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Powinna być nie tylko funkcjonalna, 
ale i piękna. I mieć wszystko, co lubimy 
– stylowe meble, ciekawe akcesoria,
przydatne sprzęty. Powinniśmy się w niej
dobrze czuć – móc złapać energię od rana
czy zrelaksować się po ciężkim dniu.
Taka właśnie powinna być idealna łazienka.

Jak ją stworzyć? To proste. Krok po kroku pokażemy 
Ci podstawy funkcjonalnej aranżacji lub montażu. 
Podpowiemy, jakie wybrać meble, aby podkreśliły 
charakter wnętrza oraz jak dobrać dodatki,  
by podkręcić stylizację. Stworzenie idealnej  
łazienki może być świetną przygodą.  
Zapraszamy, abyś przeżył ją z nami. 

Idealna łazienka 
zaczyna się  
od Ciebie

spis treści

śledź nas
Ceny obowiązują do 30.09.2021 r.
Ceny i dostępność mogły ulec zmianie od daty publikacji.  
Uwaga: przed dokonaniem zakupu sprawdź aktualne ceny  
i dostępność na stronie castorama.pl

inspiracji
na castorama.pl

Masz pytania?

(+48) 690 680 690

Konsultanci naszej Infolinii 
są do Twojej dyspozycji

Spis treści
 meble
 10 projekty łazienek
 34 kolekcje mebli
 68 lustra
 72 akcesoria
 78 przechowywanie
188 oświetlenie

ściany i podłogi
 82 gresy i glazury
 96 panele winylowe
180 grzejniki
190 wentylacja
192  ogrzewanie podłogowe 
194  farby

kabiny prysznicowe i wanny
100 kabiny prysznicowe
126  brodziki
128  odpływy liniowe
154 wanny
160  parawany nawannowe

armatura łazienkowa 
130  zestawy prysznicowe
138 baterie

ceramika łazienkowa
162  WC 
178 deski toaletowe
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Gwarancja najniższej ceny
Ciężko pracujemy, aby każdego dnia zapewnić Ci niskie ceny. Jeśli w ciągu 15 dni 
znajdziesz niższą cenę na zakupiony u nas produkt, zwrócimy Ci różnicę w gotówce.

Pełny regulamin jest dostępny na naszej stronie internetowej castorama.pl oraz w sklepach.

Wszystko na raty 

RRSO

1   Wejdź na stronę castorama.pl/castosonda

2   Wpisz numer podany na paragonie, fakturze 

        lub numer zamówienia online

3   Wyraź swoją opinię i wygrywaj nagrody

Codziennie do wygrania  
karta podarunkowa  
na zakupy w sklepie  
Castorama 

o wartości  100 zł
Co miesiąc do wygrania  
karta podarunkowa  
na zakupy w sklepie 
Castorama 

o wartości  2000 zł

Chcemy Cię lepiej poznać  
– zostaw nam swoją opinię
Weź udział w Casto Sondzie i wygrywaj nagrody!

Do wygrania:

Aby wziąć udział w loterii, należy w dniach od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.  
wyrazić swoją opinię o zakupach w Castoramie. Regulamin loterii jest dostępny  
na stronie castorama.pl i w Punkcie Obsługi Klienta.

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

KUPUJ WYGODNIE WSZYSTKO 
DO SWOJEGO DOMU !

   bez zbędnych formalności
     bez poręczycieli
   z możliwością łączenia różnych źródeł  
dochodów (również z zagranicy)
     z możliwością dopasowania wysokości raty

4 5

łazienki 2021 usługi

Zakupy od ręki

Szczegółowe informacje znajdziesz  
na castorama.pl/zakupy-w-castorama. 

Jeśli wolisz sam przetransportować swoje 
zakupy do domu, ułatwimy to zadanie 
dzięki usłudze Traficargo. Dostawcze auta 
na minuty czekają na Ciebie w wybranych 
sklepach Castorama.

Traficargo

Chcesz zamówić dostawę?  
Twoje zakupy dostarczymy pod wskazany 
adres w dogodnym dla Ciebie terminie  
i określonym przedziale czasowym.  
Usługa transportu dostępna jest  
w godzinach otwarcia sklepu.

Dostawa  
do domu

Wybierz oraz opłać produkty  
za pomocą naszej strony internetowej 
i odbierz zamówienie  
w wybranym przez Ciebie sklepie.

Zamów 
i odbierz

Zabrakło Państwu towaru? Istnieje 
możliwość zamówienia brakującej 
ilości telefonicznie. Taka forma 
zakupów umożliwia Państwu 
nabycie potrzebnego towaru bez 
potrzeby odwiedzenia naszego 
sklepu w trakcie prowadzonych prac. 
Oferujemy pomoc przy zamówieniu 
produktów oraz transport 
zakupionego towaru w dogodnym 
dla Państwa terminie.

Zakupy
przez telefon 

Chcesz zrobić zakupy, nie wychodząc 
z domu? Zamówienia dostarczamy 
kurierem, przez firmę transportową  
lub do Paczkomatu® (dla niektórych 
produktów opcje dostawy mogą być 
niedostępne).

Zakupy 
online
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Łazienka  
krok po kroku
Zaprojektowanie i urządzenie łazienki  
to poważne przedsięwzięcie, a jego efekt 
powinien Ci służyć latami. Jak sprawnie 
wszystko zaplanować i przeprowadzić?  
Oto wskazówki, które pozwolą uniknąć 
błędów, bez względu na to, czy chcesz 
zrobić generalny remont, czy urządzić 
łazienkową przestrzeń w nowym miejscu.

6 7
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1. Odwiedź  
administrację

Na duże zmiany w łazience 
może być potrzebna zgoda  
administracji. Pozwolenia 
zazwyczaj wymagają np.: 
naruszenie pionów wodnych, 
kanalizacyjnych, modyfika-
cja instalacji elektrycznej lub 
większe zmiany w układzie 
ścian. 

2. Zrób 
rozeznanie

Na rynku wciąż pojawiają się 
nowe rozwiązania i technolo-
gie. Przejrzyj katalog, odwiedź 
stronę castorama.pl lub nasz 
sklep stacjonarny i zapoznaj 
się z nowinkami oraz ze spraw-
dzonymi produktami, zarówno 
do wykańczania, jak i wyposa-
żania łazienkowych wnętrz.

3. Określ  
zakres prac 

Zastanów się, czego Ci 
brakowało, a co było zbędne 
w Twojej dotychczasowej ła-
zience. Czy potrzebujesz dużo 
miejsca na przechowywanie? 
Wolisz wannę czy prysznic? 
Ważne jest również, w jaki spo-
sób chcesz korzystać z łazien-
ki i czy ktoś z domowników nie 
ma specyficznych potrzeb.

4. Stwórz  
plan 

Dokładnie wymierz ściany 
zrób obrys pomieszczenia 

i rozmieść na nim wyposaże-
nie, próbując różnych konfigu-
racji – pamiętaj o zachowaniu 
odpowiednich odległości. 
Zaznacz na planie wentylację, 
gniazdka, grzejnik i oświetle-
nie. Zmiany w instalacji elek-
trycznej czy wodnej skonsultuj 
z fachowcami. 

5. Wybierz  
ekipę  

Przy remoncie przyda Ci się 
profesjonalna pomoc pole-
conego hydraulika, elektryka 
i glazurnika. Doświadczeni  
wykonawcy podpowiedzą  
wiele rozwiązań i wyliczą  
potrzebną ilość materiałów.

6. Zrób  
zakupy 

Jeśli decyzje zapadły, to czas 
na zakupy. Trzymaj się listy  
potrzebnych materiałów  
i wyposażenia, nie zapomina-
jąc, aby np. w przypadku pły-
tek zrobić zapas – kupić o 15%  
więcej, niż wyszło z wyliczeń.

7. Zabezpiecz 
mieszkanie 

Podczas remontu w miesz-
kaniu bardzo się pyli – zabez-
piecz więc podłogi i meble 
kartonami i foliami ochron-
nymi. Pamiętaj też, że przez 
jakiś czas odcięte będą woda 
i dostęp do toalety.
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Podstawy 
funkcjonalnej 
aranżacji
Pomysłowe zagospodarowanie dostępnej 
przestrzeni to klucz do sukcesu, szczególnie  
w przypadku małych pomieszczeń. Poznaj 
sprawdzone sposoby, dzięki którym łazienka 
stanie się funkcjonalna i komfortowa.

Od pomysłu 
do projektu
Jak bezpłatnie skorzystać  
z usługi projektowania? 

8 9
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Toaleta
Po obu stronach muszli 
powinno być minimum  
20 cm wolnej przestrzeni,  
a przed nią – 40 cm.

60 cm

80–87 cm

100 cm

20 cm 20 cm

40 cm

70 cm

90 cm
80 cm

120 cm
(minimum)

Lustro
Najlepiej umieścić je 
na wysokości 152–183 cm.  
Nie należy wieszać 
lustra poniżej 120 cm.

Ręczniki
Aby wygodnie się po nie 
sięgało, powinny znajdować 
się nie dalej niż ok. 80 cm 
od wanny lub prysznica.

Minimalna przestrzeń
Swobodę ruchów zapewni 
co najmniej 70 cm wolnego 
miejsca przed wanną i 80 cm 
w pobliżu prysznica i umywalki.

Wygodny kwadrat
Pozostawienie przynajmniej  
100 cm wolnego miejsca 
na środku łazienki pozwoli 
na wycieranie i ubieranie się.

Umywalka
Umieszczona na wysokości  
80–87 cm sprawia, 
że ręce i zęby można myć 
w komfortowej pozycji.

Usługa projektowania dostępna w wybranych 
sklepach. Sprawdź jej dostępność w Twojej 
okolicy na   

castorama.pl/sklepy

1. Udaj się do punktu projektowania na 
terenie sklepu w celu omówienia ogólnych 

warunków przygotowania projektu.

2. Zamów projekt i wpłać zadatek  
w wysokości 200 zł.

3. Zrealizuj swój projekt w sklepie Castorama, 
zrób zakupy za minimum 1500 zł i odbierz 

wpłacony wcześniej zadatek.

Aby otrzymać zwrot zadatku, należy 
dokonać zakupu produktów zawartych  
w projekcie w tym samym sklepie,  
w którym zamówiono projekt.
Regulamin usługi projektowania dostępny 
jest w sklepach i na stronie castorama.pl.
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okolicy na   

castorama.pl/sklepy

1. Udaj się do punktu projektowania na 
terenie sklepu w celu omówienia ogólnych 

warunków przygotowania projektu.

2. Zamów projekt i wpłać zadatek  
w wysokości 200 zł.

3. Zrealizuj swój projekt w sklepie Castorama, 
zrób zakupy za minimum 1500 zł i odbierz 

wpłacony wcześniej zadatek.

