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Największą zaletą skrzydeł 
drzwiowych wewnętrznych 
pełnych jest przede 
wszystkim gwarancja 
prywatności. 

Pomieszczenie wilgotne wymaga odpowiedniej 
wentylacji. Zapewnią ją dobrze dobrane skrzydła 
drzwiowe, czyli modele, które mają konstrukcję 
umożliwiającą swobodny przepływ powietrza 
przez podcięcie wentylacyjne. 

Przeszklenia w skrzydłach 
drzwi pokojowych są ważnym 
elementem – doświetlają, 
a naturalne światło dodaje energii 
i poprawia samopoczucie. 

Jaką konstrukcję skrzydła drzwiowego wybrać?

Skrzydło drzwiowe 
pełne

Skrzydło drzwiowe
z podcięciem wentylacyjnym

Skrzydła płytowe Skrzydła ramiakowe/modułowe

Konstrukcja skrzydeł drzwi 
płytowych opiera się na ramie 
z płyty MDF obustronnie przykrytej 
drewnopochodną płytą HDF. 
Ma wypełnienie kartonowe, tzw. 
plaster miodu. Przeszklenie 
w skrzydłach płytowych 
umieszczone jest w dodatkowej 
ramce, która stabilizuje konstrukcję 
skrzydła.

Skonstruowane są z pełnej 
płyty MDF. Przeszklenie wykonane 
jest w technologii bezramkowej. 
Ze względu na takie rozwiązanie 
te skrzydła drzwiowe są dużo cięższe 
od płytowych, bardziej stabilne 
i mniej narażone na uszkodzenia 
mechaniczne. 

Prawe czy lewe?
Stronę skrzydła drzwiowego określamy z pomieszczenia,  

w którym się znajdujemy.

lewe prawe

  wzoru i konstrukcji skrzydła drzwiowego 

  strony, na którą ma się otwierać  
skrzydło drzwiowe 

  koloru 

Dokonaj wyboru:

Drzwi

  rozmiaru skrzydła drzwiowego

   typu ościeżnicy dopasowanej do koloru  
i szerokości skrzydła drzwiowego

  klamki

Plan zakupu drzwi

Skrzydło drzwiowe 
pokojowe
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przekrój ościeżnicy 
regulowanej 
bezprzylgowej

przekrój ościeżnicy 
regulowanej
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opaska

opaska maskująca

przekrój ościeżnicy 
stałej

  z bazy dopasowanej kolorem i kierunkiem 
otwierania zgodnie z wybranym skrzydłem 

  z belki górnej o szerokości dopasowanej  
do szerokości skrzydła i otworu drzwiowego 

  z opaski maskującej dopasowanej do koloru 
bazy i belki górnej

   z bazy dopasowanej kolorem i kierunkiem 
otwierania zgodnie z wybranym skrzydłem 

  z belki górnej o szerokości dopasowanej  
do szerokości skrzydła i otworu drzwiowego

Jaką ościeżnicę wybrać?
Ościeżnice można podzielić na trzy grupy, biorąc pod uwagę ich konstrukcję: stałe, regulowane  
i regulowane bezprzylgowe. 

ma określony wymiar, którego nie da się regulować, 
co jest jej podstawową cechą. Prostota konstrukcji 
sprawia, że ościeżnica tego typu dość często wymaga 
stosowania elementów, które zamaskują miejsca  
jej łączenia ze ścianą, czyli opasek maskujących.

tworzy razem ze skrzydłem drzwiowym bezprzylgowym 
jednolitą płaszczyznę. Zawiasy skrzydła są chowane i nie są 
widoczne po zamknięciu. Zastosowany zamek magnetyczny 
ma funkcję cichego zamykania. Regulacja skrzydła 
wykonywana jest na zawiasach i umożliwia przesunięcie 
go w poziomie i w pionie. Ościeżnica regulowana 
bezprzylgowa jest w stanie zapewnić maksimum prostoty 
i tym samym świetnie wpisać się w nowoczesne wnętrza.

to alternatywa dla ościeżnic stałych. Jest tak 
skonstruowana, by można było regulować ją w pewnym 
zakresie określonym przez producenta. Zakrywa całą 
grubość muru i wykańcza obie ściany.

Z czego składa się  
ościeżnica stała?

Z czego składa się 
ościeżnica regulowana lub 
regulowana bezprzylgowa?

7623

3

1 belka górna

90 cm

80 cm

70 cm

60 cm

90 cm

80 cm

70 cm

60 cm

W ofercie dostępne są ościeżnice regulowane (bazy i belki górne) do każdych sprzedawanych w Castoramie skrzydeł drzwiowych w dopasowanej do nich kolorystyce w zakresach 
regulacji 80-180 mm, a w przypadku skrzydeł drzwiowych sosnowych w zakresach regulacji 80-140 mm. Na zamówienie Klienta dostępne są również ościeżnice regulowane (bazy 
i belki górne) w zakresach regulacji 180-300 mm oraz ościeżnice regulowane bezprzylgowe w zakresach regulacji 175-295 mm.
*Ceny nie dotyczą sosnowych elementów ościeżnic.

Bardzo ważne jest, aby jeszcze przed ostatecznym wykończeniem ścian prawidłowo określić, jaki otwór na drzwi 
powinien być przygotowany. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów i problemów. Na tym etapie powinniśmy ustalić, 
czy decydujemy się na ościeżnice stałe, regulowane, czy jednak regulowane bezprzylgowe.

Jak dobrać ościeżnicę do otworu?

Ościeżnica stała Ościeżnica regulowana

Pamiętaj, aby otwór montażowy był o 10 cm szerszy od zamawianego skrzydła.
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54 belka górna

Ościeżnica regulowana bezprzylgowa

80-180 mm

175-295 mm

1   Belka stała 
szer.  60   70   80   90  cm

68 zł/szt.

3    Opaska maskująca 
komplet 3 szt. 
(2 szt. opaski boczne 
1 szt. opaska górna)

67,98 zł/kpl.

4   Belka regulowana 
szer.  60   70   80   90  cm

108 zł/szt.

6   Baza regulowana 
komplet 2 szt. boczne  
(lewa lub prawa)

348 zł/kpl.

5   Belka regulowana 
bezprzylgowa 
szer.   70   80   cm

168 zł/szt.

7   Baza regulowana bezprzylgowa 
komplet 2 szt. boczne  
(lewa lub prawa)

498 zł/kpl.

2   Baza stała 
komplet 2 szt. boczne 
(lewa lub prawa)

228 zł/kpl.
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*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki. **Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki i ościeżnicy.

Drzwi Białe świetnie sprawdzą się w każdym wnętrzu. Idealnie wtopią się w białe ściany, dzięki czemu uzyskamy 

jednolitą kolorystycznie taflę lub będą stanowiły jasny akcent na ścianach w innym kolorze. Białe drzwi to dobry 

wybór do wnętrz nieco gorzej doświetlonych – rozjaśnią je i dodadzą lekkości. 

Drzwi Białe Seria Exmoor czarna linia

Seria Exmoor Seria Exmoor bezprzylgowe

Seria Exmoor czarna szybka

na castorama.pl

Zamów 
i odbierz

za 2 godziny

Skrzydło drzwiowe Exmoor 
z czarną szybką*
5900378205913
pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

598 zł
Skrzydło drzwiowe 
Exmoor 
z czarną linią*
5900378208945
pełne,z podcięciem 
wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

348 zł

Skrzydło drzwiowe Exmoor*
5900378206750
pełne,
pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym 318 zł
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5900378206781 pełne, szer.  80  cm 318 zł

248 zł
Skrzydło drzwiowe Exmoor bezprzylgowe**
5900378202486
pełne, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  70   80  cm

przesuwne 5900378206781 pełne, szer.  80  cm 318 zł

348 zł

konstrukcja 
modułowa  

wodoodporny

Klamka Qubik

Seria Toreno czarne szybki

Skrzydło drzwiowe Toreno 
z czarnymi szybkami*

5900378201410
pokojowe, 

z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm 

przesuwne 5900378201441
pokojowe, szer.   80  cm 498 zł

498,00 zł/

5901643189884
kolor czarny

szyld dolny
5901643188986
na klucz, na wkładkę 20,98 zł 
szyld WC 23,98 zł 

51,98 zł
Gres Uppsala Natural

8435161347329
wym. 120 x 20 cm

IV kl. ścieralności, rektyfikowany
opak. 0,95 m² 140,60 zł/opak.

148 zł/m2
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Seria Tre

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa  

konstrukcja 
modułowa 

Seria Toreno biała szybka Seria Toreno bezprzylgowe

Seria Trame bezprzylgoweSeria Trame

5907467754734
kolor czarno-biały

szyld dolny
5907467754802
na klucz, na wkładkę 20,98 zł
szyld WC 23,98 zł

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki. **Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki i ościeżnicy.

Klamka Gabi

51,98 zł

Skrzydło drzwiowe Tre*
5900378208433
pełne, pokojowe,

z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5900378208471
pełne, pokojowe

szer.  80  cm 498 zł

358,00 zł/

Skrzydło drzwiowe Toreno*
5902398978433
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm  

przesuwne 5900378204589 pełne, pokojowe, szer.  80   90  cm 498 zł

398 zł

Skrzydło drzwiowe Trame*
5900378207870
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm 

przesuwne 5900378207917 pełne, pokojowe, szer.  80   90  cm 498 zł

378 zł
Skrzydło drzwiowe Trame bezprzylgowe**
5900378205180
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  70   80  cm 

przesuwne 5900378207917 pełne, pokojowe, szer.  80   90  cm 498 zł

478 zł

Skrzydło drzwiowe Toreno bezprzylgowe**
5900378204466
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  70   80  cm 

przesuwne 5900378204589 pełne, pokojowe, szer.  80   90  cm 498 zł

498 zł

Deska trójwarstwowa Dąb Pingora
3663602537779
wym. 14 x 130 x 1092 mm, 1-lamelowa, lakierowana
opak. 0,99 m² 142,56 zł/opak.

144 zł/m2
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https://www.castorama.pl/result/?q=929705+929839+121841+121843+319071
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Seria Tesero

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa  

konstrukcja 
modułowa  

Seria Connemara Seria Connemara bezprzylgowe

Seria Fado z przeszkleniem Seria Fado pełne

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki. **Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki i ościeżnicy.

Klamka Mistico

5901304683089
kolor nikiel szczotkowany 

szyld dolny
5901304611679
na klucz 25,98 zł
na wkładkę 27,98 zł
szyld WC 32,98 zł

64,98 zł

Skrzydło drzwiowe Tesero*
5908443152193
pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm   

498,00 zł/

Skrzydło drzwiowe 
Fado z przeszkleniem*
5903292058313
pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

448 zł
Skrzydło drzwiowe 
Fado pełne*
5900378206224
pełne, z podcięciem 
wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

448 zł

Skrzydło drzwiowe Connemara bezprzylgowe**
5900378203964
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  70   80  cm

przesuwne 5900378200598 pełne, pokojowe, szer.  80  cm 498 zł

498 zł
Skrzydło drzwiowe Connemara*
5900378200499
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5900378200598 pełne, pokojowe, szer.  80  cm 498 zł

398 zł

Deska podłogowa lita Laquered 
5036581056957
wym. 15 x 150 x 300-1200 mm, 4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 1,26 m² 236,88 zł/opak .

188 zł/m2
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https://www.castorama.pl/result/?q=930148+121355+121362+321699
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Seria Exmoor

Skrzydło drzwiowe Klasyk*
5903917782715
pełne,
pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym 228 zł
szer.  60   70   80   90  cm  

5901643187170
kolor chrom błyszczący

szyld dolny
5901643181499
na klucz, na wkładkę 18,98 zł
szyld WC 26,88 zł

Seria ArchiSeria Klasyk

Seria Nord Seria Camargue

Skrzydło drzwiowe
Exmoor Due*
5903917781701 268 zł

Skrzydło drzwiowe
Exmoor Piazze*
5903917781985 268 zł

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

Klamka Slim

59,98 zł

Skrzydło drzwiowe 
Exmoor Sette*

5903917781848
pełne, z podcięciem 

wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

268 zł

Skrzydło drzwiowe Camargue*
5903917782562
pełne, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5903917780117
pełne, szer.  80  cm 348 zł

348 zł
Skrzydło drzwiowe Nord*
5903917782128
pełne,
z podcięciem wentylacyjnym 318 zł 
szer.  60   70   80   90  cm

298 zł

Skrzydło drzwiowe Archi*
5903917782388
pełne,
pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym 348 zł
szer.  60   70   80   90  cm

268 zł128 zł

Gres Hitte Honey
5902510809621
wym. 80 x 17,5 cm, IV kl. ścieralności, rektyfikowany
opak. 1,4 m² 83,98 zł/opak.

59,99 zł/m2
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https://www.castorama.pl/result/?q=929532+929518+929546+122401+112756+419102
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We wnętrzach bliskich stylowi skandynawskiemu dobrze sprawdzą się drzwi w kolorze 

jasnoszarego drewna. Dodadzą wnętrzu naturalnej surowości i ochłodzą je.

Drzwi Dąb Silver będą świetnym uzupełnieniem wnętrz nowoczesnych, ale też 

rustykalnych czy klasycznych.

Drzwi Dąb Silver

Seria Toreno

Seria Trame

Seria Toreno bezprzylgowe

Seria Trame bezprzylgowe

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki. **Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki i ościeżnicy.

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa 

Seria Connemara

konstrukcja 
modułowa 

Panel winylowy SPC Dąb Hudson
5902188790979
wym. 225 x 1220 mm, gr. 4 mm, klasa użyteczności 33, montaż na click
opak. 2,196 m² 219,56 zł/opak.

