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Oferta ważna od 4.05 do 30.05.2021 roku

kupuj online
lub przez
telefon

Ogród

idealny dla Ciebie

1398 zł

Kosiarka spalinowa
z napędem MacAllister

5059340124469
silnik Briggs & Stratton 675EXi
moc znamionowa 2,6 kW
poj. silnika 163 cm, poj. kosza 60 l
3w1 funkcja: mielenia, wyrzut
boczny, zbieranie trawy do kosza

możliwość
przechowywania
w pionie
nie wymaga
regularnej
wymianu oleju

51 cm

Więcej inspiracji znajdziesz
w katalogu Ogrody 2021 na castorama.pl

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

kupuj online
lub przez telefon

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

Łącz moduły, tak jak chcesz!

Zachwycą

wygodą i stylem

Więcej mebli
ogrodowych
w katalogu ogrody
na castorama.pl

1298 zł
Zestaw mebli
modułowych Soron

-20%*

998 zł

na parasol lub pawilon
ogrodowy przy zakupie
dowolnego zestawu
mebli tarasowych

Zestaw mebli Mia

8711245130347
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 135 x 70 x 78 cm, fotel wym. 68 x 70 x 76 cm
stolik wym. 80 x 60 x 42 cm, efekt rattanu, grafit

798 zł

Zestaw mebli Soron

5059340141251
stolik wym. 65 x 65 x 75 cm
fotel wym. 54 x 46 x 65 cm
fotel z podłokietnikami
wym. 54 x 54 x 68 cm
stalowa rama
technoratan, szary

mega

5059340141268
stolik wym. 56,5 x 56,5 x 32 cm, 5 mm szkło
sofa narożna wym. 78 x 74 x 68 cm
sofa pojedyncza wym. 78 x 56,5 x 68 cm
puf wym. 56,5 x 60,5 x 32 cm
stalowa rama
technoratan, szary

-20%*

na parasol lub pawilon
ogrodowy przy zakupie
dowolnego zestawu
mebli tarasowych

okazja!

nowość

1498 zł

Zestaw mebli Denia

3663602423966
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 73 x 134,8 x 73,2 cm
fotel wym. 73 x 72,8 x 73,2 cm
stolik wym. 47 x 90 x 40 cm
drewno, akacja, szary

1998 zł

Zestaw mebli Santorin

5059340125008
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 173 x 74 x 70 cm
fotel wym. 64,5 x 74 x 70 cm
stolik wym. 122 x 67,5 cm
aluminium, beż

*Promocja obowiązuje od dnia 4.05 do 30.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na www.castorama.pl

2

3

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

kupuj online
lub przez telefon

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

nowość

598 zł

Huśtawka Batz

3663602419464
wym. 194 x 120 cm
wys. 167 cm

798 zł
Fotel Samui

5902490744004
głębokie, obszerne siedzisko
stalowy stelaż, technorattan

1398 zł

Stół rozsuwany Baradal

5036581055899
wym. 160/240 x 100 x 75 cm
aluminium i szkło hartowane
czarny

678 zł
Stół rozsuwany Denia

3663602935995
wym. 180/228 x 90 x 75 cm, akacja

Krzesło składane Denia

3663602935971
wym. 53 x 40 x 87 cm, akacja

168 zł

4

Fotel Batz

5059340124933
wym. 59,5 x 56 x 86 cm
rama aluminiowa
antracyt 138 zł

Parasol Mallorca

5059340125893, szary
5059340125916, beżowy
śr. 3,5 m

548 zł

458 zł

Markiza balkonowa
3663602418993
wym. 3 x 2,5 m
ręczna regulacja

1498 zł
Pawilon ogrodowy Barnum
3663602419129
wym. 4 x 3 x 2,33 m
powłoka poliuretanowa
konstrukcja z aluminium i stali
dach przesuwny

Więcej mebli ogrodowych
w katalogu ogrody
na castorama.pl
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darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

kupuj online
lub przez telefon

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

Dodadzą smaku
każdemu spotkaniu

89,98 zł

impregnowana
ciśnieniowo

Grill węglowy

4000810111329
śr. rusztu 40 cm
wys. grilla 70 cm

6,98 zł/szt.
Płyta tarasowa płukana

5901796632480, kolor grafit
5901796606054, kolor szary
wym. 35 x 35 cm, gr. 5 cm

16,98 zł/szt.

