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i ogrodzenia
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bramy
i ogrodzenia

automatyka
do bram

ogrodzenia
i podmurówka

siatki

ogrodzenia
betonowe

akcesoria

inteligentny
dom

bramy i ogrodzenia

bramy i ogrodzenia

najważniejsze
kryteria wyboru

spis treści

styl
– w zależności od charakteru
zabudowy: nowoczesny lub klasyczny

04 serie ogrodzeń kutych

kolorystyka

38 bramy inteligentne

– dwuskrzydłowa czy przesuwna,
z automatem czy bez

rodzaj bramy

40 bramy przesuwne
bez przeciwwagi
42 bramy łamane i teleskopowe
44 automatyka do bram
46 ogrodzenia panelowe
i podmurówka betonowa

przepisy dotyczące
ogrodzenia
Ogrodzenie nie może stanowić zagrożenia dla ludzi
i zwierząt. Nie można umieszczać niebezpiecznych
zakończeń, takich jak np. drut kolczasty, na
ogrodzeniach poniżej 1,8 m.

bramy i furtki

sposób montażu
trwałość
– ogrodzenie nieocynkowane
wymagające zabezpieczenia
– ogrodzenie ocynkowane
i malowane proszkowo
niewymagające dodatkowego
zabezpieczenia i służące wiele lat

wybór
ogrodzenia
Wybór właściwego ogrodzenia nie jest
zadaniem łatwym. Służyć ono nam będzie przez
lata i jako widoczny element ogrodu stanowi
swoistą wizytówkę posesji. W Castoramie
Klient ma możliwość wyboru spośród ogrodzeń
nowoczesnych, a także tych o bardziej klasycznym
wzornictwie. Bogaty asortyment dostępny
w sklepach i na stronie castorama.pl umożliwia
dopasowanie ogrodzenia do indywidualnych potrzeb
każdego Klienta.

Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz
i mieć progów utrudniających wjazd osobom
na wózkach inwalidzkich.

48 siatki
50 ogrodzenia betonowe
52 ogrodzenia modułowe
54 akcesoria
56 inteligentny dom
system FIBARO

wymiary bramy
Zgodnie z polskim prawem minimalna szerokość
bramy powinna wynosić 2,40 m, a w przypadku
zastosowania furtki jej szerokość powinna być
nie mniejsza niż 0,90 m, przy czym na drodze
pożarowej szerokości te regulują odrębne przepisy
dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

sposób zaprojektowania
i wykonania budynku
W przypadku montażu ogrodzenia nie wolno
przekroczyć linii granicznych posesji (zarys tych
linii można sprawdzić w planie zagospodarowania
przestrzennego albo w decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu).
Ogrodzenie powinno zostać wzniesione w taki
sposób, aby nie zakłócało korzystania z sąsiednich
nieruchomości.

Należy także uwzględnić wielkość działki i dopasować do niej poszczególne elementy ogrodzenia: bramę, furtkę, przęsła, słupy i akcesoria
oraz pamiętać o innych elementach niezbędnych do montażu.
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bramy i ogrodzenia

serie ogrodzeń kutych

seria
daria 2

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor antracytowy

198 zł

przęsło daria 2
5900652459438, wys. 120 cm, szer. 200 cm
5900652450015, wys. 147 cm, szer. 200 cm, 318 zł

seria daria 2 – elementy systemu

328 zł
furtka daria 2
5900652459421
wys. 150 cm, szer. 90 cm, prawa
5900652459414, lewa
4

998 zł

2798 zł

brama dwuskrzydłowa daria 2
5900652459407
wys. 150 cm, szer. 400 cm
5900652459391
wys. 150 cm, szer. 350 cm, 948 zł

brama przesuwna daria 2
z automatem

5901891478631
wys. 150 cm, szer. 400 cm, 1998 zł

5901891476903
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa
5901891476897, lewa

nazwa
produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5900652459872

5 x 5 x 200

59,98 zł

słupek do bramy i furtki

5901891477153

10 x 10 x 200

218 zł

obejma początkowa

5901891479034
5901891478945

5x5
10 x 10

10,98 zł
16,98 zł

obejma pośrednia

5901891479041

5x5

10,98 zł

obejma narożna

5901891479058

5x5

10,98 zł

łącznik przęsła 4 szt.

5901122312475

–

31,98 zł

łącznik typu O 4 szt.

5901891479492

–

27,98 zł

blokada do bramy ocynkowa

5903427742032

–

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

–

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

–

21,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka)

5901122312512

–

128 zł

zamek hakowy w komplecie

z automatem

5901891479263
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa, 3998 zł
5901891479256, lewa
5

serie ogrodzeń kutych

seria
paros*

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor antracytowy

198 zł
przęsło paros

5903641450089
wys. 120 cm, dł. 200 cm

seria paros – elementy systemu

258 zł
furtka paros
5903641450065
wys. 150 cm, szer. 90 cm, prawa
5903641450072, lewa
6

2598 zł

748 zł
brama dwuskrzydłowa paros
5903641450003
wys. 150 cm, szer. 400 cm

z automatem

5903641450010, wys. 150 cm,
szer. 400 cm, 1998 zł

brama przesuwna paros
5903641450034, wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa
5903641450027, lewa

nazwa
produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5900652459872

5 x 5 x 200

59,98 zł

słupek do bramy i furtki

5901891477153

10 x 10 x 200

218 zł

obejma początkowa

5901891479034
5901891478945

5x5
10 x 10

10,98 zł
15,98 zł

obejma pośrednia

5901891479041

5x5

10,98 zł

obejma narożna

5901891479058

5x5

10,98 zł

łącznik przęsła 4 szt.

5901122312475

–

31,98 zł

łącznik typu O 4 szt.

5901891479492

–

27,98 zł

blokada do bramy ocynkowa

5903427742032

–

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

–

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

–

21,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka)

5901122312512

–

128 zł

zamek hakowy w komplecie

z automatem

5903641450058
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa, 3998 zł
5903641450041, lewa

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta
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serie ogrodzeń kutych

seria
brava

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor antracytowy

398 zł
przęsło brava

5901891476941, wys. 120 cm, szer. 200 cm
5901891479287, wys. 60 cm, szer. 200 cm, 298 zł
5901891479270, wys. 90 cm, szer. 200 cm, 378 zł
5900652450008, wys. 150 cm, szer. 200 cm, 498 zł

seria brava – elementy systemu

428 zł

8

zawiera klamkę,
zamek i wkładkę

nazwa
produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5900652459872

5 x 5 x 200

59,98 zł

słupek do bramy i furtki

5901891477153

10 x 10 x 200

218 zł

obejma początkowa

5901891479034
5901891478945

5x5
10 x 10

10,98 zł
15,98 zł

obejma pośrednia

5901891479041

5x5

10,98 zł

obejma narożna

5901891479058

5x5

10,98 zł

łącznik przęsła 4 szt.

5901122312475

–

31,98 zł

łącznik typu O 4 szt.

5901891479492

–

27,98 zł

blokada do bramy ocynkowa

5903427742032

–

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

–

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

–

21,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka)

5901122312512

–

128 zł

zamek hakowy w komplecie

furtka brava

1498 zł

5901891476958
wys. 150 cm, szer. 90 cm, uniwersalna
5901891479485
wys. 120 cm, szer. 90 cm, 378 zł

5901891476965, wys. 150 cm, szer. 400 cm
5901891479478, wys. 120 cm, szer. 300 cm, 998 zł
5901891479294, wys. 150 cm, szer. 350 cm, 1398 zł

3748 zł

brama dwuskrzydłowa brava

brama przesuwna brava
z automatem

5901891479300, wys. 150 cm, szer. 350 cm, 2548 zł
5901891478617, wys. 150 cm, szer. 400 cm, 2648 zł

5901891476989
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa
5901891476972, lewa

z automatem

5901891478655, wys. 150 cm, szer. 400 cm,
prawa, 4998 zł
5901891478648, lewa
9

serie ogrodzeń kutych

seria
lara

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor antracytowy

498 zł
przęsło lara

5900652450169, wys. 120 cm, szer. 200 cm
5900652459933, wys. 145 cm, szer. 200 cm, 598 zł

seria lara – elementy systemu

548 zł
furtka lara
5900652450152
wys. 154 cm, szer. 90 cm,
uniwersalna
10

1798 zł
brama dwuskrzydłowa lara
5900652450091, wys. 154 cm,
szer. 400 cm
5900652450114, wys. 154 cm,
szer. 350 cm, 1698 zł

z automatem

5900652450107, wys. 154 cm,
szer. 400 cm, 2998 zł
5900652450121, wys. 154 cm,
szer. 350 cm, 2898 zł

4998 zł
brama przesuwna lara
5900652459865
wys. 154 cm, szer. 400 cm, prawa
5900652450138, lewa

nazwa
produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5900652459872

5 x 5 x 200

59,98 zł

słupek do bramy i furtki

5901891477153

10 x 10 x 200

218 zł

łącznik przęsła 4 szt.