99,98  zł/m2    5901643181444
kolor chrom 

szyld dolny
5901643181499
na klucz, na wkładkę18,98 zł
szyld WC 26,88 zł

34,88 zł

Klamka Euforia

Skrzydło drzwiowe  
Connemara*
5908443150106
pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5908443150168
pełne, pokojowe
szer.  80  cm 438 zł

398,00 zł/

Skrzydło drzwiowe Trame*
5907539356231
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5908443150571 pełne, pokojowe, szer.  80  cm 438 zł

398 zł
Skrzydło drzwiowe Trame bezprzylgowe**
5908443151899
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  70   80  cm

przesuwne 5908443150571 pełne, pokojowe, szer.  80  cm 438 zł 

438 zł

Skrzydło drzwiowe Toreno bezprzylgowe**
5908443150762
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  70   80  cm

przesuwne 5908443151301 pełne, pokojowe, szer.  80  cm 438 zł

448 zł
Skrzydło drzwiowe Toreno*
5908443150908
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5908443151301 pełne, pokojowe, szer.  80  cm 438 zł

418 zł
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https://www.castorama.pl/result/?q=929410+929376
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Seria Tre

Seria Exmoor

Seria Olga

Seria Kastel

Seria Roma

konstrukcja 
modułowa 

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

Klamka Euforia

5901643182953
kolor srebro satynowe

szyld dolny
5901643182984
na klucz, na wkładkę 49,98 zł
szyld WC 59,98 zł

89,98 zł

Skrzydło drzwiowe Tre*
5907539357917

pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym

szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5908443150618
pełne, pokojowe

szer.  80  cm 438 zł

378,00 zł/

Skrzydło drzwiowe Kastel*
5907539385620
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

328 zł
Skrzydło drzwiowe Exmoor*
5908443151691
pełne,
pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym 288 zł
szer.  60   70   80   90  cm

218 zł

Skrzydło drzwiowe Roma*
5908443128365
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

218 zł
Skrzydło drzwiowe Olga*
5908443054510
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

238 zł

Panel podłogowy Dąb Rio
5902188790214
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna
opak. 2,222 m² 111,06 zł/opak.  

49,98 zł/m²    
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Seria Trame

Seria Tre

Seria Olga

konstrukcja 
modułowa

Skrzydło drzwiowe Connemara*
5908443149865
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5908443150120 pełne, pokojowe, szer.  80  cm 438 zł

Seria Connemara

konstrukcja 
modułowa 

Szare drzwi otwierają przed nami całe spektrum możliwości. Z jednej strony świetnie 

pasują do wnętrz tradycyjnych, w których króluje jasne ciepłe drewno, z drugiej – 

doskonale wpisują się we wnętrza nowoczesne, chłodne, w których rządzi szarość, 

złamana biel lub granat.

Drzwi Dąb Szary

konstrukcja 
modułowa 

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

Klamka Clara

5907467750248
kolor chrom

szyld dolny
5907467750446
na klucz, na wkładkę 20,98 zł
szyld WC 25,98 zł

41,98 zł

Skrzydło drzwiowe Trame*
5907539295608

pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym

szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5907539363031
pełne, pokojowe

szer.  80  cm 438 zł  

398,00 zł/

Skrzydło drzwiowe Tre*
5907539320805
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5908443150595
pełne, pokojowe, szer.  80  cm 438 zł

378 zł

Skrzydło drzwiowe Olga*
5908443047352
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

238 zł 398 zł

Panel podłogowy Shildon
3663602537700
AC5, gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna
opak. 1,759 m² 100,23 zł/opak.

56,98 zł/m2

drzwi wewnętrznedrzwi, podłogi i gresy 2021
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https://www.castorama.pl/result/?q=920318+923525+119558+119559+319107
https://www.castorama.pl/result/?q=924364+929381+929465+929397+929374


Drzwi w kolorze dębu w ciemnoszarym odcieniu to dobry wybór do wnętrz, w których 

królują kolory ziemi. Subtelnie wkomponują się we wnętrze w kolorach zgaszonych 

zimnych brązów przełamanych szarością. 

Drzwi Dąb Ravello

konstrukcja 
modułowa 

Seria TorenoSeria Exmoor

konstrukcja 
modułowa 

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

na castorama.pl

Zamów 
i odbierz

za 2 godziny

Seria Trame

Klamka Gold

5907467741482
kolor nikiel satyna/chrom

szyld dolny
5907467738901
na klucz, na wkładkę, WC 
20,98 zł

29,98 zł

Skrzydło drzwiowe Toreno*
5900121308656
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm 

przesuwne 5900121308038 pełne, pokojowe, szer.  80  cm 478 zł

418 zł

Skrzydło drzwiowe Trame*
5900121346924
pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

418 zł

Skrzydło drzwiowe Exmoor*
5900121334402
pełne,
pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym 278 zł
szer.  60   70   80   90  cm 

przesuwne 5900121308007 pełne, szer.  80  cm 238 zł

198 zł

Seria Kastel

Skrzydło drzwiowe 
Kastel*

5900121346849
pełne, pokojowe,

z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

348,00 zł/

Gres Walnut White
5908283539086 
wym. 119,5 x 29,7 cm, IV kl. ścieralności, rektyfikowany 
opak. 1,8 m² 230,40 zł/opak.

160 zł/m2

drzwi wewnętrznedrzwi, podłogi i gresy 2021
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https://www.castorama.pl/result/?q=930054+110485+108539+418854
https://www.castorama.pl/result/?q=929213+929192+929265+929199+930020


konstrukcja 
modułowa 

Seria Exmoor czarna linia Seria Exmoor czarna linia  bezprzylgowe Seria Exmoor czarna szybka

Seria Exmoor Seria Exmoor bezprzylgowe

Seria Toreno

Drzwi w kolorze dębu to najczęstszy 

wybór we wnętrzach w stylu 

klasycznym. Sprawdzą się też idealnie 

we wnętrzach, w których króluje 

industrialny design. Struktura drzwi 

w kolorze Dąb Grandson wiernie 

odwzorowuje naturalne drewno, jest 

odporna na zarysowania i ścieranie.

Drzwi Dąb
Grandson

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki. **Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki i ościeżnicy.

Skrzydło 
drzwiowe Toreno*
5900378209324
pełne, pokojowe, 
z podcięciem 
wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

498 zł

Skrzydło drzwiowe Exmoor*
5900378207115
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5900378207078 pełne, szer.  80  cm 398 zł

368 zł
Panel górny 
nad ościeżnicę 
bezprzylgową
5900378207290
szer.  70   80  cm

168 zł

Skrzydło drzwiowe
Exmoor z czarną szybką*
5900378210535
pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm  

678 zł

Skrzydło drzwiowe Exmoor bezprzylgowe**
5900378207238
pełne, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  70   80  cm

przesuwne 5900378207078
pełne, szer.  80  cm 398 zł

398 zł

Skrzydło drzwiowe Exmoor z czarną 
linią bezprzylgowe**
5900378207412
pełne, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  70   80  cm

418 zł
Skrzydło drzwiowe
Exmoor z czarną linią*
5900378207351
pełne, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

398 zł

konstrukcja 
modułowa 

Seria Toreno czarne szybki

Klamka Barcelona

5901643189969
kolor czarny

szyld dolny
5901643188986
na klucz, na wkładkę 19,98 zł
szyld WC 24,98 zł

54,98 zł

Skrzydło drzwiowe Toreno 
z czarnymi szybkami*

5900378204404
pokojowe, 

z podcięciem wentylacyjnym 
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5900378208891
pokojowe, szer.  80  cm 578 zł

578,00 zł/

Gres Basti beige polerowany
5907180136510 

wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 128,13 zł/opak.

88,98 zł/m2

drzwi wewnętrznedrzwi, podłogi i gresy 2021
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https://www.castorama.pl/result/?q=929745+929602+929603
https://www.castorama.pl/result/?q=418244+122399+122161
https://www.castorama.pl/result/?q=929848+929854+930186
https://www.castorama.pl/result/?q=929882+929835+929941+929842+929941


Seria Connemara

Seria Tre

Seria Toreno

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa 

Seria Trame

konstrukcja 
modułowa 

Każdemu wnętrzu dodadzą elegancji i klasy. Ich uniwersalny delikatnie beżowy 

kolor sprawi, że drzwi nie będą dominującym elementem we wnętrzu, a subtelnym 

akcentem. Drzwi z dużymi przeszkleniami to świetne rozwiązanie do małych 

i ciemnych pokoi.

Drzwi Dąb Elegancja

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

konstrukcja 
modułowa 

Panel winylowy SPC Dąb Bolton
5907555421982,5907555422835
wym. 1280 x 192 mm, gr. 4 mm, kl. użyteczności 32, montaż na click
opak. 1,97 m² 157,56 zł/opak.

79,98 zł/m2

na castorama.pl

Zamów 
i odbierz

za 2 godziny

Klamka Rio

5901643181369
kolor nikiel satyna

szyld dolny
5907354086955
na klucz, na wkładkę 17,68 zł
szyld WC 26,98 zł

31,98 zł

Skrzydło drzwiowe 
Connemara*
5900121225939
pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5900121226110
pełne, pokojowe
szer.  80  cm 398 zł

398 zł

Skrzydło drzwiowe Trame*
5900121225472
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5900121334167 pełne, pokojowe, szer.  80  cm 478 zł

418 zł
Skrzydło drzwiowe Tre*
5900121347273
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

378 zł

Skrzydło drzwiowe Toreno*
5900121225427
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5900121308021 pełne, pokojowe
szer.  80  cm 478 zł

418 zł

drzwi wewnętrznedrzwi, podłogi i gresy 2021
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https://www.castorama.pl/result/?q=929227+929194+112753+111962+326057+326688
https://www.castorama.pl/result/?q=930066+929240+929196+929251+929198+929276


Gres Terrazzo Rich
5902767922500
wym. 60 x 60 cm, III kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m² 128,13 zł/opak.

88,98 zł/m2

Seria Exmoor

Seria Roma Seria Kastel (dąb sonoma)

Seria Olga

Czy drewno może polubić się z surowym gresem? Jak najbardziej! Ale ważne jest, 

aby wybrać to w chłodnym odcieniu. Drzwi z okleiną imitującą szlachetne dębowe 

drewno będą strzałem w dziesiątkę. Taki mariaż na pewno zaowocuje ciekawym 

aranżem wnętrza.

Drzwi Dąb Sonoma

Klamka Qubik

5908211438221
kolor chrom

szyld dolny
5908211420622
na klucz, na wkładkę 16,98 zł
szyld WC 21,98 zł

37,98 zł

Skrzydło drzwiowe 
Exmoor*
5900121334662
pokojowe, z podcięciem 
wentylacyjnym,
pełne 198 zł 
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5900121308014
pełne, szer.  80  cm 238 zł

278,00 zł/

Skrzydło drzwiowe Olga*
5902659251022
pełne, pokojowe, 
z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

238 zł

Skrzydło drzwiowe Roma*
5900121335263
pełne, pokojowe,z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

218 zł
Skrzydło drzwiowe Kastel*
5900121334860
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

348 zł

drzwi wewnętrznedrzwi, podłogi i gresy 2021
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https://www.castorama.pl/result/?q=929303+929191+122450+122466+418872
https://www.castorama.pl/result/?q=929290+925036+928880+928818


Drzwi sosnowe ocieplą wnętrze i sprawią, że nabierze ono przyjemnego klimatu.

Są na tyle uniwersalne, że trudno przypisać je do jednego stylu – pasują zarówno 

do wnętrz nowoczesnych, jak i tych w klimacie retro.

Drzwi Sosnowe

Seria Toreno

Seria Connemara

Barn Seria Loft 

Seria Lugano

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

konstrukcja 
modułowa  
sosna 
bezsęczna

konstrukcja 
modułowa  
sosna 
bezsęczna

Klamka Loft

5908211491332
kolor czarny

szyld dolny
5908211491349
na klucz, na wkładkę 14,98 zł
szyld WC 19,98 zł

61,98 zł

Skrzydło drzwiowe Toreno*
5908272431353
pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

598 zł

Skrzydło drzwiowe Lugano*
5907592279836
pełne, pokojowe, 
z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

448 zł

Skrzydło drzwiowe
przesuwne Loft X*
5908272444766
szer.  95  cm

498 zł
Skrzydło drzwiowe
przesuwne Loft Z*
5908272421866
szer.  95  cm

498 zł
Skrzydło drzwiowe
przesuwne Loft XX*
5908272421880
szer.  95  cm

498 zł
Skrzydło drzwiowe 
przesuwne Loft K*
5908272421873
szer.  95  cm 

498 zł
Skrzydło drzwiowe Barn K*
5908272433555
szer.  60   70   80   90  cm 

przesuwne 5908272433586
szer.  80  cm 598 zł

498 zł

Skrzydło drzwiowe Connemara*
5908272431155
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5908272431667 pełne, pokojowe, szer.  80  cm 698 zł 

598 zł

Deska trójwarstwowa Jesion biały
5906737937501
wym. 14 x 207 x 1092 mm, lakier matowy, 3-lamelowa
opak. 1,58 m² 142,17 zł/opak.

89,98 zł/m2

drzwi wewnętrznedrzwi, podłogi i gresy 2021
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https://www.castorama.pl/result/?q=928957+122447+122459+304490
https://www.castorama.pl/result/?q=928946+928964+918569
https://www.castorama.pl/result/?q=928983+928972+930077+930080+930078+930079


Seria Toreno (orzech north)

Seria Tre (orzech premium)

Seria Toreno (orzech premium)Seria Trame (orzech premium)

Seria Trame (orzech north)

konstrukcja 
modułowa 

Drzwi Orzech Premium
i Orzech North
Głęboka ciemna kolorystyka drzwi zarezerwowana jest dla wnętrz w stylu kolonialnym 

lub klasycznym. Jaśniejszy odcień brązowych drzwi sprawdzi się z kolei w mieszkaniach 

rustykalnych. Struktura drzwi w kolorze Orzech Premium wiernie odwzorowuje 

naturalne drewno, jest odporna na zarysowania i ścieranie.

