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Oferta ważna od 19.04 do 3.05.2021 roku

kupuj online
lub przez
telefon

1498 zł
zestaw

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

Czas na relaks
w ogrodzie

228 zł
Parasol Malta 300 cm
3663602724087
śr. 300 cm, szary
możliwość regulacji
obciążniki do parasola
sprzedawane osobno

798 zł
Grill gazowy Tippah

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

Stylowo

4 palniki
+ 1 boczny

i ze smakiem
mega
okazja!

69,98 zł
398 zł
zestaw

1694 zł
zestaw

Grill węglowy okrągły
Zestaw Salvador

8711245132174
fotel wym. 62 x 60 x 89 cm
stolik wym. 59 x 59 x 43 cm
technorattan, kolor antracyt

5904842119126
śr. rusztu 41 cm, wys. grilla 73 cm

1798 zł

1148 zł

Zestaw mebli tarasowych California
w zestawie:
8711245143590, sofa
wym. 145 x 85 x 80 cm 798 zł
8711245143538, 2 fotele
wym. 85 x 71 x 80 cm 698 zł
8711245127828, stolik
wym. 147 x 87 x 68 cm 198 zł
technorattan kolor szary

Stół rozkładany Toscana

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

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

158 zł
Grill węglowy Eiger

5059340142364
wys. grilla 53 cm, chromowany ruszt

99,98 zł

o akcesoriach
do grilla

Zestaw akcesoriów
do grilla 5 szt.
4000810120994

pokrowiec
w zestawie

178 zł

296 zł
zestaw:
stół + 2 krzesła

Krzesło Toscana

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

Stół Virginia

5059340124629 128 zł /szt.
wym. 60 x 60 x 74 cm, akacja

Zestaw 2 krzeseł Virginia

5059340124612 168 zł /zestaw
wym. 48 x 38 x 79 cm, akacja

1798 zł

848 zł

2

Grill węglowy
wózek Komfort Basic

5904134070470
wym. 222 x 143 cm
wys. 173 cm
w zestawie poduszki i moskitiera

5907795814834
wygodne siedzisko

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

498 zł

Huśtawka
Venezia

Fotel podwieszany
Miami

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

4000810115280
wym. rusztu 53 x 42 cm, wys. 71 cm

kupuj online
lub przez telefon

kupuj online
lub przez telefon

998 zł
Grill gazowy
Owsley

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

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

3

Niech

wszystko zakwitnie
6,98 zł

nowość

Niecierpek
nowogwinejski
13 cm
5059340184609

wyjątkowe kwiaty
przypominające
pączek róży

49,98 zł
Zraszacz kwadratowy
6411501510365
pow. nawadniania 81 m2

9,98 zł

118 zł

99,98 zł

Lanca zraszająca
regulowana

Zraszacz metalowy

6411501510297
pow. nawadniania 150 m2

6411501511546

Pelargonia
kaskadowa 10-pak
5907714354151

7,98 zł
Pelargonia Rosalie 13 cm
5059340184296

14,98 zł
produktów
w katalogu
ogrodowym

Nawóz Osmocote
Burza Kwiatów 300 g

5907487101365
idealny do roślin
balkonowych 49,93 zł /kg

128 zł
Pistolet zraszający
6411501511706
5-strumieniowy

7,98 zł

27,98 zł

Ziemia do roślin balkonowych 50 l
5908305642923
0,16 zł /l

4

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

99,98 zł

Trawa uniwersalna 1,5 kg
3663602947455
na powierzchnię 60 m2

dostawa
do domu

18,65 zł /kg

198 zł

Nawóz do trawników 100 dni 10 kg

5907487100665
na powierzchnię 500 m2, ogranicza możliwość przenawożenia
10 zł /kg

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

Zraszacz pulsacyjny obrotowy
6411501510754
pow. nawadniania 490 m2

kupuj online
lub przez telefon

198 zł

198 zł

Wąż ogrodowy

Sterownik nawadniania
podwójny

6411501511324
śr. 1/2’’, dł. 20 m

6411501511782

198 zł

748 zł

Zraszacz wahadłowy

6411501510730
pow. nawadniania 500 m2, funkcja on/off

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

Bęben horyzontalny

6411501510600
o
w zestawie wąż 20 m 1/2” i armatura, obrót 360

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

5

mega

TRWAŁE • NIEZAWODNE • WYTRZYMAŁE

okazja!

