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*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.  
**Przy zakupie wybranego skrzydła drzwiowego wewnętrznego przylgowego lub bezprzylgowego oraz wybranej ościeżnicy regulowanej przylgowej lub 
bezprzylgowej otrzymasz zwrot 50 zł na kartę podarunkową.  Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do 
wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl.

Stylowo
wkraczają na salony

Skrzydło drzwiowe 
Toreno Białe 
z czarnymi szybkami*
5900378201410

358 zł

Panel podłogowy Dąb Khaki AC4
5013599012564
gr. 7 mm, opak. 2,47 m²
39,47 zł/opak.

15,98 zł/m2

drzwi i podłogi 

zwrotu na kartę podarunkową 
przy zakupie drzwi wewnętrznych 
oraz ościeżnicy regulowanej**50 zł

Oszczędzaj z Castoramą! 

https://www.castorama.pl/result/?q=929614+929611
https://www.castorama.pl/result/?q=310642
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podłogi  podłogi

Panel podłogowy 
Dąb Michigan AC4
3663602666530
3663602554110
3663602554103
gr. 8 mm 
opak. 2,22 m2 44,35 zł/opak.

19,98 zł/m2

Panel podłogowy Dąb Rosario AC4
5902188791723
gr. 8 mm, 4 V fuga 
opak. 2,541 m2 88,89 zł/opak.

34,98 zł/m2

Panel podłogowy  
Dąb Toledo AC4
5907555422774
gr. 8 mm, 4 V fuga    
opak. 2,22 m2 
66,56 zł/opak.

29,98 zł/m2

Panel podłogowy  
Dąb Austin AC4
5907555422798
gr. 8 mm, 4 V fuga  
opak. 2,22 m2 
55,46 zł/opak.

24,98 zł/m2

https://www.castorama.pl/result/?q=319055+319005+319006+319055
https://www.castorama.pl/result/?q=326664
https://www.castorama.pl/result/?q=326662
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-weninger-dab-rosario-ac4-2-541-m2-id-1122667.html
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Panel podłogowy  
Dąb Odessa AC5
5902188790924
gr. 8 mm, 4 V fuga  
opak. 2,7 m2 116,05 zł/opak.

42,98 zł/m2

podłogi  podłogi

Panel podłogowy  
Dąb Dayton AC5
5907555422767
gr. 12 mm, 4 V fuga 
opak. 1,48 m2 71,01 zł/opak.

47,98 zł/m2
Panel podłogowy  
Oakland AC5
3663602666738
gr. 8 mm 
opak 2,22 m2 66,55 zł/opak.

29,98 zł/m2

Panel podłogowy  
Dąb Avan AC5
4003992509076
gr. 8 mm, 4 V fuga 
opak. 2,176 m2 87 zł/opak.

39,98 zł/m2

Panel podłogowy 
Ledbury AC5
3663602537564
gr. 10 mm, 4 V fuga
opak. 1,87 m² 99,08 zł/opak. 

52,98 zł/m2

Panel podłogowy Dąb Alberta AC5 
4003992575897
gr. 8 mm, 4 V fuga, wodoodporny 
opak. 1,973 m2 92,69 zł/opak.

46,98 zł/m2

https://www.castorama.pl/result/?q=319063
https://www.castorama.pl/panel-harmonyf-ddb-avan-2-176-id-1092385.html
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-wodoodporne-classen-dab-alberta-ac5-1-973-m2-id-1146327.html
https://www.castorama.pl/result/?q=326661
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-weninger-dab-odessa-ac5-2-7-m2-id-1140992.html
https://www.castorama.pl/panel-podl-ledbury-10mm-1-87m2-id-1104503.html
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podłogi  podłogi

Deski podłogowe

Panel podłogowy  
Dąb Legend AC6
5907555421937
gr. 10 mm, 4 V fuga 
opak. 1,73 m2 83,01 zł/opak.

47,98 zł/m2 Panel podłogowy  
Dąb Clayton AC6
5907555422750
gr. 12 mm, 4 V fuga
opak. 1,48 m2 76,93 zł/opak.

51,98 zł/m2

Deska podłogowa
Dąb Naturalny  
3-lamelowa, lakierowana
5906737947340
opak. 1,58 m2 110,57 zł/opak.

