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Oferta ważna od 10.02 do 28.02.2021 roku

Podłogi
i drzwi

idealnie dopasowane

258 zł

Skrzydło drzwiowe
Toreno*

kod 926525
kolor kredowobiały
szer. 60, 70, 80, 90 cm
pełne, pokojowe,
z podcięciem
wentylacyjnym

konstrukcja
modułowa z MDF-u

szeroka deska
struktura synchroniczna

39,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Avan

kod 318334
AC5, gr. 8 mm, szer. deski 282 mm
4-stronna V-fuga
opak. 2,176 m2 87 zł /opak.

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

Każdemu leżą,

nowość

bo mają styl

nowość

29,98 zł/m

2

mega

4-stronna V-fuga

okazja!

25,98 zł/m

Panel podłogowy Dąb Ornado
kod 326082
AC5, gr. 8 mm
opak. 2,22 m2 66,56 zł /opak.

mega

2

Panel podłogowy Dąb Royal

okazja!

kod 317205
AC4, gr. 7 mm
opak. 2,66 m2 69,11 zł /opak.

4-stronna V-fuga

4-stronna V-fuga

mega

34,98 zł/m

struktura kamienia

nowość

2

44,98 zł/m

okazja!

2

Panel podłogowy
Dąb Saloon Glowsam

Panel podłogowy Oiled Slate

15,98 zł/m

kod 304484
AC4, gr. 8 mm, opak. 2,047 m2

kod 326089
AC5, gr. 8 mm
opak. 2,402 m2

92,07 zł /opak.

84,02 zł /opak.

2

Panel podłogowy Dąb Khaki

o podkładzie
do paneli

kod 310642
AC4, gr. 7 mm
opak. 2,47 m2 39,47 zł /opak.

4-stronna V-fuga

26,98 zł/m

nowość

nowość

2

Panel podłogowy Dąb Haybridge
kod 326099
AC4, gr. 8 mm
opak. 2,22 m2 59,90 zł /opak.

mega
okazja!

19,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Michigan
kod 319005, 319006, 319055
AC4, gr. 8 mm
opak. 2,22 m2 44,35 zł /opak.

4-stronna V-fuga

4-stronna V-fuga

4-stronna V-fuga

4-stronna V-fuga

szeroka deska

struktura synchroniczna

zwiększona wodoodporność

struktura synchroniczna

29,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Ramsey

kod 323474
AC4, gr. 8 mm, szerokość deski 295 mm
opak. 2,27 m2 68,05 zł /opak.

44,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Odessa
kod 326036
AC5, gr. 8 mm
opak. 2,7 m2 121,45 zł /opak.

47,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Niasa
kod 326087
AC5, gr. 8 mm
opak. 1,973 m2

94,66 zł /opak.

59,98 zł/m

2

Panel podłogowy Pecan Nevada
kod 317251
AC5, gr. 10 mm
opak. 1,646 m2 98,73 zł /opak.

ZAKUPY NA RATY
Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz na dogodne raty RRSO 0%.
2

Sprawdź szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

3

nowość

4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna

55,98 zł/m

mega

2

okazja!

Panel podłogowy Dąb Icarus
kod 326038
AC6, gr. 10 mm
opak. 2,02 m2 113,08 zł /opak.

szeroka deska

4-stronna V-fuga

zwiększona wodoodporność

struktura synchroniczna

44,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Pedro

kod 325699
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga, szer. deski 282 mm
opak. 2,176 m2 97,88 zł /opak.

49,98 zł/m

49,98 zł/m

2

2

nowość

Panel podłogowy Dąb Hoban
kod 325963
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,973 m2 98,61 zł /opak.

Panel podłogowy Dąb Legend
kod 326023
AC6, gr. 10 mm
opak. 1,73 m2 86,47 zł /opak.

4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna

59,98 zł/m

mega

2

okazja!