silnik indukcyjny

428 zł
Kosiarka elektryczna

5902067856239
moc znamionowa 1400 W
szer. koszenia 34 cm
wys. koszenia 20-60 mm
poj. kosza 40 l

24,98 zł

64,98 zł

Nożyce do żywopłotu
teleskopowe

Sekator ręczny
Bypass

5059340150697

5059340086187

Sekator kowadełkowy
5059340086255

748 zł

ergonomiczny
uchwyt

3-stopniowy
mechanizm
zapadkowy

39,98 zł

wysoka
wytrzymałość

Kosiarka spalinowa

5902490742314
silnik Loncin LC1P65FE-3
szer. koszenia 42 cm
poj. kosza 45 l

64,98 zł
Sekator teleskopowy
5059340150703

69,98 zł

298 zł

Szpadel prosty
5059340086668
117 cm

Kosiarka
akumulatorowa

5036581058531
szer. koszenia 35 cm
napięcie 36 V
poj. kosza 40 l

Wyrywacz
do chwastów

Nożyce elektryczne
do żywopłotu

6411501399502

6

148 zł
3663602940173
moc znamionowa 520 W
dł. ostrza 62,5 cm

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

5059340069982
5 ustawień wysokości
koszenia

zestaw

898 zł

138 zł

Zestaw kosiarka
elektryczna 1200 W
+ podkaszarka 300 W

1198 zł
Kosiarka spalinowa

3663602939610
silnik Briggs & Stratton
675EXi
moc znamionowa 2,6 kW
szer. koszenia 51 cm
poj. kosza 60 l

1398 zł
Kosiarka spalinowa

5059340124445
silnik Honda GCV145
moc znamionowa 2,7 kW
poj. silnika 145 cm3
szer. koszenia 46 cm
poj. kosza 65 l

448 zł
Kosa spalinowa

5902490742352
moc znamionowa
2,2 kW
szer. koszenia 42 cm

kupuj online
lub przez telefon

kupuj online
lub przez telefon

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

7

Zadbaj

o każdy szczegół
mega
okazja!

8,98 zł/szt.

Podest balkonowy

5057741333022, kolor szary
5057741333039, kolor brązowy
wym. 30 x 30 cm

37,98 zł/4 szt.

59,98 zł

Podest tarasowy akacja
5059340066035
wym. 30 x 30 cm

7,98 zł

Płot panelowy prosty

15
%
rabatu

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

3663602432593
wym. 180 x 180 cm, rama 25 mm
kolor zielony, impregnowany ciśnieniowo

99,98 zł
Płot Douro

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

na słupki
ogrodzeniowe*

79,98 zł
Olej Altax
do drewna 2,5 l

54,98 zł
Deska kompozytowa

36,98 zł

Panel ogrodzeniowy 3D

168 zł

398 zł

Przęsło Brava

5036581094386
wym. 2,1 x 14,5 x 300 cm
kolory: antracyt, taupe, chocolate

Przęsło Tola 2

5903427744197
wym. 120 x 200 cm, malowane proszkowo
ocynkowane, czarne

5412298387896
wym. 153 x 250 cm, oczko 8,3 x 20 cm
ocynkowany, kolor antracyt

5901891476941
wym. 120 x 200 cm, malowane proszkowo
ocynkowane, antracyt

5900172203252
7 kolorów 31,99 zł /l
dostępna również poj. 0,75 l
5900652273492

148 zł
Impregnat do drewna Sadolin 9 l
5904078212707
16,44 zł /l

*15% rabatu na słupki ogrodzeniowe przy zakupie dowolnego panelu ogrodzeniowego. Promocja obowiązuje od 19.04 do 3.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl
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darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

kupuj online
lub przez telefon

76,98 zł
Impregnat
Altax 10 l

5900172958381
jedna warstwa
7 kolorów 7,70 zł /l

168 zł
Lazura o wysokiej
odporności V33 5 l
3153890198450
33,60 zł /l

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

9

Czysta

duży format
120 x 60 cm

pompa
z kompozytu

2

przyjemność pracy

29,98 zł/m

1

2

Gres szkliwiony
Stargres Scandinavia

mega

5905957078209, kolor beżowy
5905957078230, kolor jasny szary
5905957078216, kolor kremowy
5905957078223, kolor szary
wym. 31 x 62 cm, mrozoodporny, IV kl. ścieralności
opak. 1,54 m2 46,17 zł /opak.

okazja!