69,98 zł/m2

Panel podłogowy  
Dąb Loara AC6
5902188791594
gr. 12 mm, 4 V fuga
opak. 1,327 m2 79,59 zł/opak.

59,98 zł/m2

Panel podłogowy  
Dąb Porto AC6
3512485227065 
gr. 12 mm, 4 V fuga
opak. 1,651 m2 99,03 zł/opak.

59,98 zł/m2

Deska podłogowa 
Dąb Naturalny
5906737994498 
1-lamelowa, lakierowana
opak. 0,5 m2 49,49 zł/opak.

98,98 zł/m2

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-kronospan-dab-legend-ac6-1-73-m2-id-1137642.html
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-weninger-dab-loara-ac6-1-327-m2-id-1147033.html
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-weninger-dab-porto-ac6-1-651-m2-id-1051263.html
https://www.castorama.pl/result/?q=326660
https://www.castorama.pl/deska-trojwarstwowa-dab-naturalny-barlinek-3-lamelowa-1-58-m2-id-1095990.html
https://www.castorama.pl/result/?q=326668
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wytrzymałe

Panele winylowe są:

wodoodporne łatwe w montażu 

panele winylowe  panele winylowe

Panel podłogowy winylowy 
SPC Dąb Moonlight 
5907555422064
gr. 4 mm, montaż na click
opak. 3,02 m2 211,34 zł/opak.

69,98 zł/m2

Panel winylowy 
płytka Concrete 
Light Grey 
3663602563785
gr. 4,5 mm, montaż na click 
opak. 2,23 m2 133,76 zł/opak.

59,98 zł/m2

Panel podłogowy winylowy 
SPC Dąb Borgo
5907555422095
gr. 4 mm, montaż na click
opak. 3,02 m² 211,34 zł/opak.

69,98 zł/m2

Panel podłogowy winylowy 
SPC Coolgrey Loft 
4003992451566
gr. 4,5 mm, montaż na click
opak. 2,373 m² 213,52 zł/opak.

89,98 zł/m2

Panel podłogowy winylowy 
SPC Dąb Toreto
5902188790993 
gr. 4 mm, montaż na click
opak. 2,196 m2 197,60 zł/opak.

89,98 zł/m2

Panel podłogowy winylowy 
SPC Dąb Ramsey
5907555421708
gr. 4 mm, montaż na click
opak. 1,97 m2 137,86 zł/opak.

69,98 zł/m2

https://www.castorama.pl/panel-win-60x60-conc-l-grey-2-23-id-1101561.html
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-winylowe-spc-dab-borgo-3-02-m2-id-1141249.html
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-winylowe-spc-dab-moonlight-3-02-m2-1-id-1143056.html
https://www.castorama.pl/pan-winyl-spc-dab-ramsey-1-97m2-id-1139493.html
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-winylowe-classen-coolgrey-loft-ac4-2-373-m2-id-1141259.html
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-winylowe-weninger-dab-toreto-2-196-m2-id-1143060.html
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podkłady podłogowe  panele winylowe

Podkład podłogowy 
LVT Solid Step
5905167831687
gr. 1,1 mm  
opak. 6 m2 149,88 zł/opak.

24,98 zł/m2

Podkład podłogowy XPS 
Aquastop Thermo
5905167826942
gr. 1,6 mm
opak. 6 m2 47,88 zł/opak.

7,98 zł/m2

Podkład podłogowy XPS  
Aquastop Extra
5905167807262
gr. 3 mm
opak. 6 m2 47,88 zł/opak.

7,98 zł/m2

Panel winylowy SPC Grey Carrara
5905167843949
gr. 4 mm, opak. 2,506 m2 187,90 zł/opak.

74,98 zł/m2

Panel winylowy SPC Snow Carrara
5905167843956
gr. 4 mm, opak. 2,506 m2 187,90 zł/opak.

