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i 11 rozmiarach

URODZINY

20%

rabatu na wszystkie
zasłony przy zakupie
dowolnego karnisza**

19,98 zł

26,98

49,98 zł
Zasłona Hiva
3663602683988
140 x 260 cm, musztardowa
dostępne inne elementy serii

Roleta dzień/noc Elin
3663602664444
36,5 x 140 cm, popiel

Najniższe ceny
w prezencie

na kartę
przy zakupie
5 l farby*

20 zł
na kartę
przy zakupie
5 l farby**

46,98 zł

Farba Dulux Ściany
i Sufity, 2,5 l
5904078208441
18,79 zł/l

49,98 zł

61,98 zł

Karnisz pojedynczy Verdi
5907550574126
160 cm, satyna
dostępne inne elementy serii

20 zł

54,98 zł

Farba Smart Ceramic Bondex
kapryśna beza, 2,5 l
5904000043911
24,79 zł/l

Farba biała Dekoral
Ściany i Sufity, 10 l + 20%
5904000030492
4,58 zł/l

50%

rabatu na drugie
opakowanie oczek
oświetleniowych*

5,48 zł
Żarówka LED OSRAM A60,
E27, 2700 K, 806 lm, 8,5 W
4052899326842
dostępne także
A75 10 W - 6,48 zł
oraz A100 13 W - 7,48 zł

dostępny
w 5 kolorach
i 5 rozmiarach

49,98 zł
12,98 zł

Oczko LED 8,5 cm
345 lm 3000 K
satyna, chrom, białe
5059340157450

Oczko GU10

345 lm, 2700 K
białe, czarne, chrom
ściemnialne, 3 szt.
5059340157481

79,98

59,98 zł

Dywan Bella

5907736272457
53 x 80 cm, szary

*Przy zakupie oczka, wielopaku oczek lub oprawy oświetleniowej na drugi tańszy produkt otrzymasz 50% rabatu. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych
Castorama, Castorama Smart i Brico Depot od dnia 1.09 do 19.09.2021 r lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach Castorama i na stronie castorama.pl.
**Przy zakupie dowolnego karnisza 20% rabatu na wszytkie zasłony. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Castorama, Castorama Smart i Brico Depot
od dnia 1.09 do 19.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach Castorama i na stronie castorama.pl.

2

Kup produkt i zagraj

158 zł

Impregnat do drewna
Drewnochron Extra, 9 l
5904000005889
17,56 zł/l

1 zł

za zestaw pędzli
przy zakupie
impregnatu***

89,98 zł

Farba biała Tikkurila
super white, 10 l + 10%
6408070105832
8,18 zł/l

*Przy zakupie min. 5l dowolnej farby kolorowej Bondex Smart Ceramic klient otrzymuje kartę podarunkową o wartości 20 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Castorama od dnia 01.09.2021
do 19.09.2021r lub do wyczerpania zapasów produktów lub kart podarunkowych. Regulamin dostępny w sklepach Castorama i na castorama.pl.
**Przy zakupie minimum 5 l (2 x 2,5 l lub 1 x 5 l) farby kolorowej Dulux Ściany i Sufity klient otrzymuje kartę podarunkową o wartości 20 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Castorama,
Castorama Smart i Brico Depot od 1.09 do 19.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów produktów lub kart podarunkowych. Regulamin dostępny w sklepach Castorama i na stronie castorama.pl.
***Przy zakupie impregnatu do drewna Drewnochron Extra 9 l, 11 l klient otrzymuje zestaw pędzli do lazury Diall 4 szt. za 1 zł. Akcja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Castorama, Castorama Smart
i Brico Depot od dnia 1.09 do 19.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach Castorama i na stronie castorama.pl.

Zrób zakupy, zarejestruj paragon i graj o wymarzone nagrody.
Rejestracja paragonów przez aplikację mobilną Castorama lub na stronie www.loteria-castorama.pl od 1.09 do 19.09.2021 r.
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URODZINY

Najniższe ceny
w prezencie
198

178 zł

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

15,98 zł/m²

Panel podłogowy
Dąb Barrow AC4

69,98 zł/m

3663602666493
gr. 7 mm, opak. 2,47 m2
39,47 zł/opak.

2

19,98 zł/m

2

klamka z szyldem
drzwiowym w cenie

5907555420954
gr. 8 mm, opak. 2,22 m2 44,36 zł/opak.