69,98 zł/m

89,98 zł/m

2

Gres polerowany
Mavros

498 zł

Myjka ciśnieniowa
K3 Power Control 1600 W

2 Gres polerowany Smugston
5907180100764
wym. 120 x 60 cm, mrozoodporny, rektyfikowany
IV kl. ścieralności, opak. 1,44 m2 100,77 zł /opak.

Idealne na taras i nie tylko

27,98 zł/m

5,98 zł

system
dwuciśnieniowy

5907561728174
wym. 30 x 30 cm, gr. 4 cm

płynna
regulacja
ciśnienia

1048 zł

Myjka ciśnieniowa 1800 W
3663602939696
maks. ciśnienie 130 barów
wydajność 440 l/godz.

10

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

grubość 2 cm

2

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

Myjka ciśnieniowa
K5 Full Control 2100 W
4054278044774
maks. ciśnienie 145 barów
przepływ 500 l/godz.

kupuj online
lub przez telefon

3663602233046, szara
3663602233053, czerwona 30,98 zł /m2
3663602233343, grafitowa 30,98 zł /m2
gr. 4 cm

idealny na taras

79,98 zł/m

478 zł

2

Kostka brukowa Prosto

Płyta tarasowa
wapień dewoński

pompa
aluminiowa

okazja!

5907180100207

5907180135322, bianco
5907180130594, nero
wym. 60 x 60 cm
mrozoodporny, rektyfikowany
IV kl. ścieralności
opak. 1,44 m2 129,57 zł /opak.

648 zł

5059340104102
ciśnienie 150 barów
wydajność 500 l/godz.

mega

1 Gres polerowany Erato

4054278605166
maks. ciśnienie 120 barów
przepływ 380 l/godz.

Myjka ciśnieniowa 2200 W

2

Gres Hektor

5901503217979, kolor taupe
5901503217962, kolor soft grey
wym. 60 x 60 x 2 cm, mrozoodporny
opak. 0,72 m2 57,58 zł /opak.

kupuj online
lub przez telefon

88,98 zł/m

2

Gres Terrazzo Rich

5902767922500
wym. 60 x 60 cm, mrozoodporny
rektyfikowany, IV kl. ścieralności
opak. 1,44 m2 128,13 zł /opak.

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost
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mega

Baterie Ferro. Zabłysną w niejednej łazience

okazja!

1

2
4

5

regulowane
profile

3

ra n c

j

wa

i

g

wa

g

wykończenie
na wysoki połysk

lat

ra n c

j

i

lat

6

79,98 zł

lat

1 Bateria umywalkowa Rico Eco Chrom

ra n c

j

i

g

wa

5902194959582
gumowy perlator, korek automatyczny

2 Bateria wannowa Rico Eco Chrom

zestaw*
*Zestaw nie zawiera baterii.

848 zł

Szafka podumywalkowa
Aruna 60 cm
5059340162027
kolor biały, wym. 60 x 55 x 45 cm

5902194959599
138 zł /szt.

Drzwi uchylne easy-in 100 cm

168 zł

Umywalka ceramiczna Aruna 60 cm
5059340150024

3 Bateria natryskowa Rico Eco Chrom

128 zł

5903205761330
wym. 100 x 200 cm
szkło transparentne 6 mm
profil w kolorze czarny mat
regulowany wspornik do kupienia osobno
5903205761408
dostępne inne wymiary

Ścianka prysznicowa easy-in 80 cm

-20%

5903205761361
wym. 80 x 200 cm
398 zł /szt.

3-funkcyjna
słuchawka

cj

i

4005176982330
chrom, śr. deszczownicy 18 cm
**Promocja obowiązuje od 19.04 do 30.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
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dostawa
do domu

3663602300045
chrom, gumowy perlator oszczędzający
wodę, dostępne inne elementy serii

dostawa
do Paczkomatu® InPost

5903424750955
duroplast
wolnoopadająca
z szybkim demontażem

5 Bateria wannowa Lara Eco Chrom

5902194959513
218 zł /szt.