74,98 zł/m2
Listwa PCV Vigo 
80 x 15 x 2200 mm 
5905167826478

34,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=326457
https://www.castorama.pl/result/?q=326458
https://www.castorama.pl/podklad-pod-panele-arbiton-aquastop-thermo-1-6-mm-6-m2-id-1132871.html
https://www.castorama.pl/podklad-pod-panele-arbiton-aquastop-extra-3-mm-6-m2-id-1132870.html
https://www.castorama.pl/podklad-podlogowy-afirmax-lvt-solid-step-1-1-mm-6-m2-id-1135294.html
https://www.castorama.pl/listwa-przypodlogowa-pcv-arbiton-vigo-80-biala-id-1143757.html
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gresy 

Beton architektoniczny 
38 x 78 cm
5903206050082 
opak. 0,296 m² 107,89 zł/m2

31,98 zł/opak.

*Przy zakupie płytek za minimum 300 zł otrzymasz 10% rabatu na kleje i fugi firm: Atlas, Sopro, Mapei, Henkel.
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Castorama od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin dostępny w sklepach Castorama i na castorama.pl 

*Przy zakupie płytek za minimum 300 zł otrzymasz 10% rabatu na kleje i fugi firm: Atlas, Sopro, Mapei, Henkel.
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Castorama od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin dostępny w sklepach Castorama i na castorama.pl 

Dodadzą
klasy i szyku

Gres Marika 14,7 x 89 cm 
5902115720635
opak. 1,05 m2 83,98 zł/opak.
dostępna również glazura

79,98 zł/m2

Gres Kalahari 75 x 75 cm 
5904584147104
opak. 1,12 m2 89,58 zł/opak.

79,98 zł/m2

Gres Norwegio 30 x 60 cm 
3663602687511
opak. 1,44 m2 34,53 zł/opak.

23,98 zł/m2

Gres Chromatic 59,8 x 59,8 cm 
5904584137358
opak. 1,07 m2 53,48 zł/opak.

49,98 zł/m2

rabatu na kleje i fugi firm: 
Atlas, Sopro, Mapei, Henkel*10%

Oszczędzaj z Castoramą! 

rabatu na kleje i fugi firm: 
Atlas, Sopro, Mapei, Henkel*10%

Oszczędzaj z Castoramą! 

Kupuj bez obaw.
Możesz zwrócić każdą 
niewykorzystaną płytkę!

https://www.castorama.pl/result/?q=415559+415560
https://www.castorama.pl/result/?q=928322+928321
https://www.castorama.pl/gres-szkliwiony-kalahari-paradyz-75-x-75-cm-hexagon-rust-1-12-m2-id-1128858.html
https://www.castorama.pl/result/?q=417192+417198+417196+417194
https://www.castorama.pl/result/?q=418586+417670+417671
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gresy 

*Przy zakupie płytek za minimum 300 zł otrzymasz 10% rabatu na kleje i fugi firm: Atlas, Sopro, Mapei, Henkel.
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Castorama od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin dostępny w sklepach Castorama i na castorama.pl 

*Przy zakupie płytek za minimum 300 zł otrzymasz 10% rabatu na kleje i fugi firm: Atlas, Sopro, Mapei, Henkel.
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Castorama od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin dostępny w sklepach Castorama i na castorama.pl 

Kupuj bez obaw.
Możesz zwrócić każdą 
niewykorzystaną płytkę!

 gresy

Gres Mavros 60 x 60 cm 
5907180135322
opak. 1,44 m2 142,53 zł/opak.

98,98 zł/m2

Gres Sigurd 30 x 120 cm 
5901503218754
opak. 1,44 m2 86,37 zł/opak.

59,98 zł/m2

Gres Lefkada 60 x 120 cm
5901503216514
opak. 1,44 m2 86,37 zł/opak.

59,98 zł/m2

Gres Kensington 19,8 x 119,8 cm
5902610580093
opak. 1,19 m2 107,08 zł/opak.

89,98 zł/m2

Gres Etnic mat 60 x 60 cm 
5904584145681
opak. 1,08 m2 60,46 zł/opak.

55,98 zł/m2

Gres Lavre 60 x 60 cm 
5907180137272 
opak. 1,44 m2 100,77 zł/opak.