5901122312475

–

31,98 zł

łącznik typu O 4 szt.

5901891479492

–

27,98 zł

blokada do bramy ocynkowana

5903427742032

–

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

–

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

–

21,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka)

5901122312512

–

128 zł

zamek hakowy w komplecie

z automatem

5900652459919, wys. 154 cm, szer. 400 cm,
prawa, 5998 zł
5900652450145, lewa
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serie ogrodzeń kutych

seria
lara 2*

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor czarny

498 zł
przęsło lara 2

5900652458318, wys. 120 cm, szer. 200 cm
5900652458301, wys. 145 cm, szer. 200 cm, 598 zł

seria lara 2 – elementy systemu
nazwa produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5900652459094

5 x 5 x 200

57,98 zł

słupek do bramy i furtki

5900652458509

10 x 10 x 215

218 zł

łącznik typu O 4 szt.

5900652459117

-

27,98 zł

łącznik typu T

5901122312536

-

24,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka)

5901122312505

-

128 zł

blokada do bramy ocynkowana

5903427742032

-

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

-

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

-

21,98 zł

zamek hakowy w komplecie

548 zł

1798 zł

z automatem

5901122310457
wys. 154 cm, szer. 90 cm
uniwersalna

5901122310419, wys. 154 cm, szer. 400 cm
5901122310433, wys. 154 cm,
szer. 350 cm, 1698 zł

5901122310440, wys. 154 cm,
szer. 350 cm, 2898 zł
5901122310426, wys. 154 cm,
szer. 400 cm, 2998 zł

furtka lara 2

12

brama dwuskrzydłowa lara 2

4998 zł

brama przesuwna lara 2
5900652458332
wys. 154 cm, szer. 400 cm, prawa
5900652458325, lewa

z automatem

5901122310471, wys. 154 cm,
szer. 400 cm, prawa, 5998 zł
5901122310464, lewa

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta
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serie ogrodzeń kutych

seria
imperial*

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor antracytowy

498zł

przęsło imperial
5902360122826, wys. 120 cm, szer. 200 cm
5902360122840, wys. 90 cm, szer. 200 cm, 448 zł
5902360122833, wys. 150 cm, szer. 200 cm, 598 zł

seria imperial – elementy systemu

628 zł

zawiera szyld,
klamkę,
zamek i wkładkę

furtka imperial
5902360122864
wys. 150 cm, szer. 90 cm, prawa
5902360122857, lewa
14

1998 zł
brama dwuskrzydłowa imperial
5902360122918
wys. 150 cm, szer. 400 cm, z zamkiem

zawiera szyld, klamkę,
wkładkę i rygiel

5902360134751 , wys. 150 cm, szer. 400 cm,
z zamkiem, 3548 zł

kod ean

wymiary (cm)

słupek do przęsła

5903427743107

5 x 5 x 200

59,98 zł

słupek do bramy i furtki

5903427773128
5903427773111
5903427743091

7 x 7 x 215
7 x 7 x 215
10 x 10 x 220

99,98 zł
158 zł
218 zł

obejma początkowa

5903427773029
5903427775634
5902360108042

5x5
7x7
10 x 10

10,98 zł
13,98 zł
16,98 zł

obejma pośrednia

5903427775610

5x5

10,98 zł

obejma narożna

5903427775627

5x5

10,98 zł

łącznik przęsła 2 szt.

5903427749840

–

18,98 zł

cena

łącznik typu O 4 szt.

5901891479492

-

27,98 zł

blokada do bramy ocynkowana

5903427742032

–

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

–

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

–

21,98 zł

4798 zł
brama przesuwna imperial

z automatem

nazwa
produktu

5902360122956
wys. 149 cm, szer. 400 cm, prawa
5902360122932, lewa

z automatem

5902360134775, wys. 149 cm, szer. 400 cm,
prawa, 5998 zł
5902360134768, lewa

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta

15

serie ogrodzeń kutych

seria
leda*

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor antracytowy

598 zł
przęsło leda

5901122311171, wys. 118 cm, szer. 200 cm

seria leda – elementy systemu

898 zł
16

zawiera zamek, klamkę,
wkładkę i zamknięcie

2198 zł

furtka leda

brama dwuskrzydłowa leda

5901122311041
wys. 158 cm, szer. 90 cm, prawa
5901122311188, lewa

5901122311034
wys. 158 cm, szer. 400 cm
5901122311072, wys. 158 cm, szer. 350 cm, 1998 zł

zawiera zamek, klamkę,
wkładkę, rygiel dolny i górny,
zamknięcie i blokadę

z automatem

5901122311096, wys. 158 cm,
szer. 400 cm, 3498 zł
5901122311089, wys. 158 cm,
szer. 350 cm, 3298 zł

5998 zł
brama przesuwna leda
5901122311201
wys. 158 cm, szer. 400 cm, prawa
5901122311195, lewa

nazwa
produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5900652459872

5 x 5 x 200

59,98 zł

słupek do bramy i furtki

5901891477153

10 x 10 x 220

218 zł

obejma początkowa

5901891479034
5901891478945

5x5
10 x 10

10,98 zł
15,98 zł

obejma pośrednia

5901891479041

5x5

10,98 zł

obejma narożna

5901891479058

5x5

10,98 zł

łącznik przęsła 4 szt.

5901122312475

–

31,98 zł

łącznik typu O 4 szt.

5901891479492

–

27,98 zł

blokada do bramy

5903427742032

–

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

–

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

–

21,98 zł

zamek hakowy w komplecie

z automatem

5901122311119, wys. 158 cm, szer. 400 cm,
prawa, 7498 zł
5901122311102, lewa

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta
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serie ogrodzeń kutych

seria
elba*

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor antracytowy,
wypełnienie kompozytowe

798 zł
przęsło elba

5903641450263, wys. 120 cm, szer. 200 cm

seria elba – elementy systemu

848 zł
furtka elba
5903641450249
wys. 150 cm, szer. 90 cm, prawa
5903641450256, lewa
18

4498 zł

2248 zł
brama dwuskrzydłowa elba
5903641450188
wys. 150 cm, szer. 400 cm

z automatem

5903641450195, wys. 150 cm,
szer. 400 cm, 3548 zł

brama przesuwna elba
5903641450218, wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa
5903641450201, lewa

nazwa
produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5900652459872

5 x 5 x 200

59,98 zł

słupek do bramy i furtki

5901891477153

10 x 10 x 200

218 zł

obejma początkowa

5901891479034
5901891478945

5x5
10 x 10

10,98 zł
15,98 zł

obejma pośrednia

5901891479041

5x5

10,98 zł

obejma narożna

5901891479058

5x5

10,98 zł

łącznik przęsła 4 szt.

5901122312475

–

31,98 zł

blokada do bramy ocynkowana

5903427742032

–

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

–

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

–

21,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka)

5901122312512

-

128 zł

zamek hakowy w komplecie

z automatem

5903641450232
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa, 5798 zł
5903641450225, lewa

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta
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bramy i ogrodzenia

serie ogrodzeń kutych

seria
lavender*

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor antracyt

598 zł

przęsło lavender
5902360129610, wys. 120 cm, szer. 200 cm
5902360129627, wys. 150 cm, szer. 200 cm, 798 zł

seria lavender – elementy systemu
nazwa
produktu

kod ean

wymiary (cm)

słupek do przęsła

5903427743107

5 x 5 x 200

59,98 zł

słupek do bramy i furtki

5903427773128
5903427773111
5903427743091

7 x 7 x 215
7 x 7 x 215
10 x 10 x 220

99,98 zł
158 zł
218 zł

obejma początkowa

5903427773029
5903427775634
5902360108042

5x5
7x7
10 x 10

10,98 zł
13,98 zł
16,98 zł

obejma pośrednia

5903427775610

5x5

10,98 zł

obejma narożna

5903427775627

5x5

10,98 zł

łącznik przęsła 2 szt.