6 Bateria natryskowa Lara Eco Chrom

5902194959537
178 zł /szt.

higieniczny SYSTEM FRESH
- łatwo dostępny koszyczek
na kostki WC
miska bezkołnierzowa
ułatwiająca czyszczenie

lat

ra n c

j

198 zł
Bateria umywalkowa
wysoka Kepez
3663602664031
chrom

kupuj online
lub przez telefon

ra n c

j

398 zł
Kompakt WC
Cavally Slim

3663602690467
deska duroplast
wolnoopadająca z szybkim
demontażem
dostępny w wersji z odpływem
pionowym 3663602690481

kupuj online
lub przez telefon

wa

g

Bateria umywalkowa
Cavally M

wa

g

g

Kolumna prysznicowa
Vitalio Joy z baterią
termostatyczną

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

j

178 zł

798 zł

wa

lat

ra n c

Deska wolnoopadająca
Super Slim

korek
klik-klak

lat

wa

4 Bateria umywalkowa Lara Eco Chrom

5902194959520
gumowy perlator, korek klik-klak

lat

g

ra n

i

g

wa

korek
klik-klak

69,98 zł

miska
bezkołnierzowa
ułatwiająca
czyszczenie

strumień wody
w kształcie
kaskady

i

lat

na serie kabin
easy-in**

i

296 zł

5902194959575
perlator w kształcie plastra miodu
158 zł /szt.

158 zł

ra n c

j

i

ciche
domykanie

798 zł
zestaw

Zestaw podtynkowy WC Mille

5901771029908
stelaż, deska wolnoopadająca
duroplast slim z szybkim demontażem
przycisk czarny
dostępna także wersja z przyciskiem chrom

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost
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funkcja eko
oszczędzająca wodę

mega
okazja!

lakierowane
na wysoki połysk
uchwyty frezowane
we froncie

lat

lat

lat
ra n c

j

g

wa

398 zł

Bateria kuchenna
Marlin czarna/różowe złoto
5907791170118

zestaw 1,8 m

oszczędność miejsca
– możliwość
postawienia w pionie

20
%
taniej*

wa

ra n c

298 zł/szt.
Kosze do segregacji
Sortibox 5 x 25 l
5905197282114

14

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dąb słoneczny

2 Blat laminowany
apollo black

3 Blat laminowany

dąb złocisty

5903246290271
328 zł /szt.
wym. 305 x 60 x 3,8 cm

5902734890757
348 zł /szt.

dostawa
do domu

Okap teleskopowy HNT61110XH

8690842337680
inox, szer. 60 cm
oświetlenie LED, maks.
wydajność 291 m3/h
głośność 63 dB

j

128 zł

Bateria kuchenna
Medina czarna

Bateria kuchenna
Zorba czarna

1 Zlew granitowy z górnym

328 zł

ra n c

108 zł

338 zł
5902734892997

wa

5902194979580
dostępna także chromowana

1

1 Blat laminowany

j

lat

1

wa

g

2

2-funkcyjna
elastyczna
wylewka

lat

g

filtr aluminiowy
przeciwtłuszczowy
z możliwością mycia
w zmywarce

3

lat

zlew i bateria
Ferro w zestawie
g

kolorowe pokrywki
ułatwiają segregację

5907791179180
wym. 57 x 49,5 cm
dostępny także beżowy

elastyczna
wylewka

i

regulowane
nóżki

Zlew czarny
granitowy Malta

j

138 zł

5902194976930
dostępne także szara i beżowa

korek
automatyczny

ra n c

i

5903745148318
dł. zestawu 1,8 m
zestaw zawiera szafki stojące:
zlewozmywakowa 80 cm,
40 cm z szufladami, wiszące: 40 cm,
okapowa 60 cm, 2 x 80 cm pozioma
dostępny także zestaw Unik szary
5903745148325
1148 zł /zestaw

ciche
domykanie

syfon oszczędzający
miejsce

Baterie i zlewy Ferro. Podkreślą nowoczesny styl kuchni

Zestaw mebli kuchennych
Unik biały

84,98 zł

czarny odpływ
zamykany przyciskiem

j

i

1298 zł

388 zł

ra n c

i

wa

i

j

i

ra n c

g

g

wa

2

Bateria kuchenna
Zorba czarna

5902194994446
dostępne także szara i beżowa

korek
automatyczny

ociekaczem

5902194986809
grafitowy, dostępny także piaskowy
wym. 58 x 48 cm, syfon w komplecie

2 Zlew granitowy z ociekaczem

5902194987004
grafitowy, dostępny także piaskowy
wym. 78 x 48 cm, syfon w komplecie

358 zł

*Promocja obowiązuje od 19.04 do 3.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

kupuj online
lub przez telefon

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost
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Dodadzą
szyku i klasy

50
%
rabatu

2

Panel podłogowy
Dąb Viera

5907555420947, kolor szary
5907555420954, kolor naturalny
5907555420961, kolor beżowy
AC4, gr. 8 mm, dostępny w 3 kolorach
opak. 2,22 m2 42,14 zł /opak.