69,98 zł/m2

rabatu na kleje i fugi firm: 
Atlas, Sopro, Mapei, Henkel*10%

Oszczędzaj z Castoramą! 
rabatu na kleje i fugi firm: 
Atlas, Sopro, Mapei, Henkel*10%

Oszczędzaj z Castoramą! 

https://www.castorama.pl/gres-etnic-paradyz-60-x-60-cm-bezowy-mat-1-08-m2-id-1116810.html
https://www.castorama.pl/result/?q=418045+418044
https://www.castorama.pl/result/?q=416918+415765
https://www.castorama.pl/result/?q=418957+418958
https://www.castorama.pl/result/?q=418976+418977+418978
https://www.castorama.pl/result/?q=418598+418599+418600
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glazury 

*Przy zakupie płytek za minimum 300 zł otrzymasz 10% rabatu na kleje i fugi firm: 
Atlas, Sopro, Mapei, Henkel. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach  
stacjonarnych Castorama od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Regulamin dostępny w sklepach  Castorama i na stronie castorama.pl 

*Przy zakupie płytek za minimum 300 zł otrzymasz 10% rabatu na kleje i fugi firm: Atlas, Sopro, Mapei, Henkel.
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Castorama od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Regulamin dostępny w sklepach Castorama i na castorama.pl 

Kupuj bez obaw.
Możesz zwrócić każdą 
niewykorzystaną płytkę!

 glazury

Glazura Indiana 29,8 x 74,8 cm
5903238056533
opak. 1,34 m2 113,97 zł/opak.  

84,98 zł/m2

Glazura Coralle 29,8 x 74,8 cm
5903238032698
opak. 1,34 m2 127,27 zł/opak.  
dostępny również gres

94,98 zł/m2

Glazura Dorado Stone
29,8 x 74,8 cm
5903238064248
opak. 1,34 m2 127,27 zł/opak.
dostępny również gres  

98,98 zł/m2

Glazura Finestra  
29,8 x 74,8 cm
5903238032537
opak. 1,34 m2 107,17 zł/opak.
dostępny również gres

79,98 zł/m2

Glazura Fiorino 30,8 x 60,8 cm
5903238056441 
opak. 1,12 m2 55,98 zł/opak. 
dostępne: dekor, mozaika i gres

49,98 zł/m2

Gres Neutral 59,8 x 59,8 cm
5903238017626
opak. 1,43 m2 114,37 zł/opak. 
dostępna również glazura  

79,98 zł/m2

rabatu na kleje i fugi firm: 
Atlas, Sopro, Mapei, Henkel*10%

Oszczędzaj z Castoramą! 
rabatu na kleje i fugi firm: 
Atlas, Sopro, Mapei, Henkel*10%

Oszczędzaj z Castoramą! 

https://www.castorama.pl/glazura-indiana-arte-29-8-x-74-8-cm-szara-1-34-m2-id-1140353.html
https://www.castorama.pl/result/?q=418564+418567+418568+418569+418565+418563+418566
https://www.castorama.pl/result/?q=418964+418968+418965+418969+418966
https://www.castorama.pl/result/?q=418558+418560+418562+418570+418561
https://www.castorama.pl/result/?q=418926+418927+418925
https://www.castorama.pl/result/?q=417696+417695+417699+417704+417700+417703+417694+417698+417697+417692+417701+417702
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*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.
**Przy zakupie wybranego skrzydła drzwiowego wewnętrznego przylgowego lub bezprzylgowego oraz wybranej ościeżnicy regulowanej przylgowej lub 
bezprzylgowej otrzymasz zwrot 50 zł na kartę podarunkową. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do 
wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.  
**Przy zakupie wybranego skrzydła drzwiowego wewnętrznego przylgowego lub bezprzylgowego oraz wybranej ościeżnicy regulowanej przylgowej lub 
bezprzylgowej otrzymasz zwrot 50 zł na kartę podarunkową. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do  
wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

niewidoczne
zawiasy

 ciche 
domykanie

drzwi 

Skrzydło drzwiowe Fado  
Pełne Białe*
5900378206224

348 zł

Skrzydło drzwiowe  
Exmoor Białe  
z czarną linią*
5900378208945

248 zł

Skrzydło drzwiowe 
Trame Białe 
bezprzylgowe*
5900378205180

398 zł

Skrzydło drzwiowe Exmoor 
Dąb Grandson z czarną linią*  
5900378207351

298 zł

 drzwi

zwrotu na kartę podarunkową 
przy zakupie drzwi wewnętrznych 
oraz ościeżnicy regulowanej**50 zł