Aby otrzymać zwrot zadatku, należy 
dokonać zakupu produktów zawartych  
w projekcie w tym samym sklepie,  
w którym zamówiono projekt.
Regulamin usługi projektowania dostępny 
jest w sklepach i na stronie castorama.pl.



Azzura
Butelkowa zieleń 

Tym, którzy lubią otaczać się zielenią,  
kolekcja w odcieniu butelkowej zieleni 
skradnie serce. Głęboka zieleń mebli  
będzie wspaniale współgrać z drewnem  
i naturalnymi roślinami. 

 
Helena i Tomasz

Helena i Tomasz kochają naturę, 

dlatego dawno temu przeprowadzili się 

do niewielkiego domu poza miastem. 

Ich dzieci właśnie wyfrunęły z domu, 

dlatego oboje stwierdzili, że czas 

na odświeżenie łazienki. W swojej 

średniej wielkości łazience postawili 

na komfortową przestrzeń dla dwojga 

– dwie umywalki, bidet i WC oraz 

wannę, w której można się zrelaksować.  

Cząstkę ukochanej natury przenieśli 

również tutaj – zieleń mebli połączyli  

z drewnem i roślinami doniczkowymi.

Usługa 
projektowania

Skorzystaj  
z profesjonalnej
porady naszych 

architektów

nowość

10 11

łazienki 2021 azzura
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Dla pary 
miłośników zieleni
To łazienka dla osób, które lubią otaczać się naturą, 
nie rezygnując z wygody. Przestrzeń została 
zaaranżowana tak, aby do wszystkich stref łazienki 
był wygodny dostęp. Relaks w wannie z widokiem 
na zieleń, która wnika do wnętrza kolorami 
i strukturami materiałów (drewno, kamień), 
przyniesie upragnione wytchnienie i wyciszenie. 
Wnętrze ubrane w żywą zieleń i klimatyczne 
światło ma niepowtarzalny klimat.

castorama.pl
kupuj na

4 Bateria umywalkowa Staccato, 5902194986717, czarna 228 zł
5 Bateria wannowa Staccato, 5902194986694, czarna 328 zł
6 Wanna Kleopatra, 5908275661177, wym. 180 x 80 cm 928 zł

1 Lustro Azzura, 5908271111034, śr. 60 cm 228 zł
2 Słupek Azzura, 5908271111065, wym. 30 x 150 x 26 cm 458 zł
3 Umywalka ceramiczna Vika 65 cm, 5908271109895 248 zł

12 13

łazienki 2021 azzura
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3

Szafka podumywalkowa Azzura 
5908271111058
wym. 61 x 45 x 35 cm

398 zł

o projekcieArchitekt

JAKUB KŁĘCZEK
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

https://www.castorama.pl/result/?q=523791+523795+522688
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-ferro-staccato-czarna-id-1123733.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522244+585161
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Zadbaj  
o pełnię efektu

Azzura butelkowa zieleń

1 Stelaż podtynkowy 
Unifix Delta  
z czarnym przyciskiem 

 4025410950017  
798 zł

2 Miska WC Nova Pro 
 5906976036034  

bezkołnierzowa  
z deską wolnoopadającą

 duroplast
 598 zł

3 Bidet Nova Pro 
 5906976528447 

 388 zł
4 Bateria bidetowa  

Staccato 
 5902194986731 

 228 zł

15

azzura

14

łazienki 2021

5 Gres Art Paradyż  
5904584147227   
wym. 60 x 60 cm  
wood struktura 

 IV kl. ścieralności 
opak. 1,08 m2 59,38 zł/opak. 
54,98 zł/m2

6 Farba ceramiczna 
Beckers  
Väggfärg Élite 2,5 l

 747043
 ultra green 
 89,98 zł

7 Glazura Margot Arte
 5903238055833  

wym. 30,8 x 60,8  cm  
zielona

 opak. 1,12 m2 61,58 zł/opak. 
54,98 zł/m2

8 Kalatea w doniczce  
19 cm 
3663602463955 
69,98 zł

1

1

4

4

7
6

2

2

3

3
8

5

1 Gres Art Paradyż  
5904584147197   
wym. 60 x 60 cm

 grys struktura 
 IV kl. ścieralności 

opak. 1,08 m2 59,38 zł/opak. 
54,98 zł/m2

2 Bateria wannowa Ferro 
Staccato  
5902194986694 
czarna  
328 zł

3 Grzejnik łazienkowy 
Rubin 
5902768219319  
wym. 95 x 48 cm, antracyt  
moc 382 W  
podłączenie dolne 

 318 zł

4 Kinkiet GoodHome  
Yondair 
5036581097912

 E27, czarny 
138 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=523100+503617+514771+522246
https://www.castorama.pl/result/?q=418366+522244+504558+831215+418367+747043+418935+663319
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Azzura
Granatowa 

Granatowe meble ze złotymi uchwytami 
idealnie sprawdzą się w łazience w stylu 
glamour. Połączenie granatu z bielą i złotem 
sprawi, że łazienka nabierze elegancji  
i wysublimowania.   

Ania
Ania jest estetką i wielką miłośniczką 

piękna. Elegancka, ceniąca wszystko, 

co wyjątkowe Ania jest właścicielką 

salonu kosmetycznego. Niewielkiego 

wprawdzie, ale urządzonego  
ze smakiem. Tak samo chciała  

urządzić swoją łazienkę singielki  

– zachwycająco i w stylu glamour. 

By osiągnąć ten efekt, w niewielkiej, 

funkcjonalnej łazience w kamienicy 

połączyła granat z bielą, dopełniając  

je szlachetnym złotem.

nowość

16 17

azzurałazienki 2021

Wszystko
na raty

Szczegóły
 na stronie 4
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Łazienka w stylu glamour
Granat idealnie wpisuje się w kobiecą łazienkę 
z charakterem. Delikatna baza kamienna z dekoracyjnym 
efektem mozaiki oraz mocny granatowy akcent świetnie 
ze sobą współgrają, tworząc ciekawe zestawienie 
kolorów i struktur. Kontrastująca złota armatura, niczym 
ekskluzywna biżuteria, stanowi wyjątkową ozdobę 
i ciekawy element wykończenia. Ta niewielka przestrzeń 
zaspokoi wszystkie potrzeby energicznej kobiety. 
Łatwy do utrzymania w czystości prysznic walk-in  
to idealne rozwiązanie dla osoby zabieganej,  
która rzadko ma czas na długie kąpiele.

o projekcieArchitekt

4 Kabina prysznicowa walk-in Beloya, 3663602945208, wym. 120 x 195 cm 718 zł
5 Bateria umywalkowa wysoka Omnires Y, 5902539820782, złota 498 zł
6 Umywalka nablatowa ceramiczna Blanca, 3663602954613, śr. 31 cm, biała 158 zł
7 Blat łazienkowy lakierowany Marloes, 3663602414872, wym. 120 x 45 x 2,8 cm, biały połysk 258 zł
8 Szafka podumywalkowa Azzura, 5908271111003, wym. 61 x 45 x 35 cm 398 zł

1 Miska WC Roca  
Teras

 8433290318432
 bezkołnierzowa
 deska duroplastowa,
 wolnoopadająca
 z szybkim demontażem
 698 zł
2 Słupek Azzura 

5908271111010  
wym. 30 x 150 x 26 cm

 458 zł

Lustro Azzura
5908271110983
śr. 60 cm

228 zł

18 19

łazienki 2021 azzura
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8

JAKUB KŁĘCZEK
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

https://www.castorama.pl/result/?q=523781+523789
https://www.castorama.pl/result/?q=523786+509729+522603+509910+521690+523788
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Zadbaj  
o pełnię efektu

Zestaw prysznicowy  
podtynkowy Omnires Y 
5902539820799
złoty

1498 zł

20 21

łazienki 2021 azzura

1 Bateria umywalkowa 
wysoka Omnires Y  
5902539820782  
złota  

 498 zł

2 Lampa wisząca  
Modern 5  
5901508306777

 E27,  biało-złota
 99,98 zł

3 Grzejnik dekoracyjny 
GoodHome Wilsona 
3663602428480  
wym. 180 x 38 cm, biały

 moc 746 W  
podłączenie boczne, dolne 
668 zł

4 Mozaika Ultimate  
Marble GoodHome 
5036581065379  
wym. 30 x 30 x 15 cm  
calacatta  
89,98 zł/szt.

 5 Gres Hydrolic Design  
2 Colours

 3663602677666  
wym. 20 x 20 cm

 opak. 1 m2 
 99,98 zł/m2

6 Kinkiet LED Giausar 
5036581097578

 500 lm, barwa 4000 K
 złoty
 158 zł

7 Farba GoodHome 
Premium Ściany i Sufity 
3663602406457

 vence, poj. 2,5 l  
57,98 zł

8 Obraz Art Petals  
5902841515840  
wym. 50 x 70 cm  
99,98 zł

3

4

2

6

1

7

8

5

Azzura granatowa

https://www.castorama.pl/zestaw-prysznicowy-podtynkowy-omnires-y-zloty-id-1127930.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522603+827907+521620+418115+417146+831453+744475+746985


Zadbaj  
o pełnię efektu

Zestaw prysznicowy  
podtynkowy Omnires Y 
5902539820799
złoty

1498 zł

20 21

łazienki 2021 azzura

1 Bateria umywalkowa 
wysoka Omnires Y  
5902539820782  
złota  

 498 zł

2 Lampa wisząca  
Modern 5  
5901508306777

 E27,  biało-złota
 99,98 zł

3 Grzejnik dekoracyjny 
GoodHome Wilsona 
3663602428480  
wym. 180 x 38 cm, biały

 moc 746 W  
podłączenie boczne, dolne 
668 zł

4 Mozaika Ultimate  
Marble GoodHome 
5036581065379  
wym. 30 x 30 x 15 cm  
calacatta  
89,98 zł/szt.

 5 Gres Hydrolic Design  
2 Colours

 3663602677666  
wym. 20 x 20 cm

 opak. 1 m2 
 99,98 zł/m2

6 Kinkiet LED Giausar 
5036581097578

 500 lm, barwa 4000 K
 złoty
 158 zł

7 Farba GoodHome 
Premium Ściany i Sufity 
3663602406457

 vence, poj. 2,5 l  
57,98 zł

8 Obraz Art Petals  
5902841515840  
wym. 50 x 70 cm  
99,98 zł

3

4

2

6

1

7

8

5

Azzura granatowa

https://www.castorama.pl/zestaw-prysznicowy-podtynkowy-omnires-y-zloty-id-1127930.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522603+827907+521620+418115+417146+831453+744475+746985


Avela i Duala
Drewno i czerń

Łączenie elementów różnych kolekcji 
przynosi zaskakujące efekty. Połączenie 
mebli Avela z czernią elementów linii Duala 
oraz armaturą w kolorze czarnym to strzał 
w dziesiątkę. Takie rozwiązanie doskonale 
sprawdzi się w przestrzeniach loftowych. 