2

Panel podłogowy Dąb Brandon
Szary AC4
3663602666646
gr. 8 mm, 4 V-fuga
opak. 2,22 m2 66,56 zł/opak.

328 zł
wodoodporny

Panel podłogowy
Dąb Pedro AC5

4003992570922
gr. 8 mm, 4 V-fuga, szer. deski 280 mm
opak. 2,158 m2 101,39 zł/opak. 129,44 zł

4

99,98 zł/m

Deska trójwarstwowa
Jesion Biały 1-lamelowa

5906737978818
wym. 14 x 130 x 1092 mm, lakier
opak. 0,99 m2 98,98 zł/opak.

Kup produkt i zagraj

Skrzydło drzwiowe
Toreno**

5902398978433
kolor biały
szer. 60, 70, 80, 90 cm
pełne, pokojowe, z podcięciem
wentylacyjnym
5900378204589
przesuwne: pełne, pokojowe
szer. 80, 90 cm 498 zł

Skrzydło drzwiowe Toreno

5908443150908
kolor dąb silver, szer. 60, 70, 80, 90 cm
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym

kompletny
zestaw
z ościeżnicą
i okuciami
przenikalność
cieplna
1,8 W/m2K
20 rat*

RS

R

2

2

248 zł

Skrzydło drzwiowe
Trame**

konstrukcja
modułowa

29,98 zł/m

przy zakupie skrzydła
Toreno i ościeżnicy***

298 zł
5900378207870
kolor biały
szer. 60, 70, 80, 90 cm
pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym
5900378207917
przesuwne: pełne, pokojowe
szer. 80, 90 cm 478 zł

Panel podłogowy
Dąb Viera naturalny AC4

46,98 zł/m

oszczędzasz

Panel podłogowy winylowy SPC
Dąb Desert, Sandstone
5901592242678
5901592242784
wym. 192 x 1230 mm, gr. 4,5 mm
montaż na click, kl. 34
opak. 1,74 m2 121,77 zł/opak.

59,98

50 zł

konstrukcja
modułowa

O 0%

1098 zł

Drzwi zewnętrzne Zitron

5907803993353
kolory: biały, antracyt, orzech
szer. 80, 90 cm, gr. skrzydła 55 mm

*Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.
**Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.
***Przy zakupie skrzydła drzwiowego Toreno dąb silver oraz ościeżnicy stałej lub regulowanej otrzymasz klamkę z szyldem drzwiowym w cenie. Oszczędzasz 50 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie
w sklepach stacjonarnych od 1.09 do 19.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Zrób zakupy, zarejestruj paragon i graj o wymarzone nagrody.
Rejestracja paragonów przez aplikację mobilną Castorama lub na stronie www.loteria-castorama.pl od 1.09 do 19.09.2021 r.

5

24

URODZINY

Najniższe ceny
w prezencie

24,98

44,98

34,98 zł/m²

Gres Lefkada Lapato 60 x 60 cm

5901503216224 jasny szary
5901503216231 ciemny szary
5901503215524 dekor carpet
IV kl. ścieralności, mrozoodporny
rektyfikowany
opak. 1,44 m2 50,37 zł/opak. 64,77 zł

39,98

29,98 zł/m

2

19,98 zł/m

5902627437120 beige
5902627437113 cream
opak. 1,5 m2 29,97 zł/opak. 37,47 zł
5902627437144 dekor
opak. 1,5 m2 26,98 zł/m2
40,47 zł/opak.

2

Gres Robin 59,8 x 18,5 cm

Glazura Tallia 40 x 25 cm

5901771028048 grey
IV kl. ścieralności
5901771028024 brown
III kl. ścieralności
mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1 m2 29,98 zł/opak. 39,98 zł

34,98 zł/m²

78,98

54,98 zł/m

duży format

2

Glazura Bhilai 60 x 30 cm
5036581067632 light grey
5036581067649 grey
opak. 1,44 m2 50,37 zł/opak.
5036581067656 dekor
49,98 zł/szt.