Oszczędzaj z Castoramą! 
zwrotu na kartę podarunkową 
przy zakupie drzwi wewnętrznych 
oraz ościeżnicy regulowanej**50 zł

Oszczędzaj z Castoramą! 

https://www.castorama.pl/result/?q=928598+928594
https://www.castorama.pl/result/?q=929590+929769
https://www.castorama.pl/result/?q=929582+929578
https://www.castorama.pl/result/?q=929848+929792
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*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.
**Przy zakupie wybranego skrzydła drzwiowego wewnętrznego przylgowego lub bezprzylgowego oraz wybranej ościeżnicy regulowanej przylgowej lub 
bezprzylgowej otrzymasz zwrot 50 zł na kartę podarunkową. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do  
wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.  
**Przy zakupie wybranego skrzydła drzwiowego wewnętrznego przylgowego lub bezprzylgowego oraz wybranej ościeżnicy regulowanej przylgowej lub 
bezprzylgowej otrzymasz zwrot 50 zł na kartę podarunkową. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do  
wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

drzwi  drzwi

Skrzydło drzwiowe 
Toreno 
Dąb Grandson  
z czarnymi szybkami*
5900378204404

398 zł

Skrzydło drzwiowe 
Trame Dąb Elegancja*
5900121225472

298 zł

Skrzydło drzwiowe 
Toreno Dąb Elegancja*
5900121225427

338 zł

Skrzydło drzwiowe  
Toreno Dąb Ravello*
5900121308656

338 zł

zwrotu na kartę podarunkową 
przy zakupie drzwi wewnętrznych 
oraz ościeżnicy regulowanej**50 zł

Oszczędzaj z Castoramą! 
zwrotu na kartę podarunkową 
przy zakupie drzwi wewnętrznych 
oraz ościeżnicy regulowanej**50 zł

Oszczędzaj z Castoramą! 

https://www.castorama.pl/result/?q=929251+929246+929161
https://www.castorama.pl/result/?q=929265+929259+929171
https://www.castorama.pl/result/?q=929602+929598
https://www.castorama.pl/result/?q=929240+929234+929159
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*Przy zakupie systemu przesuwnego Labeo 3663602776109 oraz drzwi loftowych przesuwnych czarnych 5059340030715 w zestawie
oszczędzasz 100 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

1

2

1

3

100 zł
w zestawie 

oszczędzasz*

4

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.
**Przy zakupie wybranego skrzydła drzwiowego wewnętrznego przylgowego lub bezprzylgowego oraz wybranej ościeżnicy regulowanej przylgowej lub 
bezprzylgowej otrzymasz zwrot 50 zł na kartę podarunkową. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do wy-
czerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

drzwi przesuwne  drzwi

Skrzydło drzwiowe 
Trame Dąb Szary*
5907539295608

298 zł

3  Skrzydło  
przesuwne  
Toreno Białe  
5900378201441
4  Skrzydło przesuwne 

Toreno Dąb Grandson   
5900378208891 
548 zł

498 zł

168 zł

Skrzydło drzwiowe 
Roma Dąb Silver*
5908443128365

zwrotu na kartę podarunkową 
przy zakupie drzwi wewnętrznych 
oraz ościeżnicy regulowanej**50 zł

Oszczędzaj z Castoramą! 

1  System przesuwny  
Labeo czarny 2 m
3663602776109 
298 zł
2  Drzwi loftowe 

przesuwne czarne
5059340030715 
548 zł

Zestaw: System  
+ drzwi przesuwne

746 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=929492+929486+929367
https://www.castorama.pl/result/?q=920318+920306+920314
https://www.castorama.pl/result/?q=925399+928655
https://www.castorama.pl/result/?q=925399+929615+929603
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drzwi zewnętrzne  drzwi, schody

Drzwi zewnętrzne Jowisz 
Gładki Orzech, Złoty Dąb, 
Antracyt
5907803993773

748 zł

Schody drewniane  
z zabiegiem lewe/prawe
5903240065004

1598 zł

Drzwi zewnętrzne 
Prado 
Orzech, Białe, 
Antracyt 
5907803993414

998 zł

Drzwi wewnątrzklatkowe 
Norton Dąb Szary 
5908305876038

598 zł

Drzwi zewnętrzne  
Temida Black Orzech,  
Białe, Złoty Dąb, Antracyt 
5908272403022