Deska tarasowa sosna
5059340205090
wym. 24 x 120 x 2400 cm

148 zł
Grill węglowy
Barren

3663602706687
śr. rusztu 60 cm
wys. grilla 42 cm

moc
maksymalna
14,8 kW

1298 zł

Grill gazowy XL Hit
z palnikiem bocznym

8,98 zł/szt.

wąż i reduktor
do butli gazowej
w zestawie

4000810122523
ruszt żeliwny, wym. rusztu 65 x 40 cm
wys. grilla 126 cm

Podest balkonowy kompozytowy/PVC
5057741333022, kolor szary
5057741333039, kolor brązowy
wym. 30 x 30 cm

Więcej inspiracji znajdziesz
w katalogu ogrody
na castorama.pl

32,98 zł/szt.

Deska tarasowa kompozytowa Blooma
3663602948124, kolor chocolate
5036581094379, kolor antracyt
5036581094430, kolor taupe
wym. 2,1 x 14,5 x 220 cm

198 zł
Grill węglowy Russel
3663602706700
śr. rusztu 54 cm
wys. grilla 97 cm

moc
maksymalna
11,7 kW
antypoślizgowy

moc
maksymalna
5,86 kW

298 zł
Grill gazowy Mygar

3663602496618
ruszt stalowy
wym. rusztu 50 x 36 cm
wys. grilla 98 cm
6

23,98 zł/m

2

598 zł
Grill gazowy Tarhar

5036581092092
wym. rusztu 62 x 40 cm
wys. grilla 111 cm
zapłon piezoelektryczny

Gres Voltor

5036581058357, kolor brown
5036581058371, kolor ochre
5036581058395, kolor beige
5036581058333, kolor grafit
wym. 33 x 33 cm, III kl. ścieralności, mrozoodporny
opak. 1,415 m² 33,93 zł /opak.
dostępne stopnice

11,98 zł/m

2

Sztuczna trawa Golf

3663602222835, 3663602222842
3663602222859
wys. runa 4 mm, wys. całkowita 5 mm
dostępna o szerokościach 1,33, 2 i 4 m

34,98 zł/m

2

Sztuczna trawa Mery

3663602284024, 3663602284031
wys. runa 20 mm, wys. całkowita 22 mm
dostępna o szerokościach 2 i 4 m

7

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

kupuj online
lub przez telefon

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

Sprawią

wiele radości

948 zł

1998 zł
Huśtawka z wieżą Janek

Plac zabaw Cubic Sigma

3663602706106
wym. 224 x 346 cm, wys. 277 cm
drewno sosnowe, impregnacja ciśnieniowa
produkt do samodzielnego pomalowania

5902490693043
wym. 225 x 447 cm, wys. 210 cm
impregnacja ciśnieniowa
w cenie zestawu ślizg o dł. 230 cm

638 zł

Plac zabaw Franek

3663602706090
wym. 280 x 235 x 210 cm
drewno sosnowe, impregnacja ciśnieniowa
produkt do samodzielnego pomalowania

77,98 zł

1

Ślizg wodny podwójny
Bestway 4,88 m
6942138983050

228 zł

84,98 zł

Piaskownica z pokrywo-ławką

Huśtawka siodełko

5908283361069
wym. 120 x 120 cm

5057741174731
wym. 37 x 36 x 42 cm

Piasek do piaskownic 20 kg

76 cm

5908283390007
11,48 zł /opak. 0,57 zł /kg

198 zł

438 zł

2

Trampolina

1 Ścianka wspinaczkowa

5902490691179
wym. 170 x 54 cm

148 zł
Brodzik dmuchany
Akwarium
6942138973686
wym. 239 x 206 cm
8

268 zł

Basen ogrodowy

6942138912609
śr. 305 cm, w zestawie: pokrywa basenu
pompa filtrująca, wkład do filtracji basenowej