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa 

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

Klamka Rio

5901643181376
kolor chrom

szyld dolny
5901643181499
na klucz, na wkładkę 17,68 zł
szyld WC 26,88 zł

31,98 zł

Skrzydło drzwiowe Tre*
5900378208778
pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym 
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5900378208815
pełne, pokojowe
szer.  80  cm 548 zł

468 zł

Skrzydło drzwiowe Trame*
5907539256241
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym 
szer.  60   70   80   90  cm

398 zł
Skrzydło drzwiowe Toreno*
5908443151530
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

418 zł

Skrzydło drzwiowe Trame*
5900378208211
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym 
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5900378208259 pełne, pokojowe, szer.  80  cm 548 zł

498 zł
Skrzydło drzwiowe Toreno*
5900378209539
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym 
szer.  60   70   80   90  cm

przesuwne 5900378209577 pełne, pokojowe, szer.  80  cm 548 zł

498 zł

Gres Kontainer grey
3663602687986
wym. 80 x 40 cm, IV kl. ścieralności, rektyfikowany
opak. 1,27 m² 101,57 zł/opak.

79,98 zł/m2

drzwi wewnętrznedrzwi, podłogi i gresy 2021
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https://www.castorama.pl/result/?q=929678+929967+112754+112756+417231
https://www.castorama.pl/result/?q=929814+929798+929725+929932+915116+930096


Seria Olga (orzech ambasador)

konstrukcja 
modułowa 

konstrukcja 
modułowa 

Drzwi Orzech Ambasador
i Grafitowe
Tych drzwi trudno nie zauważyć – ich mocne, zdecydowane kolory nie umkną uwadze. 

Każdemu wnętrzu dodadzą szlachetności i wyjątkowego sznytu. 

Seria Trame (grafitowe) Seria Toreno (grafitowe)

Seria Kastel (orzech ambasador)

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

Seria Roma (orzech ambasador)

Klamka Helen

5907467742434
kolor nikiel satyna/chrom
klamka WC
5907467742441 49,98 zł

39,98 zł

Skrzydło 
drzwiowe Olga*

5902022929442
pełne, pokojowe,

z podcięciem wentylacyjnym 
szer.  60   70   80   90  cm

248 zł

Skrzydło drzwiowe Trame*
5903917781008
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

358 zł

Skrzydło drzwiowe Roma*
5902022929473
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

208 zł
Skrzydło drzwiowe Kastel*
5902022929466
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

328 zł

Skrzydło drzwiowe Toreno*
5903917780803
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
szer.  60   70   80   90  cm

378 zł

Panel podłogowy Dąb Porto
3512485227065
gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna
opak. 1,651 m² 127,09 zł /opak.  

76,98 zł/m²     

drzwi wewnętrznedrzwi, podłogi i gresy 2021
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https://www.castorama.pl/result/?q=929038+112918+112921+317407
https://www.castorama.pl/result/?q=929066+929052+928850+928864


Wnętrza industrialne rządzą się swoimi prawami - tu królują proste formy,

ciemne kolory i szkło. Czarne drzwi z dużymi przeszkleniami swoim charakterem

i geometrią podziałów świetnie komponują się z takimi przestrzeniami.

Idealne proporcje między jednolitą powierzchnią ciemną a szklanymi wstawkami

sprawiają, że drzwi są mocnym akcentem, a jednocześnie nadają lekkości otoczeniu. 

Drzwi Industrialne i Loftowe

1

2

3

na castorama.pl

Zamów 
i odbierz

za 2 godziny

Drzwi industrialne czarne
5059340029726
szer. 80 cm
kompletny zestaw z ościeżnicą

648 zł
Drzwi loftowe czarne
5059340030708
szer. 80 cm
kompletny zestaw z ościeżnicą

798 zł

1   Drzwi industrialne 
przesuwne czarne 
5059340029733 
szer. 80 cm  

548 zł

3   Okno industrialne czarne  
5059340029658 z 3 panelami 

5059340029665 z 4 panelami 448 zł 

5059340029672 z 5 panelami 498 zł

398 zł

Drzwi loftowe  
przesuwne czarne

5059340030715
szer. 80 cm

548 zł

2   System przesuwny Labeo 
3663602776109 
dł. prowadnicy 2 m, kolor czarny

298 zł

drzwi, podłogi i gresy 2021
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2

https://www.castorama.pl/result/?q=928651+928654
https://www.castorama.pl/result/?q=928652+925399+928647+928648+928649+928655


system przesuwny Kidal system przesuwny Soyo system przesuwny Oleni
kryta szyna 

kryta szyna 

kryta szyna z listwą dojazdową 

Systemy przesuwne do drzwi drewnianychSystemy przesuwne do drzwi szklanych

System przesuwny Kidal
3663602776086
dł. prowadnicy 2 m, kolor srebrny
dostępne tafle o wym. 85 x 210 cm, gr. 8 mm
3663602775959 szkło szronione 448 zł 
3663602775942 lustro 518 zł

198 zł
System przesuwny Soyo
3663602776116
dł. prowadnicy 2 m 
stal nierdzewna, kolor srebrny
dostępna tafla o wym. 85 x 210 cm, gr. 8 mm
3663602608929 szkło szronione 488 zł  

448 zł

System przesuwny Oleni
3663602776093
dł. prowadnicy 2 m, MDF
maskownica systemu do pomalowania

178 zł

System przesuwny Rea
5908272445312
dł. prowadnicy 2 m, kolor czarny mat 

398 zł

System przesuwny Syspo
3663602776147
dł. prowadnicy 2 m, MDF
maskownica systemu do pomalowania

248 zł

System przesuwny Peak
3663602776130
dł. prowadnicy 2 m, kolor szary

248 zł

System przesuwny Valyria
3663602776123
dł. prowadnicy 1,79 m, stal nierdzewna

398 zł

System przesuwny Labeo
3663602776109
dł. prowadnicy 2 m, kolor czarny

298 zł

Do aranżacji użyto skrzydła przesuwnego Trame 5900378207917 
478 zł 

drzwi, podłogi i gresy 2021
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https://www.castorama.pl/result/?q=925397+926217+926216+925400+926215
https://www.castorama.pl/result/?q=925399+930292+925404+925401+925405
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-przesuwne-trame-80-biale-id-1142386.html
https://www.castorama.pl/system-przesuwny-oleni-id-1084472.html


klamki do drzwi

Wszystkie klamki na rozecie są dostępne 
z przedstawionymi poniżej rodzajami rozet.

na wkładkę na klucz WC

na castorama.pl

Zamów 
z dostawą

Klamka Gabi
5907467754710
kolory: nikiel satyna/biały,
czarno-biały, czarny

51,98 zł

Klamka Qubik
5901643189945
kolory: biały,
nikiel velvet, chrom

44,98 zł

Klamka Mistico
5901304683089
kolory: nikiel szczotkowany,
chrom, czarny mat 

64,98 zł

Klamka Organic
5901304828299
kolory: czarny mat,
czarny struktura

59,98 zł

Klamka Qubik
5901643189884
kolor czarny

szyld dolny
5901643188986
na klucz, na wkładkę 19,98 zł
szyld WC 24,98 zł

44,98 zł
Klamka Balen
5901643180799
kolor nikiel szczotkowany

szyld dolny
5907354081806
na klucz, na wkładkę 14,98 zł
szyld WC 23,98 zł

27,98 zł

Klamka Euforia
5901643181437
kolory: nikiel satyna,
chrom, grafit/chrom

34,88 zł

Klamka Topaz
5907354084852
kolor stal nierdzewna

29,98 zł

Klamka Rio 
5901643181376
kolory: chrom,
nikiel satyna, patyna

31,98 zł
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https://www.castorama.pl/result/?q=122408+121842+122227+121355+122159+122161
https://www.castorama.pl/result/?q=113601+112754+112746+110233+110145


klamki do drzwi

Dzwonisz 
i kupujesz!

Zakupy 
przez telefon

Klamka Harlyn
3663602827078
kolor satyna
na klucz, na wkładkę, bez otworu 
3663602827139
WC 74,98 zł
3663602827054 
na rozecie 54,98 zł 

69,98 zł

Klamka Mada 
5907467747071
kolor nikiel satyna/chrom
na klucz, na wkładkę, 
bez otworu
5907467747095 
WC 46,98 zł
5907467747101 
na rozecie  
37,98 zł

39,98 zł

Klamka Argo
5906711270662
kolor chrom
na klucz, na wkładkę, 
bez otworu
5906711270716
WC 28,98 zł
5906711270570
na rozecie 
17,68 zł

22,88 zł

Klamka Gold 
5907467741444
kolor nikiel satyna/chrom 
na klucz, na wkładkę, 
bez otworu
5907467741451
WC 39,98 zł
5907467741482
na rozecie 
31,98 zł

35,98 zł

Klamka Aria
5907791132444
kolor satyna
na klucz, na wkładkę
5907791132468
WC 39,98 zł
5907791132437
na rozecie
31,98 zł

34,98 zł
Klamka Loft
5908211491301
kolor czarny
na klucz, na wkładkę, 
bez otworu
5908211491325
WC 77,48 zł
5908211491332
na rozecie
61,98 zł

65,98 zł

Klamka Gaja
5907467730813
kolor mosiądz
na klucz, na wkładkę, 
bez otworu
5907467730905
WC 118 zł
5907467730868
na rozecie
108 zł

108 zł

Klamka Caspe
3663602828280
kolor nikiel satyna
na klucz, na wkładkę, 
bez otworu
3663602828464
WC 28,88 zł
3663602828228
na rozecie
19,98 zł

21,98 zł

Klamka Febe
5906711278958
kolor patyna
na klucz, na wkładkę, 
bez otworu
5906711278989
WC 22,88 zł
5906711278996
na rozecie
16,48 zł

17,78 zł

Klamka Kora
5907467736112
kolor nikiel satyna/chrom
na klucz, na wkładkę, bez otworu
5907467736167
WC 31,98 zł
5907467736174
na rozecie 26,98 zł

29,98 zł
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https://www.castorama.pl/result/?q=112467+112471+112472+110481+110482+110485
https://www.castorama.pl/result/?q=104929+105122+104928+122271+122273+122275
https://www.castorama.pl/result/?q=120101+120104+120100
https://www.castorama.pl/result/?q=105169+105172+105174+120061+120067+120059
https://www.castorama.pl/result/?q=122434+122446+122447+122284+122286+122288
https://www.castorama.pl/result/?q=103530+103532+103497


*Kolekcja dostępna w wybranych sklepach, na zamówienie Klienta lub na castorama.pl 

Seria Dominos Seria Dominos Alu Seria Ateron Seria Artemida Seria Pareto Lux

Seria Ateron

Drzwi wewnątrzklatkowe są pierwszym widocznym elementem naszego mieszkania.

Oprócz technicznych aspektów przy ich wyborze równie ważny jest aspekt wizualny. 

Drzwi wewnątrzklatkowe

Dominos Dominos Alu Artemida Ateron Pareto Lux

Dostępne kolory
dąb bergen,

orzech naturalny,
grafit

dąb bergen,
orzech naturalny,

grafit

orzech,
złoty dąb,
antracyt

orzech north,
dąb stary,
dąb szary

jesion polarny,
dąb polarny,

orzech polarny

Szerokość 80 cm

Szerokość 90 cm

Grubość skrzydła 40 mm 40 mm 55 mm 43 mm 46 mm

Przenikalność cieplna (W/m²K) nie przebadano nie przebadano 1,5 nie przebadano 1,9

Izolacja akustyczna (dB) nie przebadano nie przebadano 29 30 30

Ościeżnica i okucia w zestawie - -

Skrzydło
drzwiowe Dominos*
5902689035944
5902689035906
5902689035869

378 zł
Drzwi Ateron*
5903292059600
5903292059587
5903292059563

898 zł
Drzwi 
wewnątrzklatkowe/
zewnętrzne 
Artemida*
5902335896493
5902335896455
5902335896578

948 zł
Drzwi Pareto Lux*
5900378201946
5900378201786
5900378201861

1098 zł
Skrzydło drzwiowe 
Dominos Alu*
5902689038365
5902689038440
5902689038402

568 zł

Drzwi wewnątrzklatkowe 
Ateron

5903292059563
kolory: dąb szary, 

dąb stary, orzech north,  
szer.  80  i  90  cm

898 zł

drzwi wewnątrzklatkowedrzwi, podłogi i gresy 2021
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https://www.castorama.pl/drzwi-ateron-orzech-n-80pwewkl-id-1088565.html
https://www.castorama.pl/result/?q=924453+924503+924507
https://www.castorama.pl/result/?q=926464+926472+926468
https://www.castorama.pl/result/?q=926273+926271+926269
https://www.castorama.pl/result/?q=928247+928243+928251
https://www.castorama.pl/result/?q=927343+927327+927335


Seria Zitron

Drzwi Arctica z klamką*
5908272415124
5908272415100

*Kolekcja dostępna w wybranych sklepach, na zamówienie Klienta lub na castorama.pl 

Drzwi zewnętrzne stanowią 

wizytówkę domu, a ich właściwy 

wybór ma duży wpływ na estetykę 

całego budynku. Drzwi zewnętrzne 

narażone są na działanie wielu 

czynników pogodowych, dlatego 

powinny być nie tylko ciekawe 

wizualnie, ale również trwałe.