5903427749840

–

18,98 zł

cena

łącznik typu O 4 szt.

5901891479492

-

27,98 zł

blokada do bramy ocynkowana

5903427742032

–

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

–

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

–

21,98 zł

zawiera szyld,
klamkę, zamek
i wkładkę

948 zł
furtka lavender
5902360129535
wys. 150 cm, szer. 90 cm, prawa
5902360129528, lewa

z elektrozamkiem

5902360129559
wys. 150 cm, szer. 90 cm, prawa, 1298 zł
5902360129542, lewa
20

2498 zł

zawiera szyld, klamkę,
wkładkę i rygiel

brama lavender
5902360129498
wys. 150 cm, szer. 300 cm
5902360129504, wys. 150 cm, szer. 350 cm, 2598 zł
5902360129511, wys. 150 cm, szer. 400 cm, 2698 zł

z automatem

5902360129481, wys. 150 cm, szer. 300 cm, 3598 zł
5902360129474, wys. 150 cm, szer. 350 cm, 3798 zł
5902360129467, wys. 150 cm, szer. 400 cm, 3998 zł

5498 zł
brama przesuwna lavender
5902360131873
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa
5902360131866, lewa

z automatem

5902360129573, wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa, 6598 zł
5902360129566, lewa

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta
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serie ogrodzeń kutych

seria
lotos*

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor antracyt

798 zł

system montażu przęseł
bezsłupkowy

przęsło lotos

5902360129863, wys. 120 cm, szer. 200 cm
5902360129870, wys. 150 cm, szer. 200 cm, 958 zł

seria lotos – elementy systemu

zawiera szyld,
klamkę, zamek
i wkładkę

948 zł
furtka lotos
5902360129771
wys. 150 cm, szer. 90 cm, prawa
5902360129764, lewa

z elektrozamkiem

5902360129795
wys. 150 cm, szer. 90 cm, prawa, 1298 zł
5902360129788, lewa
22

nazwa
produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do bramy i furtki

5902360135086
5902360135116

12 x 12 x 220
12 x 12 x 220

358 zł
378 zł

łącznik przęsła 2 szt.

5902360135123

–

5,98 zł

blokada do bramy ocynkowana

5903427742032

–

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

–

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

–

21,98 zł

zawiera szyld,
klamkę, wkładkę
i rygiel

2798 zł
brama lotos
5902360129702
wys. 150 cm, szer. 300 cm
5902360129719, wys. 150 cm,
szer. 350 cm, 2998 zł
5902360129726, wys. 150 cm,
szer. 400 cm, 3198 zł

z automatem

5902360129665, wys. 150 cm,
szer. 300 cm, 3998 zł
5902360129658, wys. 150 cm,
szer. 350 cm, 4298 zł
5902360129641, wys. 150 cm,
szer. 400 cm, 4398 zł

5998 zł
brama przesuwna lotos
5902360119758
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa
5902360119741, lewa

z automatem

5902360129832, wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa, 6998 zł
5902360129825, lewa

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta
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serie ogrodzeń kutych

seria
rodos 2
system ogrodzeń
malowany proszkowo,
kolor czarny

99,98 zł
przęsło rodos 2

5900652459490
wys. 120 cm, szer. 200 cm

seria rodos 2 – elementy systemu

198 zł

furtka rodos 2
5900652459483
wys. 150 cm, szer. 90 cm, prawa
5900652459476, lewa
24

598 zł

nazwa produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5903427743022
5906489905988

4 x 4 x 200
5 x 5 x 200

29,98 zł
34,98 zł

słupek do bramy i furtki

5903427746443

7 x 7 x 215

118 zł

obejma początkowa

5900652453030
5900652454754

5x5
7x7

9,98 zł
12,98 zł

obejma pośrednia

5903427743039
5900652453054

4x4
5x5

8,48 zł
9,98 zł

obejma narożna

5900652453061

5x5

9,98 zł

łącznik przęsła 2 szt.

5903427749345

-

18,98 zł

łącznik typu O 4 szt.

5900652459117

-

27,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka)

5901122312499

-

128 zł

blokada do bramy ocynkowana

5903427742032

-

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

-

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

-

21,98 zł

zamek hakowy w komplecie

brama dwuskrzydłowa rodos 2

1928 zł

5900652459469
wys. 150 cm, szer. 400 cm
5901891470895
wys. 150 cm, szer. 350 cm, 598 zł

5901891476880
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa
5901891476873, lewa

brama przesuwna rodos 2

25

serie ogrodzeń kutych

seria
brema
system ogrodzeń
malowany proszkowo,
kolor czarny

138 zł

przęsło brema
5903427742742
wys. 117 cm, szer. 200 cm
5903427775474, wys. 117 cm, szer. 250 cm, 158 zł

seria brema – elementy systemu

238 zł
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furtka brema

698 zł

5902360103801
wys. 150 cm, szer. 90 cm, prawa
5902360103788, lewa

5902360103740
wys. 150 cm, szer. 400 cm

brama dwuskrzydłowa brema

nazwa produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5903427743022
5906489905988

4 x 4 x 200
5 x 5 x 200

29,98 zł
34,98 zł

słupek do bramy i furtki

5903427746443

7 x 7 x 215

118 zł

obejma początkowa

5900652453030
5900652454754

5x5
7x7

9,98 zł
12,98 zł

obejma pośrednia

5903427743039
5900652453054

4x4
5x5

8,48 zł
9,98 zł

obejma narożna

5900652453061

5x5

9,98 zł

łącznik przęsła 2 szt.

5903427749345

-

18,98 zł

łącznik typu O 4 szt.

5900652459117

-

27,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka)

5901122312499

-

128 zł

blokada do bramy ocynkowana

5903427742032

-

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

-

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

-

21,98 zł

1998 zł

brama przesuwna brema
5903427778741
wys. 144 cm, szer. 400 cm, prawa
5903427778758, lewa
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serie ogrodzeń kutych

seria
tola 2

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor czarny

178 zł
przęsło tola 2

5903427744197
wys. 120 cm, szer. 200 cm

seria tola 2 – elementy systemu
nazwa produktu

278 zł

698 zł

5902360103382
wys. 150 cm, szer. 90 cm, prawa
5902360103375, lewa

5902360103344, wys. 150 cm, szer. 300 cm
5902360103351, wys. 150 cm, szer. 350 cm, 748 zł
5902360103368, wys. 150 cm, szer. 400 cm, 848 zł

furtka tola 2
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brama dwuskrzydłowa tola 2

z automatem
5902360134690, wys. 150 cm,
szer. 300 cm, 1498 zł
5902360134683, wys. 150 cm,
szer. 350 cm, 1548 zł
5902360134638, wys. 150 cm,
szer. 400 cm, 1648 zł

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5901891474039

5 x 5 x 200

43,98 zł

słupek do bramy i furtki

5903427745712
5903427746573
5901891470864

7 x 7 x 215
7 x 7 x 215
10 x 10 x 220

99,98 zł
148 zł
218 zł

obejma początkowa

5900652453030
5903427749963
5903427749970

5x5
7x7
10 x 10

9,98 zł
12,98 zł
16,98 zł

obejma pośrednia

5900652453054

5x5

9,98 zł

obejma narożna

5900652453061

5x5

9,98 zł

łącznik przęsła 2 szt.

5903427749345

-

18,98 zł

łącznik typu O 4 szt.

5900652459117

-

27,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka)

5901122312499

-

128 zł

blokada do bramy ocynkowana

5903427742032

-

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

-

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

-

21,98 zł

2648 zł

brama przesuwna tola 2
5903427744371
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa
5903427744364, lewa

z automatem

5902360134652
wys. 144 cm, szer. 400 cm, prawa, 3648 zł
5902360134645, lewa
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serie ogrodzeń kutych

seria
laura*

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor czarny

228 zł
przęsło laura

5901891473131, wys. 120 cm, szer. 200 cm
5901891476934, wys. 120 cm, szer. 250 cm, 318 zł

seria laura – elementy systemu
nazwa produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5901891474039

5 x 5 x 200

43,98 zł

słupek do bramy i furtki

5903427745712
5903427746573
5901891470864

7 x 7 x 215
7 x 7 x 215
10 x 10 x 220

99,98 zł
148 zł
218 zł

obejma początkowa

5900652453030
5903427749963
5903427749970

5x5
7x7
10 x 10

9,98 zł
12,98 zł
16,98 zł

obejma pośrednia

5900652453054

5x5

9,98 zł

obejma narożna

5900652453061

5x5

9,98 zł

łącznik przęsła 2 szt.