Panel podłogowy Dąb Urban
kod 326030
AC6, gr. 12 mm, opak. 1,48 m2

88,77 zł /opak.

lat

ra n c

j

i

g

wa

lat

trójwarstwowa, lakierowana
zwiększona wodoodporność

49,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Sartre
kod 325965
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,973 m2 98,61 zł /opak.

zwiększona wodoodporność

49,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Nantes
kod 325964
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,973 m2 98,61 zł /opak.

ra n c

j

i

g

wa

69,98 zł/m

2

Deska podłogowa Dąb Naturalny

kod 308234
wym. 14 x 207 x 1092 mm
trójwarstwowa, 3-lamelowa, lakierowana
warstwa licowa 3,2 mm
opak. 1,58 m2 110,57 zł /opak.

99,98 zł/m

2

Deska podłogowa Dąb Family
14x130x725 mm

kod 308235
wym. 14 x 130 x 725 mm
trójwarstwowa, 1-lamelowa, lakierowana
opak. 0,65 m2 64,99 zł /opak.

ZAKUPY NA RATY
Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz na dogodne raty RRSO 0%.
4

Sprawdź szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.
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Panele winylowe są:

Panele winylowe mają to coś!
nowość

odporne na wilgoć

wytrzymałe

nowość

łatwe w montażu

nowość

89,98 zł/m

54,98 zł/m

2

Panel winylowy SPC Mystery Stone

kod 326064
wym. 310 x 638 mm, gr. 4,5 mm
montaż na klik
opak. 2,31 m2 207,85 zł /opak.

Panel winylowy Dąb Soho
kod 326072

Panel winylowy Dąb Kolorado

okazja!

79,98 zł/m

Panel winylowy SPC
Flowstone Jugendstil

2

mega

2

kod 326074
wym. 200 x 1200 mm, gr. 2,2 mm
klejone, kl. użyteczności 33
opak. 4,56 m2 250,71 zł /opak.

kod 326065
wym. 310 x 638 mm, gr. 4,5 mm, montaż na klik
opak. 2,373 m2 189,80 zł /opak.

nowość
HD Mineral Core
(rdzeń mineralny)
klasa użyteczności 32

59,98 zł/m

2

Panel winylowy SPC Dąb Camelback

kod 326100
wym. 192 x 1280 mm, gr. 4 mm, montaż na klik
opak. 1,97 m2 118,16 zł /opak.

89,98 zł/m

HD Mineral Core
(rdzeń mineralny)

2

Panel winylowy SPC Coolgrey Loft
kod 326066

Panel winylowy SPC White Stone
kod 326063
wym. 310 x 638 mm, gr. 4,5 mm
montaż na klik, kl. użyteczności 33
opak. 2,373 m2 213,52 zł /opak.

69,98 zł/m

69,98 zł/m

2

Panel winylowy SPC Dąb Westport

2

Panel winylowy SPC Dąb Arlington

kod 326021
wym. 180x1220 mm, gr. 4 mm, montaż na klik
opak. 2,196 m2 153,68 zł /opak.

kod 326022
wym. 180 x 1220 mm, gr. 4 mm, montaż na klik
opak. 2,196 m2 153,68 zł /opak.

najwyższa odporność
na nacisk (CS 550 kPa)

37,98 zł/szt.
Listwa przypodłogowa
MDF Foge LB1 100
kod 306739, kolor biały
kod 303931, kolor szary
wym. 16 x 100 x 2000 mm

14,98 zł/m

24,98 zł/m

2

2

Podkład podłogowy LVT Solid Step

Podkład podłogowy Secura LVT
Click Smart Easy N

kod 325819
dedykowany pod panele winylowe SPC
deskę warstwową i ogrzewanie podłogowe
gr. 1,1 mm, opak. 6 m2
149,88 zł /opak.

kod 325906
dedykowany pod panele winylowe i ogrzewanie podłogowe
gr. 1 mm, opak. 6,25 m2 93,63 zł /opak.

