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Oferta ważna od 20.01 do 7.02.2021 roku

Łazienka
idealnie dopasowana
498 zł

Kabina półokrągła Holm 80 cm
z niskim brodzikiem
kod 523131
wym. 80 x 80 x 197,5 cm
szkło transparentne 4 mm
profile w kolorze czarnym
kod 523132
wym. 90 x 90 x 197,5 cm

ciche domykanie
fronty i boki
lakierowane

298 zł

Szafka Bloom 60 cm z umywalką

kod 523133
wym. 61,7 x 54,5 x 40,5 cm, kolor biały
w zestawie listwy ozdobne w kolorze
czarny połysk i biały połysk
dostępne także słupek i lustra

regulowany
profil

Kolekcja

perlator
oszczędzający wodę

-50%

dobrych rozwiązań

3
lustro na froncie,
bokach i wewnątrz

na drugą
baterię z serii
My Sport*

dostępne inne
wymiary

lat

4

5
g

wa

korek
automatyczny

ra n c

ji

4

128 zł

lat

3

Bateria umywalkowa Orinoco Mavera
j

lat

228 zł
Bateria umywalkowa
My Sport M

kod 521545
kolor chrom, gumowy perlator oszczędzający
wodę, dostępne inne elementy serii
lat

g

wa

ra n c

ji

3

29,98 zł
1 Dozownik mydła Aetna

kod 521860

178 zł

2
1

wykończenie
fornirem
dębowym

Bateria umywalkowa
Cavally M

kod 521800
kolor chrom, gumowy perlator oszczędzający
wodę, dostępne inne elementy serii

otwarcie typu
tip-on

2 Pojemnik kosmetyczny Aetna
29,98 zł
3 Mydelniczka Aetna
kod 521858 19,98 zł
4 Kubek Aetna
kod 521859 19,98 zł
kod 521856

dostępne inne elementy serii?

wa

g

korek
klik-klak

ra n c

2

ra n c

j

i

g

wa

i

kod 523135
kolor czarny mat
dostępne inne elementy serii

całkowicie
wysuwane szuflady

498 zł

ciche
domykanie

1

Kolekcja mebli Imandra kolor biały:
1 Szafka podumywalkowa
wisząca Imandra 60 cm
kod 510074
wym. 60 x 60 x 45 cm

2 Umywalka ceramiczna Nira

kod 509980
szer. 60 cm
z syfonem oszczędzającym przestrzeń

3 Szafka wisząca Imandra

248 zł

kod 510111
wym. 80 x 90 x 15 cm

328 zł
4 Szafka lustrzana Imandra

kod 510073
wym. 60 x 60 x 15 cm

398 zł

29,98 zł

w pełni
wysuwane
szuflady

1 Dozownik
mydła Islay

4

kod 522023
lat

2
g

ra n c

3

j

Kolekcja mebli Avela kolor dębowy:
1 Szafka podumywalkowa Avela
z 2 szufladami
kod 522334, wym. 60 x 60 x 45 cm

2 Umywalka konglomeratowa Duala
398 zł

kod 522210, wym. 60 cm, kolor biały mat

1

dostępne inne
elementy serii

ra n c

i

wa

g

798 zł

wa

ji

lat

2 Mydelniczka Islay
19,98 zł
3 Kubek Islay
kod 522025 19,98 zł
kod 522024

3 Półka Avela

kod 522353, wym. 60 x 12 cm

4 Szafka z lustrem Avela

118 zł

kod 522332, wym. 50 x 70 x 15 cm

5 Półsłupek Avela

kod 522351, wym. 40 x 90 x 15 cm

358 zł
398 zł

178 zł

1
2

Bateria umywalkowa Etel

kod 518590
kolor chrom
dostępne inne elementy serii

3
*Promocja obowiązuje od 20.01 do 7.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

2

BEZPŁATNA USŁUGA PROJEKTOWANIA
Skorzystaj z profesjonalnej porady naszych ekspertów.

Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
ZAKUPY NA RATY
Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz na dogodne raty RRSO 0%.
Sprawdź szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

3

Pochwała

lat

korek klik-klak

g

wa

aluminiowa
rama odporna
na korozję

Zestaw prysznicowy Teesta M:
Bateria umywalkowa
kod 521819

ra n c

j

i

g

wa

kod 521824

ji

g

Kolekcja mebli Imandra kolor antracyt:
1 Szafka pod umywalkę Imandra wisząca

4

248 zł

kod 522139, wym. 80 x 60 x 45 cm

2 Blat łazienkowy dębowy Hartland

kod 511436, olejowany, wym. 183 x 45,5 x 2,7 cm
dostępny także wym. 183 x 15,5 x 2,7 cm

4 Lustro okrągłe Loft
kod 523147, śr. 73 cm 198 zł

178 zł /szt.

Drążek ze słuchawką

kod 521938 128 zł /szt.
dostępny także
zestaw wannowy 348 zł /zest.

548 zł
kod 522148, wym. 40 x 90 x 36 cm

198 zł /szt.

Bateria prysznicowa

ra n c

3 Szafka Imandra

korek
klik-klak

zestaw
lat

wa

ra n c

348 zł

3

lat

w zestawie
oszczędzasz*

lat

ji

minimalizmu

156 zł

ra n c

ji

g

wa

Umywalka nablatowa konglomeratowa Allos

398 zł

kod 521833, śr. 38 cm, kolor czarny

Bateria umywalkowa wysoka Cavally XL
kod 521805, kolor chrom, gumowy perlator

298 zł

298 zł

mega

186 zł

okazja!

w zestawie
oszczędzasz*

dostępne także śr. 63 cm

5 Umywalka ceramiczna Padma

kod 516672, nablatowa, wym. 38,5 x 38,5 cm

198 zł

5

korek
klik-klak

3

ciche domykanie

2

fronty i boki lakierowane
na wysoki połysk
wisząca lub stojąca
z nóżkami

1
ciche domykanie
całkowicie
wysuwane szuflady

lat

398 zł

ra n c

ji

g

wa

zestaw
Zestaw szafka z umywalką i nóżkami:
Szafka Artiga 60 cm 298 zł

348 zł

kod 523144
wym. 59,4 x 68,5 x 44,2 cm, kolor biały

Umywalka nablatowa ceramiczna Tekapo
kod 521832, kolor biały, wym. 45 x 35 x 12 cm
kod 521831, kolor szary

Bateria umywalkowa wysoka Teesta XL
kod 521799, kolor chrom, gumowy perlator

338 zł

Umywalka ceramiczna Como 248 zł
kod 522968, szer. 60 cm

Nóżki meblowe 2 szt. metalowe 38 zł
kod 523145
dostępny także słupek

*Promocja obowiązuje od 20.01 do 7.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
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BEZPŁATNA USŁUGA PROJEKTOWANIA
Skorzystaj z profesjonalnej porady naszych ekspertów.

Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
ZAKUPY NA RATY
Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz na dogodne raty RRSO 0%.
Sprawdź szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

5

Piękno

możliwość
podłączenia
grzałki

ra n c

j

268 zł

na castorama.pl

Grzejnik łazienkowy
Rubin

wa

g

duża deszczownica
śr. 30 cm

ra n c

j

i

g

Więcej
inspiracji

okazja!

lat

regulowany wspornik
w komplecie
wa

mega

2

lat

duża deszczownica
20 x 20 cm

i

prostych form

3-funkcyjna
słuchawka

kod 522311
wym. 95 x 48 cm
moc 424 W
podłączenie dolne
dostępne inne wymiary
i kolory

198 zł
Kolumna prysznicowa Bodo Square

możliwość
podłączenia
grzałki

kod 522701
kolor czarny, 3-funkcyjna słuchawka

1
ra n c

j

bezpieczne szkło
hartowane 8 mm

288 zł

kod 523175
wym. 90 x 90 x 190 cm
szkło transparentne
profile w kolorze chrom

powłoka zapobiegająca
osadzaniu się kamienia

Grzejnik łazienkowy
Beryl

Brodzik akrylowy
5-kątny Atla

kod 522314
wym. 95 x 44 cm
moc 358 W
podłączenie dolne/boczne
dostępne inne wymiary
i kolory

kod 522984
wym. 90 x 90 x 5 cm,
kolor biały 532 zł
dostępny także czarny
ze strukturą kamienia

bateria
termostatyczna

j

298 zł
Kolumna prysznicowa
Orinoco Tuscon z baterią
termostatyczną
kod 523139
kolor chrom
śr. deszczownicy 20 cm

wa

lat

ra n c

j

998 zł
Kolumna prysznicowa
My Club z baterią
termostatyczną
kod 508616
kolor chrom
śr. deszczownicy 18 cm