5903427749345

-

18,98 zł

łącznik typu O 4 szt.

5900652459117

-

27,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka)

5901122312499

-

128 zł

blokada do bramy ocynkowana

5903427742032

-

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

-

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

-

21,98 zł

zamek hakowy w komplecie

298 zł

furtka laura
5901891473124
wys. 150 cm, szer. 90 cm, prawa
5901891473117, lewa
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2648 zł

978 zł

brama dwuskrzydłowa laura
5901891473100
wys. 150 cm, szer. 400 cm

z automatem

5901891478624
wys. 150 cm, szer. 400 cm, 1998 zł

brama przesuwna laura
5901891476927
wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa
5901891476910, lewa

z automatem

5901891478679
wys. 150 cm, szer. 400 cm,
prawa, kolor antracyt, 3798 zł
5901891478662, lewa

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta
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serie ogrodzeń kutych

seria
portland*

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor antracytowy

248 zł

przęsło portland
5903427773555
wys. 130 cm, szer. 200 cm,
5902360106727, wys. 160 cm, szer. 200 cm, 298 zł

seria portland – elementy systemu

378 zł

zawiera szyld, klamkę,
zamek i wkładkę

furtka portland
5902360104907
wys. 160 cm, szer. 100 cm, prawa
5902360104891, lewa
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1128 zł

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5903427743107

5 x 5 x 200

59,98 zł

słupek do bramy i furtki

5903427773128
5903427773111
5903427743091

7 x 7 x 215
7 x 7 x 215
10 x 10 x 220

99,89 zł
158 zł
218 zł

obejma początkowa

5903427773029
5903427775634
5902360108042

5x5
7x7
10 x 10

10,98 zł
13,98 zł
16,98 zł

obejma pośrednia

5903427775610

5x5

10,98 zł

obejma narożna

5903427775627

5x5

10,98 zł

łącznik przęsła 2 szt.

5903427749840

-

18,98 zł

łącznik typu O 4 szt.

5901891479492

-

27,98 zł

blokada do bramy ocynkowana

5903427742032

-

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

-

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

-

21,98 zł

2998 zł

brama dwuskrzydłowa portland
5902360104884
wys. 160 cm, szer. 400 cm
5902360104877
wys. 160 cm, szer. 350 cm, 998 zł

nazwa produktu

brama przesuwna portland
z automatem

5902360134676
wys. 160 cm, szer. 400 cm, 2198 zł

5903427773661
wys. 154 cm, szer. 400 cm, prawa
5903427773647, lewa

z automatem

5902360134744
wys. 154 cm, szer. 400 cm, prawa, 4198 zł
5902360134737, lewa

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta
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bramy i ogrodzenia

serie ogrodzeń kutych

seria
alicja 2*

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
kolor czarny

398 zł
przęsło alicja 2

5903427775757, wys. 145 cm, szer. 200 cm

seria alicja 2 – elementy systemu
nazwa produktu

418 zł
furtka alicja 2

zawiera szyld,
klamkę,
zamek i wkładkę

5902360103573
wys. 175 cm, szer. 105 cm, prawa
5902360103566, lewa
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1548 zł

zawiera szyld, klamkę,
zamek, wkładkę i rygiel

brama dwuskrzydłowa alicja 2
5902360103542, wys. 175 cm, szer. 400 cm
5902360103535
wys. 175 cm, szer. 350 cm, 1448 zł

5902360134669
wys. 175 cm, szer. 400 cm, 2548 zł

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5901891474039

5 x 5 x 200

43,98 zł

słupek do bramy i furtki

5903427745712
5903427746573
5901891470864

7 x 7 x 215
7 x 7 x 215
10 x 10 x 220

99,98 zł
148 zł
218 zł

obejma początkowa

5900652453030
5903427749963
5903427749970

5x5
7x7
10 x 10

9,98 zł
12,98 zł
16,98 zł

obejma pośrednia

5900652453054

5x5

9,98 zł

obejma narożna

5900652453061

5x5

9,98 zł

łącznik przęsła 2 szt.

5903427749345

-

18,98 zł

łącznik typu O 4 szt.

5900652459117

-

27,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka)

5901122312499

-

128 zł

blokada do bramy ocynkowana

5903427742032

-

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

-

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

-

21,98 zł

3198 zł
brama przesuwna alicja 2

z automatem

kod ean

5903427775801
wys. 169 cm, szer. 400 cm, prawa
5903427775795, lewa

z automatem

5902360134713,
wys. 169 cm, szer. 400 cm, prawa, 4198 zł
5902360134706, lewa

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta
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serie ogrodzeń kutych

seria
ﬂores*

lat

ra n c

j

i

g

wa

system ogrodzeń ocynkowany,
malowany proszkowo,
z pełnego pręta,
kolor czarny

698 zł
przęsło ﬂores

5903641450171, wys. 120 cm, szer. 200 cm

seria ﬂores – elementy systemu

558 zł
furtka ﬂores
5903641450157
wys. 150 cm, szer. 90 cm, prawa,
5903641450164, lewa
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3998 zł

1798 zł
brama dwuskrzydłowa ﬂores
5903641450096
wys. 150 cm, szer. 400 cm

z automatem

5903641450102
wys. 150 cm, szer. 400 cm, 2998 zł

brama przesuwna ﬂores
5903641450126, wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa
5903641450119, lewa

nazwa produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

słupek do przęsła

5903427743022
5906489905988

4 x 4 x 200
5 x 5 x 200

29,98 zł
34,98 zł

słupek do bramy i furtki

5903427746443

7 x 7 x 215

118 zł

obejma początkowa

5900652453030
5900652454754

5x5
7x7

9,98 zł
12,98 zł

obejma pośrednia

5903427743039
5900652453054

4x4
5x5

8,48 zł
9,98 zł

obejma narożna

5900652453061

5x5

9,98 zł

łącznik przęsła 2 szt.

5903427749345

-

18,98 zł

łącznik typu O 4 szt.

5900652459117

-

27,98 zł

zestaw elementów do furtki
(zamek, klamka, wkładka)

5901122312499

-

128 zł

blokada do bramy ocynkowana

5903427742032

-

23,48 zł

zasuwa do bramy górna

5906711278613

-

23,48 zł

zamknięcie do bramy dolne

5906711278620

-

21,98 zł

zamek hakowy w komplecie

z automatem

5903641450140, wys. 150 cm, szer. 400 cm, prawa, 5498 zł
5903641450133, lewa

* seria dostępna w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta
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bramy i ogrodzenia

bramy inteligentne

bramy inteligentne

bramy inteligentne
_1 słupek wielofunkcyjny
5902360127739, czarny
5902360127722, antracytowy
wym. 10 x 33 x 155 cm,
ocynkowany, malowany proszkowo

2198 zł
_2 słupek led
5902360127715, czarny
5902360127708, antracytowy
wym. 10 x 10 x 220 cm,
ocynkowany, malowany proszkowo

leda
5903641452854
wys. 158 cm,
szer. 400 cm

4798 zł

brava
5903641452519
wys. 150 cm, szer. 400 cm

3698 zł

428 zł
2
3

_3 brama inteligentna

1

dostępna w systemach
ogrodzeniowych:

elba
5903641452977
wys. 150 cm,
szer. 400 cm

lara
5903641452625
wys. 154 cm, szer. 400 cm

4498 zł

3998 zł

alicja 2

imperial

paros

ﬂores

5902360127616
czarna,
wys. 175 cm, szer. 400 cm

5902360127586
antracytowa,
wys. 150 cm, szer. 400 cm

5903641453103
wys. 150 cm, szer. 400 cm

5903641453172
wys. 150 cm, szer. 400 cm

2898 zł

4128 zł

3298 zł

3998 zł

nieograniczony
zasięg
– gdziekolwiek jesteś
otwieranie i zamykanie
bram za pomocą
smartfona lub tabletu