ZAKUPY NA RATY
Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz na dogodne raty RRSO 0%.
6

Sprawdź szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.
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Naturalnie,

kryta szyna

że będą pasować

konstrukcja
modułowa z MDF-u

58 zł

w zestawie
oszczędzasz**

148 zł

198 zł

Skrzydło drzwiowe Olga*
kod 925036
kolor dąb sonoma
szer. 60, 70, 80 i 90 cm
pełne, pokojowe, z tulejami

Skrzydło drzwiowe Ceres*
kod 922564
kolory: dąb sonoma, akacja
szer. 60, 70, 80 i 90 cm
pełne, pokojowe, z tulejami

Klamka Febe
kod 105177
kolor nikiel

17,68 zł

końcówka
o klamkach

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

8

serii

228 zł

Skrzydło drzwiowe Tre*

kod 924364
kolory: dąb szary, orzech north
szer. 60, 70, 80 i 90 cm
pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym

448 zł

Zestaw: System do drzwi
przesuwnych Oleni
+ drzwi Trame

System do drzwi przesuwnych Oleni
kod 925398
dł. prowadnicy 2 m, MDF
do drewnianych drzwi przesuwnych
maskownica systemu do pomalowania

178 zł

Skrzydło drzwiowe przesuwne Trame
kod 927978, 923524, 923525
kolory: biały, dąb szary
pokojowe, szer. 80 cm 328 zł

końcówka
serii

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki, szer. 60 i 90 cm dostępne w wybranych sklepach.
**Przy zakupie systemu przesuwnego Oleni oraz skrzydła drzwiowego przesuwnego Trame w zestawie
oszczędzasz 58 zł. Promocja obowiązuje od 10.02 do 28.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.

ZAKUPY NA RATY
Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz na dogodne raty RRSO 0%.
Sprawdź szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.
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Stylowe

od góry do dołu

możliwość
regulacji
wysokości
stopnia

kompletny zestaw
z ościeżnicą, progiem,
klamką z szyldem
i 2 wkładkami

kolor
konstrukcji
– czarny mat

mega
okazja!

izolacja
akustyczna 30 dB

mega
okazja!

1398 zł

Schody Atrium Mini

kod 928115
wewnętrzne modułowe, 11 stopni
wys. kondygnacji 222-300 cm
szer. stopnia 60 cm
wys. stopnia 18,5-25 cm
gr. stopnia 4 cm
stopnie drewniane olchowe
lakierowane, maks. obciążenie 120 kg

548 zł

Drzwi wewnątrzklatkowe Ateron

kod 926273
kolory: dąb szary, dąb stary, orzech north
szer. 80 i 90 cm, gr. skrzydła 43 mm

metalowe,
kompletny zestaw
z ościeżnicą
i okuciami
izolacja
akustyczna 29 dB

1398 zł

218 zł

Schody drewniane
świerkowe z zabiegiem

kod 919741
prawoskrętne, 14 stopni
wys. kondygnacji 300 cm
szer. stopnia 80 cm, wys. stopnia 20 cm
maks. obciążenie 280 kg
kod 919742, lewoskrętne

318 zł

Skrzydło drzwi wewnątrzklatkowych
Dominos Alu
kod 926464
kolory: kolory: grafit, dąb bergen, orzech
naturalny, szer. 80 i 90 cm
gr. skrzydła 40 mm

598 zł

Drzwi wewnątrzklatkowe/zewnętrzne
Artemida
kod 928243
kolory: złoty dąb, orzech, antracyt
szer. 80 i 90 cm, gr. skrzydła 55 mm

Skrzydło drzwi
wewnątrzklatkowych Dominos
kod 924507
kolory: orzech naturalny,
dąb bergen, grafit
szer. 80 i 90 cm
gr. skrzydła 43 mm

ZAKUPY NA RATY
Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz na dogodne raty RRSO 0%.
10

Sprawdź szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.
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Z miejsca

dodadzą klasy
49,98 zł/m

2

Gres Art

kod 418366, kolor grys
kod 418367, kolor wood
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny
rektyfikowany, antypoślizgowość R10
opak. 1,08 m2 53,98 zł /opak.

mega
okazja!