Gres Sepia 119,7 x 59,7 cm

5903313323437 grigio
5903313323413 grafit
IV kl. ścieralności, mrozoodporny
rektyfikowany, opak. 1,43 m2
78,62 zł/opak. 112,94 zł

23,98 zł/m

Glazura Perouso 60 x 29,7 cm

2

3663602881292 white
opak. 1,25 m2 29,97 zł/opak.
3663602881308 white, decor
49,98 zł/m2, opak. 1,25 m2 62,48 zł/opak.

duży format

89,98 zł/m

158

2

2

Gres polerowany Monteo 60 x 60 cm
5907180137579
mrozoodporny, IV kl. ścieralności
rektyfikowany
opak. 1,44 m2 129,57 zł/opak. 155,52 zł

6

108 zł/m

Gres Toronto 120 x 60 cm

5902767920568
III kl. ścieralności, mrozoodporny, rektyfikowany
opak. 1,44 m2 155,52 zł/opak. 227,52 zł

Kup produkt i zagraj

49,98

39,98 zł/m

2

54,98

44,98 zł/m

2

Glazura Lomero 60 x 30 cm

5907180111708 white
5907180111715 white form
opak. 1,44 m2 64,77 zł/opak. 79,17 zł

Glazura Phonique Paradyż 60 x 30 cm
5902610511158 bianco
5902610511189 grys
opak. 1,44 m2 57,57 zł/opak. 71,97 zł

Dekor Phonique 30 x 60 cm

3663602302988 grys patchwork
19,98 zł/szt.

Zrób zakupy, zarejestruj paragon i graj o wymarzone nagrody.
Rejestracja paragonów przez aplikację mobilną Castorama lub na stronie www.loteria-castorama.pl od 1.09 do 19.09.2021 r.
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200 zł

URODZINY

oszczędzasz,
kupując
w zestawie**
miska
bezkołnierzowa
ułatwiająca
20 rat*
czyszczenie

168

5-funkcyjna
słuchawka
lat

i

wa

ra n c

j

wa

g

j

g

g

ra n c

Kolumna prysznicowa
Orinoco Genesis z baterią
termostatyczną

zestaw

5901912897571
czarny mat, deszczownica
o śr. 20 cm, dostępna także w kolorze
chrom

Zestaw podtynkowy WC System Jabi

ra n c

Przenośna płyta indukcyjna

j

158 zł

5059340127422
sterowanie dotykowe, wyświetlacz cyfrowy

20 rat*

198

Bateria umywalkowa
Teesta M
3663602333500
czarna, dotępne
inne elementy serii

Miska WC Jabi

RS

R

298 zł

646 zł

118 zł

lat

i

O 0%

lat

wa

z witryną

bateria
termostatyczna

i

R

RS

Najniższe ceny
w prezencie

4 szuflady
O 0%

698

598 zł
zestaw

3663602690719, 398 zł
deska duroplast wolnoopadająca z szybkim
demontażem

filtr aluminiowy
przeciwtłuszczowy
z możliwością mycia
w zmywarce

Zestaw mebli kuchennych Como

5902012163436
dł. zestawu 2 m, zestaw zawiera szafki stojące:
80 cm zlewozmywakowa, 40 cm z szufladami, 80 cm;
wiszące: 80 cm z witryną, 40 cm, 80 cm
20 rat*

Stelaż podtynkowy WC System

RS

R

5901771025153, 448 zł
przycisk czarny mat, dostępny także chrom

328

278 zł

O 0%

bezpieczne szkło
hartowane
8 mm

**Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych
od 1.09 do 19.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Okap teleskopowy

8690842337680
inox, szer. 60 cm, oświetlenie LED
maks. wydajność 291 m3/h
głośność 63 dB

20 rat*

lakierowana

RS

O 0%

328 zł
zestaw

Szafka z umywalką
Bloom 50 cm

5906365418700
wym. 51,7 x 40,5 x 54,5 cm
dostępny również słupek

Kabina 5-kątna Diamond Black
90 x 90 cm x 200 cm

5903205761118
szkło transparentne, profile w kolorze czarnym
dostępne także w kolorze chrom

Zestaw prysznicowy Start New
4005176719660
dostępny także zestaw wannowy
4005176719677

Brodzik akrylowy Lena 5-kątny
5902627755361
wym. 90 x 90 x 12 cm 528 zł

*Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

8

Kup produkt i zagraj

lat

54,98 zł
zestaw

Zestaw koszy
do segregacji 3 x 25 l

5905197985749
dostępny także zestaw 5 x 25 l

648 zł

RS

wa

g

zestaw

828 zł

20 rat*

R

498 zł

O 0%

ra n c

j

zestaw

Zlew Franke z baterią i dozownikiem
7612986087413
wym. 62 x 50 cm, syfon w komplecie
onyx, dostępny także orzech
7612986087307