198 zł
Bocianie gniazdo

5900410439863, kolor niebieski
5900410439870, kolor różowy
5900410439887, kolor zielony

śr. gniazda
100 cm

Elementy do budowy
ścianki wspinaczkowej

2 Zestaw kamieni 5 szt.

5902490694149

49,98 zł
3 Zestaw uchwytów 2 szt.

5902490694415

22,98 zł

3

3663602706304
wym. wys. 2,5 m, śr. 2,44 m
maks. obciążenie 50 kg
3663602706311
śr. 3,66 m

878 zł

3663602706328
śr. 4,27 m

1098 zł
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darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

kupuj online
lub przez telefon

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

3

1

6,98 zł
1 Petunia Night Sky

24,98 zł

2

5059340184753, doniczka 13 cm

34,98 zł

2 Goździk Pink Kisses

5059340184203, doniczka 13 cm

3 Werbena Drums Purple Red

5059340184890, doniczka 13 cm

Hortensja*

8718432059818, kolor niebieski
8718432060159, kolor biały
8718432060173, kolor różowy
doniczka 17 cm

39,98 zł

Zestaw do podlewania

5901828850073
zestaw zawiera: wąż 1/2’’ x 20 m,
przyłącze kranowe, 2 szybkozłączki
oraz dyszę rozpylającą

Pistolet wielofunkcyjny
z zestawem złączy
3663602941088

84,98 zł

1

3

248 zł

Opryskiwacz Chaber 6 l
5904447010194
lanca z włókna szklanego
o długości 50 cm
odporna na uszkodzenia
mechaniczne i chemiczne
wygodny pas nośny
z gumową nakładką

7,98 zł

Zlew gospodarczy Chios
5907791147127
stal nierdzewna
wym. 55 x 45 cm

24,98 zł

1 Petunia King of Hearts

Sekator kowadełkowy

5059340184722, doniczka 13 cm

5059340086248
regulowany uchwyt

2 Petunia Queen of Hearts

5059340184715, doniczka 13 cm

3 Osteospermum Purple Sun

5059340184623, doniczka 13 cm

4 Pelargonia Pretty Little

2

4

5059340075211, doniczka 13 cm

w zestawie
pokrywa
265 l

9,98 zł

Nawóz do roślin balkonowych
Mineral żel 0,5 l
5902341005704
19,96 zł /l

*Produkt dostępny w sprzedaży od 7.05.2021 r.

10

14,98 zł

Nawóz do roślin
balkonowych 0,3 kg
5907487101365
49,93 zł /kg

16,98 zł

Podłoże do kwiatów Verve 50 l

3663602950707
zawiera nawóz długodziałający i hydrożel
0,34 zł /l

158 zł
Zbiornik na deszczówkę
Woodcan
5905197295596

39,98 zł
Szpadel prosty
5059340086651
dł. 120 cm

44,98 zł

Łopata mała

5059340086620
dł. 68 cm
11

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

kupuj online
lub przez telefon
sterowanie
za pomocą aplikacji

Sprawdzą się

248 zł

w działaniu

kompatybilny
z Android i iOS

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

oszczędzasz

700 zł*
garaż do kosiarki
i montaż
w cenie

czujnik deszczu
i podnoszenia

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

mega
okazja!