BEZPŁATNA USŁUGA PROJEKTOWANIA
Skorzystaj z profesjonalnej porady naszych ekspertów.

wa

g

ra n c

g

kod 522965, kolor kremowy
dostępne inne
elementy serii

wa

g

Kosz na bieliznę Jute 58 l

i

73,98 zł

lat

i

lat

grzejnik
odwracalny
o 180 stopni

ra n c

j

i

bateria
termostatyczna

6

wa

ra n c

ji

3-funkcyjna
słuchawka

i

5-funkcyjna
słuchawka

bezpieczne szkło
hartowane 6 mm

wa

g

Kabina 5-kątna
Diamond Inside

lat

lat

g

698 zł

bateria
termostatyczna

398 zł
Grzejnik łazienkowy
Boxwood

658 zł

kod 511637
wym. 90 x 50 cm, moc 379 W
podłączenie dolne

1 Kabina prysznicowa
walk-in Beloya

kod 522715
wym. 120 x 195 cm, szkło transparentne
profile w kolorze czarnym
dostępne inne wymiary

150

zest. prysznicowych
na castorama.pl

2 Kolumna prysznicowa Weddell

z baterią termostatyczną
kod 521627
kolor czarny

498 zł

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

lat

238 zł

wa

g

ra n c

328 zł

w zestawie
oszczędzasz*

Kompakt WC Nivona

lat

i

j

miska
bezkołnierzowa
ułatwiająca
czyszczenie

miska
bezkołnierzowa
ułatwiająca
czyszczenie
lat

g

g

wa

ra n c

ji

lat

ji

1198 zł

wa

ra n c

j

798 zł
zestaw

ra n c

ji

wa

wąski stelaż
35 cm

ra n c

lat

kod 522676
kolor chrom

higieniczny
System Fresh
- łatwo dostępny
koszyczek
na kostki WC

wa

j

Miska WC Montana

i

ra n c

ra n c

Kolumna
prysznicowa
Vitalio Start 250

lat

g

wa

g

kod 523100
czarny przycisk 798 zł
dostępny także w wersji chrom

g

j
wa
ra n c
kod 504497
deska wolnoopadająca duroplast 538 zł
dostępna także wersja prostokątna
lat

Stelaż podtynkowy
WC Unifix Delta

wa

g

miska
bezkołnierzowa
ułatwiająca
czyszczenie

w zestawie
oszczędzasz*

lat

g

miska
bezkołnierzowa
ułatwiająca
czyszczenie

zestaw

Miska WC Nova Pro owalna

kod 522922
deska wolnoopadająca duroplast
z szybkim demontażem

czarny przycisk

1098 zł

198 zł

bateria
termostatyczna

i

okazja!

okazja!

duża
deszczownica
śr. 25 cm

ji

mega

mega

miska
bezkołnierzowa
ułatwiająca
czyszczenie

i

Łazienka

kod 522784
deska wolnoopadająca duroplast

498 zł

398 zł

1

Kompakt WC Cavally

kod 518131
deska wolnoopadająca duroplast z szybkim
demontażem, dostępny w wersji z odpływem
pionowym i poziomym

Stelaż podtynkowy Solido 3 w 1

miska bezkołnierzowa
ułatwiająca czyszczenie

kod 536816
przycisk chrom 498 zł
dostępny także w kolorze czarnym

2

59,98 zł

korek
klik-klak

Stojak na papier
toaletowy
kod 522306
kolor czarny

lat

lat

Kosz łazienkowy

j

wa

ra n c

j

i

ra n c

i

g

wa

25,98 zł

g

kod 522396
kolor czarny, poj. 3 l
dostępne inne kolory

598 zł
Zestaw podtynkowy WC Mitos

kod 522259
deska wolnoopadająca duroplast slim
z szybkim demontażem, przycisk chrom

648 zł
Zestaw podtynkowy WC Neso

kod 517643
stelaż, deska wolnoopadająca duroplast slim
z szybkim demontażem, przycisk chrom
dostępny także bidet

*Promocja obowiązuje od 20.01 do 7.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
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BEZPŁATNA USŁUGA PROJEKTOWANIA
Skorzystaj z profesjonalnej porady naszych ekspertów.