O 0%

i

j

i

g

ra n c

R

wa

biały i czarny
dekor
w zestawie

RS

R

20 rat*

lat

ciche
domykanie

714

578 zł

Blat drewniany dębowy
5903246290530
wym. 300 x 60 x 3,7 cm

*Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

Zrób zakupy, zarejestruj paragon i graj o wymarzone nagrody.
Rejestracja paragonów przez aplikację mobilną Castorama lub na stronie www.loteria-castorama.pl od 1.09 do 19.09.2021 r.
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Najniższe ceny
w prezencie

URODZINY

lat

20 rat*

R

RS

ra n c

10%

j

i

g

wa

matowe
wykończenie

rabatu na rury
odprowadzające
spaliny
i akcesoria**

lat

ra n c

cichy

j

i

lat

Grzejnik aluminiowy Kraft
10 elementów
5900308751527
wym. 70 x 57,6 cm, moc 776 W
podłączenie boczne

a

wa

ra n c

Kocioł gazowy kondensacyjny
Cares Premium 24 EU2

z b i o r ni

k

5906489952883
wym. 60 x 60 cm, moc 831 W
podłączenie boczne
dostępne inne rozmiary

kompaktowe
wymiary

cji

Grzejnik stalowy Unique+ C22

198 zł
g

5059340010960
wym. 105 x 45 cm
moc 438 W, podłączenie
dolne, dostępne również
inne kolory i rozmiary

188 zł

n

248 zł

Grzejnik łazienkowy
Duala

2598 zł

waran
ag

lat

308

j

i

g

wa

O 0%

248 zł

Elektryczny podgrzewacz
wody Ecofix 50 V EU2 50 l

5414849692503
wym. 57,3 x 45 x 48 cm
moc 1200 W, orientacja pionowa

3234090853858
wym. 81 x 45 x 36 cm
regulacja mocy 5,5 kW - 23 kW
sprawność 108,3 %
orientacja pionowa
**Przy zakupie wybranego kotła otrzymasz 10% rabatu na wybrane rury odprowadzające spaliny i akcesoria.
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 23.06 do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl.

10
%
rabatu

na termostaty
i akcesoria
montażowe*

1,68 zł/m.b.
Rura wielowarstwowa PE-Xb/AL/PE-RT
3663602235934
gr. 2 mm, dł. 100 m, śr. 16 mm, 168 zł/rolka

lat

ra n c

j

i

g

wa

99,98 zł/m

118 zł

2

Mata grzejna pod płytki 1 m 150 W
2

3663602690047

298 zł

dostępna również
Mata grzejna pod podłogę drewnianą

Grzejnik łazienkowy Piatto

5907710981580
wym. 72,6 x 43 cm, moc 326 W, podłączenie dolne
boczne, dostępne inne kolory i rozmiary

3663602690122
opak. 10 m2, 848 zł

Termostat LCD

3663602690146
do wszystkich systemów ogrzewania
podłogowego Blyss, zakres regulacji
temperatury od +5°C do +40°C, tryb
wakacyjny, tygodniowy regulator
czasowy, czujnik otwartych okien

*Przy zakupie wybranej maty grzejnej 10% rabatu na termostaty i akcesoria montażowe. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach
stacjonarnych od 1.09 do 10.10.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl.

7,48 zł

Rura PP-R 20 mm, PN 20, 3 m.b.
5907732049626
dostępne różne średnice

15,98 zł
Ekogroszek Niedźwiedź 20 kg
5902596123949
wartość opałowa 26 MJ/kg
granulacja 5-25 mm
799 zł/tona

16,98 zł
Pellet drzewny premium 15 kg
5902768222241
wartość opałowa 17 MJ/kg
granulacja 6 mm
1131 zł/tona

*Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

10

Kup produkt i zagraj

Zrób zakupy, zarejestruj paragon i graj o wymarzone nagrody.
Rejestracja paragonów przez aplikację mobilną Castorama lub na stronie www.loteria-castorama.pl od 1.09 do 19.09.2021 r.
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Najniższe ceny
w prezencie