Kosiarka elektryczna
5036581058494
moc znamionowa
1200 W
szer. koszenia 33 cm
poj. kosza 30 l

mega
okazja!

nowość

3298 zł
Kosiarka samojezdna M500 20 V

498 zł

*Przy zakupie kosiarki samojezdnej Worx M500, M1000, L2000 montaż i garaż do kosiarki
w cenie. Oszczędzasz 700 zł. Promocja obowiązuje od 4.05.2021 do 30.05.2021 r. lub
do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie na castorama.pl

Kosiarka
elektryczna

5036581058500
moc znamionowa
1600 W
szer. koszenia
38 cm
poj. kosza 45 l

Podkaszarka
elektryczna

3663602939764
szer. robocza 25 cm
moc znamionowa
300 W

Kosiarka spalinowa z napędem

5059340124506
silnik Briggs & Stratton 550E, moc znamionowa 2,1 kW
poj. silnika 140 cm3, szer. koszenia 46 cm, poj. kosza 60 l

lata

Kosiarka spalinowa

5902490742338
silnik Loncin
moc znamionowa 2,75 kW
poj. silnika 166 cm³
szer. koszenia 51 cm
poj. kosza 75 l

własny
napęd

ra n c

j

i

wa

g

1198 zł

1598 zł
Kosiarka spalinowa

5059340124438
silnik Honda GCV170
moc znamionowa 3,1 kW
z napędem
szer. koszenia 51 cm
poj. kosza 65 l

148 zł
Podkaszarka
elektryczna

248 zł

lata

Nożyce do żywopłotu
wa

g

3165140943109
szer. robocza 26 cm
moc znamionowa
280 W
12

4059952594798
moc znamionowa: 1200 W
szerokość koszenia 32 cm
poj. kosza 31 l

99,98 zł

możliwość
przechowywania
w pionie

3 w 1 funkcja:
mielenia, wyrzut
boczny, zbieranie
trway do kosza

338 zł

Kosiarka elektryczna Rotak

regulowany
uchwyt

ra n c

j

i

948 zł

6924328319986
pow. koszenia do 500 m2
wys. koszenia 3-6 cm
możliwość rozbudowy
o dodatkowe akcesoria

3663602940234
moc 710 W, dł. ostrza 60 cm

6498 zł
Traktor MTF 84M

8008984835870
silnik Briggs & Stratton 344 cm3, moc znamionowa 5,56 kW
wys. koszenia 7 stopni regulacji od 2,5 do 8 cm, szer. koszenia 84 cm
poj. kosza 200 l
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kupuj online
lub przez telefon

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

29,98 zł

Zadbają

lat

mega

g

ra n c

59,98 zł/m

Gres Concrete

2

dekor

3663602239116

poler

26,98 zł /szt.

lat

wa

g

Dekor

4005176719660
chrom, dostępny również zestaw wannowy

2

5907180100610
matowy
opak. 1,44 m²
71,97 zł /opak.
5907180100603
polerowany, opak. 1,44 m²
52,98 zł /m2
76,29 zł /opak.
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany

5904584137358, kolor szary
5904584137419, kolor grafit
wym. 59,8 x 59,8 cm, IV kl. ścieralności
rektyfikowany mrozoodporny
opak. 1,07 m² 53,48 zł /opak.
dostępny wymiar 29,8 x 59,8 cm

498 zł
Zestaw prysznicowy Start New

mat

Gres Lomero

Gres Chromatic

ciche
domykanie

za zł**

lat

ra n c

j

Miska WC Jabi

8022452241468
1,33 zł /kg

8022452065026
2,16 zł /kg

M-Grunt Uni szybkoschnący 1 l
8022452241048

14,98 zł

Hydroizolacja 2-składnikowa 32 kg

Mapelastic Hydroizol skł. A 24 kg 8,62 zł /kg
8022452027802
Mapelastic Hydroizol skł. B 8 kg 8,87 zł /kg
8022452002151

Paca Mapei 4 mm nierdzewna
8022452240454

1 zł

*Przy zakupie dwóch worków Kleju odkształcalnego Buildfix 25 kg klient otrzymuje M-Grunt UNI szybkoschnący 1 l za 1 zł.
Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje od 4.05 do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny na castorama.pl
**Kup Hydroizolację Mapei Mapelastic składnik A 24 kg oraz Hydroizolację Mapei Mapelastic składnik B 8 kg, a pacę zębatą nierdzewną Mapei 4 mm otrzymasz za 1 zł.
Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje od 4.05 do 30.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny na castorama.pl
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3663602690719
deska z duroplastu
wolnoopadająca
z szybkim demontażem