59,98 zł
Akcesoria Grohe Essentials

1 Wieszaczek

kod 523193

2 Uchwyt na papier z klapką
kod 523197 158 zł
dostępne inne elementy serii

198 zł

478 zł
Zestaw prysznicowy Start Loop

kod 521558
bateria umywalkowa, bateria prysznicowa
słuchawka na drążku w komplecie
dostępny także
zestaw wannowy, kod 521557 478 zł

Bateria umywalkowa Start New
kod 514805
kolor chrom, gumowy perlator
dostępne inne elementy serii

*Promocja obowiązuje od 20.01 do 7.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

Szczegóły w regulaminie w sklepach i 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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funkcja eko
oszczędzająca
wodę
lat

ji

ra n c

wa

g

g

wa

ra n c

384 zł/szt.

mega

Blat laminowany
Berberis
White Star

j

i

lat

okazja!

kod 319874
wym. 300 x 62 x 3,8 cm
dostępny także czarny

Bateria kuchenna Katiki

kod 509571
kolor chrom, dostępne również kolory: biały,
beżowy szary, czarny mat, stal szczotkowana

388 zł

59,98 zł

Bateria kuchenna
Marlin

64,98 zł

Farba Dulux EasyCare
łazienka 2,5 l

kod 522846
kolory: czarny/różowe złoto

lat

kod 743568, 25 kolorów
23,99 zł /l

lat

Farba Beckers Väggfärg 2,5 l
kod 744081, 50 kolorów
25,99 zł /l

lat

g

wa

i

118 zł

łatwa aplikacja

j
ra n c

trwały efekt

248 zł
kod 508688
wym. 80 x 50 cm, kolor czarny,
dostępne inne kolory i wymiary

kod 508673
kolor satyna
wym. 57 x 45 cm

118 zł

54,98 zł

Zlew kompozytowy Ising

Zlew stalowy Liebig

Zestaw pasek LED Hailey z zasilaczem i pilotem

Farba Dekoral ściany
i sufity śnieżnobiała 10 l

kod 828695
600 lm/m, IP65, barwa 2700–6500 K, dł. 5 m
możliwość cięcia i łączenia, dostępne inne moce i barwy

kod 716018
5,50 zł /l

mega
okazja!

168 zł

duży zestaw
o długości 2,6 m

lat

-15%

kod 746756
33,60 zł /l

na wszystkie blaty
kuchenne przy zakupie
gotowego zestawu
mebli kuchennych*

1

wa

g

Farba Beckers Interio Pro
do kuchni i łazienek biała 5 l

ra n c

j

i

wa

j

i

j
ra n c

g

g

wa

ra n c

i

128 zł

79,98 zł
oczyszcza
powietrze
prosty
w uprawie

Lampa LED Emera nad lustro
kod 827516
520 lm, łatwa zmiana barwy
4000/6500 K, IP44

2

898 zł
zestaw 2,6 m

Zestaw mebli kuchennych Galla

kod 325899, kolor jasny szary/platynowy
zestaw zawiera:
szafki stojące 80 cm, 60 cm pod piekarnik
80 cm pod zlewozmywak, 40 cm z szufladami
szafki wiszące 2 x 80 cm, 60 cm nad okap

14,98 zł

2 Skrzydłokwiat

kod 663333, śr. doniczki 12 cm

*Promocja obowiązuje od 20.01 do 7.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
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1 Palma Chamedora

kod 663317, śr. doniczki 12 cm

BEZPŁATNA USŁUGA PROJEKTOWANIA
Skorzystaj z profesjonalnej porady naszych ekspertów.