URODZINY

298 zł

96 zł

zestaw

7,98 zł

5908305663522

1 Wiertarka udarowa

4052396058840
dostępne inne pojemności i kolory

3663602628071
moc 600 W, 0-3000 obr./min
0-48 000 udr./min 118 zł

2 Szlifierka kątowa

22,98 zł

4
3**

Pojemnik Kaze 43 l

3663602763154
dostępne inne pojemności

innowacyjny
system
szybkiego
montażu
na nity

3663602763246

**Kupując cztery produkty z serii Kaze, klient zapłaci tylko za trzy, czwarty najtańszy otrzyma
w cenie. Pełna lista produktów objętych promocją w regulaminie. Promocja obowiązuje
wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 1.09 do 19.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

oszczędzasz,
kupując dwie
skrzynki*

Regał metalowy malowany
5907666213827
180 x 75 x 40 cm, 5 półek
montaż na wcisk

20 rat*

R

RS

lat

Skrzynka z tacką Formula
RS 600 Carbo
wa

g

Stwórz swój wymarzony projekt
mebleatomia.castorama.pl

89,98 zł

158 zł

j
ra n c

i

dostępne inne wymiary

Regał metalowy ocynkowany
Exa 250 kg
3663602991397
wym. 180 x 90 x 45 cm, 5 półek
z płyty wiórowej, ocynkowany
dostępne inne wymiary

3

20 zł

zestaw

11,98 zł

3

3663602798644
12 V, 1 x 1,5 Ah Li-Ion
0-700 obr./min 158 zł

69,96 zł

Pokrywka Kaze

1

3 Wiertarkowkrętarka

3663602795438
moc 750 W, 12 000 obr./min
śr. tarczy 125 mm,
bez tarczy w zestawie 118 zł

w cenie

2

oszczędzasz,
kupując
w zestawie

Zestaw 3 elektronarzędzi
Pojemnik Bruno 16 l

2

768 zł
zestaw

5901238238065
wym. 54,7 x 27,1 x 27,8 cm
regulowane przegródki w pokrywie 49,98 zł

Skrzynka narzędziowa Formula S500 Carbo

torba
w zestawie

Zestaw wiertarkowkrętarka + szlifierka kątowa

5901238231998
wym. 25,6 x 24,2 x 46,2 cm 39,98 zł

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 1.09 do 19.09.2021 r.
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

5059340111902
18 V, 2,0 Ah i 4,0 Ah Li-Ion, wiertarkowkrętarka 0-480/0-1700 obr./min
maks. moment obrotowy 50 Nm, szlifierka kątowa 8500 obr./min, śr. tarczy
125 mm, bez tarczy w zestawie

O 0%

lat

458

cj

i

g

wa

ra n

398 zł
zestaw

1438,88 zł

zestaw z wyposażeniem

Garderoba Eklips
dąb szary

3663602319467
wym. 200 x 200 x 48 cm
dostępna także
w kolorze dąb
3663602319474

Zestaw Atomia szafa
z drzwiami
wym. 225 x 150 x 58 cm

148 zł

168
walizka
w zestawie

Wiertarka udarowa EasyImpact

4059952576350
600 W, 0-3000 obr./min, 45 000 udr./min
maks. wiercenie: w murze do 12 mm,
drewnie do 25 mm i stali do 10 mm

218 zł

Szlifierka kątowa

0088381808552
moc 720 W, 11 000 obr./min
śr. tarczy 125 mm
brak tarczy w zestawie

378 zł

Zestaw narzędzi
216 elementów
5906083388415

*Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.
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Kup produkt i zagraj

Zrób zakupy, zarejestruj paragon i graj o wymarzone nagrody.
Rejestracja paragonów przez aplikację mobilną Castorama lub na stronie www.loteria-castorama.pl od 1.09 do 19.09.2021 r.
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24

URODZINY

Najniższe ceny
w prezencie
PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA

λ = 0,036

19,98 zł/m

2

Wełna Rockwool
Rockroll Super

34,98

29,98 zł

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

5901193233365
gr. 15 cm, rolka 3,5 m2 69,93 zł/rolka
5902565799465
gr. 10 cm, rolka 5 m2, 16,98 zł/m2 84,90 zł/rolka

2,98 zł/szt.
Wrzos śr. doniczki 11 cm
5907772558881

38 zł

oszczędzasz
grunt do podłoży
5 kg w cenie**

5x
1x

44,98 zł
Panel
ogrodzeniowy

3663602730125
wym. 153 x 250 cm
oczko 7,5 x 20 cm
ocynkowany
kolor antracyt

398

338 zł

5907510489682
moc znamionowa 1,8 kW, poj. silnika 45 cm3
dł. prowadnicy 40 cm
20 rat*

R

RS

Wylewka samopoziomująca Weber Nivelo 25 kg
5900350193795
gr. warstwy 3-30 mm, zużycie ok. 1,7 kg/m²/mm 1,60 zł/kg

Grunt do podłoży Weber Primo 5 kg

***Przy zakupie 8 rolek papy zgrzewalnej wierzchniego krycia Nexler Optimum PYE PV250
S52H otrzymasz zwrot 50 zł na kartę podarunkową. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach
stacjonarnych od 1.09 do 19.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji
w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