System bramy inteligentnej pozwala otworzyć bramę
i garaż za pomocą aplikacji na telefonie.
Możliwe jest również połączenie bramy inteligentnej
z innymi urządzeniami, takimi jak brama garażowa, alarm,
oświetlenie domowe czy gniazdka elektryczne.
elementy dołączone do bramy inteligentnej
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automatyka bramy

fotokomórki

pilot 2-kanałowy

urządzenie sterujące

Bramy inteligentne oraz słupki wielofunkcyjne i słupki LED są dostępne wyłącznie na zamówienie specjalne Klienta.

zalety bram inteligentnych
Personalizacja - możliwość rozbudowy i dostosowania wszystkich
kompatybilnych urządzeń do swojego rytmu dnia, np. otwórz bramę,
włącz światło, steruj roletami.
Nieograniczony zasięg - niezależnie od tego, czy jesteś w pracy,
czy na drugim końcu świata, jeżeli masz dostęp do Internetu,
zawsze możesz zdalnie zamknąć bądź otworzyć swoją bramę.
Geolokalizacja - jak tylko znajdziesz się w ustalonej
przez siebie odległości, brama otworzy się automatycznie.
Prosty montaż - urządzenia zostały już sparowane,
co oznacza, że aby korzystać z zalet inteligentnej bramy, wystarczy
tylko wpiąć urządzenie do zasilania i Internetu oraz się zalogować.

daria 2
5903641452427
wys. 150 cm, szer. 400 cm

2998 zł
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bramy i ogrodzenia

bramy przesuwne bez przeciwwagi

bramy przesuwne
bramy
bez przeciwwagi
inteligentne

bramy przesuwne bez przeciwwagi*

5498 zł

3198 zł

brama bez przeciwwagi lavender

brama bez przeciwwagi daria 2

5902360131897, prawa, 5902360131880, lewa
wys. 150 cm, szer. 400 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo, antracyt

5903641452441, prawa, 5903641452434, lewa
wys. 150 cm, szer. 400 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo, antracyt

z automatem

z automatem

5902360129597, prawa, 5902360129580, lewa
wys. 150 cm, szer. 400 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo, antracyt, 6598 zł

5903641452465, prawa, 5903641452458, lewa
wys. 150 cm, szer. 400 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo, antracyt 4198 zł

3798 zł

2598 zł

brama bez przeciwwagi brava

brama bez przeciwwagi tola 2

5903641452533, prawa, 5903641452526, lewa
wys. 150 cm, szer. 400 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo, antracyt

5902360127678, prawa, 5902360127661, lewa
wys. 152 cm, szer. 400 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo, czarna

z automatem

5903641452557, prawa, 5903641452540, lewa
wys. 150 cm, szer. 400 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo, antracyt, 4998 zł

z automatem

5902360127685, prawa, 5902360127692, lewa
wys. 152 cm, szer. 400 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo, czarna, 3598 zł

2998 zł

4298 zł

brama bez przeciwwagi alicja 2

brama bez przeciwwagi ﬂores

5902360127630, prawa, 5902360127623, lewa
wys. 177 cm, szer. 400 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo, czarna

5903641453196, prawa, 5903641453189, lewa
wys. 150 cm, szer. 400 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo, czarna

z automatem

z automatem

5902360127647, prawa, 5902360127654, lewa
wys. 177 cm, szer. 400 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo, czarna, 3998 zł

5903641453219, prawa, 5903641453202, lewa
wys. 150 cm, szer. 400 cm, ocynkowana,
malowana proszkowo, czarna, 5298 zł

elementy zestawu
automatycznej bramy
bez przeciwwagi

słupek przelotowy

Brama przesuwna bez przeciwwagi to doskonałe rozwiązanie tam, gdzie
podjazd jest krótki i nie ma miejsca na bramę dwuskrzydłową.
Również bardzo dobrze się sprawdzi, gdy działka jest zbyt wąska na klasyczną
bramę przesuwną.
Do otwarcia potrzebuje mniej miejsca w linii ogrodzenia niż standardowa brama.
Brama przesuwa się na rolkach po dolnej prowadnicy.

rolki prowadzące

Minimalna szerokość frontu działki ok. 8,5 m (dla bramy 4 m).

napęd do bramy przesuwnej
słupek dojazdowy

rolka jezdna

40

Bramy przesuwne bez przeciwwagi są dostępne wyłącznie na zamówienie specjalne Klienta.

* bramy przesuwne bez przeciwwagi Polbram dostępne również w seriach: lara, lara 2, leda, paros, elba
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bramy łamane
i teleskopowe

bramy łamane
i segmentowe*

ogrodzenie łupane Gorc

croG enapuł einezdorgo

bramy łamane i teleskopowe

bramy łamane i segmentowe

nazwa produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

nazwa produktu

kod ean

wymiary (cm)

cena

brama łamana lavender z automatem

5902360129634

150 x 400

9998 zł

brama łamana brava z automatem

5903641452502

150 x 400

7948 zł

brama przesuwna teleskopowa lavender z automatem

5902360129603

150 x 400

6598 zł

5903641452564

150 x 400

5998 zł

brama przesuwna teleskopowa imperial z automatem

5902360133129

150 x 400

10 998 zł

brama przesuwna segmentowa brava
z automatem, lewa
brama przesuwna segmentowa brava
z automatem, prawa

5903641452571

150 x 400

5998 zł

zalety bramy łamanej

zalety bramy teleskopowej

brama zajmuje połowę miejsca po otwarciu w stosunku do klasycznej bramy dwuskrzydłowej, zachowując jej estetykę

do otwarcia wymaga połowy przestrzeni względem światła bramy

nie potrzebuje miejsca w linii ogrodzenia – jak w przypadku bramy przesuwnej

brama przesuwa się na rolkach po szynie

jest zautomatyzowana, otwierasz ją zdalnie, nie wysiadając z samochodu

jest zautomatyzowana, otwierasz ją zdalnie, nie wysiadając z samochodu

zawiasy główne bramy wyposażone są w nowoczesne łożyska kulkowe

brama jest uniwersalna, może się otwierać na prawą lub lewą stronę

zawiasy pomiędzy skrzydłami bramy wykonane są z aluminium

przestrzeń potrzebna
do otwarcia bramy
teleskopowej/segmentowej

BRAMA STANDARDOWA

przestrzeń potrzebna do otwarcia bramy łamanej
brama zwykła:

po otwarciu bramy
szerokość wjazdu
wynosi 380 cm

brama łamana:
budynek

budynek

4m

2m

4m

10m

4 m – szerokość bramy
w świetle słupków

BRAMA BEZ PRZECIWWAGI

4,4 m – szerokość całkowita bramy

elementy zestawu
brama łamana

4m

4,3 m

6,4 m – zakres pracy bramy

8,3m

2 słupki bramowe 10 x 10 cm
mechanizm składania

BRAMA TELESKOPOWA

blokada dolna
ograniczniki maksymalnego
kąta otwarcia
automatyka
4m

2,3m

minimalna szerokość
frontu działki 6,4 m
– idealna, gdy mamy
bardzo wąską działkę!

6,3m
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Bramy łamane, segementowe i teleskopowe są dostępne wyłącznie na zamówienie specjalne Klienta.

* bramy łamane dostępne również w seriach: daria 2, lara, lara 2, leda, elba
bramy segmentowe dostępne również w seriach: lara, lara 2, leda, elba
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automatyka do bram

automatyka
do bram

napęd do bram skrzydłowych
XW432
8032595792994
do bram o szer. skrzydła do 2 m, wys. maks. 2 m,
2 siłowniki z centralą, 2 piloty, 2 fotokomórki,
lampa sygnalizacyjna

1298 zł
napęd do bram skrzydłowych
XW532KM
8032595791218
do bram o szer. skrzydła do 2,5 m, wys. maks. 2 m,
2 siłowniki z centralą, 2 piloty, 2 fotokomórki,
lampa sygnalizacyjna

1398 zł
lata

8032595792840
do bram o dł. maks. 5 m, ciężar skrzydła maks. 300 kg,
siłownik z centralą, listwa zębata 4 m, 2 piloty,
2 fotokomórki, lampa sygnalizacyjna

1098 zł

domofon
Invito ADP-12A3

3660849507459
do bram o dł. maks. 6 m, ciężar skrzydła maks. 400 kg,
siłownik z centralą, listwa zębata 4 m,
2 piloty, 2 fotokomórki, lampa sygnalizacyjna

