 45 x 45 cm

musztardowa 

24,98

poduszka hiva
kod 741884
wym. 60 x 60 cm
morska 

39,98

grzejnik aluminiowy 
premium 10 elementów 
Armatura Kraków
kod 521207
wym. 80 x 57 cm, moc 1114 W 
podłączenie boczne  
antracytowy 
20 lat gwarancji

368,-

roleta 
zaciemniająca 
ilas
kod 738991
wym. 40 x 180 cm
dostępne 2 kolory  
i różne wymiary

79,98

skrzydło  
wewnętrzne  
connemara 
kod 926948 
szer. 70, 80 cm 
dąb skalny 
pełne, pokojowe,  
z podcięciem wentylacyjnym 
szer. 60 i 90 cm  
dostępne w wybranych sklepach 

298,-

Zobacz pełną ofertę na castorama.plProjekt wnętrze – Castorama 2019
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https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=741871+145966+319885+738991+741884+741880+926948+521207&o=0&l=47&s=-score


poduszka klama  
30 x 50 cm

kod 741597 (jeans),  
kod 741598 (mięta),  
kod 741599 (krem),  
kod 741600 (fiolet),  
kod 741601 (szary)

34,98

zestaw 3 półek  
Form rigga kubik

kod 318238 
wym. 23 x 26,5 x 30 cm 

czarny  
dostępny także biały

69,98

tablica mapa 
świata
kod 745205  
wym. 50 x 70 cm

84,98

pudełko Form 
mixxit L
kod 119792 
niebieskie  
dostępne inne wymiary 
i kolory

12,98

koc takeo
kod 741730

99,98

lampka 
biurkowa 

jesso
kod 829518

wym. 57 x 64 cm
gwint E27

258,-

regał Form mixxit 
8-komorowy

kod 117220
wym. 142 x 73 x 33 cm

szary 
dostępny także biały  

i inne wymiary 

258,-

łącznik pojedynczy 
cariva Legrand  
kod 801889
biały  
w komplecie z ramką

9,98
gniazdko pojedyncze 
cariva Legrand
kod 801894
białe  
w komplecie z ramką 

8,98

lampa wisząca metro
kod 829642
wym. 40 x 60 cm  
gwint 3 x E27

228,-
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lampa  
wisząca  

blade
kod 829407

wym. 38,5 x 90 cm
gwint E27

beżowa

248,-

zasłona klama 
140 x 260 cm
kod 741590 (jeans), 
kod 741592 (grafit),  
kod 741593 (mięta),  
kod 741594 (krem),  
kod 741595 (fiolet),
kod 741596 (szary) 

89,98/szt.

https://www.castorama.pl/metro-lampa-w-3x60w-e27-bialy-id-1096628.html
https://www.castorama.pl/koc-160x200-takeo-kremowy-id-1096688.html
https://www.castorama.pl/pudelko-form-mixxit-l-niebieskie-id-1062351.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=829518+745205&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=801889+801894&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=741590+741592+741593+741594+741595+741596&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/lampa-wiszaca-blade-1-x-60-w-e27-id-1100963.html
https://www.castorama.pl/result/?type=product&q=741597+741598+741599+741600+741601&o=0&l=47&s=-score
https://www.castorama.pl/regal-form-mixxit-8-komorowy-142-x-73-x-33-cm-szary-id-1047615.html
https://www.castorama.pl/zestaw-3polki-cusko-kubik-czarny-id-1084873.html


garderoba

Porządek zagości w Twoim domu 
dzięki szafie skrojonej na miarę. 
Aby w pełni odpowiadała Twoim 
oczekiwaniom, skomponuj 
ją samodzielnie za pomocą 
konfiguratora szaf. To bardzo 
proste – wystarczy kilka kliknięć 
na komputerze lub w aplikacji 
mobilnej na telefonie. Możesz 
to zrobić w domu lub w sklepie 
Castorama w punkcie porad.

www.szafy.castorama.pl

Zaprojektuj swoją szafę Darwin

https://www.castorama.pl/2019/poppit-system-listew-i-wspornikow

zeskanuj,  
aby zapoznać  

się z instrukcją

poppit – system listew 
i wsporników

System listew i wsporników Poppit to szybki i prosty  
sposób na stworzenie przestrzeni do przechowywania.   
Układ wsporników można dopasować do bieżących potrzeb,  
a listwy znacznie ograniczają liczbę otworów w ścianie.
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ziemia

Pełną ofertę 
produktów 

znajdziesz na 
castorama.pl

castorama.pl

szufelka  
i zmiotka
kod 743951
wym. 23 x 9 cm

10,98

zestaw 
mop  

elephant 
smarteo

kod 743922

99,98

worki na śmieci  
70 l
kod 742134

20 szt.

