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Sprawdzą się
w działaniu

elektronarzędzia 

Zestaw wkrętarka  
+ zakrętarka  
18 V, 2 x 2,0 Ah
3663602799047

Wiertarkowkrętarka**  
PowerMaxx Quick 10,8 V, 2 x 2,0 Ah
4007430244260

418 zł

Wiertarkowkrętarka udarowa
18 V, 2 x 2,0 Ah 
5054905021870398 zł

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl 
***Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

**Brak wiertła w zestawie.

Wiertarkowkrętarka  
GSR 180 LI 18 V, 2 x 2,0 Ah
3165140978163

zestaw

547 zł

na trzeci produkt przy 
zakupie 3 dowolnych 

elektronarzędzi*20% rabatu

na trzeci produkt przy 
zakupie 3 dowolnych 

elektronarzędzi*20% rabatu

278 zł
3 akumulatory 

w cenie***

oszczędzasz

zestaw

758 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/result/?q=215685
https://www.castorama.pl/erb-zest-wkret-zakret-18v-id-1093515.html
https://www.castorama.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-metabo-powermaxx-quick-10-8-v-2-x-2-0-ah-id-1136899.html
https://www.castorama.pl/result/?q=216679+215657
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**Brak tarczy w zestawie.

 elektronarzędzia elektronarzędzia 

Szlifierka kątowa**  
GWS 125 mm, 750 W 
3165140938068 
regulacja obrotów

Młotowiertarka  
SDS Max 1500 W, 11 J
3663602794950

Młotowiertarka  
SDS Plus 800 W, 2,6 J
5035048546925

478 zł

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

na trzeci produkt przy 
zakupie 3 dowolnych 

elektronarzędzi*20% rabatu
na trzeci produkt przy 
zakupie 3 dowolnych 

elektronarzędzi*20% rabatu

3x

427 zł
w zestawie

oszczędzasz

Zestaw elektronarzędzi
18 V, 3 x 4,0 Ah 
3663602499237zestaw

1798 zł
498 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

258 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=217296
https://www.castorama.pl/mlotowiertarka-dewalt-sds-plus-800-w-id-1137304.html
https://www.castorama.pl/erbauer-mlotowiert-sds-max-1500w-id-1093446.html
https://www.castorama.pl/zestaw-elektronarzedzi-erbauer-id-1115805.html
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elektronarzędzia  elektronarzędzia

Ukośnica  
z posuwem 210 mm
5036581089887

428 zł

Wiertarkowkrętarka  
PSR 1800 LI-2 18 V, 2 x 1,5 Ah
3165140867948 

398 zł

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Pilarka tarczowa 
190 mm, 1500 W
3663602795742

Szlifierka kątowa
230 mm, 2000 W
3663602795629

Wiertarka 
udarowa 600 W
3663602628071

118 zł

na trzeci produkt przy 
zakupie 3 dowolnych 

elektronarzędzi*20% rabatu
na trzeci produkt przy 
zakupie 3 dowolnych 

elektronarzędzi*20% rabatu

Wiertarkowkrętarka z udarem  
18 V, 2 x 1,5 Ah + latarka
5059340080000

298 zł

198 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

178 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/wiertarko-wkretarka-bosch-psr-1800-li-2-2-x-1-5-ah-id-1132491.html
https://www.castorama.pl/mac-szlifierka-katow-230mm-2000w-id-1093543.html
https://www.castorama.pl/pilarka-tarczowa-macallister-190-mm-1500-w-id-1093431.html
https://www.castorama.pl/result/?q=216781
https://www.castorama.pl/ma-wiertarka-udarowa-600w-id-1093533.html
https://www.castorama.pl/ukosnica-z-posuwem-210mm-mac-id-1115864.html
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warsztat 

39,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

To się nosi
w pracy
To się nosi
w pracy

1  Szorty z kieszeniami 
Site Harrier
3663602602415
2  T-shirt roboczy NEO Camo

5907558435252
29,98 zł 
3  Rękawice ochronne 

Kaltmann
5906395112975
19,98 zł
4  Spodnie robocze Site 

Harrier
3663602601746  
69,98 zł 
5  Czapka z daszkiem Lahti 

Pro szara
5903755146748
19,98 zł 
6  Półbuty  

ochronne czarne  
z metalowym  
podnoskiem  
5901225331373 
64,98 zł

59,98 zł
2

3

1

5

4

6

na trzeci produkt przy 
zakupie 3 dowolnych 

sztuk odzieży lub obuwia*50% rabatu

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r.  
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Kompresor  
olejowy 50 l 
wydajność: 225 l/min.
8712418175974

448 zł

Zagęszczarka
K-ZG90 Pro EU5
5906395112197

Rękawice 
antywibracyjne
5906395112951

Tylko teraz!Tylko teraz!

24,98 zł

Słuchawki  
ochronne EP 109
5052931216406

1498 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/result/?q=214559+216994+216785+216786+214534+217013+211138
https://www.castorama.pl/result/?q=211614+206102+206103
https://www.castorama.pl/result/?q=216786+216785+217061
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Warsztat
domowy

3  Skrzynka narzędziowa 
na kółkach
3663602905004
278 zł 

1  Organizer narzędziowy 
3663602904984
138 zł 
2  Skrzynka 

narzędziowa 22”
3663602904991
178 zł

zestaw

448 zł

1

2

3

Zestaw narzędzi 
216 elementów
5906083388415

Skrzynka narzędziowa Qbrick 
System PRO 500 
590123825422549,98 zł

Szafka z narzędziami  
185 części
5906083042058

1698 zł

146 zł
w zestawie 

oszczędzasz*

lata

gwara ncji

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

358 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/skrzynka-narzedziowa-qbrick-system-pro-500-id-1143099.html
https://www.castorama.pl/result/?q=204277+216683
https://www.castorama.pl/result/?q=211914+211915+211916+217131
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Idą z prądem
instalacje 

Kabel instalacyjny  
YDYp 3 x 2,5 mm2 50 m 
5904617578714
0,00 zł/m.b.