5900350193818
38 zł 7,60 zł/kg

odporna
na pękanie
20 rat*

648

498 zł

5900607535255
stelaż – stal malowana proszkowo
oplot – technorattan
wygodne siedzisko

3663602627333
moc znamionowa 2500 W
maks. średnica gałęzi 45 mm

34,98 zł
Gładź gotowa Knauf
Goldband Finish 18 kg

5901793357324
gr. warstwy do 2 mm
zużycie 1,3-1,5 kg/m2/mm 1,94 zł/kg

RS

O 0%

998

858 zł

Wkład kominkowy Etna Eko
*Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.

*Szczegóły propozycji kredytowej na ostatniej stronie.
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50 zł

zwrotu na kartę
przy zakupie
8 rolek***

O 0%

Fotel podwieszany Lorie

Rozdrabniacz do gałęzi

Papa zgrzewalna
wierzchniego krycia
Nexler Optimum
PYE PV250 S52H

R

348 zł

2

5903874200581
rolka 7,5 m2 65,85 zł/rolka

39,98 zł

Pilarka spalinowa

8,78 zł/m

Kup produkt i zagraj

**Przy zakupie 5 opakowań wylewki samopoziomującej Weber Nivelo 25 kg, 1 opakowanie gruntu
do podłoży Weber Primo 5 kg otrzymasz w cenie. Oszczędzasz 38 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie
w sklepach stacjonarnych od 1.09 do 19.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji
w regulaminie w sklepach i na castorama.pl.

5904341519274
wym. 66 x 61 x 36 cm, żeliwny
moc 13 kW, waga 82 kg

Zrób zakupy, zarejestruj paragon i graj o wymarzone nagrody.
Rejestracja paragonów przez aplikację mobilną Castorama lub na stronie www.loteria-castorama.pl od 1.09 do 19.09.2021 r.
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Łap okazje
i świętuj z nami! 100 zł
ra n c

miska bezkołnierzowa
ułatwiająca czyszczenie

j

20 rat*

R

RS

zestaw

lat

wa

g

796 zł

O 0%

ra n c

j

i

wa

g

rabatu na każdą
baterię kuchenną
przy zakupie
dowolnego zlewu**

lat

i

20%

oszczędzasz,
kupując
w zestawie***

Miska WC Jenisej

5901912887893 deska
duroplast wolnoopadająca
z szybkim demontażem 398 zł

78,48 zł

98,98
Zlew stalowy Turing

3663602900658
1-komorowy z ociekaczem
satyna, wym. 76 x 43,5 cm

Stelaż podtynkowy Solido 3 w 1
4005176913969
przycisk chrom 498 zł

*Szczegóły propozycji kredytowej poniżej.
**Przy zakupie dowolnego zlewu kuchennego klient otrzyma 20% rabatu na dowolną baterię kuchenną. Promocja nie obejmuje gotowych zestawów. Promocja
obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 1.09 do 19.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
***Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 1.09 do 19.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

ZAMÓW

na castorama.pl

I ODBIERZ
ZA 2 GODZINY
ZAMÓW

na castorama.pl

Z DOSTAWĄ
Dostawa na terenie
całej Polski.

ZAKUPY
PRZEZ
TELEFON

Teraz na wszystko

do 20 rat

Do końca roku
nie płacisz!

RRSO

Szczegóły w sklepach i na castorama.pl
Propozycja kredytu na zakup towarów i usług od 7 do 20 rat 0% z karencją w spłacie
pierwszej raty na 3 miesiące, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A.
z siedzibą we Wrocławiu, obowiązuje dla umów zawartych od 1.09.2021 r. do 19.09.2021 r.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0% wyliczona na podstawie
przykładu reprezentatywnego na dzień 22.06.2021 r.
Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Decyzja
o przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta
przez Bank.

Informacje zawarte w gazetce przedstawiają wybrany asortyment produktów dostępnych w naszych sklepach i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje te zachowują
swoją ważność od 1.09 do 19.09.2021 r. lub do wyczerpania zapasów określonego produktu. Wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Wzory i kolory produktów mogą różnić się od rzeczywistych. Lampy nie
zawierają źródła światła w komplecie, chyba że w opisie zawarto inną informację. Sklepy Castorama nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Oferta skierowana jest do Klientów detalicznych.

adresy sklepów na www.castorama.pl