5905548274072
bezsłuchawkowy, głośnomówiący,
możliwość otwierania furtki oraz
drugiego wejścia, funkcja interkomu
po rozbudowie o dodatkowy unifon,
wąska kaseta

1598 zł

158 zł
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i

domofony,
wideodomofony

j

napęd do bram przesuwnych
Freevia 400

j

1598 zł

i

g

ra n c

ra n c

3660849589639
do bram o szer. skrzydła do 2,5 m, wys. maks. 2 m,
2 siłowniki z centralą, 2 piloty, 2 fotokomórki,
lampa sygnalizacyjna, zdalne sterowanie przy użyciu
smartfona za pośrednictwem centrali TaHoma Somfy

lata

wa

wa

g

napęd do bram przesuwnych
LN432

napęd do bram skrzydłowych
Essential

wideodomofon
Neptun VPD-20A3
5905548271880
monitor z wyświetlaczem LCD 7",
kamera z przetwornikiem CCD, 16 melodii,
wielożyłowy, możliwość otwierania bramy
wjazdowej

398 zł
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ogrodzenia panelowe
i podmurówka betonowa

ogrodzenia panelowe i podmurówka

panele ogrodzeniowe
kod ean

kolor

wysokość
(cm)

grubość
drutu (mm)

oczko
(cm)

cena

5412298385526

ocynk

123

3,2

7,5 x 20

39,98 zł

5412298385533

ocynk

123

4

5 x 20

69,98 zł

5412298385540

ocynk

153

4

5 x 20

99,98 zł

5412298385816*

ocynk

173

4

5 x 20

118 zł

3663602729945*

zielony

103

3,2

7,5 x 20

39,98 zł

5412298371895

zielony

123

3,2

7,5 x 20

43,98 zł

5903427777850*

zielony

123

4

5 x 20

85,98 zł

5412298371901

zielony

153

3,2

7,5 x 20

49,98 zł

5903427777867

zielony

153

4

5 x 20

108 zł

5902360133365*

antracyt

103

3,2

7,5 x 20

39,98 zł

39,98 zł

5412298375206

antracyt

123

3,2

7,5 x 20

43,98 zł

5902360114753*

antracyt

123

4

5 x 20

85,98 zł

panel ogrodzeniowy

5412298375466

antracyt

153

3,2

7,5 x 20

49,98 zł

5412298385519
ocynkowany, wys. 153 cm, dł. 250 cm
oczko 7,5 x 20 cm, grubość drutu 3 mm

5902360114760

antracyt

153

4

5 x 20

108 zł

bramy panelowe

598 zł

5901891477078
wys. 150 cm, szer. 400 cm, drut 4 mm,
ocynkowana

furtki ze słupkami

498 zł

kod ean

kolor

wysokość
(cm)

grubość
drutu (mm)

cena

3663602730927*

ocynk

100

4

418 zł

3663602730934

ocynk

120

4

438 zł

3663602730958*

ocynk

170

4

528 zł

3663602730835*

zielona

100

4

418 zł

3663602730842

zielona

120

4

438 zł

3663602730859

zielona

150

4

498 zł

3663602730866*

zielona

170

4

528 zł

3663602730897

antracyt

120

4

438 zł

3663602730903

antracyt

150

4

498 zł

wymiary
(cm)

grubość
drutu (mm)

5901891477054*

ocynk

120 x 400

4

578 zł

5901891477061*

zielony

120 x 400

4

598 zł

5901891477085

zielony

150 x 400

4

658 zł

5903641450287

antracyt

120 x 400

4

598 zł

5903641450294

antracyt

150 x 400

4

728 zł

cena

nazwa
produktu

kod ean

kolor

wysokość
wys. (cm)

grubość
drutu (mm)

cena

1998 zł

bama panelowa przesuwna
lewa z zamkiem

5901891477092*

ocynk

150 x 400

4

1898 zł

brama panelowa
przesuwna

bama panelowa przesuwna
prawa z zamkiem

5901891477108*

ocynk

150 x 400

4

1898 zł

bama panelowa przesuwna
prawa z zamkiem

5901891477122*

zielony

150 x 400

4

1998 zł

bama panelowa przesuwna
lewa

5903641450300*

antracyt

150 x 400

4

1998 zł

bama panelowa przesuwna
prawa

5903641450317*

antracyt

150 x 400

4

1998 zł

5901891477115*
lewa, wys. 150 cm,
szer, 400 cm, drut 4 mm, zielona

1

2

_1	łącznik podmurówek prosty

furtki z okrągłymi słupkami
ean

kolor

grubość
drutu (mm)

cena

furtka uniwersalna
ze słupkami

wysokość
(cm)

3663602729549*

zielona

100

4

298 zł

3663602730941
ocynkowana, wys. 150 cm, szer. 100 cm,
grubość drutu 4 mm

3663602729563*

zielona

150

4

378 zł

3663602729570*

antracyt

100

4

298 zł

46 * produkt dostępny w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta

kolor

kod ean

brama panelowa

5901874920614, 14,98 zł

_2 	łącznik podmurówek narożny
5901874920591, 17,48 zł

_3 	podmurówka betonowa

3

5901874920553, dł. 249 cm, wys. 20 cm, 39,98 zł

* produkt dostępny w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta
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siatki ogrodzeniowe

siatki
hodowlane

siatki
ogrodzeniowe

1

2

3

4

siatki zgrzewane
kod ean

kolor

wysokość
(cm)

dł. rolki
(m)

grubość drutu
(mm)

oczko
(cm)

cena

3663602728573

zielony

60

10

2,2

10 x 5

66,98 zł

3663602728580

zielony

80

10

2,2

10 x 7,5

79,98 zł

3663602728467*

zielony

100

10

2,2

10 x 7,5

79,98 zł

3663602728412

zielony

100

20

2,1

10 x 10

128 zł

3663602728436

zielony

120

20

2,1

10 x 10

148 zł

3663602728481*

zielony

120

25

2,2

10 x 7,5

218 zł

5902360133167

zielony

150

10

2,1

10 x 10

79,98 zł

3663602728443

zielony

150

20

2,1

10 x 10

178 zł

3663602728498

zielony

150

25

2,2

10 x 7,5

258 zł

5902360133181

antracyt

100

10

2,1

10 x 10

59,98 zł

5902360133150

antracyt

120

10

2,1

10 x 10

74,98 zł

5902360133174

antracyt

150

10

2,1

10 x 10

79,98 zł

5902360134959

antracyt

150

25

2,2

10 x 7,5

238 zł

siatki plecione
kod ean

kolor

wysokość
(cm)

dł. rolki
(m)

grubość
drutu (mm)

oczko
(cm)

cena

3663602728740

zielony

100

10

2,4

6x6

76,98 zł

3663602728702*

zielony

100

20

2,4

5x5

188 zł

3663602728757

zielony

120

10

2,4

6x6

86,98 zł

3663602728719*

zielony

120

20

2,4

5x5

218 zł

5903427749574

zielony

150

10

2,4

6x6

99,98 zł

3663602728726*

zielony

150

20

2,4

5x5

258 zł

5902360133143

ocynkowany

150

10

2,4

6x6

118 zł

5902360106451

antracyt

100

10

2,4

6x6

69,98 zł

5902360106468

antracyt

120

10

2,4

6x6

81,98 zł

5903427775870

antracyt

150

10

2,4

6x6

118 zł

48 * produkt dostępny w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta

19,98 zł

_1 siatka
hodowlana

31,98 zł

35,98 zł

_2 siatka
hodowlana

54,98 zł

_3 siatka
hodowlana

3663602731184
wys. 50 cm, dł. rolki 10 m,
gr. drutu 0,6 mm,
oczko 5 x 5 cm, ocynkowana

3663602731269
wys. 50 cm, dł. rolki 5 m,
gr. drutu 0,8 mm,
oczko 2,5 x 2,5 cm,
ocynkowana

1

2

_4 siatka
hodowlana

3663602731283
wys. 50 cm, dł. rolki 5 m,
gr. drutu 1 mm,
oczko 2,5 x 2,5 cm, zielona

3663602731085
wys. 50 cm, dł. rolki 10 m,
gr. drutu 0,8 mm,
oczko 1,3 x 1,3 cm, zielona