Łącznik pojedynczy 
natynkowy IP44 Hermes
5901130483969

7,98 zł
Gniazdo podwójne 
natynkowe z uziemieniem 
IP44 Hermes 
5901130483891

12,98 zł

Wyłącznik  
nadprądowy  
RX3 1P B 16 A 6 kA
3414970502155

7,98 zł

Wyłącznik 
różnicowoprądowy  
RX3 2P 25 A 30 mA AC
3245064020244

84,98 zł

Gniazdo lub łącznik 
pojedynczy Vega 
5907559854045, 5907559854465

5,98 zł/szt.

Rozdzielnica naścienna
1 x 12 modułów 
3414971198333

44,98 zł

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07.2021 r. do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07.2021 r. do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

przy zakupie gniazd  
i łączników za min. 150 zł*10% rabatu

na wyłączniki  
i rozdzielnice przy 

zakupach za min. 150 zł*10% rabatu

Kanał elektroinstalacyjny 
MKE 15/25 2 m
5904617570060
2,49 zł/m.b.

4,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

Peszel 20 mm, 10 m.b.
5901602190463

6,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz! 216 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

Puszka natynkowa 
IP41, 60 x 30 x 60 mm
5901130484232

1,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/result/?q=822058+822076+830704
https://www.castorama.pl/result/?q=804983+800693+800691
https://www.castorama.pl/result/?q=825115+819041+836923+836930
https://www.castorama.pl/result/?q=826219+810011
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https://www.castorama.pl/result/?q=822058+822076+830704
https://www.castorama.pl/result/?q=804983+800693+800691
https://www.castorama.pl/result/?q=825115+819041+836923+836930
https://www.castorama.pl/result/?q=826219+810011


 15 16 

 instalacje instalacje 

lat

gwara ncji

Rura wielowarstwowa
PE-RT/AL/PE-RT 16 x 2 mm 
3663602223436 

2,68 zł/m.b.

Oczyszczalnia ścieków 
BioClean z drenażem 2500 l
5901095522376 

2198 zł

Rura PCV  
110/3,2/2000 mm
5905485413466

20,48 zł/szt.

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07.2021 r. do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Podgrzewacz pionowy 
Ecofix 50 V EU2 50 l
5414849692503

Grzejnik łazienkowy 
Boxwood 379 W
3663602844815

lat

gwara ncji
Gazowy ogrzewacz 
wody 4200 WR 10-4KB
4062321071684

1248 zł

na nadbudowy  
przy zakupie 
oczyszczalni*15% rabatu

lata

g
w

a
rancji n a zbio

rn
ik

248 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

398 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

Grzejnik elektryczny 
Solna 500 W, termostat
3663602438236

298 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/result/?q=504908+925251
https://www.castorama.pl/result/?q=927901+927903
https://www.castorama.pl/result/?q=522203+511637
https://www.castorama.pl/podgrzewacz-ecofix-50-v-eu2-id-1083467.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521791+521790
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 17 18 

Posadzka cementowa 
błyskawiczna  
Weber Express 25 kg 
5900350193788
0,68 zł/kg

Beton B20 25 kg
5907534261172
0,36 zł/kg

8,98 zł

38 zł
oszczędzasz, 

grunt do 
podłoży 5 kg

w cenie*

*Przy zakupie 5 opakowań wylewki samopoziomującej Weber Nivelo 25 kg 5900350193795 1 opakowanie gruntu  
do podłoży Weber Primo 5 kg 5900350193818 otrzymasz w cenie. Oszczędzasz 38 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 01.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie  
w sklepach i na castorama.pl.

Wylewka samopoziomująca  
Weber Nivelo 25 kg 
5900350193795
1,60 zł/kg

39,98 zł

Wylewka betonowa 
Baumit 25 kg
5907534260304
0,31 zł/kg

7,78 zł

Bloczek komórkowy  
5 x 20 x 60 cm
5907561743825

2,18 zł/szt.

5x
1x

16,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

Styropian podłogowy
Yetico Alfa 
5902578300726
gr. 3 cm, opak. 10 m² 84,80 zł/opak.

8,48 zł/m2

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/bloczek-komorkowy-termalica-5-x-20-x-60-cm-id-103111.html
https://www.castorama.pl/result/?q=917428+919886
https://www.castorama.pl/result/?q=919887+920514
https://www.castorama.pl/result/?q=917427+921740+921742+921741
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 19 20 

Gładź gotowa Knauf 
Goldband Finish 18 kg
5901793357324
1,94 zł/kg

Gotowa masa szpachlowa 
Knauf Super Finish 28 kg 
5901793357935
2,86 zł/kg

Gładź gotowa
Atlas GTA 18 kg
5905400542509
2,89 zł/kg

51,98 zł

Klej montażowy  
T-REX Gold, SMX  
polimer, biały 290 ml
5411183131354

27,98 zł

Płyta gipsowa impregnowana
125 x 1200 x 2000 mm 
5907651691791 
7,49 zł/m2

17,98 zł

34,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

79,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

Klej gipsowy
Dolina Nidy T 22,5 kg
5907783220166
0,71 zł/kg

15,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/gotowa-gladz-atlas-gta-do-aplikacji-walkiem-18-kg-id-1117470.html
https://www.castorama.pl/result/?q=919859+906888
https://www.castorama.pl/plyta-gipsowa-norgips-wodoodporna-120-x-200-xm-12-5-mm-id-1016224.html
https://www.castorama.pl/result/?q=928644+122990
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 21 22 

Podbitka dachowa 
komorowa PVC
4779028014707 
opak. 4,05 m2 141,67 zł/opak.