288 zł

Stelaż podtynkowy
WC Zagar
3663602690931
z przyciskiem chrom

378 zł

miska
bezkołnierzowa
ułatwiająca
czyszczenie

168 zł

**

regulowane
profile
wa

g

g

wa

278 zł

248 zł

lat

zestaw

Klej odkształcalny
Buildfix S1 25 kg

5902115748943
biały, wym. 35 x 170 x 30 cm

wbudowany
kosz
na bieliznę

5907720691776
miska bezkołnierzowa
z deską wolnoopadającą z duroplastu

498 zł
53,98 zł

5902115748974
kolor biały, wym. 50,5 x 84 x 39 cm

Kompakt WC Parva

do każdego
zestawu paca
4 mm

grunt głęboko
penetrujący Mapei
M-Grunt 1 l

Szafka Claso 50 cm z umywalką*

j

398 zł

1

1

ra n c

Słupek

Trzymają z całą mocą

za zł*

228 zł

miska
bezkołnierzowa

i

49,98 zł/m

4823107812798, kolor grey
4823107812811, kolor white
IV kl. ścieralności, mrozoodporny
opak. 1,44 m² 86,37 zł /opak.

i

okazja!

Klej Buildfix elastyk
STD 22,5 kg

lakierowana
na wysoki
połysk

j

duży format 60 x 120 cm

49,98 zł/m

dostawa
do Paczkomatu® InPost

okazja!

3663602663546
chrom		

wa

2

dostawa
do domu

mega

Bateria
umywalkowa Adra

o dobry efekt

29,98 zł

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

ra n c

j

i

dostawa
do domu

i

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

w zestawie
oszczędzasz

miska
bezkołnierzowa
ułatwiająca
czyszczenie

998 zł
zestaw

Zestaw podtynkowy
WC Active Teras

8433290422634
stelaż, deska wolnoopadająca
z duroplastu slim z szybkim
demontażem, przycisk chrom

498 zł
Kabina prysznicowa Orion
z wysokim brodzikiem

3663602962052
wym. 80 x 80 x 215 cm, szkło grafitowe
profile w kolorze satyny
dostępny również
3663602962069
wym. 90 x 90 x 215 cm 528 zł

*Cena nie zawiera baterii.
**Promocja obowiązuje od 4.05 do 30.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
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darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

kupuj online
lub przez telefon

mega

mega

298 zł

okazja!

okazja!

zestaw 1,8 m

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

50%
rabatu*

na drugie
opakowanie

Gotowy zestaw
mebli kuchennych Eko

5906365563271, 5902012165034
zestaw zawiera szafki stojące:
zlewozmywakowa 80 cm,
40 cm z szufladą;
szafki wiszące:
okapowa 60 cm, 80 cm, 40 cm
dąb sonoma

52,98 zł

Farba Dekoral Ściany i Sufity
10 l + 20%
5904000030492
4,42 zł /l

49,98 zł

Farba Dekoral
Voice of Color 2,5 l
5904000031215
19,99 zł /l

62,98 zł
Farba kolorowa
Bondex Smart
Paint 2,5 l

298 zł

5904000012108
25,19 zł /l

Zlew granitowy
Gracia z baterią

5901986901365
kolor czarny
kompozyt kwarcowy
wym. 76 x 44 cm
z zestawem
odpływowym
dostępny także
5901986901358
kolor piaskowy

128 zł

Farba lateksowa Beckers
Väggfärg biała 10 l + 10%
7311237101310
11,64 zł /l

mega
okazja!