14,98

miotła z kijem
kod 745260

24,98

sprawdź spody butów
Po malowaniu mogą być na nich 
resztki farby, które łatwo roznieść 
po całym domu. Jeśli podeszwy 
są poplamione, dokładnie je umyj.  

oczyść narzędzia
Jeśli są poplamione farbą 
wodorozcieńczalną, umyj je wodą 
z mydłem. Możesz również użyć 
środków czyszczących na bazie 
rozpuszczalnika lub spirytusu.  
Po umyciu wysusz narzędzia,  
by nie rdzewiały.

zadbaj o pędzle
Po umyciu zawiń je w ręcznik 
papierowy i zaklej taśmą – dzięki 
temu zachowają kształt. Pamiętaj, 
aby przechowywać pędzle ułożone, 
tak, by włosie nie było zagięte.

posprzątaj
Folie ochronne zwiń do środka 
(w ten sposób unikniesz 
zabrudzenia podłogi). Następnie 
wytrzep je na zewnątrz i złóż 
do przechowania. Odpady zapakuj 
do worka na śmieci.

usuń plamy z farby
Zwykle wystarczy przetrzeć 
powierzchnię wilgotną szmatką. Gdy 
plamy nie znikają, użyj do czyszczenia 
ściereczki nasączonej spirytusem.

umyj całą podłogę
Nie wiadomo, kiedy nadarzy się 
następna okazja, aby posprzątać pod 
meblami. Uważaj jednak na świeżo 
malowane ściany. 

ściereczki  
z mikrofibry

kod 742102
opak. 5 szt.

12,98

rozpuszczalnik 
uniwersalny 0,5 l
kod 731115

7,98

Choć te akcesoria zapewne nie 
budzą w Tobie dużego entuzjazmu,  
to właśnie dzięki nim dokładnie 
posprzątasz po malowaniu.

porządki

pamiętaj
Do malowania włóż stare ubrania i buty. 
By uniknąć kontaktu skóry z farbą, 
zastosuj dodatkowo odzież ochronną.
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Zapytaj o dostępność naszych projektantów 
w poszczególnych sklepach.

Sklepy z usługą projektowania znajdziesz 
także na castorama.pl.

Skorzystaj z pomocy  
naszych doradców 
i projektantów, którzy 
podpowiedzą, jakie 
produkty wybrać 
do Twojej aranżacji.

w naszych sklepach  
czeka na Ciebie ponad  
120 projektantów

wiele pomysłów, 
jedno wnętrze? 

gwarancja najniższej ceny
Ciężko pracujemy, aby każdego dnia zapewnić Ci niskie ceny.  
Jeśli w ciągu 15 dni znajdziesz niższą cenę zakupionego u nas produktu,  
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 Posiadaczy kart kredytowych Visa Castorama Santander Consumer 
Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu wyliczenia na podstawie przykładu 
reprezentatywnego na dzień 30.05.2019 r.: transakcja bezgotówkowa 
600 zł, okres spłaty 6 miesięcy, 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 doliczanych 
do kwoty spłaty minimalnej wynosi 100 zł. Szczegóły promocji dostępne 
na www.santanderconsumer.pl  na stronie karty kredytowej Castorama 
w zakładce Dokumenty oraz w Punktach Usług Finansowych w sklepach 
Castorama. 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 Castorama wskazana wartość Rzeczywistej Rocznej 
Stopy Oprocentowania (RRSO) 13,41% wyliczona została na podstawie 
przykładu reprezentatywnego na 22.05.2019 r.
3 Szczegóły promocji „Mniejsze raty mniejsze odsetki” dostępne na www.
santanderconsumer.pl na stronie karty kredytowej Castorama w zakładce 
Dokumenty oraz w Punktach Usług Finansowych w sklepach Castorama.

i spłacaj w ratach 0%1
, RRSO 0%

Dodatkowe korzyści z kartą Castorama, RRSO 13,41%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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