Płyta PCV  
trapezoidalna  
200 x 90 cm
5901619120613

6,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

Drabina 
wielofunkcyjna 
Corda 3 x 9 
4009199030399 

448 zł

Papa zgrzewalna 
wierzchnia 
V60 S42H
5903874200529
rolka 7,5 m²  
41,10 zł/rolka

5,48 zł/m2

Płyta bitumiczna Base 
200 x 86 cm
3467670012707

26,48 zł
lat

gwara ncji

Kantówka strugana  
2 x 6 x 150 cm 
5907513476894

36,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

34,98 zł/m2

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/result/?q=912760+912759+923611
https://www.castorama.pl/result/?q=315608+928080+928079
https://www.castorama.pl/result/?q=930417+930418
https://www.castorama.pl/result/?q=316140+316208+326601
https://www.castorama.pl/drabina-wielofunkcyjna-krause-corda-3-x-9-id-1087088.html
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 23 24  

Stylowo
od wejścia

Drzwi wewnątrzklatkowe/
zewnętrzne Artemida 
5902335896578 

748 zł

Drzwi zewnętrzne  
Zitron 
5907803993377 

Okno dachowe  
Jupiter 78 x 118 cm
5901591167736

398 zł
lat

gwara ncji

Brama garażowa  
segmentowa L  
z napędem i 2 pilotami 
4005954714917

1098 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

1798 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=928251+928243+928247+927353+927367+927363
https://www.castorama.pl/result/?q=924388+923925
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 25 26  

Przęsło Lara 
5900652450169 Zestaw mebli  

Columbia
7290106934627 

1198 zł

Zestaw mebli  
tarasowych Santorin
5059340125008

1998 zł

Płyta chodnikowa 
5901796606054 

ogród  ogród

Kosiarka  
elektryczna,  
1200 W
5036581058494

248 zł

Kosiarka  
spalinowa  
z napędem
5059340124513

898 zł

33 cm
40 cm

Przęsło Tola 2
5903427744197 168 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

468 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

6,98 zł/szt.

Tylko teraz!Tylko teraz!

Podest tarasowy  
Akacja
5059340066035 
opak. 4 szt.

31,98 zł/opak.

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/result/?q=621332+624862+629029+632931+632467+634216
https://www.castorama.pl/result/?q=635826+634144


 25 26  

Przęsło Lara 
5900652450169 Zestaw mebli  

Columbia
7290106934627 

1198 zł

Zestaw mebli  
tarasowych Santorin
5059340125008

1998 zł

Płyta chodnikowa 
5901796606054 

ogród  ogród

Kosiarka  
elektryczna,  
1200 W
5036581058494

248 zł

Kosiarka  
spalinowa  
z napędem
5059340124513

898 zł

33 cm
40 cm

Przęsło Tola 2
5903427744197 168 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

468 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

6,98 zł/szt.

Tylko teraz!Tylko teraz!

Podest tarasowy  
Akacja
5059340066035 
opak. 4 szt.

31,98 zł/opak.

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/result/?q=621332+624862+629029+632931+632467+634216
https://www.castorama.pl/result/?q=635826+634144


 27 28  

Wzór
elegancji

*Przy zakupie dwóch worków zaprawy klejącej Ceresit CM 16 22,5 kg klient otrzymuje zaprawę klejową Ceresit CM 16 5 kg za 1 zł. 
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 31.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Regulamin dostępny w sklepach i na stronie castorama.pl.

Gres Logan Snow 
120 x 60 cm
5902767920551 
opak. 1,44 m² 184,32 zł/opak.

Gres Legante 60 x 60 cm 
5908262625021, Grey 
5908262625014, Perla 
opak. 1,44 m2, 40,29 zł/opak. 
Gres Legante Patchwork 
60 x 60 cm 
5908262625137
54,98 zł/m2, opak. 1,44 m2 
79,17 zł/opak.

Glazura Urca 29,7 x 60 cm 
5036581067496 
5036581067489
opak. 1,25 m² 47,48 zł/opak. 
Dekor Urca
5036581067519  
78,98 zł/m2 opak. 1,25 m² 98,73 zł/opak. 

37,98 zł/m2

Zaprawa 
klejąca CM 16  

5 kg 

1 zł*za
Gres Robin 18,5 x 59,8 cm
5901771028048
5901771028024
opak. 1 m2

Gres Guigliano  
18,5 x 59,8 cm
3663602870821
opak. 1 m2

29,98 zł/m2

Gres szkliwiony  
polerowany  
Unique lub Pacific  
60 x 60 cm 
5907180135889 
5907180135896 
opak. 1,44 m² 143,97 zł/opak.

99,98 zł/m2

33,98 zł/m2

Tylko teraz!Tylko teraz!

Zaprawa klejąca  
CM 16 22,5 kg
5900089218592
1,60 zł/kg

35,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

128 zł/m2

Tylko teraz!Tylko teraz!

27,98 zł/m2

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/result/?q=415940+415941
https://www.castorama.pl/result/?q=419141+419142+419140
https://www.castorama.pl/result/?q=419158+419159
https://www.castorama.pl/gres-logan-snow-60-x-120-cm-1-44-m2-id-1107055.html
https://www.castorama.pl/result/?q=417987+417989+417986+416959+416960
https://www.castorama.pl/zaprawa-klejaca-ceresit-cm16-22-5-kg-id-1031617.html
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 29 30  

40 zł
na kartę

za każde wydane 
200 zł***

 farby farby

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

54,98 zł

50%
rabatu
na drugie

opakowanie**

*Przy zakupie minimum 5 l (2 x 2,5 l lub 1 x 5 l) kolorowej farby Bondex Smart Ceramic karta podarunkowa za 20 zł.  
Promocja obejmuje opakowania farby kolorowej Bondex Smart Ceramic 2,5 l i 5 l. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach 
stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach i na stronie castorama.pl 
**Przy zakupie opakowania farby kolorowej Dekoral Voice of Color o pojemności 2,5 l otrzymujesz rabat 50% na drugie
opakowanie dowolnej farby kolorowej Dekoral Voice of Color o pojemności 2,5 l. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach 
stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach i na stronie castorama.pl

***Przy zakupie farb białych z serii Beckers Universo Pro, Exterio Pro, Interio Pro – 40 zł na kartę za każde wydane 200 zł. 
Promocja dotyczy pojemności 1 l, 2,7 l, 5 l, 10 l. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07  
do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach i na stronie castorama.pl.