1098 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=923799+923801+923797
https://www.castorama.pl/result/?q=928618+919741+919742
https://www.castorama.pl/result/?q=927349+927345+927347
https://www.castorama.pl/result/?q=928270+928287+928267+928275
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80 cm 60 cm 40 cm

80 cm 60 cm 40 cm

80 cm 60 cm 40 cm

80 cm 60 cm 40 cm

Chia struktura drewna 

zestaw podstawowy

1216,66 zł

Garcinia antracyt połysk  

zestaw podstawowy

1762,66 zł

Zainspiruj się i wybierz swoją
wymarzoną kuchnię!

kuchnie.castorama.pl

20 rat (1)

R R S O 0 %

lat

gwara ncji

20 rat (1)

R R S O 0 %

lat

gwara ncji

*Cena za zestaw podstawowy. 
Cena zawiera korpusy, fronty oraz zawiasy.
Cena nie zawiera uchwytów.
(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 47.

*Cena za zestaw podstawowy. 
Cena zawiera korpusy, fronty oraz zawiasy.
(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 47.

kuchnia 
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Piękna
łazienka

łazienka 

598 zł
Kolekcja mebli Perma:  
Szafka podumywalkowa 60 cm
5059340257181

Szafka podumywalkowa 
Aruna 60 cm
5059340162027 

168 zł
lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/szafka-pod-umywalke-goodhome-perma-60-cm-granatowa-1-id-1146638.html
https://www.castorama.pl/szafka-pod-umywalke-aruna-wiszaca-60-cm-biala-id-1138563.html
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*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

148 zł
w zestawie 

oszczędzasz*

Zestaw podtynkowy WC Nora 
z miską bezkołnierzową
8433290602227

zestaw

598 zł

lat

gwara ncji

Kolumna  
Waterforms E 230
4059625360644

1098 zł

lat

gwara ncji
Kabina Orion 80 cm  
z niskim brodzikiem
3663602962038

398 zł

Kompakt WC Lagon 
3663602690337
deska wolnoopadająca

228 zł

lat

gwara ncji

Bateria umywalkowa  
wysoka Ayas
3663602664055

128 zł

Bateria umywalkowa 
Salaman
5052931306299 

168 zł

lat

gwara ncji

Stelaż podtynkowy 
Verso chrom
8592626057046 
398 zł

zestaw

648 zł

Miska WC Tulip  
bezkołnierzowa
8592626057060 
398 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=524039+524037+524038
https://www.castorama.pl/result/?q=521100+522259
https://www.castorama.pl/result/?q=523869+502145+502146
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-wysoka-ayas-chrom-id-1098765.html
https://www.castorama.pl/result/?q=502666+502667+502669+502670
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*Przy zakupie opakowania silikonowej farby fasadowej GoodHome 2,5 l, 5 l, 10 l lub akrylowej farby elewacyjnej GoodHome Standard 2,5 l, 5 l, 10 l klient 
otrzymuje rabat 50% na drugie opakowanie dowolnego koloru z tej samej serii o tej samej pojemności. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach 
stacjonarnych Castorama od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach Castorama i na castorama.pl 

 *Przy zakupie 9 l Impregnatu Sadolin Classic klient otrzymuje kartę podarunkową o wartości 20 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach 
stacjonarnych Castorama od 11.08 do 29.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach Castorama i na castorama.pl 

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

148 zł

Grunt biały Śnieżka,
10 l + 15%
5903973222415
4,78 zł/l

54,98 zł

20 zł
na kartę

przy zakupie 9 l 
impregnatu*

Silikonowa farba fasadowa 
GoodHome, 10 l
3663602522041
19,80 zł/l

198 zł
Akrylowa farba fasadowa
GoodHome, 10 l
3663602521686
14,80 zł/l

148 zł

50%
rabatu
na drugie

opakowanie*

https://www.castorama.pl/result/?q=742223+742250
https://www.castorama.pl/result/?q=745507+747629
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*Przy zakupie dwóch opakowań farby kolorowej GoodHome Ściany i Sufity o tej samej pojemności 2,5 l lub 5 l trzecie opakowanie  
o tej samej pojemności otrzymujesz w cenie dwóch opakowań. Promocja dotyczy opakowań z tej samej serii i pojemności. Akcja obowiązuje  
wyłącznie w sklepach stacjonarnych Castorama od 11.08 do 24.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach  
Castorama i na castorama.pl 