3

4

nazwa
produktu

kod ean

kolor

wysokość
(cm)

dł. rolki
(m)

grubość
drutu (mm)

oczko
(cm)

cena

_1

siatka hodowlana
heksagonalna

3663602731054

ocynkowana

50

5

0,6

1,3 x 1,3

25,98 zł

_2

siatka hodowlana
heksagonalna

3663602731153

zielona

100

10

0,8

2,5 x 2,5

69,98 zł

_3

siatka hodowlana

3663602731221

ocynkowana

100

5

0,8

1,3 x 1,3

71,98 zł

_4

siatka hodowlana

3663602731276

ocynkowana

100

10

0,8

2,5 x 2,5

99,98 zł
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ogrodzenia
modułowe

ogrodzenia
betonowe
ogrodzenie łupane Gorc

murek gorc

słupek gorc

słupek gorc duży

5901874920232, piryt*
5901874923295, onyx
dł. 38 cm, szer. 4,5 cm, wys. 16 cm

5901874920317, piryt*
5901874923684, onyx
dł. 38 cm, szer. 22 cm, wys. 16 cm

5901874920270, piryt*
5901874923578, onyx
dł. 38 cm, szer. 38 cm, wys. 16 cm

9,98 zł

24,98 zł

36,98 zł
bloczek betonowy

daszek betonowy

5901874926111, stalowy*
5901874926104, kremowy*
dł. 40 cm, szer. 16 cm, wys. 20 cm

5901874926142, stalowy*
5901874926159, kremowy*
dł. 40 cm, szer. 20 cm, wys. 5 cm

21,48 zł

23,98 zł

bloczek betonowy

daszek betonowy

5901874924100, stalowy*
5901874924117, kremowy*
dł. 40 cm, szer. 20 cm, wys. 20 cm

5901874924124, stalowy*
5901874924131, kremowy*
dł. 45 cm, szer. 24 cm, wys. 5 cm

24,98 zł

26,98 zł

element murkowy

bloczek betonowy

daszek betonowy

łącznik plastikowy

5901874926128, stalowy*
5901874926135, kremowy*
dł. 40 cm, szer. 28 cm, wys. 20 cm

5901874926166, stalowy*
5901874926173, kremowy*
dł. 45 cm, szer. 33 cm, wys. 5 cm

36,98 zł

39,98 zł

daszek płaski

daszek płaski

łącznik płytek murkowych

5901874926876, piryt*
5901874926883, onyx
dł. 27 cm, szer. 42 cm, wys. 6 cm

5901874926890, piryt*
5901874926906, onyx
dł. 42 cm, szer. 42 cm, wys. 6 cm

5901874920539
dł. 11 cm, szer. 5 cm, wys. 1,5 cm

24,98 zł

39,98 zł

1,18 zł

schemat montażu ogrodzenia
daszek mały
daszek duży

element słupkowy duży

element słupkowy mały
50

* produkt dostępny w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta

* produkt dostępny w wybranych sklepach Castorama lub na zamówienie Klienta
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ogrodzenia modułowe

ogrodzenia
modułowe

bloczek
betonowy
5901874928023
tora piryt
dł. 40,3 cm, szer. 20 cm, wys. 20 cm

27,98 zł

52

bloczek
betonowy

bloczek
betonowy

bloczek
betonowy

5901874928016
tora marengo
dł. 40,3 cm, szer. 20 cm, wys. 20 cm

5901874928030
tora marengo
dł. 40,3 cm, szer. 40,3 cm, wys. 20 cm

5901874928047
tora piryt
dł. 40,3 cm, szer. 40,3 cm, wys. 20 cm

27,98 zł

33,98 zł

33,98 zł

daszek
betonowy mały

daszek
betonowy duży

daszek
betonowy mały

daszek
betonowy duży

5901874928054
tora marengo
dł. 40,3 cm, szer. 20 cm, wys. 5 cm

5901874928078
tora marengo
dł. 40,3 cm, szer. 40,3 cm, wys. 6 cm

5901874928061
tora piryt
dł. 40,3 cm, szer. 20 cm, wys. 5 cm

5901874928085
tora piryt
dł. 40,3 cm, szer. 40,3 cm, wys. 6 cm

28,98 zł

35,98 zł

28,98 zł

35,98 zł
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akcesoria

akcesoria

kłódki

łańcuch
zabezpieczający
6 x 600 mm
3663602835004
dł. 60 cm, zastosowanie na zewnątrz,
wykonany ze stali ocynkowanej
3663602835011, 10 x 1000 mm, 39,98 zł

skrzynki pocztowe

15,98 zł
skrzynka
na listy
RODOS

skrzynka na listy
do wmurowania
5903111676193
wym. 27,5 x 9 x 20-40 cm, dwustronna,
nierdzewna, regulowana głębokość skrzynki,
format korespondencji A4, kolor stal

5901912804449
wym. 37 x 36,2 x 10,5 cm, jednostronna,
format korespondencji A4, kolor brązowy

158 zł

skrzynka
na listy
CALYPSO

64,98 zł

3663602833796
zastosowanie
na zewnątrz budynków,
skrzynki na narzędzia, aluminiowy korpus,
3 kluczyki w zestawie
3663602833772, szer. 38 mm, 18,98 zł

22,98 zł

3663602833932
zastosowanie na zewnątrz budynków,
bramy i skrzynki na narzędzia, stal laminowana,
3 kluczyki w zestawie
3663602833949, szer. 72 mm, 29,98 zł

3663602833871
zastosowanie
na zewnątrz budynków,
bramy i skrzynki na narzędzia,
stal laminowa, 3 kluczyki w zestawie
3663602833864, szer. 45 mm, 21,98 zł
3663602833888, szer. 55 mm, 24,98 zł

21,48 zł

23,98 zł

skrzynka
na listy SDT
skrzynka
na listy SDG

5906711273564
wym. 40,5 x 27 x 12 cm, jednostronna, format
korespondencji C4, kolor graﬁtowy

5908277332150
wym. 35,5 x 25 x 6,5 cm, jednostronna, format
korespondencji C4, kolor czarny mat
5908277332143, kolor brąz mat

5904031092117
wym. 44,5 x 25 x 6,5 cm,
jednostronna,
format korespondencji C4,
gazetownik,
kolor miedź antyczna
5906711203929, kolor szary antyczny

97,98 zł

118 zł

118 zł

skrzynka
na listy WA1

kłódka wzmocniona
trzpieniowa T70
5903373009708
zabezpieczenie drzwi, bram, korpus
mosiężny, trzpień stalowy hartowany,
3 kluczyki w zestawie
5903373009661, T50, 39,98 zł
5903373009685, T60, 47,98 zł

5903373009463
uniwersalne zastosowanie,
wykonana z mosiądzu i stali
hartowanej, 3 kluczyki w zestawie
5903373009449, S40, 24,98 zł
5903373009425, S30, 16,98 zł

5902203302828
na zewnątrz i wewnątrz budynków,
korpus mosiężny pokryty
galwanicznie, chrom błyszczący,
3 kluczyki w zestawie
5902203302842
szer. 50 mm 59,98 zł

58,98 zł

29,98 zł

39,98 zł

taśma montażowa
19 mm x 1,5 m

5908277332099
wym. 31,5 x 36 x 9 cm, jednostronna, format
korespondencji C4, kolor szary grigio

138 zł

148 zł

29,98 zł

5901912806498
wym. 29 x 36 x 6,5 cm, jednostronna, format
korespondencji C4, kolor graﬁtowy

99,98 zł

kłódka
atestowana
pałąkowa HSS 531
5902203196199
zabezpieczenie drzwi, bram,
3 kluczyki w zestawie,
typ kluczyka nacinany, wykonany
w opatentowanej technologi HSS
i stali stopowo utwardzanej

99,98 zł

alternatywne metody mocowania

5906711272628
wym. 34,5 x 36,5 x 11 cm, jednostronna,
format korespondencji C4, kolor czarny mat
5906711272604 wym. 34,5 x 21 x 11,5 cm,
format korespondencji B5, 118 zł

skrzynka na listy SDG2

kłódka
nierdzewna
pałąkowa Navy Club 40

kłódka
wzmocniona
pałąkowa S50

5902658096044
dwustronna taśma akrylowa
w technologii VHB™ ,
do wnętrz i na zewnątrz,
w temp. od -35°C do +93°C,
do mocowania cięższych
przedmiotów
i do większych powierzchni

skrzynka na listy KALIOPE
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kłódka
aluminiowa
pałąkowa 50 mm

kłódka
laminowana
pałąkowa 55 mm
w osłonie PVC

kłódka
wzmocniona
laminowana
pałąkowa 59 mm
w osłonie PVC

klej montażowy
Mamut 290 ml
8711595117586
klej polimerowy o natychmiastowej
przyczepności, do większości
podłoży budowlanych
o powierzchni gładkiej, porowatej,
suchej lub wilgotnej