3

2

4

 Farba biała 
do kuchni i łazienek 
Beckers Pro, 5 l
7311237111746
168 zł
33,60 zł/l

4

1 Farba biała antyrefleksyjna  
Beckers Pro, 10 l

7311237111739
19,80 zł/l

198 zł

 Farba biała 
lateksowa 
Beckers Pro, 10 l
7311237111692
168 zł
16,80 zł/l

2  Farba biała 
ceramiczna 
Beckers Pro, 10 l
7311237111715
268 zł
26,80 zł/l

3

20 zł
na kartę
przy zakupie

5 l farby*

Farba kolorowa  
Dekoral, 2,5 l
5904000031215
19,99 zł/l

Farba kolorowa Bondex  
Smart Ceramic, 2,5 l
5904000044055
24,79 zł/l

61,98 zł

49,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/farba-bondex-smart-ceramic-rzymskie-wakacje-2-5-l-id-1143187.html
https://www.castorama.pl/farba-dekoral-voice-of-color-wiosenna-trawa-2-5-l-id-1109111.html
https://www.castorama.pl/dekoral-sciany-i-sufity-10l-20-id-1099247.html
https://www.castorama.pl/result/?q=746755+746751+746753+746756
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40 zł
na kartę

za każde wydane 
200 zł***

 farby farby

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

54,98 zł

50%
rabatu
na drugie

opakowanie**

*Przy zakupie minimum 5 l (2 x 2,5 l lub 1 x 5 l) kolorowej farby Bondex Smart Ceramic karta podarunkowa za 20 zł.  
Promocja obejmuje opakowania farby kolorowej Bondex Smart Ceramic 2,5 l i 5 l. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach 
stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach i na stronie castorama.pl 
**Przy zakupie opakowania farby kolorowej Dekoral Voice of Color o pojemności 2,5 l otrzymujesz rabat 50% na drugie
opakowanie dowolnej farby kolorowej Dekoral Voice of Color o pojemności 2,5 l. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach 
stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach i na stronie castorama.pl

***Przy zakupie farb białych z serii Beckers Universo Pro, Exterio Pro, Interio Pro – 40 zł na kartę za każde wydane 200 zł. 
Promocja dotyczy pojemności 1 l, 2,7 l, 5 l, 10 l. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07  
do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach i na stronie castorama.pl.

3

2

4

 Farba biała 
do kuchni i łazienek 
Beckers Pro, 5 l
7311237111746
168 zł
33,60 zł/l

4

1 Farba biała antyrefleksyjna  
Beckers Pro, 10 l

7311237111739
19,80 zł/l

198 zł

 Farba biała 
lateksowa 
Beckers Pro, 10 l
7311237111692
168 zł
16,80 zł/l

2  Farba biała 
ceramiczna 
Beckers Pro, 10 l
7311237111715
268 zł
26,80 zł/l

3

20 zł
na kartę
przy zakupie

5 l farby*

Farba kolorowa  
Dekoral, 2,5 l
5904000031215
19,99 zł/l

Farba kolorowa Bondex  
Smart Ceramic, 2,5 l
5904000044055
24,79 zł/l

61,98 zł

49,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/farba-bondex-smart-ceramic-rzymskie-wakacje-2-5-l-id-1143187.html
https://www.castorama.pl/farba-dekoral-voice-of-color-wiosenna-trawa-2-5-l-id-1109111.html
https://www.castorama.pl/dekoral-sciany-i-sufity-10l-20-id-1099247.html
https://www.castorama.pl/result/?q=746755+746751+746753+746756
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Pięknie
od progu

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

Skrzydło drzwiowe 
Tre Białe*
5900378208433 

258 złSkrzydło drzwiowe 
Toreno Białe*
5902398978433 

268 zł

Skrzydło drzwiowe
Kastel Dąb Silver*
5907539385620

218 zł

Panel podłogowy Dąb Barossa Szary AC4
3663602666554
gr. 8 mm, opak. 2,22 m² 43,91 zł/opak.

19,78 zł/m2

Panel podłogowy  
Dąb Wonderland AC5
5907555419262
gr. 8 mm, V-fuga
opak. 2,49 m² 79,63 zł/opak.

panele 

Panel winylowy  
SPC Dąb Miodowy 
5907501811164
gr. 5 mm, V-fuga 
opak. 1,86 m² 139,47 zł/opak.

74,98 zł/m2

Tylko teraz!Tylko teraz!

31,98 zł/m2

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/result/?q=926525+924268+924252+929361+929705+929694+929728
https://www.castorama.pl/result/?q=318316+326085+325536
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Poduszka Osiris  
30 x 50 cm
3663602385752 
dostępna w 4 kolorach

44,98 zł

Potęga
detali

Zasłona Osiris
135 x 260 cm
3663602385714 
dostępna w 4 kolorach

99,98 zł

1  Oprawa podszafkowa
Daisey LED ściemnialna 22 cm
5059340160146 
2  Oprawa podszafkowa
Comford LED PIR 27 cm
5059340154701 
dostępna także w rozmiarze 54 cm 
49,98 zł

24,98 zł

Oprawa podszafkowa Rydell 
3 x 120 lm 4000 K
5059340154749
16,66 zł/szt., dostępna także w kolorze białym

49,98 zł

Pustak szklany  
bezbarwny 8 x 19 x 19 cm
8594001621019

Półka Dąb Sonoma  
1,8 x 40 x 80 cm 
5903246292435

29,98 zł

Roleta półzaciemniająca  
Halo 37 x 140 cm  
3663602483090 
dostępna w 4 kolorach  
i 11 rozmiarach

17,98 zł
Roleta dzień/noc Elin 
36,5 x 140 cm  
3663602664444
dostępna w 4 kolorach  
i 11 rozmiarach

19,98 zł
1  Plafon Adis LED 28 x 28 cm

1360 lm, 4000 K, IP44
dostępny także 1900 lm 
5901477335143
2  Panel LED 60 x 60 cm 

3600 lm 4000 K  
5059340097442
79,98 zł

69,98 zł

1

2

2

1

6,98 zł

Tylko teraz!Tylko teraz!