148 zł
Kinkiet łazienkowy Boswell

kod 826464, 3 x G9, IP44, kolor chrom

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

pięknie się ułoży
mega
okazja!

34,98 zł/m

2

Glazura Arena

kod 416396 kolor szary
kod 416395, kolor jasnoszary
43,73 zł /opak.
kod 417402 kolor jasnoszary, strukturalna 49,98 zł /m2 62,48 zł /opak.
kod 417403, geo, kolor jasnoszary 54,98 zł /m2 68,73 zł /opak.
wym. 29,7 x 60 cm, opak. 1,25 m2

1

49,98 zł/m

2

3

2

Gres Abrigo

1 kod 414848, kolor jasny beż
2 kod 414849, kolor ciemny beż
3 kod 414850, kolor ciemny brąz

49,98 zł/m

2

Glazura Tallia

kod 417665, kolor bianco
kod 417666, grys
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2
71,97 zł /opak.

2

kod 418682 kolor cream
kod 418683, kolor beige 29,97 zł /opak.

Dekor Phonique

kod 417667, grys patchwork
kod 417668, grys struktura A
kod 417669, grys struktura B
wym. 30 x 60 cm
19,98 zł /szt.

Glazura Tallia Dekor

kod 418684
wym. 25 x 40 cm, opak. 1,5 m2
26,98 zł /m2 40,47 zł /opak.

2

1

98,98 zł/m

2

Gres Heritage

kod 414432, kolor black

Gres Heritage Mix

kod 412780, wym. 33,15 x 33,15 cm, mrozoodporny
IV klasa ścieralności, opak. 1,32 m2 130,65 zł /opak.

3

59,98 zł/m

okazja!

wym. 20 x 60 cm, IV klasa
ścieralności, mrozoodporny
opak. 1,44 m2 71,97 zł /opak.

Glazura Phonique

19,98 zł/m

mega

28,98 zł/m

1

2

Gres szkliwiony Silver Peak

2

1 kod 417656, kolor light grey
2 kod 417655, kolor grey

wym. 59,3 x 59,3 cm, IV klasa ścieralności
rektyfikowany, mrozoodporny
opak. 1,05 m2 30,43 zł /opak.

1 zł

za Klej Geoflex
Ultra 5 kg*

1 zł

M-grunt Uni
szybkoschnący
1 l**

2

Glazura Tamir

kod 417730, kolor white mat
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 86,37 zł /opak.

Dekor Jungle

wym. 30 x 60 cm
kod 418457, kolor light mat
54,98 zł /szt.
kod 418446, kolor dark mat
59,98 zł /szt.

12

59,98 zł/m

2

Glazura Eclipse 1 kod 418282, kolor beżowy 2 kod 418248
kolor brązowy, wym. 60 x 30 cm, opak. 1,44 m2 86,37 zł /opak.
Dekor Eclipse 3 kod 418249, kod 418251, wym. 60 x 30 cm
59,98 zł /szt.

BEZPŁATNA USŁUGA PROJEKTOWANIA
Skorzystaj z profesjonalnej porady naszych ekspertów.

54,98 zł
Klej Geoflex Ultra 22,5 kg
kod 415995
2,44 zł /kg

*Przy zakupie dwóch worków kleju Geoflex Ultra 22,5 kg klient otrzymuje klej Geoflex Ultra
5 kg za 1 zł. Warunek jest wielokrotny. Promocja obowiązuje od 20.01 do 7.02.2021 r. lub
do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach i na castorama.pl

59,98 zł
Klej odkształcalny Buildfix S1 25 kg
kod 410519
2,40 zł /kg

**Przy zakupie dwóch worków kleju odkształcalnego Buildfix S1 25 kg klient otrzymuje M-grunt Uni
szybkoschnący 1 l za 1 zł. Warunek jest wielokrotny. Promocja obowiązuje od 20.01 do 7.02.2021 r.
lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach i 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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Efekt

nowość

będzie „w dechę”
szeroka deska

nowość

19,98 zł/m

mega

69,98 zł/m

2

2

Panel podłogowy Dąb Barossa szary

okazja!

kod 318316
AC4, gr. 8 mm
opak. 2,22 m² 44,36 zł /opak.

nowość

Panel winylowy SPC Dąb Flamenco

kod 326056
wym. 295 x 1280 mm, gr. 4 mm, 4-stronna V-fuga
montaż na klik
opak. 3,02 m² 211,34 zł /opak.

mega
okazja!

nowość
panel
o zwiększonej
wodoodporności
szeroka deska

49,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Asal

kod 326086
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,973 m2 98,61 zł /opak.