Igor
Igor mieszka w apartamentowcu 

w centrum miasta. Ten 35-letni 

wielbiciel musicali i Broadwayu jest 

choreografem w teatrze. Nie dziwi 

więc fakt, że w swojej łazience też 

chciał, by każdy element grał ze sobą. 

W swojej loftowej łazience połączył

drewno mebli z kamieniem
i czarnymi elementami metalowymi 

oraz czarną armaturą, tworząc  

idealny układ i harmonię.

22 23

avela i dualałazienki 2021

Produkty zakupione 
w sklepie  

i na castorama.pl 
dowozimy na terenie 

całej Polski

Nie zapomnij 
o transporcie
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7 Drzwi prysznicowe przesuwne Ahti, 5059340077796, wym. 120 x 195 cm 848 zł
8 Ścianka prysznicowa Ahti, 5059340159669, wym. 80 x 195 cm 448 zł
9 Brodzik konglomeratowy prostokątny Piro, 3663602943860, wym. 80 x 120 x 2,7 cm 728 zł
10 Szafka z szufladą Avela, 5059340017952, wym. 60 x 31,7 x 45 cm 398 zł
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łazienki 2021 avela i duala
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JAKUB KŁĘCZEK
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

Loftowy szyk
Wchodząc do tej łazienki, nie mamy wątpliwości,  
że wkraczamy do męskiego świata, który przemawia 
stonowanymi kolorami i ciekawymi materiałami. 
Drewno, szarość i czerń świetnie ze sobą współgrają, 
podkreślając elegancki ascetyzm wnętrza. Różnorodne 
rozwiązania oświetleniowe wprowadzają niepowtarzalny 
klimat, ocieplając wnętrze i przełamując jego surowość. 
Czarna armatura i czarne wykończenie
kabiny świetnie wpisują się w aktualne trendy 
wnętrzarskie. Ukrycie za jedną ze ścian prysznica miski 
WC to sprytny sposób na wyodrębnienie przestrzeni  
na WC oraz ciekawe rozwiązanie zapewniające 
intymność.

o projekcieArchitekt

1 Lustro prostokątne Nico w czarnej ramie 
5905241007854, wym. 50 x 70 cm 348 zł

2 Słupek Avela, 5059340018027, wym. 40 x 170 x 36 cm 798 zł
3 Bateria umywalkowa podtynkowa  

Omnires Parma, 5902539821741, czarna 498 zł
4 Umywalka nablatowa Tekapo, 5059340222370, wym. 45 x 35 x 12 cm 368 zł
5 Blat fornirowany Avela, 5059340017983, wym. 60 x 45 x 1,8 cm 178 zł
6 Wspornik umywalkowy Duala  

5059340014326, wym. 60 x 45 cm, czarny 188 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=522458+522349+522221+523623+522345+522027
https://www.castorama.pl/result/?q=523030+523019+511582
https://www.castorama.pl/szafka-z-szuflada-pod-umywalke-goodhome-avela-60-cm-drewno-id-1125211.html


7 Drzwi prysznicowe przesuwne Ahti, 5059340077796, wym. 120 x 195 cm 848 zł
8 Ścianka prysznicowa Ahti, 5059340159669, wym. 80 x 195 cm 448 zł
9 Brodzik konglomeratowy prostokątny Piro, 3663602943860, wym. 80 x 120 x 2,7 cm 728 zł
10 Szafka z szufladą Avela, 5059340017952, wym. 60 x 31,7 x 45 cm 398 zł
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JAKUB KŁĘCZEK
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

Loftowy szyk
Wchodząc do tej łazienki, nie mamy wątpliwości,  
że wkraczamy do męskiego świata, który przemawia 
stonowanymi kolorami i ciekawymi materiałami. 
Drewno, szarość i czerń świetnie ze sobą współgrają, 
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Czarna armatura i czarne wykończenie
kabiny świetnie wpisują się w aktualne trendy 
wnętrzarskie. Ukrycie za jedną ze ścian prysznica miski 
WC to sprytny sposób na wyodrębnienie przestrzeni  
na WC oraz ciekawe rozwiązanie zapewniające 
intymność.
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3 Bateria umywalkowa podtynkowa  

Omnires Parma, 5902539821741, czarna 498 zł
4 Umywalka nablatowa Tekapo, 5059340222370, wym. 45 x 35 x 12 cm 368 zł
5 Blat fornirowany Avela, 5059340017983, wym. 60 x 45 x 1,8 cm 178 zł
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Zadbaj  
o pełnię efektu

1 Kinkiet Darrah  
5036581098056

 1 x E27, czarny
 dostępne inne  

elementy serii
 49,98 zł

2 Gres Copper Lapatto 
5907774307975

 wym.  60 x 119,5 cm 
opak. 1,44 m2 197,89 zł/opak. 
138 zł/m2

3 Uchwyt na papier  
GoodHome Koros 
5059340060262 
czarny  
19,98 zł.

4 Bateria umywalkowa 
podtynkowa  
Omnires Parma  
5902539821741 
czarna  
498 zł

5 Gres Blue Jeans 
5907774307951  
wym. 60 x 119,5 cm

 II kl. ścieralności
 rektyfikowany  

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

 6 Farba Dulux  
EasyCare+ 2,5 l  
5904078218082 
czarno na białym 
94,98 zł

7 Grzejnik łazienkowy  
GoodHome Duala  
5059340010977  
wym. 128 x 45 cm  
moc 518 W 
podłączenie dolne   
358 zł
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łazienki 2021 avela i duala
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1 Stelaż podtynkowy WC 
Geberit Unifix Delta  
4025410950017 
przycisk czarny 
798 zł

 2 Miska WC Riviera 
5901912889392

 bezkołnierzowa czarna 
 z deską wolnoopadającą  

duroplast
 698 zł
3 Koszyk łazienkowy  

Aetna  
3760297770839

 5059340201597  
29,98 zł

 

Avela i Duala drewno i czerń

https://www.castorama.pl/result/?q=523100+523625+521873
https://www.castorama.pl/result/?q=831594+418076+522022+522221+417493+746803+522007
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lat

gwa ra n cji

10

Imandra
Biały połysk 

To idealne rozwiązanie dla dużej rodziny.  
W pełni wysuwane przestronne szuflady 
pomieszczą wiele ręczników czy akcesoriów 
łazienkowych. Wąskie szafki zajmą niewiele 
miejsca, zaś biały kolor frontów zbuduje  
wrażenie nieskazitelnej czystości. 

Kasia i Robert

Kasia i Robert wraz z dwójką swoich 

dzieci i psem Korkiem zamieszkują 

segment na przedmieściach. Ich duża 

rodzina potrzebowała dużej łazienki, 

która umożliwiłaby bezkolizyjne 

funkcjonowanie. Dlatego wybrali meble 

modułowe Imandra, które pozwoliły 

na funkcjonalne zagospodarowanie 

dostępnej przestrzeni. Dwie umywalki, 

duża powierzchnia do przechowywania 

oraz oddzielna toaleta idealnie spełniły 

ich oczekiwania. 

28 29

imandrałazienki 2021

Usługa 
projektowania

Skorzystaj  
z profesjonalnej
porady naszych 

architektów
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Funkcjonalna łazienka  
dla rodziny
Przestrzeń stworzona idealnie dla większej rodziny. 
Projektując ją, postawiono na rozwiązania, które 
umożliwią korzystanie ze stref łazienkowych 
równocześnie kilku osobom. Przestronne szafki to 
„must-have” w rodzinnych łazienkach – można w nich 
schować kosmetyki, ręczniki czy dziecięce zabawki  
do kąpieli. Obszerny prysznic ułatwi i uprzyjemni kąpiel 
dzieci, a dorosłym pozwoli na relaks po wyczerpującym 
dniu. Naturalne światło wprowadza nastrój salonu 
kąpielowego. Naturalne kolory i dużo światła to wciąż 
aktualne trendy w łazienkowej stylistyce.

o projekcieArchitekt

2

1

3

4

1 Drzwi prysznicowe  
przesuwne Beloya  
3663602945017  
wym. 120 x 195 cm 858 zł

2 Lustro łukowe Gansey 
3663602942016  
wym. 40 x 60 cm 56,98 zł

3 Umywalka konglomeratowa  
Beni 44 cm, 3663602933229 128 zł

4 Szafka podumywalkowa  
wisząca Imandra, 3663602933021  
wym. 44 x 55 x 23 cm, biała 188 zł

5 Stelaż podtynkowy Unifix Delta 
4025416348719, szer. 50 cm,  
biały przycisk 648 zł

6 Miska WC Modo Slim 
5906976943356, bezkołnierzowa z deską 
wolnoopadającą duroplast 1048 zł

7 Umywalka nablatowa  
konglomeratowa Apanas 
3663602497691, śr. 40 cm, biała 208 zł

8 Bateria umywalkowa  
wysoka Wicie

 3663602664079, biała 388 zł
9 Blat drewniany dąb Hartland 

3663602933755  
wym. 45,5 x 2,7 x 183 cm 398 zł

5

7 8

9

6

30 31

imandrałazienki 2021

Szafka podumywalkowa  
wisząca Imandra
3663602932901
wym. 120 x 60 x 45 cm 
biała

918 zł

JAKUB KŁĘCZEK
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

https://www.castorama.pl/result/?q=509864+511425+509979+510098+503415+517779
https://www.castorama.pl/result/?q=521768+520775+511436


Funkcjonalna łazienka  
dla rodziny
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Szafka podumywalkowa  
wisząca Imandra
3663602932901
wym. 120 x 60 x 45 cm 
biała

918 zł
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architekt wnętrz
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Zadbaj  
o pełnię efektu

1 Lampa wisząca  
GoodHome Wutai 
5036581096946

 E27, śr. 20 cm, jasny bambus
 158 zł

2 Lampa LED Emera nad lustro  
5059340216171

 520 lm, zmienna barwa światła
 4000/6500 K, IP 44 

79,98 zł

3 Glazura Klara 
5907518301450   
wym. 25 x 40 cm. beżowa  
opak. 1,5 m2 44,97 zł/opak. 
29,98 zł/m2

4 Glazura Glina Cream Gold  
5036581063115 
wym. 10 x 30 cm 
opak. 0,98 m2 58,78 zł/opak. 
59,98 zł/m2

5 Umywalka nablatowa  
konglomeratowa 

 GoodHome Apanas 
  3663602497691 

wym. 40 x 40 cm, biała  
208 zł

6 Farba Dulux Easycare
 łazienka 2,5 l  

5904078210093 
 perłowy biały 

69,98 zł
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łazienki 2021

33

imandra

Szafka wisząca  
Imandra 
3663602933434 
wym. 40 x 90 x 36 cm 
biała

308 zł
Półka narożna  
Imandra 
3663602933519 
wym. 34 x 90 x 36 cm
biała

328 zł

Grzejnik łazienkowy  
GoodHome Loreto 
3663602428848 
wym. 40 x 70 cm
moc 344 W
podłączenie dolne

478 zł

5

Imandra biały połysk

https://www.castorama.pl/result/?q=521580+510123+510131
https://www.castorama.pl/result/?q=831533+832735+418424+418465+521768+743570


Zadbaj  
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GoodHome Wutai 
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 E27, śr. 20 cm, jasny bambus
 158 zł

2 Lampa LED Emera nad lustro  
5059340216171
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lat

gwa ra n cji
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Imandra
Efekt drewna

Szafki z efektem drewna wprowadzą klimat 
obcowania z naturą. W połączeniu z białymi 
zlewami czy szafkami będą grały pierwsze 
skrzypce w łazience. 