https://www.castorama.pl/result/?q=740971+745886
https://www.castorama.pl/result/?q=747566+747561
https://www.castorama.pl/result/?q=832656+832657
https://www.castorama.pl/result/?q=832678+832676+832677
https://www.castorama.pl/result/?q=832676+832677+832131
https://www.castorama.pl/pustak-szklany-bezbarwny-mgielka-19-x-19-x-8-cm-id-8096.html
https://www.castorama.pl/result/?q=326672
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Szafka pod umywalkę Olivia Mille 60 cm
5901771030010
 

398 zł *Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 23.06 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

 łazienka 

Kabina półokrągła Beloya 80 cm
3663602944720928 zł

lat

gwara ncji

10%
rabatu 

przy zakupie kabiny  
z serii Beloya  
i dowolnego  

brodzika*

https://www.castorama.pl/result/?q=523556+523559+502916+521819
https://www.castorama.pl/result/?q=509839+509840+522835+522667+514171
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Kompakt WC Jabi  
z miską  
bezkołnierzową
5059340254067

398 zł

zestaw

798 zł

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania  
zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Miska WC Montana  
bezkołnierzowa 
5902539834741
548 zł

Stelaż podtynkowy  
Solido 3 W 1
4005176913969
498 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

248 zł*

w zestawie 
oszczędzasz

Kolumna  
prysznicowa 
Luna z baterią 
termostatyczną
5907571570329

 

498 zł

Dozownik do mydła Kribi 
3663602963912

19,98 zł

Zestaw podtynkowy 
WC Lotos
5902115790270

498 zł

Bateria  
umywalkowa  
Cavally M
3663602300045
 

178 zł

oferty.castorama.pl/online-outlet/
więcej kolekcji na stronie:

https://www.castorama.pl/result/?q=509453+509435+509465+509454
https://www.castorama.pl/result/?q=524040
https://www.castorama.pl/result/?q=521800+521813+521817+521806+521805
https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-wc-cersanit-lotos-z-deska-z-duroplastu-przycisk-chrom-id-1127922.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522784+536816
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-goodhome-jabi-bezkolnierzowy-poziomy-3-5-l-z-deska-wolnoopadajaca-id-1146121.html
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kuchnie Twoja
wymarzona kuchnia

Zainspiruj się i wybierz swoją
wymarzoną kuchnię!

kuchnie.castorama.pl

Transport
Wybierz sposób dostawy swoich produktów. Dowieziemy każde ilości.

Projektowanie
 Skorzystaj z usługi projektowania w sklepie lub online.

Finansowanie
Skorzystaj z naszej usługi finansowania zakupów. Kup całość i płać po trochu.

Montaż
Skorzystaj z fachowej usługi montażu. Oddaj montaż w dobre ręce.

Wymiarowanie
Profesjonalny pomiar kuchni w Twoim domu.

Skorzystaj z naszych usług

80 cm 60 cm 40 cm

80 cm 60 cm 40 cm

lat

gwara ncji

*Cena za zestaw podstawowy. 
Cena zawiera korpusy, fronty oraz zawiasy.
Cena nie zawiera uchwytów. 
(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 66. 

Stevia antracyt i biały połysk
zestaw podstawowy

1521,66 zł

Więcej
inspiracji
w katalogu

Kuchnie

20 rat (1)

R R S O 0 %

https://kuchenneinspiracje.castorama.pl/
https://www.castorama.pl/result/?q=827988+521130+323343+319885+319289
https://www.castorama.pl/zestaw-modulowych-mebli-kuchennych-stevia-antracyt-polysk-1-8-m-id-1143953.html
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 kuchnie kuchnie 

80 cm 60 cm 40 cm

80 cm 60 cm 40 cm

lat

gwara ncji

Artemisia Midnight Blue
zestaw podstawowy

1622,80 zł

*Cena za zestaw podstawowy. 
Cena zawiera korpusy, fronty oraz zawiasy.
Cena nie zawiera uchwytów.  
(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 66. 

20 rat (1)

R R S O 0 %

80 cm 60 cm 40 cm

80 cm 60 cm 40 cm

lat

gwara ncji

Pasilla biały mat
zestaw podstawowy

1912,80 zł

*Cena za zestaw podstawowy. 
Cena zawiera korpusy, fronty oraz zawiasy.
Cena nie zawiera uchwytów. 
(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 66. 

20 rat (1)

R R S O 0 %

https://www.castorama.pl/result/?q=827981+323342+521212+317941+317941+319289
https://www.castorama.pl/result/?q=827983+319875+509571+326011+319944+326007
https://www.castorama.pl/zestaw-modulowych-mebli-kuchennych-artemisia-midnight-blue-1-8-m-id-1143948.html
https://www.castorama.pl/zestaw-modulowych-mebli-kuchennych-pasilla-bialy-mat-1-8-m-id-1143949.html
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R R S O 0 %
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zestaw podstawowy

1912,80 zł

*Cena za zestaw podstawowy. 
Cena zawiera korpusy, fronty oraz zawiasy.
Cena nie zawiera uchwytów. 
(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 66. 

20 rat (1)

R R S O 0 %

https://www.castorama.pl/result/?q=827981+323342+521212+317941+317941+319289
https://www.castorama.pl/result/?q=827983+319875+509571+326011+319944+326007
https://www.castorama.pl/zestaw-modulowych-mebli-kuchennych-artemisia-midnight-blue-1-8-m-id-1143948.html
https://www.castorama.pl/zestaw-modulowych-mebli-kuchennych-pasilla-bialy-mat-1-8-m-id-1143949.html
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 kuchnie kuchnie blaty 

Blat drewniany dębowy 
warstwowy 
245 x 63,5 x 3,8 cm 
5059340205205 
Onyx 
5059340285924 
Gold

698 zł/szt.

Zestaw do pielęgnacji 
blatów drewnianych Woca 
5708055033732 

168 zł
80 cm 60 cm 40 cm

80 cm 60 cm 40 cm

lat

gwara ncji

Garcinia szary kamienny
zestaw podstawowy

2067,80 zł

*Cena za zestaw podstawowy. 
Cena zawiera korpusy, fronty oraz zawiasy. 
(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 66.