29,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Brandon
kod 319003
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,22 m2 66,55 zł /opak.

99,98 zł/m

69,98 zł/m

2

2

Panel winylowy SPC Dąb Roseburn

kod 326054
wym. 295 x 1280 mm, gr. 4 mm, 4-stronna V-fuga
montaż na klik
opak. 3,02 m² 211,34 zł /opak.

Deska podłogowa Dąb Bagienny

kod 326077
wym. 14 x 180 x 1092 mm, 3-warstwowa, 1-lamelowa, lakierowana
opak. 1,37 m² 136,97 zł /opak.

końcówki serii
nowość

struktura
synchroniczna

44,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Hickora
kod 326032
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,2 m2 98,96 zł /opak.

14

238 zł

158 zł

struktura
synchroniczna

59,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Grenada
kod 318393
AC6, gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,548 m2 92,85 zł /opak.

BEZPŁATNA USŁUGA PROJEKTOWANIA
Skorzystaj z profesjonalnej porady naszych ekspertów.

Skrzydło drzwiowe
Connemara*

Skrzydło drzwiowe
Exmoor*
kod 926914
kolory: dąb skalny
orzech north
szer. 60, 70, 80 i 90 cm
pełne, pokojowe,
z tulejami

258 zł

konstrukcja
modułowa
z MDF-u

kod 926978
kolory: dąb skalny
orzech north
szer. 60, 70, 80 i 90 cm
pełne, pokojowe,
z podcięciem
wentylacyjnym

Skrzydło
drzwiowe Vita*

konstrukcja
modułowa
z MDF-u

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

kod 926363, kolor jesion
kod 924417, kolor grafit

268 zł

szer. 60, 70, 80 i 90 cm
pełne, pokojowe,
z podcięciem
wentylacyjnym

*Dostępne w wybranych sklepach.
Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.
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Świeże powietrze
bez utraty ciepła

248 zł
1,58 zł/m.b.

Termostat dotykowy

Rura wielowarstwowa PE-XB/AL/PE-RT

Rekuperator kompaktowy HRV100P

kod 829955
wentylacja z odzyskiem ciepła, możliwość
dostosowania do grubości ściany 260-405 mm

Rekuperator kompaktowy HRV125P
kod 829956

kod 521064
moc 300 W, dostępne inne rozmiary
kod 521069
do wszystkich systemów
ogrzewania podłogowego Blyss
tygodniowy regulator czasowy
czujnik otwartych okien

kod 504618
gr. 2 mm, dł. 100 m, śr. 16 mm
158 zł /rolka

668 zł

248 zł

lat

g

wa

ra n c

ji

618 zł

Mata grzejna
pod podłogę drewnianą 2 m2

Dostępne kolory
paneli Awenta
biały

biały mat

srebrny

inox

czarny

czerwony

złoty

2,58 zł/m.b.

nadaje się pod
panele winylowe

Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT

1

3

2

kod 504908
gr. 2 mm, dł. 200 m, śr. 16 mm
516 zł /rolka

3

wentylator

49,98 zł

kratka wentylacyjna

7,38 zł

8,58 zł

2 Ramka do panelu

1 Korpus wentylatora Silent

kod 824748
moc 4,4 W, wlot 100 mm, wydajność 95 m³/h, wersja cichsza - poziom
głośności do 26 dB, dostępna również wersja szybsza - wydajność
powietrza zwiększona do 125 m³/h

3 Panel Escudo

kod 824761, kolor biały

kod 824751, kolor biały

efektywna
dezynfekcja wody

6,58 zł/szt.

34,98 zł/szt.