2

1

3

42

3

34 35

imandrałazienki 2021

1 Lustro Charlestown  
z oświetleniem LED

 3663602941828
 wym. 80 x 60 cm
 498 zł.

3 Umywalka  
konglomeratowa  
Mila 120 cm 

 z syfonem
 3663602933205
 798 zł.

2 Bateria umywalkowa  
Teesta M

 3663602301264
 chrom
 218 zł.

4 Szafka  
podumywalkowa

 3663602526759
 wym. 120 x 60 x 45 cm
 948 zł.

Szafka podumywalkowa
stojąca
3663602526766
wym. 60 x 82 x 45 cm
Umywalka konglomeratowa  
Mila 60 cm z syfonem
3663602933113
378 zł.

568 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521009+511437
https://www.castorama.pl/result/?q=521819+511440
https://www.castorama.pl/result/?q=509952+521819+511440+521008
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Imandra
Szary połysk 

Surowa industrialna szarość nada łazience 
elegancję i szyk. Ten neutralny kolor pięknie 
prezentuje się na bieli, na tle której  
w pełni eksponuje swoje walory.  

lat

gwa ra n cji

10

36 37

imandrałazienki 2021

1 Lustro łazienkowe
 Elbury
 3663602942092
 wym. 60 x 40 cm 
 54,98 zł.

2 Szafka wisząca
 3663602931782
 wym. 40 x 90 x 15 cm 
 268 zł.

3 Szafka podumywalkowa
 3663602932833
 wym. 80 x 60 x 45 cm
 588 zł.

4 Szafka lustrzana
 3663602933403
 wym. 60 x 90 x 15 cm
 468 zł.

5 Blat łazienkowy dębowy 
Hartland

 3663602933755
 wym. 183 x 45,5 x 2,7 cm
 398 zł.

6 Szafka wisząca
 3663602933441
 wym. 40 x 90 x 36 cm
 338 zł.

7 Umywalka nablatowa 
Scalea

 3663602954590
 śr. 35 cm
 178 zł.

8 Kabina walk-in  
Beloya

 3663602945192
 wym. 90 x 195 cm
 578 zł.

9 Półka narożna
 3663602933526
 wym. 34 x 90 x 36 cm
 328 zł.

10 Nóżki Portloe 2 szt.
 3663602933243
 drewniane
 89,98 zł.

castorama.pl
kupuj na
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5
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8 9
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10

Wszystko
na raty

Szczegóły
 na stronie 4

https://www.castorama.pl/result/?q=511433+510068+510079
https://www.castorama.pl/result/?q=510120+511436+510124+509908+509728+510132+510071
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Imandra
Antracyt połysk 

Wyrafinowany i elegancki antracyt uwielbia 
towarzystwo stonowanych barw, dlatego 
idealnie współgra z kolorami ziemi. Połysk 
mebli sprawia, że są one błyszczącym 
punktem w wystroju łazienki. 

21

3
1 1

2

3

38 39

imandrałazienki 2021

1 Szafka wisząca lustrzana, 3663602933717, wym. 60 x 60 x 15 cm 428 zł
2 Umywalka nablatowa Scalea, 3663602954590, śr. 35 cm 178 zł
3 Szafka podumywalkowa, 5059340018805, wym. 120 x 60 x 45 cm 948 zł

Szafka  
wisząca
5059340018850
wym. 40 x 90 x 15 cm

268 zł
Umywalka nablatowa  
Hendra
3663602954682
wym. 38 x 38,5 cm

198 zł
Szafka  
podumywalkowa
5059340018782
wym. 80 x 60 x 45 cm

588 zł

1 Umywalka nablatowa 
Scalea, 3663602954590  
śr. 35 cm, 178 zł.

2 Blat łazienkowy Marloes 
 3663602400011

 wym. 60 x 45 cm, biały lakier 
 148 zł.

3 Szafka podumywalkowa 
wisząca  
5059340018775

 wym. 60 x 60 x 45 cm  
498 zł.

.

lat

gwa ra n cji

10

https://www.castorama.pl/result/?q=509908+521688+522138
https://www.castorama.pl/szafka-40x90x15-imandra-antrac-id-1121901.html
https://www.castorama.pl/result/?q=509916+522139
https://www.castorama.pl/result/?q=510073+509908+522141


Imandra
Antracyt połysk 

Wyrafinowany i elegancki antracyt uwielbia 
towarzystwo stonowanych barw, dlatego 
idealnie współgra z kolorami ziemi. Połysk 
mebli sprawia, że są one błyszczącym 
punktem w wystroju łazienki. 
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imandrałazienki 2021

1 Szafka wisząca lustrzana, 3663602933717, wym. 60 x 60 x 15 cm 428 zł
2 Umywalka nablatowa Scalea, 3663602954590, śr. 35 cm 178 zł
3 Szafka podumywalkowa, 5059340018805, wym. 120 x 60 x 45 cm 948 zł
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wisząca
5059340018850
wym. 40 x 90 x 15 cm

268 zł
Umywalka nablatowa  
Hendra
3663602954682
wym. 38 x 38,5 cm

198 zł
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podumywalkowa
5059340018782
wym. 80 x 60 x 45 cm

588 zł

1 Umywalka nablatowa 
Scalea, 3663602954590  
śr. 35 cm, 178 zł.

2 Blat łazienkowy Marloes 
 3663602400011

 wym. 60 x 45 cm, biały lakier 
 148 zł.

3 Szafka podumywalkowa 
wisząca  
5059340018775

 wym. 60 x 60 x 45 cm  
498 zł.

.

lat

gwa ra n cji
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Imandra
Taupe połysk 

Balansujący na granicy brązu i szarości 
taupe to połączenie neutralności  
i wyszukanego charakteru. Ten piękny 
kolor subtelnie wtopi się w odcienie 
szarości płytek i ścian.

1

2

3

Produkty zakupione 
w sklepie  

i na castorama.pl 
dowozimy na terenie 

całej Polski

Nie zapomnij 
o transporcie

40 41

imandrałazienki 2021

Szafka  
podumywalkowa
3663602932888 
wym. 100 x 60 x 45 cm

668 zł

Szafka wisząca 
lustrzana
3663602933731
wym. 100 x 60 x 15 cm

598 zł

Umywalka ceramiczna
Lana 100 cm z syfonem
3663602933182

498 zł

1 Szafka podumywalkowa wisząca 
3663602933045, wym. 44 x 55 x 23 cm 198 zł.

2 Bateria umywalkowa wysoka Lazu
 3663602663225 198 zł.

3 Umywalka konglomeratowa Beni 
 3663602933229, wym. 44 x 23 cm 128 zł

lat

gwa ra n cji

10

https://www.castorama.pl/result/?q=510100+518587+509979
https://www.castorama.pl/result/?q=511407+509985+510084


Imandra
Taupe połysk 

Balansujący na granicy brązu i szarości 
taupe to połączenie neutralności  
i wyszukanego charakteru. Ten piękny 
kolor subtelnie wtopi się w odcienie 
szarości płytek i ścian.

1

2

3

Produkty zakupione 
w sklepie  

i na castorama.pl 
dowozimy na terenie 

całej Polski

Nie zapomnij 
o transporcie

40 41

imandrałazienki 2021

Szafka  
podumywalkowa
3663602932888 
wym. 100 x 60 x 45 cm

668 zł

Szafka wisząca 
lustrzana
3663602933731
wym. 100 x 60 x 15 cm

598 zł

Umywalka ceramiczna
Lana 100 cm z syfonem
3663602933182

498 zł

1 Szafka podumywalkowa wisząca 
3663602933045, wym. 44 x 55 x 23 cm 198 zł.

2 Bateria umywalkowa wysoka Lazu
 3663602663225 198 zł.

3 Umywalka konglomeratowa Beni 
 3663602933229, wym. 44 x 23 cm 128 zł

lat

gwa ra n cji

10

https://www.castorama.pl/result/?q=510100+518587+509979
https://www.castorama.pl/result/?q=511407+509985+510084


lat

gwara ncji

inspiracji
na castorama.pl

Usługa 
projektowania

Skorzystaj  
z profesjonalnej
porady naszych 

architektów

Avela
Fornir dębowy 

Drewno i prosta forma to zawsze doskonałe 
połączenie. Ciepły kolor drewna łagodzi 
surowość nowoczesnych wnętrz, a prosta 
forma idealnie się w nie wpisuje. 

42 43

avelałazienki 2021

Podstawa  
do słupka
5059340018034
wym. 40 x 21 x 36 cm 

99,98 zł

Podstawa  
do szafki
5059340017938
wym. 100 x 21 x 36 cm 

198 zł

Szafka  
podumywalkowa
wisząca
5059340017952
wym. 60 x 31,7 x 45 cm

398 zł

Szafka podumywalkowa wisząca  
z 2 szufladami 
5059340017877
wym. 60 x 60 x 45 cm 

798 zł

1 Lampa na lustro Emera LED, 3663602933762, 520 lm, 4000/6500 k, IP44 79,98 zł
2 Szafka wisząca lustrzana, 5059340017853, wym. 50 x 70 x 15 cm 358 zł
3 Szafka wisząca z 3 półkami, 5059340017860, wym. 20 x 70 x 15 cm 168 zł.
4 Umywalka konglomeratowa Duala 80 cm, 5059340014319 498 zł.
5 Szafka podumywalkowa wisząca z 2 szufladami, 5059340017884, wym. 80 x 60 x 45 cm 948 zł.
6 Szafka wisząca, 5059340018041, wym. 40 x 90 x 15 cm 398 zł.

32

1

4

5 6

6

https://www.castorama.pl/result/?q=522342+522334+522350+522340
https://www.castorama.pl/result/?q=827516+522332+522333+522211+522335+522351


lat

gwara ncji

inspiracji
na castorama.pl

Usługa 
projektowania

Skorzystaj  
z profesjonalnej
porady naszych 

architektów

Avela
Fornir dębowy 

Drewno i prosta forma to zawsze doskonałe 
połączenie. Ciepły kolor drewna łagodzi 
surowość nowoczesnych wnętrz, a prosta 
forma idealnie się w nie wpisuje. 