50%
rabatu**

na drugie
opakowanie

lat

ra n c

j

i

g

wa

74,98 zł

lat

Lodówka podblatowa
do zabudowy BU 1153 HCN

8690842381355
37 dB, 125 litrów
czas przechowywania bez zasilania 10 godz.
zdolność zamrażania 2 kg/24 h
16

198 zł
Bateria kuchenna Akaka
3663602931133
chrom

348 zł

Zlew stalowy Apollonia
3663602791997
satyna, wym. 86 x 50 cm

ra n c

j

i

wa

g

998 zł

Impregnat
do drewna
Vidaron 4,5 l + 11%
5903973221913
15 zł /l

198 zł
Silikonowa farba fasadowa
GoodHome 10 l
3663602522171
19,80 zł /l

*Przy zakupie opakowania farby kolorowej Dekoral Voice of Color o pojemności 2,5 l, klient otrzymuje rabat 50% na drugie opakowanie dowolnej farby kolorowej
Dekoral Voice of Color o pojemności 2,5 l. Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje od dnia 19.04 do 30.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
**Przy zakupie opakowania farby silikonowej elewacyjnej GoodHome 2,5 l, 5 l, 10 l lub farby akrylowej elewacyjnej GoodHome 2,5 l, 5 l, 10 l klient dostaje rabat 50% na drugie opakowanie tego samego opakowania
z tej samej serii. Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje od 4.05 do 30.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny na stronie castorama.pl
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darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

kupuj online
lub przez telefon

dostawa
do Paczkomatu® InPost

kupuj online
lub przez telefon

mega

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

10%**

okazja!

dostawa
do Paczkomatu® InPost

mega
okazja!

rabatu na ościeżnice
regulowane przy zakupie
dowolnych drzwi
wewnętrznych

29,98 zł/m

2

Panel podłogowy
Dąb Queensland

5907555420718
AC5, gr. 8 mm
opak. 2,22 m2 66,56 zł /opak.

konstrukcja
modułowa
z MDF-u

4-stronna V-fuga

29,98 zł/m

2

258 zł

Panel podłogowy
Dąb Torrington

4003992463736
AC4, gr. 8 mm
opak. 2,057 m2 61,67 zł /opak.

Skrzydło drzwiowe Toreno*

szeroka deska
zwiększona
wodoodporność

5902398978433
kolor kredowobiały, szer. 60, 70, 80, 90 cm
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym

148 zł

Skrzydło drzwiowe Olga*

5902659251022
kolor dąb sonoma, szer. 60, 70, 80, 90 cm
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym

46,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Pedro
4003992570922
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
szer. deski 282 mm
opak. 2,158 m2 101,38 zł /opak.

kompletny
zestaw
z napędem
z 2 pilotami
ocieplona

1998 zł

wodoodporny

19,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Michigan
3663602666530
AC4, gr. 8 mm
opak. 2,22 m2 44,35 zł /opak.
18

64,98 zł/m

2

Panel winylowy SPC Varsovia
4003992572339
wym. 173 x 1290 mm
gr. 3,6 mm, montaż na click
opak. 2,901 m2 188,51 zł /opak.

Brama garażowa
segmentowa

1098 zł

Drzwi zewnętrzne
Temida Black

5908272402988
kolory: antracyt, złoty dąb,
orzech, biały
gr. skrzydła 55 mm

4005954692710
wym. 2,5 x 2,125 m
kolory: antracyt, brąz
model L z panelami o gr. 42 mm
z napędem Isomatic
dostępne kolory: złoty dąb,
ciemny dąb 2098 zł

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki, szer. 60 i 90 cm dostępne w wybranych sklepach.
**Przy zakupie dowolnych skrzydeł drzwiowych wewnętrznych otrzymasz 10% rabatu na ościeżnice regulowane.
Promocja obowiązuje od 4.05.2021 r. do 30.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl
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darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

kupuj online
lub przez telefon

dostawa
do Paczkomatu® InPost

Wkręcą się

kupuj online
lub przez telefon

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

dostawa
do domu

dostawa
do Paczkomatu® InPost

mega

walizka

64,98 zł/opak.