4-stronna
V-fuga

49,98 zł
Farba Dekoral
Voice of Color 2,5 l
5904000030775
5904000031130
dostępne 50 kolorów
19,99 zł /l

odporna na szorowanie
i plamoodporna

26,98 zł/m

2

Panel podłogowy
Dąb Brandon

struktura
synchroniczna

Panel podłogowy
Dąb Colorado

5907555420008
AC6, gr. 10 mm
opak. 1,73 m2 81,28 zł /opak.

94,98 zł

24,98 zł

konstrukcja
modułowa
z MDF-u

6408070105832
8,18 zł /l

3663602409311, 3663602406716
dostępne 50 kolorów
21,99 zł /l

2

5907539385620
kolor silver, szer. 60, 70, 80 i 90 cm
pełne, pokojowe, z tulejami,
z podcięciem wentylacyjnym

54,98 zł

89,98 zł

Farba Tikkurila
Super White 10 l + 10%

Farba GoodHome Premium
Ściany i Sufity 2,5 l

46,98 zł/m

Skrzydło drzwiowe Kastel*

50
%
rabatu
na drugie
opakowanie**

3663602666646
AC4, gr. 8 mm
opak. 2,22 m2 59,90 zł /opak.

198 zł

okazja!

na drugie
opakowanie*

18,98 zł/m

4-stronna
V-fuga

mega

Farba Dulux EasyCare+ 2,5 l

44,98 zł/m

2

Płytka gipsowa Hampton
5907762311915
opak. 0,4 m2 17,99 zł /opak.

o kleju

5904078217689
dostępne 30 kolorów
37,99 zł /l

Panel ścienny tapicerowany
Mollis kwadrat 30 x 30 cm

5907762320054 kolor ciemnoniebieski
5907762320139 kolor szary

płytka z fugą

prostokąt 60 x 30 cm
kolor ciemnoniebieski
5907762320108
29,98 zł /szt.

248 zł

168 zł

Skrzydło drzwiowe Trame*
5908305654186
kolory: biały, dąb szary
szer. 60, 70, 80 i 90 cm
pełne, pokojowe, z podcięciem
wentylacyjnym

Farba biała
Dulux Easycare 10 l
5904078203781
16,80 zł /l

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.
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darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

59,98 zł/m

2

Płytka gipsowa Botin

5902406630100, biała
5902406631282, grafitowa, opak. 0,46 m2 27,59 zł /opak.
dostępne narożniki 74,98 zł /m.b.
opak. 0,75 m.b. 56,23 zł /opak., dostępny kolor grafit

*Przy zakupie opakowania farby kolorowej Dekoral Voice of Color o pojemności 2,5 l klient otrzymuje rabat 50% na drugie opakowanie dowolnej farby kolorowej Dekoral Voice of Color o pojemności 2,5 l.
Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje od 19.04 do 9.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny na castorama.pl
**Przy zakupie opakowania farby kolorowej GoodHome Premium klient otrzymuje rabat 50% na drugie opakowanie tego samego opakowania z tej samej serii. Z promocji można korzystać dowolną ilość razy.
odbiór
dostawa
dostawa
Promocja obowiązuje od 19.04 do 9.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępnydarmowy
na castorama.pl

kupuj online
lub przez telefon

w sklepie do 2 h

do domu

do Paczkomatu® InPost
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Działają

mega

od ręki

okazja!

158 zł
Szlifierka kątowa

mega

5906083033728
moc 1100 W, 3000-12 000 obr./min
śr. tarczy 125 mm

regulacja
obrotów

okazja!