42 43

avelałazienki 2021

Podstawa  
do słupka
5059340018034
wym. 40 x 21 x 36 cm 

99,98 zł

Podstawa  
do szafki
5059340017938
wym. 100 x 21 x 36 cm 

198 zł

Szafka  
podumywalkowa
wisząca
5059340017952
wym. 60 x 31,7 x 45 cm

398 zł

Szafka podumywalkowa wisząca  
z 2 szufladami 
5059340017877
wym. 60 x 60 x 45 cm 

798 zł

1 Lampa na lustro Emera LED, 3663602933762, 520 lm, 4000/6500 k, IP44 79,98 zł
2 Szafka wisząca lustrzana, 5059340017853, wym. 50 x 70 x 15 cm 358 zł
3 Szafka wisząca z 3 półkami, 5059340017860, wym. 20 x 70 x 15 cm 168 zł.
4 Umywalka konglomeratowa Duala 80 cm, 5059340014319 498 zł.
5 Szafka podumywalkowa wisząca z 2 szufladami, 5059340017884, wym. 80 x 60 x 45 cm 948 zł.
6 Szafka wisząca, 5059340018041, wym. 40 x 90 x 15 cm 398 zł.
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https://www.castorama.pl/result/?q=522342+522334+522350+522340
https://www.castorama.pl/result/?q=827516+522332+522333+522211+522335+522351


44 45

avelałazienki 2021

Półsłupek wiszący
5059340018041
wym. 40 x 90 x 15 cm 

398 zł
Słupek stojący 
5059340018027
wym. 40 x 170 x 36 cm 

798 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=522351+522349


44 45

avelałazienki 2021

Półsłupek wiszący
5059340018041
wym. 40 x 90 x 15 cm 

398 zł
Słupek stojący 
5059340018027
wym. 40 x 170 x 36 cm 

798 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=522351+522349


lat

gwara ncji

Duala
Metalowa konstrukcja 

Czarne akcenty dodadzą charakteru każdemu 
wnętrzu, świetnie wpisując się zarówno  
w nowoczesną industrialną łazienkę,  
jak i tę bardziej tradycyjną. Czarny grzejnik  
czy delikatne metalowe elementy  
w konstrukcji szafki podumywalkowej to jest to!

2

1

3

4

5

46 47

dualałazienki 2021

1 Umywalka konglomeratowa 60 cm 
5059340014302  
398 zł

2 Grzejnik łazienkowy GoodHome Duala 
5059340010953

 wym. 83 x 40 cm, czarny 
moc 325 W  
podłączenie dolne 

 198 zł
3 Bateria umywalkowa wysoka Cavally XL 

3663602320326  
czarna

 318 zł.
4 Umywalka nablatowa konglomeratowa Allos 

3663602497684  
śr. 38 cm 

 258 zł.
5 Wspornik umywalkowy 

5059340014333  
wym. 80 x 17 x 45 cm 
228 zł.

Konsola 
pod umywalkę
z półką
5059340014340
wym. 60 x 80 x 45 cm

  

398 zł

Blat łazienkowy Avela  
5059340017983
wym. 60 x 45 x 1,8 cm

178 zł

castorama.pl
kupuj na

nowość

https://www.castorama.pl/result/?q=522210+522005+522700+521833+522028
https://www.castorama.pl/result/?q=522345+522029


lat

gwara ncji

Duala
Metalowa konstrukcja 

Czarne akcenty dodadzą charakteru każdemu 
wnętrzu, świetnie wpisując się zarówno  
w nowoczesną industrialną łazienkę,  
jak i tę bardziej tradycyjną. Czarny grzejnik  
czy delikatne metalowe elementy  
w konstrukcji szafki podumywalkowej to jest to!

2
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3

4
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46 47

dualałazienki 2021

1 Umywalka konglomeratowa 60 cm 
5059340014302  
398 zł

2 Grzejnik łazienkowy GoodHome Duala 
5059340010953

 wym. 83 x 40 cm, czarny 
moc 325 W  
podłączenie dolne 

 198 zł
3 Bateria umywalkowa wysoka Cavally XL 

3663602320326  
czarna

 318 zł.
4 Umywalka nablatowa konglomeratowa Allos 

3663602497684  
śr. 38 cm 

 258 zł.
5 Wspornik umywalkowy 

5059340014333  
wym. 80 x 17 x 45 cm 
228 zł.

Konsola 
pod umywalkę
z półką
5059340014340
wym. 60 x 80 x 45 cm

  

398 zł

Blat łazienkowy Avela  
5059340017983
wym. 60 x 45 x 1,8 cm

178 zł

castorama.pl
kupuj na

nowość

https://www.castorama.pl/result/?q=522210+522005+522700+521833+522028
https://www.castorama.pl/result/?q=522345+522029


lat

gwara ncji

Perma
Granatowy mat

Marynarski granat zawsze jest na fali.  
Mariaż granatu z bielą to klasyczne 
połączenie kolorystyczne, które sprawia,  
że wnętrze nabiera sznytu.  

2

3

4

48 49

permałazienki 2021

1

5

Lustro
łazienkowe
5059340257259
wym. 70 x 50 cm

148 zł

Szafka  
podumywalkowa 
5059340257174
wym. 44 x 80 x 30 cm

398 zł

6 Lustro  
łazienkowe  
5059340257242 
wym. 100 x 70 cm

 248 zł

9 Półsłupek  
5059340257211 
wym. 40 x 120 x 36 cm  
548 zł.

7 Umywalka  
ceramiczna  
Nura  
3663602954583 
śr. 40 cm   
198 zł.

8 Szafka  
podumywalkowa  
5059340257198  
wym. 80 x 80  x 45 cm  
748 zł.

5 Słupek 
5059340018706  
wym. 40 x 185 x 36 cm  
698 zł.

6

7

8 9

2 Umywalka  
ceramiczna Lana

 3663602933212
 wym. 120 x 45,5 cm
 728 zł

3 Szafka podumywalkowa
 5059340257204
 wym. 120 x 80 x 45 cm 
 1098 zł

4 Umywalka  
ceramiczna Nura

 3663602954583
 śr. 40 cm
 198 zł

1 Bateria umywalkowa  
Etel

 3663602663232
 chrom
 178 zł

Wszystko
na raty

Szczegóły
 na stronie 4

https://www.castorama.pl/result/?q=522386+522378
https://www.castorama.pl/result/?q=518590+509987+522381
https://www.castorama.pl/umywalka-nablatowa-ceramiczna-40-5-x-16-5-cm-id-1060341.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522384+522385+509907+522380+522382


lat

gwara ncji

Perma
Granatowy mat

Marynarski granat zawsze jest na fali.  
Mariaż granatu z bielą to klasyczne 
połączenie kolorystyczne, które sprawia,  
że wnętrze nabiera sznytu.  
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Szafka  
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748 zł.
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5059340018706  
wym. 40 x 185 x 36 cm  
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2 Umywalka  
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 3663602933212
 wym. 120 x 45,5 cm
 728 zł

3 Szafka podumywalkowa
 5059340257204
 wym. 120 x 80 x 45 cm 
 1098 zł

4 Umywalka  
ceramiczna Nura

 3663602954583
 śr. 40 cm
 198 zł

1 Bateria umywalkowa  
Etel

 3663602663232
 chrom
 178 zł

Wszystko
na raty

Szczegóły
 na stronie 4

https://www.castorama.pl/result/?q=522386+522378
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lat

gwara ncji

Perma
Szary mat

Gdy chcemy uzyskać lekkość w aranżacji 
łazienki, warto postawić na meble, w których 
połączono szafki zamknięte i całkowicie 
otwarte. Otwarte powierzchnie szafek dodadzą 
aranżacji subtelności i pozwolą wyeksponować 
ciekawe dodatki.

1

32

50 51

permałazienki 2021

Szafka  
podumywalkowa
5059340257037
wym. 60 x 80 x 45 cm 

598 zł

Szafka  
lustrzana
5059340257075 
wym. 50 x 70 x 15 cm
 

348 zł

1 Lustro łazienkowe, 5059340257099, wym. 100 x 70 cm 248 zł
2 Szafka podumywalkowa, 5059340257051, wym. 120 x 80 x 45  cm 1098 zł.
2 Półsłupek, 5059340257068, wym. 40 x 120 x 36  cm 548 zł.inspiracji

na castorama.pl

https://www.castorama.pl/result/?q=522368+522364
https://www.castorama.pl/result/?q=522370+522366+522367


lat

gwara ncji

Perma
Szary mat

Gdy chcemy uzyskać lekkość w aranżacji 
łazienki, warto postawić na meble, w których 
połączono szafki zamknięte i całkowicie 
otwarte. Otwarte powierzchnie szafek dodadzą 
aranżacji subtelności i pozwolą wyeksponować 
ciekawe dodatki.

1

32

50 51

permałazienki 2021

Szafka  
podumywalkowa
5059340257037
wym. 60 x 80 x 45 cm 

598 zł

Szafka  
lustrzana
5059340257075 
wym. 50 x 70 x 15 cm
 

348 zł

1 Lustro łazienkowe, 5059340257099, wym. 100 x 70 cm 248 zł
2 Szafka podumywalkowa, 5059340257051, wym. 120 x 80 x 45  cm 1098 zł.
2 Półsłupek, 5059340257068, wym. 40 x 120 x 36  cm 548 zł.inspiracji

na castorama.pl

https://www.castorama.pl/result/?q=522368+522364
https://www.castorama.pl/result/?q=522370+522366+522367


lat

gwara ncji

Perma
Biały mat

Biel jest ponadczasowa. Pasuje do każdego 
koloru i z każdym stworzy ciekawe 
połączenie. Dlatego biel to zawsze  
trafiony wybór, który wprowadzi powiew 
świeżości do wnętrza. 

2 3

4

52 53

permałazienki 2021

Szafka  
podumywalkowa
5059340256955
wym. 80 x 80 x 45 cm 

748 zł

Lustro łazienkowe
5059340257006
wym. 100 x 70 cm 

248 zł

1 Szafka lustrzana, 5059340256986, wym. 50 x 70 x 15 cm 348 zł
2 Półsłupek, 5059340256979, wym. 40 x 120 x 36  cm 548 zł
3 Umywalka ceramiczna Nira, 3663602933106, szer. 60 cm 248 zł
4 Szafka podumywalkowa, 5059340256948, wym. 60 x 80 x 45 cm 598 zł

1

https://www.castorama.pl/result/?q=522361+522356
https://www.castorama.pl/result/?q=522359+522358+522355+509980


lat

gwara ncji

Perma
Biały mat

Biel jest ponadczasowa. Pasuje do każdego 
koloru i z każdym stworzy ciekawe 
połączenie. Dlatego biel to zawsze  
trafiony wybór, który wprowadzi powiew 
świeżości do wnętrza. 