2067,80 zł

20 rat (1)

R R S O 0 %

https://www.castorama.pl/result/?q=326669+326670
https://www.castorama.pl/zestaw-do-pielegnacji-blatow-drewnianych-woca-id-1121797.html
https://www.castorama.pl/result/?q=827988+521130+323346+317938+319885+521737+516764+319289+522798
https://www.castorama.pl/zestaw-modulowych-mebli-kuchennych-garcinia-szary-kamien-1-8-m-id-1143926.html
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https://www.castorama.pl/zestaw-modulowych-mebli-kuchennych-garcinia-szary-kamien-1-8-m-id-1143926.html
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 baterie 

lat

gwara ncji

Niezbędne
w każdej kuchni

Płyta gazowa 60 cm, 7,35 kW
3663602842033 

398 zł

Okap szklany 60 cm
3663602842668 

698 zł

Więcej
inspiracji
w katalogu

Kuchnie

Bateria kuchenna  
Kamut
3663602482109 

698 zł

Bateria kuchenna 
Flinter
3663602931249

248 zł

300 zł
na kartę 

za 3 produkty AGD 
o min. wartości 

1500 zł*

Zlew granitowy Celebes z baterią
5907791149626 

328 zł

Bateria kuchenna  
Aruvi
3663602482246 

178 zł

lat

gwara ncji

*Kupując co najmniej 3 produkty AGD za minimum 1500 zł karta podarunkowa zostanie doładowana w wysokości 300 zł.  
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

lat

g
w

aran cji na z
le

w

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=317941+827997
https://www.castorama.pl/result/?q=509579+509574+521704
https://www.castorama.pl/result/?q=521719+521720
https://www.castorama.pl/result/?q=522043+521705+521707+521704
https://www.castorama.pl/result/?q=320649+317949+325772+827987+325761+325774
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zestaw z wyposażeniem 

2517,78 zł

zestaw z wyposażeniem 

2588,52 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Zainspiruj się i stwórz wymarzony projekt
mebleatomia.castorama.pl

Meble dla Ciebie
łącz moduły i twórz
ciekawe kombinacje

zestaw z wyposażeniem 

1819,88 zł

zestaw z wyposażeniem 

1824,48 zł
zestaw z wyposażeniem 

1802,92 zł

*Przy zakupie mebli z serii Atomia za kwotę minimum 1500 zł otrzymasz 10 % rabatu na te produkty. Promocja obowiązuje wyłącznie  
w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl  
(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 66.

*Przy zakupie mebli z serii Atomia za kwotę minimum 1500 zł otrzymasz 10 % rabatu na te produkty. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach 
stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl  
(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 66.

na meble Atomia  
przy zakupie  

za min. 1500 zł*10% rabatu

na meble Atomia  
przy zakupie  

za min. 1500 zł*10% rabatu
20 rat (1)

R R S O 0 %

20 rat (1)

R R S O 0 %

https://www.castorama.pl/zestaw-szafa-z-drzwiami-przesuwnymi-atomia-225-x-150-cm-biala-lustro-id-1137056.html
https://www.castorama.pl/zestaw-zabudowa-przedpokoju-atomia-bialy-dab-z-drzwiczkami-id-1137055.html
https://www.castorama.pl/zestaw-szafa-z-drzwiami-przesuwnymi-atomia-225-x-200-cm-biala-antracyt-polysk-id-1138265.html
https://www.castorama.pl/zestaw-garderoba-atomia-225-x-300-cm-z-drzwiami-i-szufladami-biala-id-1137062.html
https://www.castorama.pl/zestaw-zabudowa-do-salonu-atomia-187-5-x-262-5-cm-dab-z-drzwiczkami-id-1137060.html
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mega okazje!mega okazje!

Wiertarkowkrętarka  
udarowa 18 V, 2 x 2,0 Ah 
5054905021870398 zł

Wiertarkowkrętarka**  
PowerMaxx Quick  
10,8 V, 2 x 2,0 Ah
4007430244260

418 zł

Zestaw elektronarzędzi
18 V, 3 x 4,0 Ah 
3663602499237zestaw

1798 zł
**Brak wiertła w zestawie.

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

 49 50 

na trzeci produkt przy  
zakupie 3 dowolnych 

elektronarzędzi*20% rabatu
na trzeci produkt przy 
zakupie 3 dowolnych 

elektronarzędzi*20% rabatu

3x

427 zł
w zestawie

oszczędzasz

https://www.castorama.pl/result/?q=215685
https://www.castorama.pl/wiertarko-wkretarka-akumulatorowa-metabo-powermaxx-quick-10-8-v-2-x-2-0-ah-id-1136899.html
https://www.castorama.pl/zestaw-elektronarzedzi-erbauer-id-1115805.html
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mega okazje! mega okazje!

**Brak tarczy w zestawie

Szlifierka kątowa**  
GWS 125 mm, 750 W 
3165140938068 
regulacja obrotów

Wiertarkowkrętarka z udarem  
18 V, 2 x 1,5 Ah + latarka
3663602795629

298 zł
Wiertarkowkrętarka  
PSR 1800 LI-2 18 V, 2 x 1,5 Ah
3165140867948 

398 zł

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

 51 52 

na trzeci produkt przy 
zakupie 3 dowolnych 

elektronarzędzi*20% rabatu
na trzeci produkt przy  
zakupie 3 dowolnych 

elektronarzędzi*20% rabatu

258 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=216781
https://www.castorama.pl/result/?q=217296
https://www.castorama.pl/wiertarko-wkretarka-bosch-psr-1800-li-2-2-x-1-5-ah-id-1132491.html
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mega okazje! mega okazje!