Drzwi 
zewnętrzne

Zitron Prado Temida 
Black Etna 

Arctica
klamka/ 
antaba

Jowisz 
Gładki Elbrouz Jowisz

Auriga Slim
Linea  
RC2 Meije

Dostępne kolory antracyt, 
biały, orzech

antracyt, 
biały, orzech

antracyt,
biały, 

orzech, 
złoty dąb

antracyt, 
biały, 

orzech, 
złoty dąb

antracyt, 
biały, 

orzech, 
złoty dąb

antracyt, 
orzech, 

złoty dąb

antracyt, 
orzech,

złoty dąb

antracyt,
orzech

antracyt
antracyt,
orzech,

złoty dąb

Szerokość 80 cm - - - -

Szerokość 90 cm

Grubość skrzydła 55 mm 55 mm 55 mm 72 mm 68 mm 56 mm 68 mm 56 mm 56 mm 67 mm

Przenikalność 
cieplna (W/m²K)

1,8 1,6 1,9 1,3 1,3 1,6 1,1 1,8 1,9 1,4

Izolacja 
akustyczna (dB)

nie
przebadano

nie
przebadano

29
nie

przebadano
29

nie
przebadano

29
nie

przebadano
38

nie
przebadano

Ościeżnica i okucia 
w zestawie

Seria Linea

Seria Etna Seria Arctica Seria ArcticaSeria Prado

Seria Jowisz 
Gładki

Seria Temida Black

Seria Meije

Drzwi Linea  
antywłamaniowe RC2*
5901602775417

1598 zł

Seria Elbrouz

Drzwi Elbrouz*
5908272400519

1298 zł

Drzwi Prado*
5907803993322
5907803993308

1198 zł

Drzwi Zitron
5907803993247

1498 zł

Drzwi Temida Black*
5908272407686
5908272403060

1298 zł
Drzwi Etna*
5902115537783
5902115537721

1748 zł 1698 zł
Drzwi Arctica z antabą*
5908272416817
5908272416794

1998 zł

Drzwi Jowisz Gładki* 
5907803993759

1098 zł

Seria Jowisz 
Auriga Slim

Drzwi Jowisz
Auriga Slim* 
5907803993834

1398 zł
Drzwi Meije*
5902811287845

1998 zł

drzwi zewnętrzne białe i antracytdrzwi, podłogi i gresy 2021
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https://www.castorama.pl/drzwi-zewnetrzne-zitron-90-prawe-antracyt-1-id-1108330.html
https://www.castorama.pl/result/?q=927357+927359+928287+928275
https://www.castorama.pl/result/?q=930489+930483
https://www.castorama.pl/result/?q=928362+928360+928355+928353
https://www.castorama.pl/result/?q=923803+923546+928255+921451+928217


*Kolekcja dostępna w wybranych sklepach, na zamówienie Klienta lub na castorama.pl 

Seria MeijeSeria Arctica

Drzwi Etna
5902115537745

Seria Zitron

Seria Prado

Seria ArcticaSeria Szmaragd
Seria Etna

Etna Azzuro Elbrouz Temida 
Black

Szma-
ragd

Arctica 
klamka/ 
antaba

Jowisz
Gładki

Jowisz
Bueno Prado

Jowisz
Auriga

Slim
Zitron Meije Herku-

les RC3

Dostępne kolory

antracyt, 
biały, 

orzech, 
złoty 
dąb

orzech, 
złoty 
dąb

orzech, 
złoty 
dąb, 

antracyt

orzech, 
złoty 
dąb, 

antracyt, 
biały

złoty dąb 

orzech, 
złoty 
dąb, 

antracyt, 
biały

orzech,
złoty dąb,
antracyt

orzech
orzech,

biały,
antracyt

orzech,
antracyt

orzech,
 biały,

antracyt

orzech,
złoty dąb,
antracyt

orzech, 
antracyt

Szerokość 80 cm - - - - -

Szerokość 90 cm

Grubość skrzydła 72 mm 55 mm 68 mm 55 mm 56 mm 68 mm 56 mm 56 mm 55 mm 56 mm 55 mm 67 mm 68 mm

Przenikalność 
cieplna 
(W/m²K)

1,3 1,4 1,1 1,9 1,6 1,3 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,4 1,1

Izolacja 
akustyczna (dB)

nie
przeba-

dano
29 29 29 27 29

nie
przeba-

dano

nie
przeba-

dano

nie
przeba-

dano

nie
przeba-

dano

nie
przeba-

dano

nie
przeba-

dano
29

Ościeżnica 
i okucia  
w zestawie

Seria Elbrouz

Seria Herkules

Seria Azzuro

Seria ElbrouzSeria Jowisz 
Auriga Slim

Seria Temida Black

Seria Jowisz Gładki

Seria Temida Black

Kolor Złoty Dąb

Kolor Orzech

Seria Jowisz Bueno

Dzwonisz 
i kupujesz!

Zakupy 
przez telefon

1748 zł

Drzwi Azzuro*
5902335862375

948 zł
Drzwi Elbrouz*
5908272400618

1298 zł

Drzwi Elbrouz*
5908272400571

1298 zł

Drzwi Temida Black*
5908272403008

1298 zł

Drzwi Temida Black*
5908272403039

1298 zł
Drzwi Herkules  
antywłamaniowe RC3*
5908272459326

1998 zł

Drzwi Jowisz Gładki*
5907803993735

1098 zł
Drzwi Jowisz Bueno*
5907803993902

1298 zł

Drzwi Szmaragd
5908275618980

1548 zł
Drzwi Arctica 
z klamką*
5908272417463

1698 zł

Drzwi Jowisz 
Auriga Slim*
5907803993858

1398 zł
Drzwi Prado*
5907803993285

1198 zł

Drzwi Zitron*
5907803993223

1498 zł
Drzwi Meije*
5902811282253

1998 zł
Drzwi Arctica z antabą*
5908272416855

1998 zł

drzwi zewnętrzne złoty dąb i orzechdrzwi, podłogi i gresy 2021

46 47

https://www.castorama.pl/drzwi-zewnetrzne-pantor-etna-black-90-prawe-orzech-id-1145930.html
https://www.castorama.pl/result/?q=927037+928263+928267+921528+928364
https://www.castorama.pl/result/?q=923801+927361+921750+923544+928259
https://www.castorama.pl/result/?q=928271+927367+928359+927047+930541


Podłogi

do pomieszczeń  
o małym  
natężeniu ruchu, 
np. sypialnia, 
gabinet

do pomieszczeń o małym natężeniu ruchu, 
np.: sypialnia, gabinet

AC3

do pomieszczeń  
o średnim  
natężeniu ruchu,  
np. salon, jadalnia, 
pokój

do pomieszczeń o średnim natężeniu 
ruchu, np.: salon, jadalnia

do pomieszczeń o intensywnym 
natężeniu ruchu, np.: korytarz,
wejście do halAC4

do pomieszczeń  
o dużym  
natężeniu ruchu, 
np. korytarz, 
przedpokój

do pomieszczeń o umiarkowanym natężeniu ruchu,
np.: pokoje hotelowe, pomieszczenia konferencyjne 
czy małe biura, odpowiednik klasy ścieralności AC4

do pomieszczeń o intensywnym natężeniu ruchu,
np.: przedszkola, biura, poczekalnie, hole hotelowe, 
odpowiednik klasy ścieralności AC5

AC5

do pomieszczeń 
o bardzo dużym 
natężeniu ruchu do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu,

np.: sala lekcyjna, sklep, biuro, dom towarowy, 
odpowiednik klasy ścieralności AC6AC6

Warstwa dekoracyjna 
tworzy widoczny wzór kolorystyczny 
oraz fakturowy panelu.

Warstwa nośna  
jest szczególnie ważna.  
Sprawia, że podłoga  
jest odporna na zadrapania  
i wgniecenia.   

Warstwa ochronna
zabezpiecza panele przed  
ścieraniem oraz szkodliwym 
działaniem środków chemicznych, 
wysokich temperatur  
i światła słonecznego.

Warstwa przeciwprężna  
zapewnia stabilność kształtu  
i wymiaru panelu. Eliminuje także 
naprężenia występujące w innych 
warstwach. Ważny jest również fakt, 
iż warstwa ta może pełnić funkcję 
wyciszającą oraz izolującą.

  są w pełni wodoodporne, mogą być stosowane 
w kuchniach i łazienkach

  są antystatyczne, więc nie przyciągają kurzu

  nie wymagają regularnych zabiegów konserwacyjnych

  szybki i prosty montaż pozwalający na samodzielne 
ułożenie podłogi

  podłoga winylowa jest ciepła dla stóp

  mogą być stosowane na ogrzewanie podłogowe, 
ponieważ bardzo dobrze przewodzą ciepło

  z uwagi na wierzchnią warstwę o grubości kilku 
milimetrów może być poddawana renowacji  
(cyklinowaniu) w ograniczonym zakresie

   każda deska zbudowana jest z dwóch lub trzech 
naprzemiennie ułożonych warstw 

  wykonana w całości z drewna (kilku gatunków)

  naturalne drewno tworzy mikroklimat oraz zapobiega 
tworzeniu się alergenów

  wysoka odporność na wahania temperatury,  
przenikanie wilgoci

  może być używana na ogrzewanie podłogowe,  
ponieważ zawiera warstwę przeciwprężną

  występują w bogatej gamie kolorystycznej,  
dzięki czemu dopasujemy je do każdego wnętrza 

   są odporne na zaplamienia, uszkodzenia  
mechaniczne oraz działanie promieni UV 

  łatwe do utrzymania w czystości 
   szybki i prosty montaż pozwalający na samodzielne 

ułożenie podłogi bez pomocy fachowca 
   mogą być stosowane na ogrzewanie podłogowe 
  nie wymagają regularnych zabiegów konserwacyjnych 
  przystępny poziom cenowy sprawiający, że panele 

laminowane mogą być alternatywą dla innych 
droższych materiałów 

  dostępne są grubości od 6 do 12 mm,  
rdzeń wykonany jest z płyty MDF lub HDF 

warstwa lakieru 
lub olejowosku

warstwa  
litego drewna  
szlachetnego

warstwa drewna 
(sosnowego lub brzozowego)

spodnia warstwa 
drewna iglastego

pióro

wysokiej jakości powłoka 
zabezpieczająca przed UV

baza pod warstwę 
dekoracyjną

warstwa  
dekoracyjna

warstwa  
wzmacniająca

warstwa
zasadnicza

Panele laminowane

Deska trójwarstwowa 

Panele winylowe

lite drewno
podłogi wykonane  
z jednego kawałka drewna

lakierowana lub olejowana
liczba warstw oleju lub lakieru  
zależy od indywidualnych  
specyfikacji produktu

pióro-wpust 
element do łączenia podłogi

warstwa 
użytkowa 
9-11 mm 

   podłoga ułożona z deski podłogowej litej daje  
gwarancję wieloletniego użytkowania, może być 
wielokrotnie poddawana renowacji (cyklinowaniu)

  każda deska jest jednolita i powstała z jednego  
kawałka drewna

  wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna

   naturalne drewno tworzy mikroklimat oraz zapobiega 
tworzeniu się alergenów

  nie powinna być stosowana na ogrzewanie podłogowe

Deska lita

klasa
użyteczności

21

klasa
użyteczności

22

klasa
użyteczności

23

klasa
użyteczności

31

klasa
użyteczności

32

klasa
użyteczności

33

klasa
użyteczności

34
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Doskonale imitują naturalne drewno, są proste i szybkie w montażu, dlatego możemy ułożyć je sami, a do tego 

są łatwe do utrzymania w czystości i niezwykle efektowne. W zależności od koloru i wzoru mogą stanowić główną 

ozdobę pomieszczenia lub być subtelnym tłem do wyeksponowania mebli. 

Panele laminowane

AC3 AC3

AC4AC5

24h

na castorama.pl

Zamów 
z dostawą

Panel podłogowy Dąb Niasa
4003992571974
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,973 m² 108,48 zł /opak.  

54,98 zł/m2

Panel podłogowy Geelong
3663602998266
gr. 7 mm
opak. 2,47 m2 61,70 zł /opak.  

24,98 zł/m²    
Panel podłogowy Dąb Angielski 
5907555417053
gr. 7 mm
opak. 2,47 m² 49,35 zł /opak.

19,98 zł/m²    

Panel podłogowy Dąb Staropolski 
5907555417725
gr. 7 mm  
opak. 2,47 m² 59,23 zł /opak.

23,98 zł/m²    

paneledrzwi, podłogi i gresy 2021
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https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-wodoodporne-classen-dab-niasa-ac5-1-973-m2-id-1142078.html
https://www.castorama.pl/result/?q=317655+317531+317654


szeroka deska 
246 mm

AC4

AC4

AC4

AC4

AC4

AC4 AC4

AC4

Panel podłogowy Dąb Royal
5907604139417
gr. 7 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,66 m² 87,73 zł /opak.  

32,98 zł/m²    

Panel podłogowy Albury
3663602998297
gr. 7 mm
opak. 2,47 m² 74,05 zł /opak. 

29,98 zł/m²    

Panel podłogowy Bairnsdale
3663602997795
gr. 8 mm
opak. 1,996 m² 71,82 zł /opak. 

35,98 zł/m²    

Panel podłogowy Aberfeldy
3663602997702
gr. 8 mm
opak. 1,996 m² 71,82 zł /opak.  

35,98 zł/m²    

Panel podłogowy
Dąb Torrington
4003992463736
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,057 m² 82,24 zł /opak.  

39,98 zł/m²    

Panel podłogowy
Dąb Quercus
5902188790955
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,9948 m² 81,75 zł /opak. 

40,98 zł/m²    

Panel podłogowy Dąb Rosario
5902188791723
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,541 m² 114,28 zł /opak. 

44,98 zł/m²    

Panel podłogowy Dąb Pastelowy 
5907608214769
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,22 m² 90,98 zł /opak.

40,98 zł/m²    

paneledrzwi, podłogi i gresy 2021
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https://www.castorama.pl/result/?q=317509+317534+317205+317514
https://www.castorama.pl/result/?q=316128+317201+326039+322283


szeroka deska 
246 mm

AC4 AC4

AC4 AC4

AC4AC4

na castorama.pl

Zamów 
z dostawą

Panel podłogowy Dąb Villach
5902188799316
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,402 m² 96,03 zł /opak. 