2 3

4

52 53

permałazienki 2021

Szafka  
podumywalkowa
5059340256955
wym. 80 x 80 x 45 cm 

748 zł

Lustro łazienkowe
5059340257006
wym. 100 x 70 cm 

248 zł

1 Szafka lustrzana, 5059340256986, wym. 50 x 70 x 15 cm 348 zł
2 Półsłupek, 5059340256979, wym. 40 x 120 x 36  cm 548 zł
3 Umywalka ceramiczna Nira, 3663602933106, szer. 60 cm 248 zł
4 Szafka podumywalkowa, 5059340256948, wym. 60 x 80 x 45 cm 598 zł

1

https://www.castorama.pl/result/?q=522361+522356
https://www.castorama.pl/result/?q=522359+522358+522355+509980


1 Umywalka ceramiczna  
60 cm

 5059340150024
 128 zł

2 Szafka lustrzana
 5059340162065
 wym. 55 x 54 x 14,6 cm 
 198 zł

4 Nóżki metalowe  
2 szt.

 5059340162041 
28,98 zł

3 Szafka wisząca
 5059340162034 
 wym. 27,5 x 112 x 32 cm 
 248 zł

Aruna
Biały połysk

W niewielkich łazienkach warto postawić 
na białe meble z połyskiem. Optycznie 
powiększają przestrzeń oraz pięknie odbijają 
światło, dzięki czemu wprowadzą więcej 
blasku do wnętrza, a także wrażenie porządku  
i czystości. System cichego zamykania  
szafek zapewni komfort użytkowania. 

4

2

2

3

3

1

Szafka podumywalkowa 
5059340162027
wym. 60 x 55 x 45 cm

168 zł

nowość

54 55

łazienki 2021 aruna

Produkty zakupione 
w sklepie  

i na castorama.pl 
dowozimy na terenie 

całej Polski

Nie zapomnij 
o transporcie

https://www.castorama.pl/result/?q=523127+523125+523124+523126


1 Umywalka ceramiczna  
60 cm

 5059340150024
 128 zł

2 Szafka lustrzana
 5059340162065
 wym. 55 x 54 x 14,6 cm 
 198 zł

4 Nóżki metalowe  
2 szt.

 5059340162041 
28,98 zł

3 Szafka wisząca
 5059340162034 
 wym. 27,5 x 112 x 32 cm 
 248 zł

Aruna
Biały połysk

W niewielkich łazienkach warto postawić 
na białe meble z połyskiem. Optycznie 
powiększają przestrzeń oraz pięknie odbijają 
światło, dzięki czemu wprowadzą więcej 
blasku do wnętrza, a także wrażenie porządku  
i czystości. System cichego zamykania  
szafek zapewni komfort użytkowania. 
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3

1

Szafka podumywalkowa 
5059340162027
wym. 60 x 55 x 45 cm

168 zł

nowość

54 55

łazienki 2021 aruna

Produkty zakupione 
w sklepie  

i na castorama.pl 
dowozimy na terenie 

całej Polski

Nie zapomnij 
o transporcie

https://www.castorama.pl/result/?q=523127+523125+523124+523126


Vika
Biały i antracyt połysk 

To propozycje dla miłośników mocnych 
kontrastów i subtelnej lekkości. Wąskie  
szafki idealnie wpiszą się w niewielką 
przestrzeń, zaś drzwi i szuflady z systemem 
cichego domykania zapewnią komfort 
użytkowania. 

1 2

3

4 5 6

56 57

vikałazienki 2021

Szafka podumywalkowa
5908271110372
wym. 61 x 45 x 36 cm  

288 zł

Umywalka  
ceramiczna 65 cm
5908271109895

248 zł

Słupek
5908271110389
wym. 30 x 150 x 28 cm 

398 zł

1 Szafka wisząca, 5908271110341, wym. 30 x 60 x 22 cm 188 zł.
2 Lustro Dunnet, 3663602941910, wym. 60 x 45 cm 39,98 zł.
3 Umywalka ceramiczna 50 cm,  5908271109888 228 zł
4 Szafka wisząca, 5908271110303, wym. 30 x 49 x 28 cm 238 zł.
5 Szafka podumywalkowa, 5908271110310  

wym. 46 x 45 x 36 cm 248 zł
6 Słupek, 5908271110334, wym. 30 x 150 x 28 cm 348 zł.

Lustro  
łazienkowe
Dunnet
3663602941927
wym. 70 x 50 cm 

48,98 zł

Usługa 
projektowania

Skorzystaj  
z profesjonalnej
porady naszych 

architektów

https://www.castorama.pl/result/?q=522688+522679+522680+511416
https://www.castorama.pl/result/?q=522686+511415+522687+522682+522683+522685


Vika
Biały i antracyt połysk 

To propozycje dla miłośników mocnych 
kontrastów i subtelnej lekkości. Wąskie  
szafki idealnie wpiszą się w niewielką 
przestrzeń, zaś drzwi i szuflady z systemem 
cichego domykania zapewnią komfort 
użytkowania. 

1 2

3

4 5 6

56 57

vikałazienki 2021

Szafka podumywalkowa
5908271110372
wym. 61 x 45 x 36 cm  

288 zł

Umywalka  
ceramiczna 65 cm
5908271109895

248 zł

Słupek
5908271110389
wym. 30 x 150 x 28 cm 

398 zł

1 Szafka wisząca, 5908271110341, wym. 30 x 60 x 22 cm 188 zł.
2 Lustro Dunnet, 3663602941910, wym. 60 x 45 cm 39,98 zł.
3 Umywalka ceramiczna 50 cm,  5908271109888 228 zł
4 Szafka wisząca, 5908271110303, wym. 30 x 49 x 28 cm 238 zł.
5 Szafka podumywalkowa, 5908271110310  

wym. 46 x 45 x 36 cm 248 zł
6 Słupek, 5908271110334, wym. 30 x 150 x 28 cm 348 zł.

Lustro  
łazienkowe
Dunnet
3663602941927
wym. 70 x 50 cm 

48,98 zł

Usługa 
projektowania

Skorzystaj  
z profesjonalnej
porady naszych 

architektów

https://www.castorama.pl/result/?q=522688+522679+522680+511416
https://www.castorama.pl/result/?q=522686+511415+522687+522682+522683+522685


Vena
Biały połysk

Wybierając tę kolekcję, będziemy mogli poszaleć 
z kolorami ścian czy wzorami płytek, ponieważ 
zupełnie nieinwazyjny biały kolor szafek 
doskonale odnajdzie się z dowolnym kolorem. 
Kolekcja Vena dostępna jest także w kolorze 
szarym i tak jak Vena biały połysk również  
posiada systemem cichego domykania.

58 59

venałazienki 2021

1 Drzwi uchylne 
GoodHome Naya  
3663602769729 
wym. 90 x 195 cm 
818 zł

2 Ścianka GoodHome 
Naya  
3663602769811

 wym. 90 x 195 cm 
618 zł

3 Zestaw prysznicowy 
podtynkowy Cavally 
3663602299806, chrom 
548 zł.

4 Dekor Flower 
3663602350576

 wym. 30 x 60 cm 
118 zł/kpl..

5 Listwa łazienkowa 
Boswell 
5052931672462

 3 x 25 W, G9, chrom 
158 zł.

6 Szafka wisząca  
5908271108263

 wym. 30 x 60 x 20 cm  
248 zł.

7 Lustro kwadratowe 
w ramie

 5908271108201  
wym. 60 x 60 cm 
228 zł.

8 Słupek  
5908271108256

 wym. 150 x 30 x 20 cm 
568 zł.

9 Umywalka ceramiczna 
 5908271108119
 szer. 60 cm  

368 zł
10 Półsłupek  

5908271108249
 wym. 30 x 50 x 34 cm  

298 zł

Szafka 
podumywalkowa
5908271108225
wym. 60 x 50 x 45 cm

528 zł

Miska WC GoodHome  
Teesta 
3663602690733
bezkołnierzowa

498 zł

1 2 3

6

4

5

7 8

10

9

https://www.castorama.pl/result/?q=518099+516675+516679+521797
https://www.castorama.pl/result/?q=418441+826464+508464+508465+508463+508474+508462


Vena
Biały połysk

Wybierając tę kolekcję, będziemy mogli poszaleć 
z kolorami ścian czy wzorami płytek, ponieważ 
zupełnie nieinwazyjny biały kolor szafek 
doskonale odnajdzie się z dowolnym kolorem. 
Kolekcja Vena dostępna jest także w kolorze 
szarym i tak jak Vena biały połysk również  
posiada systemem cichego domykania.

58 59

venałazienki 2021

1 Drzwi uchylne 
GoodHome Naya  
3663602769729 
wym. 90 x 195 cm 
818 zł

2 Ścianka GoodHome 
Naya  
3663602769811

 wym. 90 x 195 cm 
618 zł

3 Zestaw prysznicowy 
podtynkowy Cavally 
3663602299806, chrom 
548 zł.

4 Dekor Flower 
3663602350576

 wym. 30 x 60 cm 
118 zł/kpl..

5 Listwa łazienkowa 
Boswell 
5052931672462

 3 x 25 W, G9, chrom 
158 zł.

6 Szafka wisząca  
5908271108263

 wym. 30 x 60 x 20 cm  
248 zł.

7 Lustro kwadratowe 
w ramie

 5908271108201  
wym. 60 x 60 cm 
228 zł.

8 Słupek  
5908271108256

 wym. 150 x 30 x 20 cm 
568 zł.

9 Umywalka ceramiczna 
 5908271108119
 szer. 60 cm  

368 zł
10 Półsłupek  

5908271108249
 wym. 30 x 50 x 34 cm  

298 zł

Szafka 
podumywalkowa
5908271108225
wym. 60 x 50 x 45 cm

528 zł

Miska WC GoodHome  
Teesta 
3663602690733
bezkołnierzowa

498 zł
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10

9

https://www.castorama.pl/result/?q=518099+516675+516679+521797
https://www.castorama.pl/result/?q=418441+826464+508464+508465+508463+508474+508462


Olivia
Biała wysoki połysk

Kolekcja daje wiele możliwości aranżacji  
i dopasowania do własnych potrzeb, gdyż 
wszystkie jej elementy można ze sobą dowolnie 
łączyć. Subtelne metalowe nóżki i uchwyty 
stanowią delikatny, nowoczesny akcent. Zestaw 
posiada drzwi i szuflady z systemem cichego 
domykania oraz słupek z koszem na bieliznę  
w komplecie.