25,98 zł/m

2

Gres szkliwiony Suomi

kod 417642, kolor cream
kod 417641, kolor brown
kod 417634, kolor white
wym. 15,5 x 62 cm, mrozoodporny
IV kl. ścieralności, antypoślizgowość R9
opak. 1,15 m2 29,88 zł /opak.

39,98 zł/m

2

Gres Shaded

kod 417246, kolor szary
kod 417244, kolor antracyt
kod 417245, kolor beżowy
wym. 29,8 x 59,8 cm
III kl. ścieralności, mrozoodporny
opak. 1,24 m2 49,58 zł /opak.

79,98 zł/m

2

Gres szkliwiony Odys

kod 418228, kolor beżowy
kod 418230, kolor ciemnobeżowy
wym. 60 x 60 cm
IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m2 115,17 zł /opak.
12

69,98 zł/m

2

Gres Lavre

kod 418044, kolor jasny szary
kod 418045, kolor ciemny szary
kod 418238, kolor jasny beż
wym. 60 x 60 cm
IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1.44 m2 100,77 zł /opak.

34,98 zł/m

74,98 zł/m

2

Gres Kensington
2

Gres szkliwiony Scandinavia

kod 417635, kolor beżowy
kod 417636, kolor kremowy
kod 417638, kolor szary
kod 417637, kolor soft grey
wym. 31 x 62 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, naturalna struktura drewna
opak. 1,54 m2 53,87 zł /opak.

o fugach

kod 418600
wym. 9,8 x 59,8 cm
opak. 0,41 m2 30,74 zł /opak.
kod 418599, kolor beżowy
wym. 14,8 x 89,8 cm
opak. 1,06 m2 79,98 zł /m2 84,78 zł /opak.
kod 418598, wym. 19,8 x 119,8 cm
opak. 1,19 m2 89,98 zł /m2 107,08 zł /opak.
IV kl. ścieralności, mrozoodporny
rektyfikowany

ZAKUPY NA RATY
Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz na dogodne raty RRSO 0%.
Sprawdź szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.
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Zachwycą

w każdej łazience
mega

49,98 zł/m

2

Gres Lomero

kod 418353, kolor biały mat
wym. 60 x 60 cm, opak. 1,44 m2
71,97 zł /opak.
kod 418352, kolor biały
polerowany
IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m2 59,98 zł /m2
86,37 zł /opak.

okazja!

płytka z fugą

79,98 zł/m

2

Gres Porto lappato

418269, kolor pearl
418270, kolor gris
wym. 60 x 60 cm
IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m2
115,17 zł /opak.

29,98 zł/opak.
Płytka
elewacyjna Metro

kod 928091, kolor grafitowy
kod 928092, kolor bianco
do zastosowania wewnątrz
i na zewnątrz
opak. 0,38 m2 78,89 zł /m2

19,98 zł/opak.

44,98 zł/opak.

Płytka dekoracyjna Viktoria

Płytka dekoracyjna Monsanto

kod 925071, kolor kremowy
opak. 0,35 m2 57,09 zł /m2

kod 925052, kolor czerwony
kod 925054, kolor beżowy
opak. 0,42 m2 107,10 zł /m2

Narożnik dekoracyjny Viktoria
kod 926588, kolor kremowy

49,98 zł /m.b.

Narożnik dekoracyjny Monsanto
kod 925053, kolor czerwony
kod 925055, kolor beżowy
opak. 0,8 m.b. 30,98 zł /opak.

Grunt to zaprawa, grunt i klej Mapei

29,98 zł
Grunt Uni szybkoschnący 5 l
kod 418037
5,99 zł /l

34,98 zł/m

2

Gres Lefkada lapato

kod 418846, kolor jasny szary
kod 418847, kolor ciemny szary
kod 418848, dekor carpet
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m2 50,37 zł /opak.

89,98 zł/m

3x
grunt 1 l

2

Gres Galactic

kod 415753, kolor biały
kod 415757, kolor czarny
wym. 60 x 60 cm
IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m2
129,57 zł /opak.