298 zł

w każdą pracę

Drut spawalniczy
SG2 0,8 mm 5 kg

Wiertarkowkrętarka
Easydrill 1200

4053423201338
12 V, 2 x 1,5 Ah Li-Ion
maks. moment obrotowy 20 Nm
szybkie ładowanie

mega
okazja!

lata

ra n c

j

i

g

wa

technologia
LXT

5907709566774
12,99 zł /kg, dostępny również

bardzo dobra
stabilność
spawania
5907709566767 118 zł /opak. 7,87 zł /kg
Drut spawalniczy SG2 0,8 mm 15 kg

49,98 zł
Elektrody rutylowe 6013
5 kg, 172 szt.
5907709519930
śr. 3,2 mm
dostępne również

478 zł

walizka

okazja!

Elektrody rutylowe 6013
4,8 kg, 250 szt.
5907709519800, śr. 2,5 mm

438 zł

Spawarka inwertorowa 155-ND

5907709570429
prace spawalnicze o lekkim obciążeniu
prąd spawania 10-140 A, kabel masowy 3 m
oraz uchwyt elektrodowy

Wiertarkowkrętarka

88381865609
18 V, 2 x 1,5 Ah Li-ion
maks. moment obrotowy 42 Nm

398 zł

Wiertarkowkrętarka
udarowa

198 zł

5054905290009
18 V, 2,0 Ah Li-Ion, maks. moment obrotowy 42 Nm
0-7650/0-25 500 ud./min

Szlifierka kątowa GWS

3165140876759
moc 750 W, 11 000 obr./min
śr. tarczy 125 mm, brak tarczy w zestawie

silnik
indukcyjny

Przy zakupie myjki
ciśnieniowej

płynna
regulacja
ciśnienia

158 zł
Przyłbica spawalnicza
samościemniająca Screen I

8712067077308
duże pole widzenia 96 x 40 mm, automatyczne
zaciemnianie 9-13 DIN, regulacja powrotu
do jasności, płynne nastawienie czułości filtra

488 zł
698 zł

Agregat prądotwórczy
K-AK2200S Euro 5
5906395112128
maks. moc 2300 W
zbiornik paliwa 3,2 l
zbiornik oleju 0,6 l

Spawarka inwertorowa 170 ND

5907709570443
prąd spawania 10-160 A, dostępna również

Spawarka inwertorowa 210 ND
5907709570450
prąd spawania 10-200 A

528 zł

profesjonalne
prace budowlane

15%

rabatu
na akcesoria*

748 zł
Myjka wysokociśnieniowa
3663602939719
moc 2100 W
maks. ciśnienie 140 barów
przepływ 450 l/godz.
pompa aluminiowa

1048 zł
Myjka ciśnieniowa
K5 Full Control

4054278044774
moc 2100 W
ciśnienie 145 barów
przepływ 500 l/godz.

*Przy zakupie wybranej myjki ciśnieniowej otrzymasz 15 % rabatu na wybrane akcesoria do myjek ciśnieniowych.
Lista produktów objętych promocją dostępna w regulaminie. Promocja obowiązuje od 4.05 do 30.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
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wieniec
żeliwny

748 zł
Betoniarka Expert 130K

5908280849713
moc 700 W, pojemność całkowita 130 l
pojemność robocza 100 l

1498 zł
Zagęszczarka K-ZG90 Pro EU5

5906395112197
moc 6 KM, głębokość zagęszczania do 300 mm
liczba uderzeń 5500 ud./min

1698 zł
Półautomat spawalniczy 215 MP Multi

5907709576834
prąd spawania
MIG 30-200 A, MMA i TIG 15-180A, kabel
masowy 3 m, uchwyt spawalniczy MIG/MAG 4 m
21
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w sklepie za 2 h
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Wyznaczą

mega
okazja!

granice wszystkiego

oszczędzasz
*

38zł
grunt 5 kg
w cenie

39,98 zł
Panel ogrodzeniowy

5412298385519
wym. 153 x 250 cm, oczko 20 x 7,5 cm, ocynkowany

34,98 zł/m

2

35,98 zł

Deska elewacyjna PVC

5905952173725
wym. 15 x 285 x 3000 mm
kolor złoty dąb
opak. 7,5 m2 262,35 zł /opak.