Rura PP-R PN20

Rura miedziana Talos

kod 519449, Ø 20 mm, dł. 3 m
2,19 zł /m.b.
kod 519448, Ø 16 mm, dł. 3 m
5,98 zł /szt. 1,99 zł /m.b.
kod 519450, Ø 25 mm, dł. 3 m
13,98 zł /szt. 4,66 zł /m.b.
kod 519451, Ø 32 mm, dł. 3 m
17,98 zł /szt. 5,99 zł /m.b.

kod 522914, Ø 15 mm, dł. 2,5 m
13,99 zł /m.b.
kod 522915, Ø 18 mm, dł. 2,5 m
44,98 zł /szt. 17,99 zł /m.b.
kod 522916, Ø 22 mm, dł. 2,5 m
59,98 zł /szt. 23,99 zł /m.b.
kod 522917, Ø 28 mm, dł. 2,5 m
74,98 zł /szt. 29,99 zł /m.b.

128 zł
Mata grzejna pod płytki 1 m2

kod 521058
moc 150 W, dostępne inne rozmiary

lata

24,98 zł
Sól zmiękczająca
w tabletkach 25 kg
kod 522414

16

ra n c

j

i

g

wa

3188 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny Cerapur
GC2200 15/25

kod 522899
wym. 72,4 x 30 x 40 cm, regulacja mocy 4,8–15 kW
sprawność 109,9%, możliwość podłączenia sterownika

BEZPŁATNA USŁUGA PROJEKTOWANIA
Skorzystaj z profesjonalnej porady naszych ekspertów.

49,98 zł
Dzwonek z przyciskiem B1
bezprzewodowy 100 m

kod 829381
36 sygnałów dźwiękowych, wyposażony w lampkę

99,98 zł
Domofon RL3203M
kod 812254
16 melodii gongu
sterowanie ryglem
zasięg 60 m

398 zł
Wideodomofon VPD-20A3 Neptun

kod 809411
monitor z wyświetlaczem LCD 7”, instalacja
4-żyłowa, kamera z przetwornikiem CCD,
16 melodii, możliwość otwierania bramy wjazdowej

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

do prac
wewnątrz
i na zewnątrz
budynku

regulowane
przegródki
w pokrywie

7,78 zł

34,98 zł

Skrzynka z tacką Formuła RS 600 Carbo Flex red
kod 212399
wym. 54,7 x 27,1 x 27,8 cm

ra n c

3x

torba

49,98 zł

j

Gładź gotowa Atlas GTA 18 kg

kod 928013
gr. warstwy do 3 mm, zużycie 1 kg/m2/mm
do aplikacji wałkiem
2,78 zł /kg

i

g

wa

kod 919887
gr. warstwy
od 3 do 30 mm
zużycie
ok. 1,7 kg/m2/mm
1,40 zł /kg

do wnętrz
odporna
na wilgoć
technologia LXT

impregnat Atlas
5 kg w cenie*

Wylewka
samopoziomująca
Weber Nivelo 25 kg

możliwość
wchodzenia
po 4-6 h

lata

25 zł

okazja!

kod 917427
gr. warstwy
od 20 do 80 mm
zużycie 2 kg/m2/mm
0,31 zł /kg

44,98 zł

okazja!

oszczędzasz

Wylewka
betonowa
Baumit 25 kg

odporna na
szkodliwe
działanie
mrozu i wody

mega

mega

348 zł

248 zł
kod 215022
18 V, 2 x 1,5 Ah Li-Ion
0-400/0-1450 obr./min
maks. moment obrotowy 30 Nm

kod 216966
18 V, 1 x 1,5 Ah Li-Ion, 0-400/0-1300 obr./min
maks. moment obrotowy 42 Nm

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

λ = 0,036

λ = 0,040

do ścianek
działowych,
poddaszy
i elewacji
z paneli

Wiertarkowkrętarka

Wiertarkowkrętarka

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

6,98 zł/m

168 zł

11,98 zł/m

2

2

Wełna Rockslab Acoustic

chłodzenie
wodą

w zestawie
oszczędzasz*

kod 920774
gr. 5 cm, opak. 4,88 m2, opór cieplny R = 1,39 [m2K/W] 34,06 zł /opak.
kod 920775
gr. 7 cm, opak. 3,66 m2, 11,33 zł /m2 41,48 zł /opak.
kod 920776
gr. 10 cm, opak. 2,44 m2, 16,48 zł /m2 40,21 zł /opak.