39,98 zł

178 zł

Klej elastyczny Buildfix 25 kg

Zaprawa Mapelastic 16 kg

kod 446866
1,60 zł /kg

kod 445683
11,13 zł /kg

za 1 zł
przy zakupie
3 worków
kleju*

**Przy zakupie trzech worków kleju elastycznego Buildfix 25 kg klient otrzymuje M-Grunt głębokopenetrujący 1 l za 1 zł. Z promocji
można korzystać wielokrotnie. Promocja obowiązuje od 10.02.2021 r. do 28.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

ZAKUPY NA RATY
Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz na dogodne raty RRSO 0%.
14

Sprawdź szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.
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Jasne, że możesz

mega
okazja!

namieszać w kolorach

idealny kolor z mieszalnika

59,98 zł
Farba podkładowa Dulux
Ściany i Sufity 10 l
kod 741084
6 zł /l

Kup 5 l farby

20 zł
odbierz
na kartę**

94,98 zł

Dobierz kolor z 1000 wyselekcjonowanych kolorów
z wzornika GoodHome/Valspar Pro lub wzornika NCS
i skorzystaj z usługi mieszania farb.

Tylko
w castoramie

64,98 zł

Farba kolorowa Dulux
EasyCare+ 2,5 l

Kup 5 l farby

kod 746776
dostępna w 25 kolorach
37,99 zł /l

Farba Bondex Smart Paint 2,5 l
kod 737554, 737558
dostępna w 50 kolorach
25,99 zł /l
5 l 128 zł /opak. 25,60 zł /l

30 zł
odbierz
na kartę**

odporna na zmywanie
i szorowanie

99,98 zł
Przynieś przedmiot w ulubionym kolorze.

Doradca zeskanuje z niego kolor i w ciągu kilku minut stworzy
dla Ciebie idealny odcień farby.

Farba do ścian
i sufitów Valspar Pro 2,5 l
kod 745750
39,99 zł /l

*Kup minimum 5 l (2 x 2,5 l, 1 x 5 l, 1 x 10 l) farby kolorowej ściany i sufity Valspar Pro i odbierz 30 zł na karcie podarunkowej Castorama w Punkcie Obsługi Klienta. Akcja dotyczy farb z mieszalnika.
Promocja obowiązuje od 10.02 do 28.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasu kart podarunkowych przedpłaconych lub produktów (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze).
Oferta dostępna tylko w sklepach stacjonarnych Castorama.

79,98 zł

Farba biała Dulux Ultra
White 10 l + 10%
kod 747387
wysoka odporność
na szorowanie
7,27 zł /l

198 zł

Tylko
w castoramie

Farba
antyrefleksyjna
Beckers Interio
Pro biała 10 l
kod 746755
19,80 zł /l

Tylko
w castoramie

268 zł
Farba ceramiczna
Beckers Interio
Pro biała 10 l
kod 746753
26,80 zł /l

Tylko
w castoramie

**Przy zakupie min. 5 l (2 x 2,5 l; 5 l) dowolnej farby kolorowej Bondex Smart Paint klient otrzymuje kartę podarunkową o wartości 20 zł.
Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje od 10.02 do 28.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin
dostępny na castorama.pl. Oferta dostępna tylko w sklepach stacjonarnych.

ZAKUPY NA RATY
Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz na dogodne raty RRSO 0%.
16

Sprawdź szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.
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W łazience

korek klik-klak

mega

strumień wody
w kształcie kaskady

mają swoje miejsce

okazja!

158 zł

mega

lat

Bateria umywalkowa Salaman

okazja!