1

2

3

Skrzynka narzędziowa Qbrick 
System PRO 500 
590123825422549,98 zł

146 zł
w zestawie 

oszczędzasz**

 53 54 

1  Organizer narzędziowy  
3663602904984
138 zł 
2  Skrzynka 

narzędziowa 22”
3663602904991
178 zł
3  Skrzynka narzędziowa  

na kółkach
3663602905004
278 zł 

zestaw

448 zł

lata

gwara ncji

na trzeci produkt przy 
zakupie 3 dowolnych 

sztuk odzieży lub obuwia*50% rabatu

1  Szorty z kieszeniami 
Site Harrier
3663602602415
2  T-shirt roboczy NEO Camo

5907558435252
29,98 zł 
3  Rękawice ochronne 

Kaltmann
5906395112975
19,98 zł
4  Spodnie robocze Site 

Harrier
3663602601746  
69,98 zł 
5  Czapka z daszkiem Lahti 

Pro szara
5903755146748
19,98 zł 
6  Półbuty  

ochronne czarne  
z metalowym  
podnoskiem  
5901225331373 
64,98 zł

59,98 zł
2

3

1

5

4

6

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r.  
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

**Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r.  
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

https://www.castorama.pl/result/?q=214559+216994+216785+216786+214534+217013+211138
https://www.castorama.pl/skrzynka-narzedziowa-qbrick-system-pro-500-id-1143099.html
https://www.castorama.pl/result/?q=211914+211915+211916+217131


mega okazje! mega okazje!

1

2

3

Skrzynka narzędziowa Qbrick 
System PRO 500 
590123825422549,98 zł

146 zł
w zestawie 

oszczędzasz**

 53 54 

1  Organizer narzędziowy  
3663602904984
138 zł 
2  Skrzynka 

narzędziowa 22”
3663602904991
178 zł
3  Skrzynka narzędziowa  

na kółkach
3663602905004
278 zł 

zestaw

448 zł

lata

gwara ncji

na trzeci produkt przy 
zakupie 3 dowolnych 

sztuk odzieży lub obuwia*50% rabatu

1  Szorty z kieszeniami 
Site Harrier
3663602602415
2  T-shirt roboczy NEO Camo

5907558435252
29,98 zł 
3  Rękawice ochronne 

Kaltmann
5906395112975
19,98 zł
4  Spodnie robocze Site 

Harrier
3663602601746  
69,98 zł 
5  Czapka z daszkiem Lahti 

Pro szara
5903755146748
19,98 zł 
6  Półbuty  

ochronne czarne  
z metalowym  
podnoskiem  
5901225331373 
64,98 zł

59,98 zł
2

3

1

5

4

6

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r.  
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

**Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r.  
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

https://www.castorama.pl/result/?q=214559+216994+216785+216786+214534+217013+211138
https://www.castorama.pl/skrzynka-narzedziowa-qbrick-system-pro-500-id-1143099.html
https://www.castorama.pl/result/?q=211914+211915+211916+217131


mega okazje!mega okazje!

Oczyszczalnia ścieków 
BioClean z drenażem 2500 l
5901095522376 

2198 zł

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07.2021 r. do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Łącznik pojedynczy 
natynkowy IP44 Hermes
5901130483969

7,98 zł
Gniazdo podwójne 

natynkowe z uziemieniem 
IP44 Hermes 

5901130483891

12,98 zł

Wyłącznik  
nadprądowy  
RX3 1P  
B 16 A 6 kA
3414970502155

7,98 zł

Wyłącznik 
różnicowoprądowy  
RX3 2P 25 A 30 mA AC
3245064020244

84,98 zł

Gniazdo lub łącznik 
pojedynczy Vega 
5907559854045, 5907559854465

5,98 zł/szt.

Rozdzielnica naścienna
1 x 12 modułów 
3414971198333

44,98 zł

 55 56 

Gazowy ogrzewacz 
wody 4200 WR 10-4KB
4062321071684

1298 zł

przy zakupie gniazd  
i łącznikówza min. 150 zł*10% rabatu

na nadbudowy  
przy zakupie oczyszczalni**15% rabatu

**Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07.2021 r.  
do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

na wyłączniki i rozdzielnice  
przy zakupach za min. 150 zł*10% rabatu

https://www.castorama.pl/result/?q=822058+822076+830704
https://www.castorama.pl/result/?q=825115+819041+836923+836930
https://www.castorama.pl/result/?q=927901+927903
https://www.castorama.pl/result/?q=521791+521790
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mega okazje!

Gładź gotowa
Atlas GTA 18 kg
5905400542509
2,89 zł/kg

mega okazje!

Bloczek komórkowy  
5 x 20 x 60 cm
5907561743825

2,18 zł/szt.

38 zł
oszczędzasz, 

grunt do 
podłoży 5 kg

w cenie*

*Przy zakupie 5 opakowań wylewki samopoziomującej Weber Nivelo 25 kg 5900350193795 1 opakowanie gruntu  
do podłoży Weber Primo 5 kg 5900350193818 otrzymasz w cenie. Oszczędzasz 38 zł. Promocja obowiązuje 
wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 01.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji  
w regulaminie w sklepach i na castorama.pl.

Wylewka samopoziomująca  
Weber Nivelo 25 kg 
5900350193795
1,60 zł/kg

39,98 zł

51,98 zł

Płyta gipsowa impregnowana
125 x 1200 x 2000 mm 
5907651691791 
7,49 zł/m2

17,98 zł

 57 58 

5x
1x

https://www.castorama.pl/bloczek-komorkowy-termalica-5-x-20-x-60-cm-id-103111.html
https://www.castorama.pl/result/?q=919887+920514
https://www.castorama.pl/gotowa-gladz-atlas-gta-do-aplikacji-walkiem-18-kg-id-1117470.html
https://www.castorama.pl/plyta-gipsowa-norgips-wodoodporna-120-x-200-xm-12-5-mm-id-1016224.html


mega okazje!

Gładź gotowa
Atlas GTA 18 kg
5905400542509
2,89 zł/kg

mega okazje!

Bloczek komórkowy  
5 x 20 x 60 cm
5907561743825

2,18 zł/szt.