39,98 zł/m²       

Panel podłogowy Dąb Gordon
5902188790962
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna
opak. 2,5427 m2 114,37 zł /opak. 

44,98 zł/m²       

Panel podłogowy Horsham
3663602997801
gr. 8 mm, 4-stronna V -fuga
opak. 2,058 m2 82,28 zł /opak.    

39,98 zł/m²       

Panel podłogowy Georgia red
5902188799309
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,402 m² 96,04 zł /opak.  

39,98 zł/m²       
Panel podłogowy Route 66
5907555420053
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,22 m² 88,76 zł /opak.  

39,98 zł/m²       

Panel podłogowy Heanor
3663602537533
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna
opak. 2,7 m2 126,85 zł /opak.   

46,98 zł/m²       
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https://www.castorama.pl/result/?q=317401+317515+326040
https://www.castorama.pl/result/?q=317400+323393+319094


AC5

24h

szeroka deska 
282 mm

szeroka deska 
280 mm

szeroka deska 
280 mm

AC5

AC5

AC5 AC5 AC5

24h

AC5

AC5

24h

Panel podłogowy Fernandez Harmony 
4003992580327
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,158 m2 129,44 zł/opak. 

59,98 zł/m²    

Panel podłogowy Dąb Pedro
4003992570922
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,158 m² 129,44 zł /opak.   

59,98 zł/m²    Panel podłogowy Dąb Odessa
5902188790924
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna
opak. 2,7 m² 134,95 zł /opak.  

49,98 zł/m²    

Panel podłogowy Avero
4003992547696
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,057 m² 102,81 zł /opak.  

49,98 zł/m²    

Panel podłogowy Dąb Avan
4003992509076
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna
opak. 2,176 m² 108,76 zł /opak.    

49,98 zł/m²    
Panel podłogowy Dąb Asal 
4003992571967
gr. 8 mm,
4-stronna V-fuga
opak. 1,973 m² 108,48 zł /opak. 

54,98 zł/m²    

Panel podłogowy Dąb Hickora
9006936569735
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna
opak. 2,2 m² 109,96 zł /opak.

49,98 zł/m²    
Panel podłogowy Dąb Rio
5902188790214
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna
opak. 2,222 m² 111,06 zł /opak.    

49,98 zł/m²    
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https://www.castorama.pl/result/?q=326617+321968+326273+326036
https://www.castorama.pl/result/?q=321969+326032+318334+326086


szeroka deska
280 mm

szeroka deska
280 mm

szeroka deska
280 mm

Panel podłogowy Dąb Hoban
4003992563832
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,973 m² 112,42 zł /opak.

szeroka deska
280 mm

AC5

24h

AC5

24h

AC5

24h

AC5

24h

AC5

24h

AC5

24h

AC5

24h

Panel podłogowy Dąb Viviero
4003992571660
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,158 m² 129,44 zł /opak. 

59,98 zł/m²        

Panel podłogowy Dąb Rimini
4003992571684
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,158 m² 129,44 zł /opak. 

59,98 zł/m²        

Panel podłogowy Dąb Avinion
4003992574203
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,158 m² 129,44 zł /opak. 

59,98 zł/m²        

Panel podłogowy Dąb Gaja
4003992570939
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,158 m² 129,44 zł /opak.

59,98 zł/m²        

Panel podłogowy Dąb Nantes
4003992566888
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,973 m² 112,42 zł /opak.

56,98 zł/m²    
Panel podłogowy Dąb Sartre
4003992566871
gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,973 m² 112,42 zł /opak.

56,98 zł/m²    

56,98 zł/m²    
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https://www.castorama.pl/result/?q=325964+325965+325963
https://www.castorama.pl/result/?q=326272+326270+326269+326271


AC6

AC6

AC6

Panel podłogowy Dąb Loara
5902188791594
gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,327 m² 102,15 zł /opak.

Panel podłogowy Dąb Icarus
5902188790948
gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna
opak. 2,02 m² 141,36 zł /opak.

Panel podłogowy Dąb Valencia
5902188790931
gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga, struktura synchroniczna
opak. 2,02 m² 141,36 zł /opak. 

Panel podłogowy Dąb Tamiza
5902188791600
gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,327 m² 102,15 zł /opak. AC6

szeroka deska
244 mm

szeroka deska
244 mm

AC5

AC5

AC5

AC5

76,98 zł/m²    69,98 zł/m²    

69,98 zł/m²    

76,98 zł/m²    Panel podłogowy Newlyn
3663602537649
gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna 
opak. 1,684 m² 101,01 zł /opak. 

59,98 zł/m²        

Panel podłogowy Shildon
3663602537700
gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna
opak. 1,759 m² 100,23 zł /opak. 

56,98 zł/m²        

Panel podłogowy Otley
3663602537670
gr. 10 mm, 4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna
opak. 1,759 m² 105,505 zł /opak. 

59,98 zł/m²        

Panel podłogowy Nailsea
3663602536918
gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga, glossy
struktura synchroniczna
opak. 1,76 m² 114,36 zł /opak. 

64,98 zł/m²        
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https://www.castorama.pl/result/?q=319104+319081+319101+319107
https://www.castorama.pl/result/?q=326037+326640+326038+326639


AC6

AC6

AC6

AC6

Panel podłogowy Dąb Ebro
5902188791617
gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,327 m² 102,15 zł /opak.  

Panel podłogowy Dąb Urban
5907555421944
gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga
opak.  1,48  m² 113,93 zł /opak.  

Panel podłogowy Dąb Orinoko 
5902188791624
gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,327 m² 102,15 zł /opak.  

Panel podłogowy Dąb Porto
3512485227065
gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna
opak. 1,651 m² 127,09 zł /opak.  

Panel podłogowy Dąb Fremont
3512485227126
gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna, heliochrome
opak. 0,941 m² 72,44 zł /opak.  AC6

Panel podłogowy Dąb Arabica
3512485226921
gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga
struktura synchroniczna
opak. 1,65 m² 123,72 zł /opak.  AC6

AC6 AC6

na castorama.pl

Zamów 
i odbierz

za 2 godziny

Panel podłogowy Dąb Bosfor
3512485227058
gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga,
struktura synchroniczna
heliochrome
opak. 1,65 m² 123,72 zł /opak.  

76,98 zł/m²     

Panel podłogowy
Dąb Riviera
5907604139080
gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,651 m² 127,09 zł /opak.  

76,98 zł/m²     76,98 zł/m²     

76,98 zł/m²     

76,98 zł/m²     

76,98 zł/m²     76,98 zł/m²     

76,98 zł/m²     
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https://www.castorama.pl/result/?q=317408+317406+317645+322356
https://www.castorama.pl/result/?q=317407+326638+326641+326030


Drewniana podłoga jest ponadczasowa i doskonale sprawdzi się niemal w każdym mieszkaniu, doda naturalności oraz 

przytulności. Świetnie współgra zarówno z eleganckim, jak i prostym stylem wnętrz. Deski podłogowe są wyjątkowo 

wytrzymałe - nie pękają i nie odkształcają się nawet pod ciężkimi meblami.

Deski podłogowe

na castorama.pl

Zamów 
z dostawą

Deska trójwarstwowa Jesion biały
5906737937501
wym. 14 x 207 x 1092 mm, lakier matowy, 3-lamelowa
opak. 1,58 m² 142,17 zł /opak. 

Deska trójwarstwowa Jesion standard
5906737932636
wym. 14 x 207 x 1092 mm, lakierowana, 3-lamelowa
opak. 1,58 m² 142,17 zł /opak. 

Deska trójwarstwowa Dąb Advance
5906737972403
wym. 14 x 130 x 1092 mm, lakier półmat, 1-lamelowa
opak. 0,99 m² 136,62 zł /opak. 

89,98 zł/m2    

Deska trójwarstwowa Dąb Bishorn
3663602537038
wym. 10 x 207 x 1092 mm, warstwa  
licowa 2,5 mm, lakierowana, 3-lamelowa
opak. 2,03 m² 162,36 zł /opak. 

79,98 zł/m2    

Deska trójwarstwowa Dąb Dulang
3663602537045
wym. 12 x 180 x 1095 mm, olejowana, 3-lamelowa
opak. 1,77 m² 176,96 zł /opak.  

99,98 zł/m2    
138 zł/m2    

89,98 zł/m2    
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https://www.castorama.pl/deska-trojwarstwowa-dab-advance-barlinek-0-99-m2-id-1099232.html
https://www.castorama.pl/result/?q=319068+316033+304490+318992


Deska trójwarstwowa Dąb Varius
5906737956908
wym. 14 x 180 x 1092 mm, lakierowana
1-lamelowa, 4-stronnie fazowana
opak. 1,37 m² 189,06 zł /opak. 

Deska trójwarstwowa Dąb Hedmark
3663602537113
wym. 14 x 130 x 1092 mm, 1-lamelowa 
4-stronnie fazowana, olejowana
opak. 0,99 m² 142,56 zł /opak. 

Deska trójwarstwowa Liskamm
3663602537137
wym. 14 x 130 x 400-1200 mm, 1-lamelowa, 4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 1,4 m² 193,20 zł /opak. 

Deska trójwarstwowa Dąb Gosford
3663602537076
wym. 14 x 130 x 1092 mm, 1-lamelowa
4-stronnie fazowana, olejowana
opak. 0,99 m² 142,56 zł /opak. 

138 zł/m2    

144 zł/m2    144 zł/m2    

Deska trójwarstwowa Dąb Pingora
3663602537779
wym. 14 x 130 x 1092 mm, 1-lamelowa
4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 0,99 m² 142,56 zł /opak. 

144 zł/m2    138 zł/m2    

Deska trójwarstwowa Dąb Elkins
3663602537052
wym. 14 x 207 x 1092 mm, lakierowana  
3-lamelowa, opak. 1,58 m² 157,97 zł /opak. 

99,98 zł/m2    

Deska trójwarstwowa Dąb Goodsir
3663602537069
wym. 11 x 180 x 1085 mm, lakierowana, 1-lamelowa, 2-stronnie fazowana
opak. 1,56 m² 209,04 zł /opak. 

134 zł/m2    
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https://www.castorama.pl/result/?q=319075+317860+318993
https://www.castorama.pl/result/?q=319076+319078+318980+319071


Deska trójwarstwowa Eslov jodełka
3663602537311
wym. 14 x 90 x 600 mm, 1-lamelowa
4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 1,94 m² 345,32 zł /opak. 

Deska trójwarstwowa Eslov jodełka
3663602568834
wym. 14 x 90 x 540 mm, 1-lamelowa
4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 1,75 m² 311,50 zł /opak. 

Deska trójwarstwowa Dąb Halland
3663602537083
wym. 14 x 180 x 1092 mm, 1-lamelowa
4-stronnie fazowana, olejowana
opak. 1,37 m² 210,98 zł /opak. 

Deska trójwarstwowa Hotham 
3663602537267
wym. 14 x 130 x 400-1200 mm, 1-lamelowa
4-stronnie fazowana, olejowana
opak. 1,4 m² 193,20 zł /opak. 

Deska trójwarstwowa Dąb Marcy 
3663602537144
wym. 14 x 180 x 1092 mm, 1-lamelowa
4-stronnie fazowana, olejowana
opak. 1,37 m² 210,98 zł /opak.  

na castorama.pl

Zamów 
z dostawą

Deska trójwarstwowa Kailas
3663602537229
wym. 14 x 190 x 400-1200 mm, 1-lamelowa
4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 2,05 m² 323,90 zł /opak. 

158 zł/m2    

178 zł/m2    178 zł/m2    

154 zł/m2    138 zł/m2    

Deska trójwarstwowa Dąb Romsdal 
3663602537175
wym. 14 x 155 x 1092 mm, 1-lamelowa
4-stronnie fazowana, olejowana
opak. 1,18 m² 174,64 zł /opak. 

148 zł/m2    
Deska trójwarstwowa Dąb Mawson 
3663602537151
wym. 14 x 180 x 1092 mm, 1-lamelowa
4-stronnie fazowana, olejowana
opak. 1,37 m² 202,76 zł /opak. 

148 zł/m2    

154 zł/m2    
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https://www.castorama.pl/result/?q=318985+319069+319070+319072
https://www.castorama.pl/result/?q=319077+318982+319156+319155


Deska podłogowa dębowa lita Visby 
3663602537328
wym. 15 x 90 x 300-1200 mm, 4-stronnie fazowana, olejowana
opak. 0,864 m² 133,06 zł /opak. 

Deska podłogowa lita Laquered 
5036581056957
wym. 15 x 150 x 300-1200 mm, 4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 1,26 m² 236,88 zł /opak. 

Deski z litego drewna są odporne na uszkodzenia mechaniczne, a z uwagi na swoją grubość i gęstość nie przewodzą 

łatwo dźwięku i ciepła. Tego rodzaju podłogi można poddawać nawet kilkukrotnej renowacji, co w przypadku innych 

podłóg (warstwowych) nie zawsze jest możliwe. Dlatego bez obaw możemy pokryć podłogę modnym kolorem, który 

potem z łatwością usuniemy i zmienimy na inny.

Deska podłogowa lita Granna sosna
3663602537465
wym. 20 x 120 x 2000 mm, 4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 0,96 m² 103,68 zł /opak. 

Deski podłogowe lite

Dzwonisz 
i kupujesz!

Zakupy 
przez telefon

108 zł/m2    

154 zł/m2    188 zł/m2    
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https://www.castorama.pl/deska-podlogowa-lita-15-x-150-mm-debowa-laquered-1-26-m2-id-1115595.html
https://www.castorama.pl/result/?q=318989+318996


Deska podłogowa lita surowa
5036581056940
wym. 15 x 130 x 300-1200 mm, 4-stronnie fazowana
opak. 1,092 m² 183,46 zł /opak. 