150 zł

ra n c

duży zestaw – 8 szafek

j

i

wa

g

kod 502666
chrom, dostępne inne elementy serii

korek
automatyczny

w zestawie
oszczędzasz*

178 zł

lat

Bateria umywalkowa Swift

ra n c

j

i

wa

g

kod 537253
chrom, dostępne inne elementy serii

998 zł

bateria
termostatyczna

2

lat

zestaw 2,6 m

Zestaw szafka
z umywalką

ra n c

j

syfon w komplecie

kod 522667
chrom

ceramiczna 60 cm
kod 512760

Zestaw
podtynkowy
WC Cosmo

kod 522896
stelaż, miska, deska
przycisk chrom

j

998 zł
Zestaw podtynkowy
WC Active Teras

kod 522872
stelaż, miska
bezkołnierzowa
deska wolnoopadająca
duroplast slim z szybkim
demontażem, przycisk chrom

wa

wa

ra n c

198 zł

i

j

Bateria Polla
kod 522847
chrom

Bateria kuchenna
Alanis

kod 522851
kolor czarny/różowe złoto
dostępna także czarna

Zlew Kort z baterią chrom

kod 522328, kolor czarny
granital, wym. 58 x 42 cm
dostępny również kod 522329
kolor beżowy

ekran LCD pokazuje
poziom płynu,
stan baterii oraz
ilość dozowania

j

Kabina półokrągła Orion 80 cm
z niskim brodzikiem

kod 502145
wym. 80 x 80 x 195 cm, szkło grafitowe
profile kolor satyna
kod 502146
wym. 90 x 90 x 195 cm 478 zł

j

258 zł

398 zł

*Promocja obowiązuje od 10.02 do 28.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocja nie obowiązuje w sklepie Castorama Starogard Gdański.
Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
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ra n c

j

i

ra n c

ra n c

158 zł

lat

i

ji

448 zł

wa

miska bezkołnierzowa
ułatwiająca czyszczenie

g

ra n c

g

g

wa

lat

wa

g

lat

regulowane
profile

ra n c

lat

198 zł

dostępne inne
elementy serii

wa

g

398 zł
2 Umywalka

perlator Neoperl
oszczędzający wodę

g

Kolumna prysznicowa
Kever z baterią
termostatyczną

kod 508443
wym. 57 x 79 x 34 cm

lat

lat

i

348 zł

1 Szafka
podumywalkowa
Olivia z nóżkami

i

1

g

ciche
domykanie

wa

kod 306669
dł. zestawu 2,6 m, zestaw zawiera szafki stojące:
80 cm zlewozmywakowa, 40 cm z szufladami, 80 cm, 60 cm
wiszące: witryna 80 cm, długa witryna 40 cm, 80 cm, 60 cm

i

446 zł

Zestaw mebli kuchennych Olek

128 zł
7,98 zł

148 zł/szt.
Blat laminowany piasek antyczny

Pojemnik Bruno

kod 122609, poj. 16 l
kod 122608, poj. 54 l

29,98 zł

kod 313200
wym. 305 x 60 x 2,8 cm

Dozownik
automatyczny
do mydła/płynu
kod 522862
poj. 240 ml
dostępne
inne pojemności

ZAKUPY NA RATY
Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz na dogodne raty RRSO 0%.
Sprawdź szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.
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Wiele

mega

paroprzepuszczalna
i odporna na wilgoć

okazja!

potrafią zdziałać

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

λ = 0,036
torba

mega
okazja!

558 zł

358 zł

Wiertarkowkrętarka
z udarem + Szlifierka kątowa

kod 216967
2 akumulatory: 2.0 Ah, 4.0 Ah
wiertarkowkrętarka: 18 V, 21 000 ud./min
maks. moment obrotowy 40 Nm
szlifierka kątowa: 18 V, śr. tarczy 125 mm
brak tarczy w zestawie

bezszczotkowa

Zestaw narzędzi 216 elementów
kod 204277
1/2”, 1/4”, 3/8”

18,98 zł/m

2

Wełna Rockroll Super

2

λ = 0,036

kod 920777
gr. 15 cm, rolka 3,5 m2, 66,43 zł /rolka
kod 928680
gr. 10 cm, rolka 5 m2
15,98 zł /m2, 79,90 zł /rolka