* Przy zakupie minimum 5 l (2 x 2,5 l lub 1 x 5 l) farby kolorowej Dulux EasyCare klient otrzyma farbę Fresh White Dulux 2,5 l za 1 zł. Promocja obejmuje 
opakowania farby kolorowej Dulux EasyCare o pojemnościach 2,5 l i 5 l. Akcja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Castorama od 11.08 do 
24.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach Castorama i na castorama.pl. 

Farba biała Dekoral 
Akrylit W, 10 l + 20%
5904000018094
6,25 zł/l

74,98 zł

Farba GoodHome 
Ściany i Sufity, 2,5 l
3663602593577
17,19 zł/l

42,98 zł

Farba kolorowa  Dulux EasyCare, 2,5 l
5904078211267
21,99 zł/l54,98 zł

Farba Dulux Premium  
White, 10 l 
5904078218990
10,80 zł/l

108 zł

3 szt.

2 szt.*
w cenie

za1  zł*

Farba Dulux  
Fresh White

https://www.castorama.pl/farba-dulux-easycare-najnowszy-mietowy-2-5-l-id-1110095.html
https://www.castorama.pl/good-home-s-s-whistler-2-5l-id-1105276.html
https://www.castorama.pl/result/?q=738842+747694
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Sprawdzą się
w domu

*Przy zakupie wybranego kotła 10% rabatu na wybrane rury odprowadzające spaliny i na akcesoria. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach

stacjonarnych od 23.06 do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Lista produktów objętych promocją w regulaminie. Regulamin dostępny

w sklepach i na castorama.pl

Podgrzewacz  

elektryczny wody  

Velis Evo 50 V/H 45 l, 1500 W
6927828017154

928 zł

Grzejnik stalowy Unique+ C22  

60 x 100 cm, 1385 W
5906489952906

268 zł
Grzejnik łazienkowy 

Beryl 95 x 43 cm,  

358 W
5906728450569

328 zł

Grzejnik 

łazienkowy 

profilowany  

70 x 40 cm, 272 W
3663602844655

118 zł

lat

gwara ncji

la

t g
warancji

n

a zbiorn
ik

Mata grzejna pod płytki 1 m2

3663602690047

99,98 zł/m2

t

gwara ncji

lat

gwara ncji

t

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny  

Kensal 180 x 50 cm, 1523 W 
3663602428732

898 zł

Termostat
3663602690146

118 zł

Kocioł kondensacyjny 

Termgas Condens-25 PWM 
5907510144468

3298 zł

Kocioł gazowy  

GC2200 15/25  
4062321345112

3048 zł

10%
rabatu

na wybrane rury 
i akcesoria*

Przy zakupie kotła

https://www.castorama.pl/result/?q=522899+509311+509014+521058+521068
https://www.castorama.pl/result/?q=511629+521614+522317+516544
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Warto
o tym pamiętać

Brama garażowa segmentowa Złoty Dąb, 
Ciemny Dąb, z napędem i 2 pilotami 
4005954714887

materiały budowlane 

Tynk silikonowo-silikatowy 
Atlas 25 kg
5905400582055

5,12 zł/kg

128 zł

Gładź gotowa szpachlowa  
Śmig A-2 20 kg
5900508013203

1,85 zł/kg

36,98 zł

2098 zł

Wełna Isover  
Iso-Mata 
5901644634529  

gr. 15 cm, opak. 3,6 m2

71,93 zł/opak.

19,98 zł/m2

Styropian fasadowy  
Passive Yetico 
5902578307213

gr. 10 cm, opak. 3 m2 74,94 zł/opak.

24,98 zł/m2

Wełna Rockwool  
Rockslab Acoustic
5901193232436 

gr. 5 cm, opak. 4,88 m2 35,53 zł/opak.