99,98 zł

Wylewka
samopoziomująca
Weber Nivelo 25 kg

5900350193795
gr. warstwy od 3 do 30 mm

1,44 zł /kg

Przęsło Rodos 2

5900652459490, kolor czarny
wys. 120 cm, szer. 200 cm

39,98 zł

Płot Bryza

3663602948988
wym. 180 x 180 cm
rama 18 x 37 mm
drewno sosna
impregnacja ciśnieniowa

13,98 zł

33,98 zł

Beton szybkowiążący
Baumit B30 25 kg
5907534264333
0,56 zł /kg

Gładź gotowa
Goldband Finish 18 kg
5901793357324
gr. warstwy do 2 mm

łatwa
do nakładania
odporna
na pękanie

128 zł
Tynk silikonowo-silikatowy Atlas 25 kg

5905400582055
gr. warstwy do 1,5 mm, dostępne różne kolory
5,12 zł /kg

PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

λ = 0,036

438 zł

6,98 zł/m

Przęsło Lara

5900652450169
kolor antracyt
wys. 120 cm, szer. 200 cm
22

2

Wełna Rockwool Rockslab Acoustic

92,98 zł

Płot Arve

3663602433095
kolor brąz, wym. 180 x 180 cm
rama 30 x 45 mm

5901193232436, gr. 5 cm, opak. 4,88 m² 34,06 zł /opak.
5901193234829, gr. 7 cm, opak. 3,66 m² 11,48 zł /m² 42,02 zł /opak.
5901193232375, gr. 10 cm, opak. 2,44 m² 16,48 zł /m² 40,21 zł /opak.

31,98 zł/m

2

Płyta budowlana MFP pióro-wpust

5902734890443
wym. 18 x 605 x 1800 mm 34,83 zł/szt.
5902734890436
wym. 22 x 605 x 1800 mm 40,98 zł /m2

44,63 zł /szt.

*Przy zakupie 5 opakowań wylewki samopoziomującej Weber Nivelo 25 kg 5900350193795, 1 opakowanie gruntu do podłoży Weber Primo 5 kg 5900350193818 otrzymasz w cenie. Oszczędzasz 38 zł.
Promocja obowiązuje od 4.05 do 30.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl
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mega okazje!

14,98 zł

148 zł

Stojak z wężem i złączkami Verve

Sundevilla

3663602891093
w zestawie wąż 25 m 1/2”, pistolet i złączki

5904796030591
wys. 40-50 cm, doniczka 12 cm

darmowy odbiór
w sklepie za 2 h

kupuj online
lub przez
telefon

dostawa do domu

Teraz

na
wszystko

do

RRSO

15 rat RRSO 0%

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

Dla kredytu na zakup towarów i usług od 3 do 15 rat 0%, oferowanego przez Santander
Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wskazana wartość Rzeczywistej
Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) 0% wyliczona została na podstawie przykładu
reprezentatywnego na dzień 2.01.2021 r. Propozycja obowiązuje dla umów zawartych
w okresie od 4.05.2021 r. do 30.05.2021 r. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu
art. 66 Kodeksu cywilnego. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu, z uwzględnieniem
oceny aktualnej sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Bank.

Informacje zawarte w gazetce przedstawiają wybrany asortyment produktów dostępnych w naszych sklepach i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje te zachowują
swoją ważność od 4.05 do 30.05.2021 r. lub do wyczerpania zapasów określonego produktu. Wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Wzory i kolory produktów mogą różnić się od rzeczywistych. Lampy
nie zawierają źródła światła w komplecie, chyba że w opisie zawarto inną informację. Sklepy Castorama nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Oferta skierowana jest do Klientów detalicznych.

adresy sklepów na www.castorama.pl