34,98 zł

kotwa chemiczna
poliestrowa
bez styrenu 300 ml
5906675086125
żywica poliestrowa do kotwienia
prętów gwintowanych, haków
czy śrub w betonie i cegle

26,98 zł
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inteligentny dom

system FIBARO
wybierz spośród naszych
pakietów

zmień swój dom
w inteligentny
FIBARO to zaawansowany,
bezpieczny system, który
pozwoli na stworzenie
inteligentnego
i przyjaznego domu

2398 zł
pakiet STARTOWY z montażem
5902701702717
centrala zarządzająca, czujnik otwarcia drzwi/okna,
czujnik ruchu, button, inteligentna wtyczka
dostępny również pakiet bez montażu, 5902701702724 1998 zł

podwójny
włącznik/wyłącznik

inteligentny pilot

aplikacja FIBARO

1598 zł
pakiet OGRÓD z montażem

sprawdź,
jak to zrobić
krok 1 – wybierz sposób montażu

poznaj zalety
systemu FIBARO
MODUŁOWY BEZPRZEWODOWY OTWARTY

Rekomendujemy skorzystanie z usługi profesjonalnej instalacji - dostępna
jest tylko w pakietach z opisem „z montażem”. Jeśli decydujesz się na
samodzielny montaż, wybieraj pakiety bez usługi instalacji i/lub produkty
poza pakietami.

krok 2 – pamiętaj o centrali zarządzającej
Do poprawnego działania niezbędna jest centrala zarządzająca. Możesz
zdecydować się na samą centralę – FIBARO Home Center Lite - albo kupić ją
w PAKIECIE STARTOWYM wraz z innymi elementami systemu.

krok 3 – wybierz funkcjonalności
Sprawdź możliwości poszczególnych produktów i pakietów. Wybierz te
rozwiązania, z których planujesz korzystać. Decydując się na pakiety,
zwróć uwagę, że są dostępne w dwóch wersjach. Jeśli chcesz skorzystać
z profesjonalnej instalacji, wybieraj opakowania z opisem „z montażem”.

krok 4 – zainstaluj system
Jeśli zdecydowałeś się na profesjonalną instalację, umów jej termin zgodnie
ze wskazówkami dostępnymi wewnątrz opakowania „z montażem”. Przy
samodzielnej instalacji, w razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu.
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5902701702656
mądre podlewanie w Twoim ogrodzie
pakiet obejmuje: inteligentny pilot, 3 podwójne włączniki/wyłączniki, inteligentny moduł,
dostępny również pakiet bez montażu, 5902701702663 1198 zł

1798 zł

czujnik zalania

aplikacja FIBARO

pakiet BEZPIECZNY DOM z montażem

możesz w każdym
momencie dodawać
nowe urządzenia

montaż nie wymaga
żadnych remontów
ani kucia ścian

możesz łączyć
FIBARO z różnymi
urządzeniami

pamiętaj!
w każdym momencie
możesz dodać więcej
możliwości – rozbudować
system o kolejne pakiety
lub pojedyncze produkty!

5902701702618
dom skutecznie zabezpieczony przed zalaniem
pakiet obejmuje: czujnik otwarcia drzwi/okna, czujnik ruchu,
inteligentną wtyczkę, czujnik dymu, czujnik zalania, zawór odcinający wodę,
dostępny również pakiet bez montażu, 5902701702632 1348 zł

1848 zł

głowica
termostatyczna

aplikacja FIBARO

harmonogram

pakiet OSZCZĘDNY DOM z montażem
5902701702670
oszczędny i komfortowy system ogrzewania
pakiet obejmuje: 3 głowice termostatyczne, inteligentną wtyczkę,
ściemniacz oświetlenia,
dostępny również pakiet bez montażu, 5902701702687 1498 zł
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inteligentny dom

system FIBARO
rozbuduj system zakupiony
w pakiecie lub skompletuj własny

system
FIBARO
1948 zł

czujnik dymu

czujnik jakości
powietrza

aplikacja FIBARO

pakiet OCHRONA z montażem

centrala home center lite

czujnik zalania wodą

5902701702595
zdrowy, bezpieczny i ekologiczny dom
pakiet obejmuje: czujnik otwarcia okien/drzwi, czujnik ruchu,
inteligentną wtyczkę, czujnik dymu, czujnik jakości powietrza,
dostępny również pakiet bez montażu, 5902701702601 1598 zł

5902701700881
pozwala na sterowanie oświetleniem, sterowanie ogrzewaniem, zintegrowanie alarmu,
sterowanie roletami i bramami, obsługę przez WWW, aplikację i systemy głosowe

5902020528357
natychmiastowy alarm po wykryciu
najmniejszej wilgoci, 3 teleskopowe pozłacane
sondy, pomiar temperatury

1998 zł

sterownik RGBW/LED

1198 zł

kontroler sterowany
gestami

298 zł

atomizer

pakiet OŚWIETLENIE z montażem
5902701702694
nastrój, na jaki masz ochotę
pakiet obejmuje: ściemniacz oświetlenia, podwójny włącznik/wyłącznik,
sterownik RGBW/LED, kontroler sterowany gestami, inteligentną wtyczkę,
dostępny również pakiet bez montażu, 5902701702700 1648 zł

1998 zł

sterownik rolet

inteligentny pilot

pilot keyfob biały

button

czujnik dymu

5905279987562
ergonomiczny kształt, potwierdzenie
dostarczenia komendy za pomocą diody,
możliwość blokady klawiszy

5902020528968
przycisk uruchamia różne
akcje za pomocą od jednego do pięciu kliknięć
oraz poprzez przytrzymanie, uniwersalny
i prosty montaż, kolor biały
5902020528869, kolor czerwony

5902020528265
czujnik dymu i alarm przeciwpożarowy
w jednym

258 zł

258 zł

328 zł

pakiet ROLETY z montażem
5902701702571
sterowanie roletami proste jak nigdy
pakiet obejmuje: inteligentny pilot, 3 sterowniki rolet,
kontroler sterowany gestami,
dostępny również pakiet bez montażu, 5902701702588 1648 zł

2398 zł

czujnik ruchu

ściemniacz oświetlenia

aplikacja FIBARO

pakiet WYGODA z montażem
5902701702625
oświetlenie, które samo się włącza i wyłącza
pakiet obejmuje: czujnik otwarcia drzwi/okna, czujnik ruchu,
2 inteligentne wtyczki, podwójny włącznik/wyłącznik, ściemniacz
oświetlenia, sterownik RGBW/LED, inteligentny pilot, inteligentny moduł,
dostępny również pakiet bez montażu, 5902701702649 2098 zł
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czujnik otwarcia okien i drzwi

inteligentna wtyczka do gniazda

czujnik ruchu

5902701700348
czujnik zbliżeniowy, zabezpieczenie przed
sabotażem, czujnik temperatury, element
systemu alarmowego, kolor biały
5902701700362, kolor czarny
5902701700409, kolor brązowy

5902020528630
włącznik zasilania, licznik energii, pomiar mocy,
zabezpieczenie przeciwobciążeniowe

5902020528579
detekcja ruchu, czujnik temperatury i natężenia
światła, możliwowść zmiany czułości

278 zł

278 zł

238 zł
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Wszystko
na raty
Kupuj wygodnie wszystko do swojego domu!
• bez zbędnych formalności
• bez poręczycieli
• z możliwością łączenia różnych źródeł
dochodów (również z zagranicy)
• z możliwością dopasowania wysokości raty

RRSO

Szczegóły w sklepach i na castorama.pl.
Dla kredytu na zakup towarów i usług, 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. 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.

Śledź nas na
Niniejszy przewodnik ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Castorama Polska Sp. z o.o. zastrzega, że ceny
i asortyment produktów dostępnych w naszych poszczególnych sklepach mogą się różnić od podanych w przewodniku z uwzględnieniem tego, że wskazane ceny są
cenami maksymalnymi. Zdjęcia umieszczone w przewodniku mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Informacje przedstawione
w przewodniku zachowują ważność od 1.02.2021 r. do 31.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów lub wycofania produktu ze sprzedaży.