Deska podłogowa dębowa lita Laquered
5902311329854
wym. 15 x 90 x 300-1200 mm, 4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 1,62 m² 255,96 zł /opak. 

Deska podłogowa lita Bambus Karmel
5908211485072
wym. 11 x 125 x 610-1220 mm, 4-stronnie fazowana
opak. 2,44 m² 409,92 zł/opak. 

Deska podłogowa lita Skara
3663602537403
wym. 15 x 82,6 x 578,2 mm, 4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 0,86 m² 170,28 zł /opak. 

168 zł/m2    198 zł/m2

158 zł/m2    

168 zł/m2    
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https://www.castorama.pl/result/?q=321299+321684
https://www.castorama.pl/result/?q=317714+318944


na castorama.pl

Zamów 
i odbierz

za 2 godziny

Deska podłogowa lita Dąb Lysekil
3663602537441
wym. 20 x 130 x 400-2000 mm, 4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 1,56 m² 308,88 zł /opak. 

198 zł/m2    

Deska podłogowa lita Skanor
3663602537427
wym. 15 x 82,6 x 578,2 mm, 4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 0,86 m² 170,28 zł /opak. 

198 zł/m2

Deska podłogowa lita Laquered
5036581056933
wym. 15 x 130 x 300-1200 mm, 4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 1,092 m² 183,46 zł /opak. 

168 zł/m2    

Deska podłogowa lita Skara 
3663602537397 
wym. 15 x 150 x 300-1200 mm, 4-stronnie fazowana, lakierowana
opak. 1,8 m² 356,40 zł /opak. 

198 zł/m2    
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https://www.castorama.pl/result/?q=321584+318943
https://www.castorama.pl/result/?q=318945+318990


Panele winylowe nie tylko świetnie wyglądają, ale są również odporne na uszkodzenia, zarysowania i blaknięcie.

Są trwałe, wodoodporne oraz zapewniają dobrą izolację termiczną i wyciszenie. 

Panele winylowe

klasa
użyteczności

21

klasa
użyteczności

21

klasa
użyteczności

21

Panel winylowy płytka Grey Cloud
3663602563273
wym. 305 x 305 mm, gr. 1,2 mm
montaż na klej
opak. 1,21 m² 26,60 zł/opak. 

21,98 zł/m2    

Panel winylowy płytka multi
3663602563518
wym. 305 x 305 mm, gr. 2 mm
montaż na klej
opak. 1,3 m² 51,97 zł/opak. 

39,98 zł/m2    

Panel winylowy deska Natural Honey
3663602563358
wym. 152 x 914 mm, gr. 2 mm, montaż na klej
opak. 0,972 m² 34,97 zł/opak. 

35,98 zł/m2    

Panel winylowy płytka light grey
3663602563303
wym. 305 x 610 mm, gr. 2 mm, montaż na klej
opak. 1,3 m² 51,97 zł/opak. 

39,98 zł/m2    

klasa
użyteczności

32

na castorama.pl

Zamów 
z dostawą

Panel winylowy SPC Halmstad
4003992568288
wym. 310 x 638 mm, gr. 4 mm, montaż na click
opak. 2,768 m² 276,74 zł/opak. 

99,98 zł/m2    
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https://www.castorama.pl/result/?q=319012+319018+319023+319014


szeroka deska

szeroka deska

klasa
użyteczności

33

klasa
użyteczności

33

Panel winylowy SPC Dąb Flamenco
5907555422101
wym. 295 x 1280 mm, gr. 4 mm
4-stronna V-fuga, montaż na click
opak. 3,02 m² 241,54 zł/opak. 

klasa
użyteczności

33

klasa
użyteczności

33

klasa
użyteczności

32

klasa
użyteczności

32

klasa
użyteczności

32

klasa
użyteczności

32

Panel winylowy SPC Dąb Borgo
5907555422095
wym. 295 x 1280 mm, gr. 4 mm
4-stronna V-fuga
montaż na click
opak. 3,02 m² 241,54 zł/opak. 

79,98 zł/m2    

Panel winylowy SPC Dąb Ramsey
5907555421708
wym. 192 x 1280 mm, gr. 4 mm
4-stronna V-fuga, montaż na click
opak. 1,97 m² 157,56 zł/opak. 

79,98 zł/m2    79,98 zł/m2    

Panel winylowy SPC Dąb Roseburn
5907555422088
wym. 295 x 1280 mm, gr. 4 mm, 4-stronna V-fuga, montaż na click
opak. 3,02 m² 241,54 zł/opak. 

79,98 zł/m2    Panel winylowy Dark Graphite Stone
5902188791075
wym. 665 x 665 mm, gr. 2,2 mm
montaż na klej 
opak. 4,864 m² 316,06 zł/opak.

64,98 zł/m2    

Panel winylowy Dąb Kolorado
5902188791129
wym. 200 x 1200 mm, gr. 2,2 mm
montaż na klej
opak. 4,56 m² 296,31 zł/opak. 

64,98 zł/m2    

Panel winylowy Dąb Soho
5902188791105
wym. 200 x 1200 mm, gr. 2,2 mm
montaż na klej 
opak. 4,56 m² 296,31 zł/opak. 

64,98 zł/m2    

Panel winylowy Grey Stone
5902188791082
wym. 665 x 665 mm, gr. 2,2 mm, montaż na klej 
opak. 4,864 m² 316,06 zł/opak. 

64,98 zł/m2    
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szeroka deska

klasa
użyteczności

21

klasa
użyteczności

21

klasa
użyteczności

21

Panel winylowy SPC Dąb Fraser
5907555422071
wym. 295 x 1280 mm, gr. 4 mm, 4-stronna V-fuga
montaż na click
opak. 3,02 m² 241,54 zł/opak. 

Panel winylowy SPC Dąb Bolton
5907555421982, 5907555422835
wym. 192 x 1280 mm, gr. 4 mm, 4-stronna V-fuga, montaż na click
opak.  1,97 m² 157,56 zł/opak. Panel winylowy SPC Dąb Arlington

5905167837030
wym. 180 x 1220 mm, gr. 4 mm, montaż na click
opak. 2,196 m² 175,64 zł/opak. 

szeroka deska

Panel winylowy SPC Dąb Moonlight
5907555422064
wym. 295 x 1280 mm, gr. 4 mm, 4-stronna V-fuga, montaż na click
opak. 3,02 m² 241,54 zł/opak. 

klasa
użyteczności

32

klasa
użyteczności

32

klasa
użyteczności

32

klasa
użyteczności

32

klasa
użyteczności

32

na castorama.pl

Zamów 
i odbierz

za 2 godziny

79,98 zł/m2    

Panel winylowy Deska Multipank
3663602563679
wym. 150 x 1220 mm, gr. 3,2 mm, montaż na click
opak. 2,56 m² 179,15 zł/opak. 

69,98 zł/m2    

79,98 zł/m2    

79,98 zł/m2    

Panel winylowy SPC Dąb Westport
5905167837023
wym. 180 x 1220 mm, gr. 4 mm, montaż na click
opak. 2,196 m² 175,64 zł/opak. 

79,98 zł/m2    Panel winylowy beige
3663602563532
wym. 305 x 610 mm, gr. 3,2 mm 
montaż na click
opak. 2,6 m² 155,95 zł/opak. 

59,98 zł/m2    

79,98 zł/m2    Panel winylowy płytka grey 
3663602563563
wym. 305 x 610 mm, gr. 3,2 mm
kolor szary, montaż na click
opak. 2,6 m² 155,95 zł/opak.  

59,98 zł/m2    
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klasa
użyteczności

33

klasa
użyteczności

34

klasa
użyteczności

34
klasa

użyteczności
34

atrakcyjna cena
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mechaniczne
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wodoodporność
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Listwy

Panel winylowy SPC Bright Heaven
4003992534023
wym. 203 x 1290 mm, gr. 4,5 mm, 4-stronna V-fuga  
montaż na click, opak. 2,356 m² 278,01 zł/opak. 

118 zł/m2    

Panel winylowy SPC Dąb Hudson
5902188790979
wym. 225 x 1220 mm, gr. 4 mm
montaż na click
opak. 2,196 m² 219,56 zł/opak. 

99,98 zł/m2    

Panel winylowy SPC Construct
5907501811157
wym. 295 x 600 mm, gr. 5 mm, 4-stronna V-fuga, montaż na click
opak. 1,95 m² 194,96 zł/opak. 

99,98 zł/m2    

Panel winylowy SPC Vanity White
4003992524314
wym. 203 x 1290 mm, gr. 4,5 mm
4-stronna V-fuga, montaż na click
opak. 2,356 m² 278,01 zł/opak. 

118 zł/m2    

Listwa przypodłogowa 
PCV Duo
3663602534440
wym. 23 x 59 x 2200 mm

17,98 zł/szt.      

Listwa przypodłogowa 
MDF Foge LB1
5907222212820 kolor czarny
5907222212875 kolor szary
5908283371167 kolor biały
wym. 16 x 80 x 2000 mm
dostępna też listwa o wys. 100 mm

42,98 zł/szt.    
Listwa przypodłogowa 
MDF Foge LB3
5907222212851 kolor czarny
5908283371242 kolor szary
5908283371235 kolor biały
wym. 16 x 100 x 2000 mm

42,98 zł/szt.    

Listwa przypodłogowa 
PCV Core
3663602532477
wym. 24 x 75 x 2200 mm

19,98 zł/szt.      
Listwa przypodłogowa 
PCV Indo
5905167825082
wym. 26 x 70 x 2500 mm

22,98 zł/szt.      

Zalety listew PCV

Zalety listew MDF

Zalety listew spienionych PCV

Listwa przypodłogowa Vega
5905167734551 kolor biały, wym. 20 x 80 x 2400 mm
5905167734568 kolor biały, wym. 20 x 80 x 2400 mm
5905167734643 kolor biały, wym. 20 x 100 x 2400 mm

29,98 zł/szt.      
Listwa przypodłogowa 58C
5907501810631 kolor biały
5907501811737 kolor szary
wym. 18 x 58 x 2400 mm

32,98 zł/szt.    
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kod nazwa typ 
podkładu

wielkość 
opakowania

grubość 
podkładu/ 
możliwość  

wyrównania  
nierówności

izolacja  
akustyczna

wartość  
oporu  

cieplnego 
RT= m2K/W

możliwość  
stosowania na 

ogrzewanie 
podłogowe

cena 
zł/m2

5059340141404
podkład  

podłogowy  
polietylen

polietylen 10 m2* 2 mm/1 mm
19 dB 0,05 tak

2,48

5059340141435 folia  
paroizolacyjna polietylen 10 m2* 0,15 mm/0 mm nie 

dotyczy
nie  

dotyczy nie 2,48

5907604139363

podkład  
podłogowy 

na ogrzewanie 
podłogowe 

Profi PE

polietylen 12,5 m2 2 mm/1 mm
20 dB 0,039 tak

8,98

5902188790276

podkład  
podłogowy 

na ogrzewanie 
podłogowe 

Ideal Profi 2.0

kwarcowy 8 m2 2 mm/1 mm
18 dB 0,009 tak

24,98

3663602918042
podkład  

podłogowy 
włókno drzewne

naturalny 6,99 m2 5 mm/2 mm
19 dB 0,07 tak

6,28

3663602929321
podkład  

podłogowy 
 korek naturalny

naturalny 10 m2 2 mm/0,5 mm
20 dB 0,05 tak

12,98

5905167807262
podkład  

pod panele  
Aquastop Extra

XPS 6 m2 3 mm/2,6 mm
21 dB

0,11 nie 7,98

5905167826942

podkład  
pod panele  
Aquastop 
Thermo

XPS 6 m2 1,6 mm/1,2 mm
19 dB 0,05 tak

7,98

5905167826935
podkład  

podłogowy  
Smart Max

XPS 5,5 m2 5 mm/4,6 mm
22 dB

0,18 nie 5,98

5905167734728
podkład  

podłogowy  
Aquastop Max

XPS 5,5 m2 5 mm/4,6 mm
22 dB

0,18 nie 8,98 

5905167816950

podkład  
podłogowy  

LVT Click Easy
XPS 6,25 m2 1 mm/0,6 mm

17 dB 0,03 tak
14,98

5905167831687

podkład  
podłogowy  

LVT Solid Step
kwarcowy 6 m2 1,1 mm/0,6 mm

14 dB 0,004 tak
24,98

rekomendowany do paneli winylowychnajlepszy wybór*Produkt występuje również w opakowaniu 20 m2

Wybrane rodzaje podkładów podłogowych

Panele laminowane oraz deski warstwowe najczęściej są układane jako tzw. podłoga pływająca, co oznacza,  
że nie są trwale związane z podłożem. Aby zwiększyć trwałość wybranej podłogi oraz poprawić komfort jej 
użytkowania, stosuje się podkłady. Ich zadaniem jest niwelacja nierówności podłoża, mogą stanowić dodatkową 
izolację termiczną i akustyczną lub zapobiegać przedostawaniu się wilgoci do pomieszczenia. 

Każdy z prezentowanych podkładów ma inne parametry akustyczne i termoizolacyjne oraz inną odporność 
na zawilgocenie. Ważne jest, aby przy wyborze podkładu  mieć na uwadze warunki panujące w pomieszczeniu,  
np. we wnętrzu, w którym znajduje się ogrzewanie podłogowe.

Główne rodzaje podkładów podłogowych:

Podkłady podłogowe

Folia paroizolacyjna 
Najlepsza do pomieszczeń, w których istnieje zwiększone 
ryzyko zawilgocenia posadzki od dołu (parter, pomieszczenia 
znajdujące się nad łazienką lub kuchnią). 
Włókno drzewne 
Włókno drzewne jest podkładem pochodzenia naturalnego, 
mającym najwyższy wskaźnik izolacji akustycznej. 
Podkłady na ogrzewanie podłogowe 
Podkłady o bardzo niskim współczynniku oporu cieplnego.   
Ich budowa powoduje, że zatrzymują jedynie niewielką ilość 
ciepła generowanego przez instalację ogrzewania,  
co podnosi jej efektywność oraz komfort użytkowania. 