7,28 zł/m2

Elewacja PVC Złoty Dąb 
5905952173725

opak. 7,5 m2 277,35 zł/opak.
36,98 zł/m2

https://www.castorama.pl/result/?q=308084+923924+923926
https://www.castorama.pl/result/?q=920774+920775+920776
https://www.castorama.pl/tynk-silikonowo-silikatowy-atlas-opal-25-kg-id-1134122.html
https://www.castorama.pl/welna-isover-iso-mata-flex-150-mm-3-6-m2-id-15298.html
https://www.castorama.pl/result/?q=921734+921736+924239
https://www.castorama.pl/gotowa-gladz-szpachlowa-smig-a-2-20-kg-biala-id-1113033.html
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 materiały budowlane

Posadzka cementowa 
Weber Floor 25 kg
5900350193160

0,44 zł/kg

10,98 zł

Zaprawa 
wyrównująca 
Cekol ZW-04 
22 kg
5906474040229

0,82 zł/kg

17,98 zł

Wylewka 
samopoziomująca  
Atlas SMS-30 25 kg
5905400279283

1,48 zł/kg

36,98 zł

narzędzia 

Wiertarkowkrętarka akumulatorowa 18 V  
2 x 1,5 Ah, 32 szt. akcesoriów
5035048653777

348 zł

Wiertarkowkrętarka  
GSB 180-LI 18 V, 2,0 Ah
4053423230505

448 zł

Beton Baumit B25 25 kg
5907534260465

0,40 zł/kg

9,98 zł

https://www.castorama.pl/zaprawa-betonowa-baumit-beton-b25-25-kg-id-1002296.html
https://www.castorama.pl/zaprawa-wyrownujaca-cekol-zw-04-22-kg-id-1132316.html
https://www.castorama.pl/posadzka-cementowa-weber-saint-gobain-floor-1000-25-kg-id-44427.html
https://www.castorama.pl/wylewka-samopoziomujaca-atlas-sms-30-3-30-25-kg-id-1039433.html
https://www.castorama.pl/result/?q=217492
https://www.castorama.pl/result/?q=217352
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*Brak tarczy w zestawie.

 narzędzia

Zestaw narzędzi Vorel 1/2’’ 
216 części
5906083587009

248 zł

Szlifierka kątowa  
PWS 8500 125 mm*
4053423223699

178 zł

Wyrzynarka z funkcją 
podrzynania 600 W
3663602796008

98 zł

narzędzia 

Młotowiertarka SDS Plus 750 W 
w zestawie 3 wiertła
3663602784364

298 zł
Odkurzacz 
uniwersalny WD 3 
Premium 17 l
4039784943544

318 zł

https://www.castorama.pl/erbauer-mlotowiert-sds-2kg-750w-id-1093499.html
https://www.castorama.pl/szlifierka-katowa-bosch-pws-125-mm-850-w-id-1143974.html
https://www.castorama.pl/mac-wyrzynarka-podrzyn-600w-id-1093472.html
https://www.castorama.pl/zestaw-narzedziowy-216cz-vorel-id-1051821.html
https://www.castorama.pl/odkurzacz-wd3-premium-id-1101062.html


1 Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu,  

dla propozycji od 7 do 20 rat 0%, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 22.06.2021 r.: Rzeczywista Roczna 

Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 2000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; całkowita kwota 

kredytu 2000 zł; całkowita kwota do zapłaty 2000 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas obowiązywania umowy:  

20 mies., wys. 20 równych rat: 100 zł. Propozycja kredytu dotyczy zakupu na min. 1000 zł i obowiązuje dla umów zawartych 

w terminie od 3.08.2021 r. do 21.08.2021 r. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 

Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank.

Szczegóły w sklepach i na castorama.pl
Minimalna kwota kredytu 1000 zł

bez żadnych kosztów1 

Do 20 rat
na wszystko

RRSO

ZAMÓW  
I ODBIERZ 

ZA 2 GODZINY
na castorama.pl

Dostawa na terenie całej Polski.

ZAMÓW  
Z DOSTAWĄ
na castorama.pl

ZAKUPY 
PRZEZ 

TELEFON

https://www.castorama.pl/do20rat-na-wszystko