38 zł
oszczędzasz, 

grunt do 
podłoży 5 kg

w cenie*

*Przy zakupie 5 opakowań wylewki samopoziomującej Weber Nivelo 25 kg 5900350193795 1 opakowanie gruntu  
do podłoży Weber Primo 5 kg 5900350193818 otrzymasz w cenie. Oszczędzasz 38 zł. Promocja obowiązuje 
wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 01.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji  
w regulaminie w sklepach i na castorama.pl.
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1x

https://www.castorama.pl/bloczek-komorkowy-termalica-5-x-20-x-60-cm-id-103111.html
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https://www.castorama.pl/gotowa-gladz-atlas-gta-do-aplikacji-walkiem-18-kg-id-1117470.html
https://www.castorama.pl/plyta-gipsowa-norgips-wodoodporna-120-x-200-xm-12-5-mm-id-1016224.html


Zestaw mebli Columbia
7290106934627 

1198 zł

mega okazje!mega okazje!

Brama garażowa  
segmentowa L  
z napędem i 2 pilotami 
4005954714917

 59 60 

Papa zgrzewalna 
wierzchnia 
V60 S42H
5903874200529
rolka 7,5 m²  
41,10 zł/rolka

5,48 zł/m2

Płyta bitumiczna Base 
200 x 86 cm
3467670012707

26,48 zł
lat

gwara ncji

1798 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=912760+912759+923611
https://www.castorama.pl/result/?q=930417+930418
https://www.castorama.pl/result/?q=635826
https://www.castorama.pl/brama-garazowa-segmentowa-2500-x-2125-mm-braz-l-z-napedem-isomatic-id-1034604.html
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mega okazje!mega okazje!

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 14.07 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Pełna lista produktów objętych promocją oraz szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Gres Guigliano 18,5 x 59,8 cm
3663602870821
opak. 1 m2

Roleta półzaciemniająca  
Halo 37 x 140 cm  
3663602483090 
dostępna w 4 kolorach  
i 11 rozmiarach

17,98 zł
Oprawa  
podszafkowa Rydell 
3 x 120 lm 4000 K
5059340154749
16,66 zł/szt., dostępna także  
w kolorze białym

49,98 zł

Glazura Urca  
29,7 x 60 cm 
5036581067496 
5036581067489
opak. 1,25 m² 47,48 zł/opak. 
Dekor Urca
5036581067519  
78,98 zł/m2 opak. 1,25 m²  
98,73 zł/opak. 

37,98 zł/m2

20 zł
na kartę
przy zakupie

5 l farby*

 61 62 

29,98 zł/m2

Gres szkliwiony  
polerowany  
Unique lub Pacific  
60 x 60 cm 
5907180135889 
5907180135896 
opak. 1,44 m² 143,97 zł/opak.

99,98 zł/m2

Farba kolorowa Bondex  
Smart Ceramic, 2,5 l
5904000044055
24,79 zł/l

61,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=415940+415941
https://www.castorama.pl/result/?q=417987+417989+417986+416959+416960
https://www.castorama.pl/farba-bondex-smart-ceramic-rzymskie-wakacje-2-5-l-id-1143187.html
https://www.castorama.pl/result/?q=832656+832657
https://www.castorama.pl/roleta-colours-halo-37-x-140-cm-szara-id-1114704.html
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mega okazje!mega okazje!

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 23.06 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Kabina półokrągła Beloya 80 cm
3663602944720

928 zł
lat

gwara ncji

Kolumna prysznicowa 
Luna z baterią 
termostatyczną
5907571570329

498 zł

lat

gwara ncji

Zestaw podtynkowy 
WC Lotos
5902115790270

498 zł

 63 64 

10%
rabatu 

przy zakupie kabiny  
z serii Beloya  
i dowolnego  

brodzika*

https://www.castorama.pl/result/?q=509839+509840+522835
https://www.castorama.pl/result/?q=524040
https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-wc-cersanit-lotos-z-deska-z-duroplastu-przycisk-chrom-id-1127922.html


mega okazje!mega okazje!

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 23.06 do 1.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Kabina półokrągła Beloya 80 cm
3663602944720

928 zł
lat

gwara ncji

Kolumna prysznicowa 
Luna z baterią 
termostatyczną
5907571570329

498 zł

lat

gwara ncji

Zestaw podtynkowy 
WC Lotos
5902115790270

498 zł

 63 64 

10%
rabatu 

przy zakupie kabiny  
z serii Beloya  
i dowolnego  

brodzika*

https://www.castorama.pl/result/?q=509839+509840+522835
https://www.castorama.pl/result/?q=524040
https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-wc-cersanit-lotos-z-deska-z-duroplastu-przycisk-chrom-id-1127922.html


mega okazje!

Blat drewniany dębowy 
warstwowy 
245 x 63,5 x 3,8 cm 
5059340205205 
Onyx 
5059340285924 
Gold

698 zł/szt.

Zlew granitowy  
Celebes z baterią
5907791149626 

328 zł

lat

g
w

aran cji na z
le

w

 65

Dostawa na terenie całej Polski.

ZAMÓW  
I ODBIERZ 

ZA 2 GODZINY
na castorama.pl

ZAMÓW  
Z DOSTAWĄ
na castorama.pl

ZAKUPY 
PRZEZ 

TELEFON

1Dla kredytu na zakup towarów i usług od 3 do 6 rat, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą 
we Wrocławiu, wskazana wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) 0% wyliczona została  
na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 2.01.2021 r.
2Dla kredytu na zakup towarów i usług od 3 do 20 rat 0%, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu, wskazana wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) 0% wyliczona 
została na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 2.01.2021 r. Propozycja kredytu dotyczy zakupu me-
bli kuchennych i wyposażenia i/lub mebli modułowych Atomia z wyposażeniem na kwotę min. 1000 zł i obowiązuje 
dla umów zawartych do dnia 31.12.2021 r. Lista towarów objętych propozycją dostępna na castorama.pl oraz w 
sklepach. Zakup w ramach akcji można łączyć z innymi towarami – wówczas Klient zachowuje prawo do skorzy-
stania z niniejszej propozycji. 
Szczegóły w sklepach i na castorama.pl

Wszystko na raty
do 6 rat1 RRSO 0%  
na cały asortyment

do 20 rat2 RRSO 0%  
na kuchnie i meble do zabudowy  
(z wyposażeniem)

RRSO

https://www.castorama.pl/result/?q=326669+326670
https://www.castorama.pl/result/?q=521719+521720
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