Polistyren 
Podkład typu XPS jest produktem elastycznym o bardzo 
dużej wytrzymałości. Osiąga grubość nawet do 5 mm, dzięki 
czemu jest w stanie wyrównać istniejące nierówności podłoża.  
Podkłady te mają niski współczynnik przenikania ciepła i nie 
powinny być stosowane na ogrzewanie podłogowe. 
Korek 
Jest podkładem pochodzenia naturalnego o bardzo wysokiej 
odporności na stałe obciążenia. Jeśli masz w sypialni ciężką 
szafę trzydrzwiową, korek będzie idealnym wyborem. Korek 
łatwo się kruszy, nie może być więc stosowany do wyłożenia 
ciągów komunikacyjnych.

Podkłady
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Rektyfikacja jest obróbką mechaniczną polegającą 
na frezowaniu krawędzi płytki pod kątem prostym do jej 
powierzchni. Dzięki temu powstałe elementy układać 
można bez obaw o rozbieżności rozmiarowe, ponieważ 
w procesie rektyfikacji płytki z danej partii uzyskują taki 
sam wymiar (z dokładnością do ±0,2 mm). Obróbce tej 
poddawane są zarówno płytki ścienne, jak i podłogowe, 
jednak w przypadku tych drugich jest to szczególnie ważne 
– dzięki rektyfikacji płytki przeznaczone do montowania na 
posadzkach nie są grupowane na kalibry. Dodatkowo dzięki 
rektyfikacji można zastosować minimalną fugę, w rezultacie 
otrzymuje się idealne oblicze płytki.

Klasyfikacja odporności na ścieranie szkliwionych płytek ceramicznych

Klasa I: Pokrycia podłóg w miejscach, gdzie zazwyczaj 
chodzi się w obuwiu o miękkiej podeszwie lub boso, 
bez rysujących zabrudzeń (np. łazienki i sypialnie bez 
bezpośredniego dostępu z zewnątrz).

Klasa II: Pokrycia podłóg w miejscach, gdzie chodzi się 
w obuwiu o miękkiej podeszwie lub normalnym,  
z niewielką ilością rysujących zabrudzeń (np. pokoje  
dzienne w mieszkaniach, z wyjątkiem kuchni, wejść  
i innych pomieszczeń narażonych na duży ruch).  
Nie stosuje się tam, gdzie używa się obuwia nietypowego 
(np. obuwie podkute).

Klasa III: Pokrycia podłóg w miejscach, gdzie chodzi 
się w normalnym obuwiu, najczęściej z niewielką ilością 
rysujących zabrudzeń (np. domowe kuchnie, hole,  
korytarze, balkony, loggie i tarasy). Nie stosuje się tam,  
gdzie używa się obuwia nietypowego (np. obuwie podkute).

Klasa IV: Pokrycia podłóg, gdzie zazwyczaj chodzi się 
w brudnym obuwiu, z pewną ilością rysujących zabrudzeń, 
w warunkach ostrzejszych niż dla klasy III (np. wejścia, 
kuchnie przemysłowe, hotele, wystawy i salony sprzedaży).

Klasa V: Pokrycia podłóg w miejscach nasilonego 
ruchu pieszego, z pewną ilością  rysujących zabrudzeń, 
w ekstremalnych warunkach, do których nadawać się mogą 
płytki szkliwione (np. miejsca użyteczności publicznej 
takie jak centra handlowe, lotniska, hole hotelowe, chodniki 
publiczne i zastosowania przemysłowe).

Powyższa klasyfikacja obowiązuje tylko w wymienionych 
sytuacjach i w warunkach typowego użytkowania posadzek. 
Dokonując wyboru płytek, należy brać zawsze pod uwagę 
miejsce montażu, typ ruchu i jego natężenie, rodzaj obuwia 
oraz metody i możliwości czyszczenia wyłożonej posadzki. 
W miejscach o ekstremalnym natężeniu ruchu z dużą ilością 
zanieczyszczeń ścierających powinny być stosowane płytki 
nieszkliwione – gres techniczny.

Płytki gresowe barwione w masie mają bardzo dużą 
zaletę – jeśli dojdzie do ich uszkodzenia, powstały defekt 
nie będzie rzucał się w oczy. Dzieje się tak dlatego, 
że barwieniu poddaje się w tym przypadku masę, 
z której wyrabia się płytki, a nie jedynie ich powłokę 
wykończeniową.

Parametry użytkowe 

  parametr oznaczający odporność płytek 
ceramicznych na cykle przejścia temperatury przez 
granicę 0°C, dzięki czemu płytka nie ulega uszkodzeniu 
pod wpływem oddziaływania temperatur ujemnych

  parametr mrozoodporności jest powiązany 
z nasiąkliwością wodną płytek ceramicznych, a więc 
wnikaniem cząsteczek wody w strukturę płytki

przed rektyfikacją

rektyfikacja

Gres

matowa

lappato – półpolerowana satyna

polerowana

Parametr mrozoodporności określa  
się następującym piktogramem:

Ścieralność

Mrozoodporność

Wykończenie powierzchni

Barwiony w masie

Rektyfikacja
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Jego wyjątkowe właściwości estetyczne i praktyczne sprawiają, że jest gorącym trendem we wnętrzach. Doskonale 

prezentuje się zarówno na ścianach, jak i podłogach. Gres wielkoformatowy optycznie powiększa wnętrze, tworząc 

jednolitą, gładką płaszczyznę pozbawioną fug, na której wzór gra pierwsze skrzypce.

Gres wielki format

na castorama.pl

Zamów 
z dostawą

Gres Lancaster
5902767921961
wym. 160 x 80 cm, III kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,28 m² 317,44 zł/opak. 

248 zł/m2
Gres Flamestone
5907180100719
wym. 160 x 80 cm, IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 2,56 m² 737,28 zł/opak.

288 zł/m2

Gres Suntu mat 
5907180112286
wym. 160 x 80 cm 
IV kl. ścieralności
mrozoodporny 
rektyfikowany  
opak. 2,56 m² 
737,28 zł/opak.

288 zł/m2

Gres Stainstone metal
5907180100726
wym. 160 x 80 cm 
 IV kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 2,56 m² 737,28 zł/opak.

288 zł/m2

Gres Loomstone mat
5907180100733
wym. 160 x 80 cm 
IV kl. ścieralności
mrozoodporny
rektyfikowany  
opak. 2,56 m² 737,28 zł/opak.

288 zł/m2
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Gres Bianco Carrara
5907774307999
wym. 119,5 x 60 cm, II kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,434 m² 183,55 zł/opak.

128 zł/m2

Gres Toronto
5902767920568

wym. 120 x 60 cm 
III kl. ścieralności

mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m² 227,52 zł/opak.

158 zł/m2

Gres Logan snow
5902767920551

wym. 120 x 60 cm, III kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 227,52 zł/opak.

158 zł/m2

Gres Topas light polerowany
5902767921794

wym. 120 x 60 cm, III kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany  
opak. 1,44 m² 213,12 zł/opak.

148 zł/m2

Gres Lomero white polerowany
5907180100443 
wym. 120 x 60 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany  
opak. 1,44 m² 184,32 zł/opak.

128 zł/m2

Gres Golden Sky polerowany
5902767922418 

wym. 120 x 60 cm, III kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m² 227,52 zł/opak.

158 zł/m2

Gres Lomero white mat
5907180100573 
wym. 120 x 60 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m² 169,92 zł/opak.

118 zł/m2
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Dzwonisz 
i kupujesz!

Zakupy 
przez telefon Gres Sepia Grigio

5903313323437
wym. 119,7 x 59,7 cm
IV kl. ścieralności
mrozoodporny 
rektyfikowany
Gres Sepia Grafit
5903313323413 
III kl. ścieralności
opak. 1,43 m²
128,67 zł/opak.

89,98 zł/m2

Gres Luna anthracyt lappato
5908283539017
Gres Luna grey lappato
5908283539024 
wym. 120 x 60 cm
III kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m² 155,52 zł/opak.

108 zł/m2

Gres Pulpis Grey
5907774307968 
wym. 119,5 x 60 cm 
II kl. ścieralności  
rektyfikowany 
mrozoodporny 
opak. 1,434 m² 
197,89 zł/opak.

138 zł/m2

Gres Tendia polerowany
5907180112293 
wym. 120 x 60 cm
IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany  
opak. 1,44 m² 227,52 zł/opak.

158 zł/m2

Gres Sofya
5908283539062 

wym. 119,7 x 59,7 cm
II kl. ścieralności

 mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m² 198,72 zł/opak.

138 zł/m2

Gres Belsize miel
8430615084225
wym. 120 x 60 cm, IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany
Gres Belsize natural
8430615084218 III kl. ścieralności
opak. 1,44 m² 198,72 zł/opak.

138 zł/m2

Gres Marmo silver
5907774307593 
wym. 120 x 60 cm, II kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 213,12 zł/opak.

148 zł/m2

Gres Spinstone polerowany
5907180100788
wym. 120 x 60 cm, IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany  
opak. 1,44 m² 227,52 zł/opak.

158 zł/m2

Gres Erato Luxo polerowany
5907180100214
wym. 120 x 60 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 241,92 zł/opak.

168 zł/m2
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na castorama.pl

Zamów 
i odbierz

za 2 godziny

Gres Araka blue polerowany
5907180112453 

wym. 120 x 60 cm
IV kl. ścieralności

mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m² 227,52 zł/opak.

158 zł/m2

Gres Kindstone polerowany
5907180112767 

wym. 120 x 60 cm
IV kl. ścieralności

mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 227,52 zł/opak.

158 zł/m2

Gres Espel blue polerowany
5907180112750 

wym. 120 x 60 cm  
IV kl. ścieralności

mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m² 227,52 zł/opak.

158 zł/m2

Gres Ninan blue polerowany
5907180112460
wym. 120 x 60 cm
IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m² 227,52 zł/opak.

158 zł/m2

Gres Copper lappato
5907774307975 

wym. 119,5 x 60 cm
III kl. ścieralności, mrozoodporny 

rektyfikowany 
opak. 1,434 m² 197,89 zł/opak.

138 zł/m2

Gres Metal Iron
8435311508143 
wym. 120 x 60 cm 
opak. 1,44 m² 227,52 zł/opak.

158 zł/m2

Gres Metalic Rug
5908283539031 

wym. 119,5 x 60 cm 
II kl. ścieralności

mrozoodporny
rektyfikowany 

opak. 1,44 m² 
227,52 zł/opak.

158 zł/m2
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Gres imitujący beton to idealne rozwiązanie do wnętrz loftowych i industrialnych, wprowadzające zimny, wręcz 

sterylny klimat. Jest odporny na uszkodzenia, zabrudzenia oraz tarcie, dlatego szybko docenimy jego wartości 

użytkowe.  Gres imitujący marmur doda wnętrzu ekskluzywności, zachwycając bogatą, niepowtarzalną fakturą.  

Gres beton, marmur

na castorama.pl

Zamów 
z dostawą

Gres Sepia graphite
5903313307697
wym. 79,7 x 79,7 cm, III kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany
Gres Sepia grigio
5903313308236  
wym. 79,7 x 79,7 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,27 m² 81,25 zł/opak.  

63,98 zł/m2

Gres Kontainer anthracite
3663602687894 
wym. 79,7 x 79,7 cm, III kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,27 m² 88,87 zł/opak.

69,98 zł/m2

Gres Stain mat
5907180112415 
wym. 80 x 80 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany  
opak. 1,28 m² 291,84 zł/opak.

228 zł/m2

Gres Endur lappato
5907180112408 
wym. 80 x 80 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany  
opak. 1,92 m² 291,84 zł/opak.

228 zł/m2

Gres Kontainer grey
3663602687986 
wym. 79,7 x 39,7 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,27 m² 101,57 zł/opak.

79,98 zł/m2
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Gres Odys light grey polerowany
5907180137487 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 118,05 zł/opak.

81,98 zł/m2

Gres Art grys struktura
5904584147197
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany, antypoślizgowość R10
opak. 1,08 m² 59,38 zł/opak.

54,98 zł/m2

Gres Porto lappato
5902767921770
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m² 136,77 zł/opak.

94,98 zł/m2

Gres Terrazzo Rich
5902767922500
wym. 60 x 60 cm, III kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany  
opak. 1,44 m² 128,13 zł/opak. 

88,98 zł/m2

Gres Fashin Milano
5907180112309
Gres Fashin Torino
5907180112316 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 184,32 zł/opak.

128 zł/m2
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na castorama.pl

Zamów 
i odbierz

za 2 godziny

Gres Metalized grey
3663602687849 
wym. 59,7 x 59,7 cm, IV kl. ścieralności, rektyfikowany 
opak. 1,43 m² 128,67 zł/opak.

89,98 zł/m2

Gres Patchwork 
Hexagon multikolor

5901503216545
Gres Patchwork 

Hexagon grey
5901503216538

wym. 60 x 60 cm
IV kl. ścieralności

mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 97,89 zł/opak. 

67,98 zł/m2

Gres Jack dore
8432688024313 
wym. 58,5 x 58,5 cm
III kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany
Gres Jack silver
8432688024306 
wym. 58,5 x 58,5 cm
IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,71 m² 184,68 zł/opak.

108 zł/m2

Gres Chromatic
5904584137419
wym. 59,8 x 59,8 cm, kolor grafit
IV kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany  
opak. 1,07 m² 64,18 zł/opak.