2

1 3 4 5

6

7
8

60 61

oliviałazienki 2021

1 Kabina kwadratowa Onega  
3663602944218, wym. 80 x 80 x 190 cm 478 zł

2 Kompakt WC GoodHome Teesta  
3663602690498, bezkołnierzowy  528 zł

3 Szafka lustrzana
 5907720644840, wym. 56 x 56 x 15 cm 428 zł

4 Szafka wisząca  
5907720644826, wym. 35 x 56 x 15 cm 198 zł

5 Słupek  
5907720644802, wym. 35 x 180 x 30 cm 598 zł

6 Umywalka ceramiczna Mille Slim  
5949086005200, 60 cm 248 zł

7 Półsłupek 
5907720644819, wym. 35 x 83 x 30 cm 298 zł

8 Komoda  
5907720644833, wym. 70 x 83 x 30 cm 398 zł

Szafka podumywalkowa 
5901771030010
wym. 57 x 79 x 34 cm

398 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=523556+509792+518097+502916+502895+502919+523559+502875+502912


Olivia
Biała wysoki połysk

Kolekcja daje wiele możliwości aranżacji  
i dopasowania do własnych potrzeb, gdyż 
wszystkie jej elementy można ze sobą dowolnie 
łączyć. Subtelne metalowe nóżki i uchwyty 
stanowią delikatny, nowoczesny akcent. Zestaw 
posiada drzwi i szuflady z systemem cichego 
domykania oraz słupek z koszem na bieliznę  
w komplecie.
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60 61

oliviałazienki 2021

1 Kabina kwadratowa Onega  
3663602944218, wym. 80 x 80 x 190 cm 478 zł

2 Kompakt WC GoodHome Teesta  
3663602690498, bezkołnierzowy  528 zł

3 Szafka lustrzana
 5907720644840, wym. 56 x 56 x 15 cm 428 zł

4 Szafka wisząca  
5907720644826, wym. 35 x 56 x 15 cm 198 zł

5 Słupek  
5907720644802, wym. 35 x 180 x 30 cm 598 zł

6 Umywalka ceramiczna Mille Slim  
5949086005200, 60 cm 248 zł

7 Półsłupek 
5907720644819, wym. 35 x 83 x 30 cm 298 zł

8 Komoda  
5907720644833, wym. 70 x 83 x 30 cm 398 zł

Szafka podumywalkowa 
5901771030010
wym. 57 x 79 x 34 cm

398 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=523556+509792+518097+502916+502895+502919+523559+502875+502912


Claso
Białe wysoki połysk

Meble Claso to łazienkowa klasyka. 
Lakierowane na wysoki połysk białe fronty 
będą idealnie współgrać z białą armaturą 
łazienkową. Proste chromowane nóżki  
i uchwyty subtelnie podkreślą nowoczesny 
charakter mebli, zaś system cichego 
domykania zapewni komfort użytkowania.

21

3 4

5

6 7 8

62 63

clasołazienki 2021

1 Kabina półokrągła 
Onega 
3663602944287

 wym. 80 x 80 x 190 cm 
458 zł

2 Kolumna prysznicowa 
GoodHome Cavally 
z baterią  
3663602300724, chrom  
398 zł

6 Słupek 
5902115748943

 wym. 35 x 170 x 30 cm
  348 zł

7 Szafka z umywalką 
5902115748974 

 wym. 50,5 x 84 x 39 cm 
328 zł

8 Kompakt WC 
GoodHome Cavally 
3663602690467

 bezkołnierzowy 
428 zł

3 Kosz na bieliznę 
Curver Infinity 60 l 
3253924754017, szary

 49,98 zł

4 Brodzik akrylowy 
półokrągły Lagan 
3663602435815

 wym. 80 x 80 x 15 cm 
198 zł

5 Bateria umywalkowa 
GoodHome Cavally M 
3663602300045, chrom

 178 zł
 

Suszarka ścienna składana 
Leifheit Telegant 81 Protect Plus
4006501831002

148 zł

https://www.castorama.pl/suszarka-scienna-leifheit-telegant-81-protect-plus-id-1049725.html
https://www.castorama.pl/result/?q=509796+521809+509597+521540+521800
https://www.castorama.pl/result/?q=522690+522689+518131


Claso
Białe wysoki połysk

Meble Claso to łazienkowa klasyka. 
Lakierowane na wysoki połysk białe fronty 
będą idealnie współgrać z białą armaturą 
łazienkową. Proste chromowane nóżki  
i uchwyty subtelnie podkreślą nowoczesny 
charakter mebli, zaś system cichego 
domykania zapewni komfort użytkowania.

21

3 4

5

6 7 8

62 63

clasołazienki 2021

1 Kabina półokrągła 
Onega 
3663602944287

 wym. 80 x 80 x 190 cm 
458 zł

2 Kolumna prysznicowa 
GoodHome Cavally 
z baterią  
3663602300724, chrom  
398 zł

6 Słupek 
5902115748943

 wym. 35 x 170 x 30 cm
  348 zł

7 Szafka z umywalką 
5902115748974 

 wym. 50,5 x 84 x 39 cm 
328 zł

8 Kompakt WC 
GoodHome Cavally 
3663602690467

 bezkołnierzowy 
428 zł

3 Kosz na bieliznę 
Curver Infinity 60 l 
3253924754017, szary

 49,98 zł

4 Brodzik akrylowy 
półokrągły Lagan 
3663602435815

 wym. 80 x 80 x 15 cm 
198 zł

5 Bateria umywalkowa 
GoodHome Cavally M 
3663602300045, chrom

 178 zł
 

Suszarka ścienna składana 
Leifheit Telegant 81 Protect Plus
4006501831002

148 zł

https://www.castorama.pl/suszarka-scienna-leifheit-telegant-81-protect-plus-id-1049725.html
https://www.castorama.pl/result/?q=509796+521809+509597+521540+521800
https://www.castorama.pl/result/?q=522690+522689+518131


lat

gwara ncji

Blaty
Praktyczne, efektowne, stylowe.  
W zależności od wybranego koloru mogą  
grać pierwsze skrzypce lub być 
dyskretną ramą dla mebli.

64 65

blaty łazienki 2021

Blat łazienkowy Perma
5059340018324
wym. 60 x 45 x 2,8 cm
biały laminowany
szary laminowany 
dostępne inne wymiary 

128 zł Blat łazienkowy  
Marloes
3663602400011
wym. 60 x 45 x 2,8 cm
lakierowany  
nabiały połysk 
laminowany 
dostępne inne wymiary 

148 zł

Blat łazienkowy  
Perma
5059340018737
wym. 60 x 45 x 2,8 cm
granatowy 
laminowany 
dostępne inne wymiary

 

128 zł

Blat łazienkowy  
Avela
5059340017983
wym. 60 x 45 x 1,8 cm

178 zł

Wszystko
na raty

Szczegóły
 na stronie 4

https://www.castorama.pl/result/?q=522375+522387
https://www.castorama.pl/result/?q=521688+522345


lat

gwara ncji

Blaty
Praktyczne, efektowne, stylowe.  
W zależności od wybranego koloru mogą  
grać pierwsze skrzypce lub być 
dyskretną ramą dla mebli.

64 65

blaty łazienki 2021

Blat łazienkowy Perma
5059340018324
wym. 60 x 45 x 2,8 cm
biały laminowany
szary laminowany 
dostępne inne wymiary 

128 zł Blat łazienkowy  
Marloes
3663602400011
wym. 60 x 45 x 2,8 cm
lakierowany  
nabiały połysk 
laminowany 
dostępne inne wymiary 

148 zł

Blat łazienkowy  
Perma
5059340018737
wym. 60 x 45 x 2,8 cm
granatowy 
laminowany 
dostępne inne wymiary

 

128 zł

Blat łazienkowy  
Avela
5059340017983
wym. 60 x 45 x 1,8 cm

178 zł

Wszystko
na raty

Szczegóły
 na stronie 4

https://www.castorama.pl/result/?q=522375+522387
https://www.castorama.pl/result/?q=521688+522345


66 67

łazienki 2021 blaty 

Blat drewniany dąb surowy 
5903246291896
wym. 60,5 x 46 x 2,7 cm
dostępne inne wymiary

108 zł

Blat drewniany dąb Hartland
3663602933755
wym. 45,5 x 2,7 x 183 cm
blat wstępnie olejowany  
(wymagane dwukrotne olejowanie) 

398 zł

Blat kamienny Shanxi Black
5903206052598
wym. 60,4 x 45,3 x 2 cm
dostępne inne wymiary 

348 zł

Blat konglomeratowy Snow White
5903206052505
wym. 60,4 x 45,3 x 2 cm
dostępne inne wymiary

198 zł

wymaga olejowania  
lub lakierowania

https://www.castorama.pl/result/?q=523830+523827
https://www.castorama.pl/result/?q=511436+523634


66 67

łazienki 2021 blaty 

Blat drewniany dąb surowy 
5903246291896
wym. 60,5 x 46 x 2,7 cm
dostępne inne wymiary

108 zł

Blat drewniany dąb Hartland
3663602933755
wym. 45,5 x 2,7 x 183 cm
blat wstępnie olejowany  
(wymagane dwukrotne olejowanie) 

398 zł

Blat kamienny Shanxi Black
5903206052598
wym. 60,4 x 45,3 x 2 cm
dostępne inne wymiary 

348 zł

Blat konglomeratowy Snow White
5903206052505
wym. 60,4 x 45,3 x 2 cm
dostępne inne wymiary

198 zł

wymaga olejowania  
lub lakierowania

https://www.castorama.pl/result/?q=523830+523827
https://www.castorama.pl/result/?q=511436+523634


łazienki 2021

68 69

lustra

Lustro prostokątne  
Dunnet 
3663602941934
wym. 60 x 80 cm 
dostępne inne wymiary

59,98 zł
Lustro  
prostokątne 
Colwell
3663602941712
wym. 50 x 70 cm 
oświetlenie LED 
dostępne  
inne wymiary

338 zł

Lustro  
okrągłe  
Ring 
5905241007830
śr. 70 cm
czarna rama 
z tworzywa  
sztucznego

258 zł
Lustro prostokątne 
Berrow
3663602891352
wym. 60 x 80 cm  
oświetlenie LED 
dostępne inne wymiary

418 zł

Lustra
Optycznie powiększą przestrzeń,  
pięknie odbiją światło, a do tego dodadzą 
łazience stylu i klasy. W naszej ofercie 
znajdziesz lustra o różnych wielkościach  
i kształtach, klasyczne lub z podświetleniem 
LED, dlatego z pewnością znajdziesz 
idealne lustro do swojej łazienki.

Lustro okrągłe Nico
5905241008837
śr. 70 cm 
aluminiowa  
złota rama

368 zł

https://www.castorama.pl/lustro-okragle-dubiel-vitrum-nico-70-cm-w-ramie-zlote-id-1130788.html
https://www.castorama.pl/result/?q=511417+509941+522456+521178


łazienki 2021

68 69

lustra

Lustro prostokątne  
Dunnet 
3663602941934
wym. 60 x 80 cm 
dostępne inne wymiary

59,98 zł
Lustro  
prostokątne 
Colwell
3663602941712
wym. 50 x 70 cm 
oświetlenie LED 
dostępne  
inne wymiary

338 zł

Lustro  
okrągłe  
Ring 
5905241007830
śr. 70 cm
czarna rama 
z tworzywa  
sztucznego

258 zł
Lustro prostokątne 
Berrow
3663602891352
wym. 60 x 80 cm  
oświetlenie LED 
dostępne inne wymiary

418 zł

Lustra
Optycznie powiększą przestrzeń,  
pięknie odbiją światło, a do tego dodadzą 
łazience stylu i klasy. W naszej ofercie 
znajdziesz lustra o różnych wielkościach  
i kształtach, klasyczne lub z podświetleniem 
LED, dlatego z pewnością znajdziesz 
idealne lustro do swojej łazienki.