2 akumulatory

19,98 zł/m

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

ognioodporna

Wełna Isover Iso-Mata

kod 915766
gr. 15 cm, rolka 3,6 m2
71,93 zł /rolka
kod 922104
gr. 10 cm, rolka 5,64 m2
14,98 zł /m2 84,49 zł /rolka

walizka

698 zł

Wiertarkowkrętarka

kod 217102
18 V, 2 x 2,0 Ah Li-Ion
0-550/0-1850 obr./min, zakres
momentu obrotowego 0,5-5 Nm
walizka

398 zł

walizka
system
TSTAK

Młotowiertarka SDS-plus

kod 216882
moc 800 W, 1500 obr./min, 0-5500 ud./min
energia udaru 2,6 J, 3 funkcyjny

598 zł
Szlifierka do gładzi
kod 216504
moc 710 W
600-1500 obr./min
(głowica okrągła)
3000-6000 obr./min
(głowica trójkątna)
śr. tarczy 225 mm

zsynchronizowane
gniazdo do pracy
z elektronarzędziem

2 lata gwarancji
przy zakupie
na fakturę VAT

do wewnątrz
i na zewnątrz
mrozoodporny

14,98 zł

16,48 zł

Beton szybkowiążący
Baumit B30 25 kg
kod 924694
0,60 zł /kg

łatwy montaż
na wcisk

74,98 zł
Regał metalowy
malowany

kod 122610
wym. 180 x 90 x 40 cm
5 półek HDF

348 zł
428 zł

Kompresor olejowy

kod 206102
moc 2 KM, ciśnienie
8 barów, wydajność 275 l/min,
zbiornik 50 l

Odkurzacz
warsztatowy

kod 216941
moc 1400 W, zbiornik 30 l
odkurzanie na mokro i sucho

36,98 zł
Gładź gotowa szpachlowa
Śmig A-2 20 kg

Tynk maszynowy
Knauf MP 75 25 kg

kod 912758
gr. warstwy do 50 mm
zużycie ok. 1 kg/m2/mm

82,98 zł

0,66 zł /kg

20,98 zł/m

kod 927820
gr. warstwy do 5 mm
zużycie ok. 2 kg/m2/mm

1,85 zł /kg

Masa gotowa szpachlowa
Knauf Super Finish 28 kg
kod 906888
gr. warstwy do 3 mm
zużycie ok. 1,5 kg /m2/mm

2,96 zł /kg

2

Boazeria iglasta

6,98 zł
Kantówka iglasta strugana
kod 326108
wym. 28 x 42 x 2400 mm

kod 325820, wym. 11,5 x 96 x 1600 mm
opak. 1,843 m2 38,67 zł /opak..
kod 304358, wym. 11,5 x 96 x 2400 mm
opak. 2,765 m2 58,01 zł /opak.
kod 325821, wym. 11,5 x 96 x 3000 mm
opak. 2,88 m2 60,42 zł /opak.

ZAKUPY NA RATY
Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz na dogodne raty RRSO 0%.
20

Sprawdź szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.
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mega okazje!

bezszczotkowa

50%
na drugie
opakowanie
min. 5 l*

walizka
z systemem TSTAK

39,98 zł
Farba Goodhome ściany i sufity 2,5 l
kod 744197
15,99 zł /l
5l 69,98 zł /opak.

13,99 zł /l

498 zł

Wiertarkowkrętarka

kod 216808
18 V, 2 x 1,5 Ah Li-Ion, 0-500/0 -1750 obr./min
maks. moment obrotowy 65 Nm
walizka system TSTAK z możliwością układania jedna na drugiej

*Przy zakupie opakowania farby kolorowej GoodHome Standard o pojemności 2,5 l klient dostaje rabat 50% na drugie opakowanie farby
kolorowej GoodHome Standard 2,5 l. Promocja obowiązuje od dnia 10.02.2021 r. do 28.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

Teraz na wszystko do 10 rat
Dla kredytu na zakup towarów i usług od 3 do 10 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 02.01.2021 r.
Propozycja obowiązuje dla umów zawartych w okresie od 08.02.2021 r. do 28.02.2021 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.

RRSO

Szczegóły w sklepach i na castorama.pl

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 10.02 do 28.02.2021 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