wodoodporna,
lekka

oszczędzasz

178 zł

wa

j

26,98 zł

Wyrzynarka PST 7200 E

walizka

ra n c

i

3 akumulatory
w cenie*

g

278 zł

lat

3165140817837
moc 500 W, 3100 obr./min
dł. skoku 20 mm

Płyta bitumiczna Base

3467670012271
wym. 200 x 86 cm
kolory: czerwony, brązowy, czarny

79,98 zł

2 lata gwarancji
przy zakupie
na fakturę VAT

5,78 zł/m

Tynk mozaikowy Huzar 15 kg

5900404008273
dostępne różne kolory
5,33 zł /kg

2

578 zł
zestaw

Wiertarkowkrętarka GSR 180LI

Papa zgrzewalna wierzchnia
UNI V60 S42

398 zł

3165140978163
18 V, 2 x 2,0 Ah Li-Ion
maks. moment obrotowy 54 Nm

Akumulator GBA 18 V 2,0 Ah

5908238612970
opak. 7,5 m2 43,35 zł /rolka

Kompresor olejowy
50 l

3165140730440

278 zł

*Przy zakupie wiertarkowkrętarki Bosch GSR 180LI z dwoma akumulatorami 2,0 Ah 3165140978163
trzeci dodatkowy akumulator Bosch GBA 18 V 2,0 Ah 3165140730440 otrzymasz w cenie zestawu.
Oszczędzasz 278 zł. Promocja obowiązuje od 19.04 do 9.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin dostępny w sklepach i na castorama.pl

5,98 zł

Papa zgrzewalna podkładowa
UNI V60 S30
5908238612963
opak. 10 m2
4,98 zł /m2 49,80 zł /rolka

8712418175974
moc 2 KM, ciśnienie 8 barów
wydajność 275 l/min

Kantówka iglasta strugana

5907513476894
wym. 20 x 60 x 1500 mm
5907508719050
wym. 20 x 58 x 2000 mm 7,38 zł
5906725225269
wym. 36 x 50 x 2000 mm 9,98 zł
3663602859918
wym. 40 x 58 x 2000 mm 10,98 zł
5907508719043
wym. 20 x 118 x 2000 mm 13,98 zł

walizka
do aplikacji
wałkiem

Zestaw elektronarzędzi Combo 18 V

0088381847674
wiertarkowkrętarka udarowa 18 V, 2 x 3,0 Ah
0-6000/0-19 500 ud./min, maks. moment obrotowy 42 Nm
wkrętarka udarowa 18 V, 2 x 5 Ah, maks. moment obrotowy 165 Nm
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darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

9,98 zł

478 zł

998 zł
dostawa
do domu

Beton Baumit
B25 25 kg

Pilarka stołowa
do drewna

3663602467601
moc 1500 W
4500 obr./min, śr. tarczy 254 mm

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

5907534260465
zużycie 2 kg/m2/mm
0,40 zł /kg

kupuj online
lub przez telefon

50,98 zł
Gładź gotowa Atlas GTA 18 kg

5905400542509
gr. warstwy do 3 mm, zużycie 1 kg/m2/mm
2,83 zł /kg

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost
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mega okazje!

44,98 zł/m

24,98 zł/szt.

2

Gres Sepia

Roleta Dzień/Noc Elin

mrozoodporny rektyfikowany, wym. 59,7 x 59,7 cm
5903313309943, grigio, IV kl. ścieralności
5903313309967, graphite, III kl. ścieralności
opak. 1,43 m2 64,32 zł /opak.

3663602664666
wym. materiału 36,5 x 140 cm
kolor biały
dostępne różne kolory
i rozmiary

darmowy odbiór
w sklepie do 2 h

kupuj online
lub przez
telefon

dostawa do domu

Teraz

na
wszystko

RRSO

do 20 rat RRSO 0%
Termin obowiązywania: 19.04.2021 – 3.05.2021

Szczegóły w sklepach i na castorama.pl
dostawa
do Paczkomatu®
InPost

Dla kredytu na zakup towarów i usług od 3 do 20 rat 0%, oferowanego przez Santander
Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wskazana wartość Rzeczywistej
Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) 0% wyliczona została na podstawie przykładu
reprezentatywnego na dzień 2.01.2021 r. Propozycja obowiązuje dla umów kredytu
zawartych w okresie od 19.04.2021 r. do 3.05.2021 r. Niniejsza propozycja nie jest ofertą
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu,
z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Bank.

Informacje zawarte w gazetce przedstawiają wybrany asortyment produktów dostępnych w naszych sklepach i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje te zachowują
swoją ważność od 19.04 do 3.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów określonego produktu. Wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Wzory i kolory produktów mogą różnić się od rzeczywistych. Lampy
nie zawierają źródła światła w komplecie, chyba że w opisie zawarto inną informację. Sklepy Castorama nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Oferta skierowana jest do Klientów detalicznych.

adresy sklepów na www.castorama.pl