Wełna Isover KT40

kod 919633
gr. 15 cm, rolka 7,38 m2
opór cieplny R = 3,75 [m2K/W]
88,41 zł /rolka
kod 921551, gr. 10 cm, opór cieplny R = 2,5 [m2K/W]
rolka 10,32 m2 8,98 zł /m2 92,67 zł /rolka

6,98 zł
Brykiet drzewny 10 kg
kod 919587
do kominków i pieców

16,98 zł

298 zł

Ekogroszek
kamienny 20 kg

Kompresor olejowy
kod 206103
moc 2 KM, 1,5 kW
ciśnienie 8 barów
wydajność 275 l/min
zbiornik 24 l

kod 514823
wartość opałowa 26 MJ/kg
granulacja 8-25 mm
849 zł /tona

2 lata
gwarancji
przy
zakupie
na fakturę
VAT

1098 zł
zestaw
Przecinarka TR202

kod 214398
moc 900 W, 2950 obr./min, dł. cięcia 650 mm

Tarcza diamentowa MD120C
kod 206279
śr. tarczy 200 mm

168 zł

18,98 zł

Płyta gipsowa impregnowana
kod 917497
wym. 12,5 x 1200 x 2000 mm
7,91 zł /m2

31,98 zł/m

2

Płyta OSB3 frezowana

kod 321918, wym. 18 x 675 x 2500 mm
53,97 zł /szt.
kod 300141, wym. 22 x 675 x 2500 mm
34,98 zł /m2 59,03 zł /szt.

*Przy zakupie 3 opakowań gotowej gładzi Atlas GTA 18 kg kod 928013 klient otrzyma 1 opakowanie impregnatu Atlas Gruntownik 5 kg kod 920680.

*Promocja obowiązuje od 20.01 do 7.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
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BEZPŁATNA USŁUGA PROJEKTOWANIA
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Oszczędzasz 25 zł. Promocja obowiązuje od 20.01 do 7.02.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
ZAKUPY NA RATY
Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz na dogodne raty RRSO 0%.
Sprawdź szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

19

mega okazje!
najwyższa klasa
użyteczności

rektyfikowany
mrozoodporny

35,98 zł/m

2

Gres szkliwiony polerowany Lexington Ceramstic
kod 416949, kolor jasnoszary
kod 416950, kolor ciemnoszary
wym. 60 x 60 cm, IV kasa ścieralności
opak. 1,44 m² 51,81 zł /opak.

Jak bezpłatnie
skorzystać z usługi
projektowania?

1
2
3

Udaj się do punktu projektowania

na terenie sklepu w celu omówienia ogólnych
warunków przygotowania projektu.

Zamów projekt

i wpłać zadatek w wysokości 200 zł.

Zrealizuj swój projekt w sklepie
Castorama, robiąc zakupy za minimum
1500 zł i odbierz wpłacony wcześniej zadatek.

Aby otrzymać zwrot zadatku, należy dokonać zakupu w tym samym
sklepie, w którym został zamówiony projekt. Regulamin usługi
projektowania dostępny na życzenie klienta.
Usługa projektowania dostępna w wybranych sklepach. Sprawdź
dostępność usługi w Twojej okolicy na: castorama.pl/sklepy

69,98 zł/m

2

Panel winylowy SPC Dąb miodowy

wodoodporne

kod 325536
wym. 192 x 1210 mm, gr. 5 mm, 4-stronna V-fuga
montaż na klik
opak. 1,86 m² 130,16 zł /opak.

Teraz na
wszystko

do

20 rat

RRSO

Min. kwota kredytu 2000 zł
Dla kredytu na zakup towarów i usług 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
15.09.2020 r. Propozycja obowiązuje dla umów zawartych w okresie
od 20.01 do 7.02.2021 r. Minimalna kwota kredytu wynosi 2000 zł.
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 20.01 do 7.02.2021 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