59,98 zł/m2

Gres Sepia graphite
5903313310031
wym. 59,7 x 29,7 cm, III kl. ścieralności, rektyfikowany
Gres Sepia grigio
5903313310017
wym. 59,7 x 29,7 cm, IV kl. ścieralności, rektyfikowany
opak. 1,42 m² 72,39 zł/opak.

50,98 zł/m2

Gres Metal ID light grey
3663602677079 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności  
opak. 1,08 m² 53,98 zł/opak.

49,98 zł/m2

Gres Kontainer anthracite
3663602687900
wym. 59,7 x 59,7 cm, III kl. ścieralności, rektyfikowany 
opak. 1,43 m² 71,47 zł/opak. 

49,98 zł/m2
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Gres Lomero white mat
5907180100610
wym. 60 x 60 cm 
IV kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 74,85 zł/opak.

51,98 zł/m2

Gres Siena
8431784118391 
wym. 44 x 44 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,37 m² 189,06 zł/opak.

138 zł/m2

Gres Sidamo polerowany
5907180112323
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 143,97 zł/opak.

99,98 zł/m2

Gres Lasa gold polerowany
5902767922517
wym. 60 x 60 cm, III kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m² 128,13 zł/opak.

88,98 zł/m2

Gres Mavros bianco lappato
5907180112583 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 169,92 zł/opak.

118 zł/m2

Gres Ultimate Marble black mat
3663602678960 
wym. 60 x 60 cm, II kl. ścieralności, rektyfikowany 
opak. 1,08 m² 62,64 zł/opak.

58 zł/m2

Gres Ultimate Marble polerowany crema marfil
3663602678946 

wym. 59,5 x 59,5 cm, IV kl. ścieralności, rektyfikowany 
opak. 1,08 m² 84,78 zł/opak.

79,98 zł/m2

Gres Mavros nero polerowany
5907180130594
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany  
opak. 1,44 m² 169,92 zł/opak. 

118 zł/m2
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na castorama.pl

Zamów 
i odbierz

za 2 godziny

Gres Unique polerowany
5907180135889
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności, rektyfikowany, mrozoodporny 
opak. 1,44 m² 184,32 zł/opak.

128 zł/m2

Gres Tanish mat 
5904584150364 
wym. 59,8 x 59,8 cm
IV kl. ścieralności, rektyfikowany 
opak. 1,07 m² 74,88 zł/opak.

69,98 zł/m2

Gres Melfi polerowany
5907180112439 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 198,72 zł/opak.

138 zł/m2

Gres Pacific polerowany 
5907180135896 
wym. 60 x 60 cm 
opak. 1,44 m² 184,32 zł/opak.

128 zł/m2

Gres Terimi Notte lappato
5907180112279 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 143,97 zł/opak.

99,98 zł/m2

Gres Mongo polerowany
5907180112385 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 198,72 zł/opak.

138 zł/m2

Gres Conex blue polerowany
5907180111654 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 184,32 zł/opak.

128 zł/m2

Gres Basti beige polerowany
5907180136510 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 128,13 zł/opak.

88,98 zł/m2
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Gres Adok blue lappato
5907180112477  

wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 198,72 zł/opak.

Gres Terimi Luce lappato
5907180112262 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 143,97 zł/opak.

99,98 zł/m2

Gres Frono brown polerowany
5907180111661 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 184,32 zł/opak.

128 zł/m2

Gres Conex grey polerowany
5907180111647 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 184,32 zł/opak.

128 zł/m2

Gres Korio polerowany
5907180112361 

wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 198,72 zł/opak.

138 zł/m2
138 zł/m2

Gres Cancio niebieski polerowany
5907180112743 

wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 198,72 zł/opak.

138 zł/m2

Gres Monteo polerowany
5907180137579 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 184,32 zł/opak.

128 zł/m2

Gres Terimi polerowany
5907180112521 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,44 m² 143,97 zł/opak.

99,98 zł/m2
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Gres stylizowany na deski drewniane to połączenie piękna i odporności. Do wnętrza wprowadzi ciepło koloru 

i faktury drewna. Dzięki obróbce technicznej płytka gresowa zyskuje trwałość i odporność, więc skutecznie opiera 

się wszelkim uszkodzeniom mechanicznym, służąc nam przez wiele lat.

Gres drewno

Dzwonisz 
i kupujesz!

Zakupy 
przez telefon

Gres Erdo szary
5902683176759 
wym. 60 x 17,5 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny 
Gres Erdo brązowy 
5902683176735
wym. 60 x 17,5 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny  
opak. 1,05 m² 52,48 zł/opak.

49,98 zł/m2

Gres Santiago ochra
5902610580079
Gres Santiago grys
5902610581809 
wym. 60 x 20 cm, III kl. ścieralności, mrozoodporny 
opak. 1,2 m² 65,98 zł/opak.

54,98 zł/m2

Gres Alcantara bianco 
5900139089882 
wym. 60 x 20 cm
V kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,2 m² 65,98 zł/opak.

54,98 zł/m2

Gres Abrigo
5902683172959 
kolor jasny beżowy, wym. 60 x 20 cm, IV kl. ścieralności 
5902683172966
kolor ciemny beżowy, wym. 60 x 20 cm, IV kl. ścieralności  
5902683172973 
kolor ciemny brąz, wym. 60 x 20 cm, III kl. ścieralności 
opak. 1,44 m² 76,29 zł/opak.

52,98 zł/m2
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Gres Inwood caramel
8021122921099

wym. 100 x 15 cm, V kl. ścieralności, mrozoodporny 
opak. 1,23 m² 169,74 zł/opak.

Gres Inwood sky
8021122921129

wym. 100 x 15 cm, V kl. ścieralności, mrozoodporny 
 138 zł/m², opak. 1,23 m² 169,74 zł/opak. 

138 zł/m2

Gres Walnut white
5908283539086 
wym. 119,5 x 29,7 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,8 m² 230,40 zł/opak.

128 zł/m2

Gres Hitte honey 
5902510809621 
wym. 80 x 17,5 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany 
Gres Hitte gris 
5902510809645 
Gres Hitte marrone 
5902510809669 
wym. 80 x 17,5 cm, III kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,4 m² 88,17 zł/opak.

62,98 zł/m2

Gres Daring ecru 
8021122936185 
wym. 120 x 24 cm, V kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany
Gres Daring honey 
8021122936208 
wym. 120 x 24 cm, IV kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 1,16 m² 160,08 zł/opak.

138 zł/m2

Gres Sigurd wood grey
5901503218754 
Gres Sigurd wood honey
5901503218716
Gres Sigurd wood brown
5901503218693
wym. 120 x 30 cm
IV kl. ścieralności, mrozoodporny
opak. 1,44 m² 118,05 zł/opak.

81,98 zł/m2

Gres Uppsala natural 
8435161347329 
wym. 120 x 20 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 0,95 m² 140,60 zł/opak.

148 zł/m2
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Gres z ciekawym wzorem, ze zdecydowanymi, mocnymi kolorystycznymi akcentami zawsze wypada wzorowo. 

Przyciąga wzrok, buduje wrażenie przestrzenności i stanowi oryginalny element dekoracyjny w pomieszczeniu.

Gres z wieloelementowymi wzorami dobrze sprawdzi się na mniejszych powierzchniach – jednej ścianie lub kawałku 

podłogi. Ten spokojniejszy z delikatnym wzorem można kłaść na większych powierzchniach.   

Gres multikolor

na castorama.pl

Zamów 
z dostawą

Gres Hydrolic
3663602677659 
wym. 20 x 20 cm, IV kl. ścieralności
opak. 1 m² 99,98 zł/opak.
dostępne różne wzory 

99,98 zł/m2

Gres Heritage
8430615068416 kolor czarny
8430615065682 mix
wym. 33,15 x 33,15 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny
opak. 1,32 m² 142,56 zł/opak.

108 zł/m2

Gres Dakhla Aqua
8431784116359 
wym. 31 x 31 cm, III kl. ścieralności
opak. 0,86 m² 135,88 zł/opak.

158 zł/m2

Gres szkliwiony Circle Black
8431784116076 
wym. 31 x 31 cm, III kl. ścieralności 
mrozoodporny
opak. 0,86 m² 135,88 zł/opak.

158 zł/m2

Gres Hex Snow
8431784115550
wym. 51 x 26,5 cm, mrozoodporny, IV kl. ścieralności
Gres Hex Black
8431784115512 
wym. 51 x 26,5 cm, mrozoodporny, III kl. ścieralności 
opak. 0,95 m² 131,10 zł/opak.

138 zł/m2

Gres Konkrete anthracite 
3663602849667 
wym. 20 x 20 cm, II kl. ścieralności 
opak. 1,36 m² 95,17 zł/opak.

69,98 zł/m2

Gres Barcelona arch
8432597139344
wym. 25 x 25 cm, III kl. ścieralności, mrozoodporny
opak. 1 m² 118 zł/opak.

118 zł/m2
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WIELKI FORMAT TO:  
• TECHNOLOGIA ŻELOWA  
 LUB PODWÓJNA MOC WŁÓKIEN  
• TECHNOLOGIA CERAMICZNA 

ATLAS Plus to podwójna moc włókien
Technologia podwójnych włókien zastosowana w kleju ATLAS Plus  
to mieszanka włókien polipropylenowych i celulozowych.

Włókna polipropylenowe są materiałem o bardzo wysokiej odporności 
chemicznej. Są hydrofobowe, praktycznie nienasiąkliwe, a zatem odporne  
na porażenie mikrobiologiczne. Włókna polepszają właściwości 
mechaniczne zaprawy.

Włókna celulozowe mają istotny wpływ na właściwości robocze zaprawy  
– poprawiają reologię zapraw, ograniczają ich spływ, wydłużają czas  
otwarty i zwiększają zwilżalność podłoża.  
 
Poprawiają  parametry techniczne, takie jak przyczepność do podłoża  
czy wytrzymałość. Klej do pracy już od 1°C.

Żel krzemianowy posiada wyjątkową zdolność wiązania wody  
w zaprawie. Dzięki odpowiedniej gospodarce wodą, która jest 
konieczna do zakończenia procesu wiązania, klej żelowy gwarantuje 
pełną przyczepność do podłoży o różnym stopniu chłonności. 

Wykorzystanie technologii żelu krzemianowego to korzyści:

•    klejenie w wysokich temperaturach – nawet do 35°C,

•     możliwość przyklejenia okładzin każdego typu, zarówno  
nasiąkliwych, jak i nienasiąkliwych,

•     konsystencja kleju dostosowana do indywidualnych preferencji 
wykonawcy i potrzeb wynikających z konkretnego zastosowania, 

•     pełen rozpływ zaprawy klejącej pod płytkami, nawet przy  
płytkach megaformatu (do 5 m2),

•     bezpieczne przyklejanie okładzin na podłożach narażonych 
na bezpośrednie nasłonecznienie, zarówno w trakcie prac 
glazurniczych, jak i podczas wiązania zaprawy klejącej.

ATLAS Geoflex to innowacyjna technologia 
żelu krzemianowego 

ATLAS Fuga Ceramiczna to najbardziej 
plamoodporna fuga na rynku*

*wg wewnętrznych testów najbardziej popularnych na rynku fug cementowych

Plamoodporność określa podatność fugi na przebarwienie  
na skutek oddziaływania substancji (np. kawy, ketchupu, jodyny, 
oliwy z oliwek, czerwonego wina, soku), która wnika w strukturę 
fugi lub przebarwia tylko jej powierzchnię. W zależności od typu 
zabrudzenia i czasu jego zalegania na powierzchni spoiny możemy 
zaobserwować, czy na powierzchni fugi powstają przebarwienia.  
Na Fudze Ceramicznej ATLAS po umyciu nie ma przebarwień, nawet 
po rozlaniu atramentu! Ekstremalnie wysoka odporność na plamy 
Fugi Ceramicznej jest bezpośrednio związana z jej wyjątkowo niską 
nasiąkliwością, bardzo wysoką hydrofobowością i odpornością  
na szorowanie. Idealna do płytek wielkiego formatu!

1

3

2

1   Klej Atlas Plus Nowy 20 kg 
5905400488562 
2,25 zł/kg

44,98 zł
2   Klej Geoflex Ultra 22,5 kg 

5905400358421  
2,53 zł/kg

56,98 zł
3   Fuga ceramiczna Atlas 2 kg 

5905400572698  
15,99 zł/kg

31,98 zł

gresdrzwi, podłogi i gresy 2021

114 115

https://www.castorama.pl/result/?q=416933+415995+418643


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. Dostępność niektórych produktów może być ograniczona tylko do wybranych sklepów lub na zamówienie klienta (szczegółowe informacje o dostępności 
produktów znajdują się na www.castorama.pl). Sprzedawca informuje, że zdjęcia umieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących się  
w sprzedaży. Informacje przedstawione w katalogu zachowują ważność od 1.11.2021 r. do 30.11.2021 r. lub do wyczerpania zapasów, lub wycofania produktu ze sprzedaży  
– jeśli nastąpi to wcześniej.

W Castoramie oferujemy produkty, które zawierają drewno i papier certyfikowane w systemach certyfikacji  
wyznaczających standardy odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Wybierając produkty oznaczone logo FSC®  
albo PEFCTM, pomagasz dbać o środowisko oraz wspierasz rozwój i ochronę obszarów leśnych.

ODPOWIEDZIALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI

Znajdź nas na 

Gres Kensington beige
5900144010024 
wym. 59,8 x 9,8 cm, IV kl. ścieralności 
mrozoodporny, rektyfikowany 
opak. 0,41 m² 30,74 zł/opak.
5902610580116
wym. 89,8 x 14,8 cm 
 79,98 zł/m² opak. 1,06 m² 84,78 zł/opak.
5902610580093 
wym. 119,8 x 19,8 cm 
 89,98 zł/m² opak. 1,19 m² 107,08 zł/opak.

74,98 zł/m2

https://www.castorama.pl/result/?q=418600+418599+418598