Lustro okrągłe Nico
5905241008837
śr. 70 cm 
aluminiowa  
złota rama

368 zł

https://www.castorama.pl/lustro-okragle-dubiel-vitrum-nico-70-cm-w-ramie-zlote-id-1130788.html
https://www.castorama.pl/result/?q=511417+509941+522456+521178


70 71

łazienki 2021 lustra

Lustro okrągłe  
Loft na pasku
5907691010118
śr. 50 cm

188 zł

Lustro prostokątne  
Charlestown 
3663602941828 
wym. 80 x 60 cm 
oświetlenie LED     
dostępne inne wymiary

498 zł
Lustro prostokątne  
Garwick 
3663602461531 
wym. 45 x 60 cm 
dostępne inne  
wymiary i kształty    

84,98 zł
Lustro prostokątne  
w szarej ramie
3663602942177
wym. 40 x 60 cm 
dostępne inne wymiary

108 zł
Lustro prostokątne  
Profix
5905241007588
wym. 60 x 80 cm 
aluminiowa czarna rama

528 zł

Lustro prostokątne Nico 
5905241007847
wym. 60 x 80 cm  
aluminiowa czarna rama  
dostępne w dwóch wymiarach

378 zł

https://www.castorama.pl/lustro-prostokatne-dubiel-vitrum-nico-60-x-80-cm-w-ramie-czarne-id-1127413.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521375+511591+522462+509952
https://www.castorama.pl/result/?q=523770


70 71

łazienki 2021 lustra

Lustro okrągłe  
Loft na pasku
5907691010118
śr. 50 cm

188 zł

Lustro prostokątne  
Charlestown 
3663602941828 
wym. 80 x 60 cm 
oświetlenie LED     
dostępne inne wymiary

498 zł
Lustro prostokątne  
Garwick 
3663602461531 
wym. 45 x 60 cm 
dostępne inne  
wymiary i kształty    

84,98 zł
Lustro prostokątne  
w szarej ramie
3663602942177
wym. 40 x 60 cm 
dostępne inne wymiary

108 zł
Lustro prostokątne  
Profix
5905241007588
wym. 60 x 80 cm 
aluminiowa czarna rama

528 zł

Lustro prostokątne Nico 
5905241007847
wym. 60 x 80 cm  
aluminiowa czarna rama  
dostępne w dwóch wymiarach

378 zł

https://www.castorama.pl/lustro-prostokatne-dubiel-vitrum-nico-60-x-80-cm-w-ramie-czarne-id-1127413.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521375+511591+522462+509952
https://www.castorama.pl/result/?q=523770


inspiracji
na castorama.pl

72 73

akcesoriałazienki 2021

 1 Szczotka WC Cervia 
3663602963080 
5059340218069  
69,98 zł

 2 Dozownik mydła  
Cervia  
3663602964056 
5059340217925  
26,98 zł

 3 Kubek Cervia  
3663602964735 
5059340218175  
18,98 zł

 4 Mydelniczka  
Cervia  
3663602964063 
5059340217888  
18,98 zł

 1 Dozownik mydła Jubba
 3663602964131 

5059340217949 
beżowy 

 29,98 zł
 2 Kubek łazienkowy Jubba 

3663602964773
 5059340218199  

beżowy 
22,98 zł

 3 Mydelniczka Jubba 
3663602964148

 5059340217901 
beżowa

 22,98 zł

 1 Szczotka WC 
Ulva 
6930143000046 
5057741333510 
czarna 
64,98 zł

 2 Kubek  
łazienkowy 

 Ulva
 6930143000015 
 5057741333534  

czarny  
26,98 zł

 3 Dozownik 
mydła Ulva

 6930143000022 
5057741333527 
czarny 

 34,98 zł

 4 Mydelniczka 
Ulva 
6930143000039

 5057741333541
 czarna
 26,98 zł

 1 Szczotka WC 
Balka  
3663602963141 
5059340218076 
49,98 zł

 2 Dozownik mydła 
Balka  
3663602964179 
5059340217932 
29,98 zł

 3 Kubek łazienkowy 
Balka  
3663602964797 
5059340218182 
18,98 zł

 4 Mydelniczka Balka  
3663602964186 
5059340217895 
18,98 zł
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Akcesoria
Są nie tylko praktyczne, ale pełnią też  
funkcję dekoracyjną. Sprawią, że łazienka  
zachwyci zarówno stylowymi detalami,  
jak i funkcjonalnością. 

https://www.castorama.pl/result/?q=521891+523629+521876+523631+521880+523630+521890+523632
https://www.castorama.pl/result/?q=520724+523345+520535+523346+520537+523348+520538+523347
https://www.castorama.pl/result/?q=509636+523339+509658+523343+509637+523341
https://www.castorama.pl/result/?q=509511+523595+509524+523592+509528+523594+509525+523593
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74 75

łazienki 2021 akcesoria

 1 Szczotka WC Capraia 
3663602963172  
brokat 
59,98 zł

 2 Dozownik mydła Capraia  
3663602964230 
brokat

  34,98 zł
 3 Mydelniczka Capraia 

3663602964247  
brokat 
26,98 zł

 4 Kubek Capraia
 3663602964827 

brokat  
26,98 zł

 1 Pojemnik kosmetyczny 
Aetna 
3760297770648 
5059340203812  
29,98 zł.

 2 Kubek Aetna  
3760297770679 
5059340203973  
19,98 zł

 3 Dozownik mydła Aetna  
3760297770686 
5059340204222  
26,98 zł.

 4 Szczotka WC Aetna  
3760297770655 
5059340203485  
64,98 zł

 5 Mydelniczka Aetna  
3760297770662 
5059340204468  
19,98 zł

 1 Dozownik mydła 
Bona 
5901583506369 
37,98 zł.

 2 Kubek Bona
 5901583506376 

29,98 zł
 3 Szczotka  WC 

Bona 
5901583506390 
79,98 zł.

 4 Mydelniczka Bona
 5901583506383 

29,98 zł

 1 Szczotka WC Tokyo  
5901583506505 
79,98 zł

 2 Kubek Tokyo  
5901583506482

 33,98 zł

 3 Dozownik  
mydła Tokyo 
5901583506475 
37,98 zł

 4 Mydelniczka Tokyo  
5901583506499  
33,98 zł
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https://www.castorama.pl/result/?q=509623+509644+509645+509662
https://www.castorama.pl/result/?q=521856+523330+521859+523333+521860+523331+521857+523329+521858+523332
https://www.castorama.pl/result/?q=523819+523820+523822+523821
https://www.castorama.pl/result/?q=523826+523824+523823+523825
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Haczyki wodoodporne 
Tesa
4042448313287, metalowy  
udźwig do 2 kg 2 szt.
28,98 zł 
4042448313317, metalowy  
udźwig do 3 kg 2 szt.
31,48 zł 
4042448313265, plastikowy 
udźwig do 2 kg 2 szt.
20,48 zł 
4042448313249 
Plastry samoprzylepne
wodoodporne 
udźwig do 2 kg 6 szt.
17,48 zł

76 77

łazienki 2021 akcesoria

 1 Wieszak na ręczniki 
Alessano 3663602675259  
44,98 zł

 2 Mydelniczka Alessano 
3663602675334  
32,98 zł

 3 Kubek Alessano 
3663602675358  
35,98 zł

 4 Dozownik mydła Alessano  
3663602675341
42,98 zł
Dostępne inne elementy 
kolekcji. 

 1 Wieszak na ręcznik Ormara, 3663602675136 39,98 zł
 2 Mydelniczka Ormara, 3663602675211 28,98 zł

 3 Kubek Ormara, 3663602675235 32,98 zł
 4 Dozownik mydła Ormara, 3663602675228 42,98 zł. 

Dostępne inne elementy kolekcji.

 1 Wieszaczek Koros, 5059340060187, czarny 9,98 zł.
 2 Wieszak x 4 Koros, 5059340060200, czarny 34,98 zł..
 3 Koszyk głęboki Koros, 5059340060255, czarny 26,98 zł. 

Dostępne inne elementy kolekcji.
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https://www.castorama.pl/result/?q=520981+520989+520991+520990
https://www.castorama.pl/result/?q=520993+521001+521003+521002
https://www.castorama.pl/result/?q=116554+120964+120963+120965
https://www.castorama.pl/result/?q=522017+522019+522016
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lat

gwara ncji

Atomia
Seria mebli modułowych 

Modułowy system zabudowy Atomia doskonale 
sprawdzi się w pomieszczeniach gospodarczych. 
Szeroka gama modułów w różnych rozmiarach  
i kolorach wykończenia pozwoli dopasować się  
do każdej przestrzeni. Elementy wyposażenia  
takie jak kosze, półki czy drążki sprawią,  
że każda rzecz znajdzie właściwe miejsce.  

78 79

łazienki 2021 atomia

Dobra organizacja
Kluczem do organizacji przestrzeni jest dobór odpowiednich 
mebli. Warto skorzystać z systemów modułowych, dzięki 
którym stworzymy zabudowę idealnie dopasowaną  
do naszych potrzeb i wnętrza, którym dysponujemy.  
Na etapie projektu warto dobrze przemyśleć, jakiego 
rodzaju przedmioty będziemy przechowywać – czy lepiej 
sprawdzą się półki czy szuflady oraz na jakiej wysokości 
powinny zostać umieszczone drążki.

o projekcieArchitekt

JAKUB KŁĘCZEK
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

 1 Zestaw Atomia szafa z drzwiami na zawiasach i wyposażeniem, wym. 225 x 100 x 58 cm 1229,86 zł
 2 Zestaw Atomia szafa z drzwiami na zawiasach i wyposażeniem, wym. 225 x 75 x 45 cm 1118,86 zł

2

1

https://www.castorama.pl/catalog/product/view/id/1145685/s/zestaw-szafa-atomia-225-x-100-cm-biala/
https://www.castorama.pl/catalog/product/view/id/1145686/s/zestaw-szafa-atomia-225-x-75-cm-biala/
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Koszyk  
okrągły Jute
3253921903029  
ciemny szary
3253921903005  
kremowy

14,98 zł

80 81

przechowywaniełazienki 2021

Kosz na bieliznę Jute 58 l
3253928093006, ciemny szary
3253928093013, kremowy

79,98 zł

Kosz na bieliznę 40 l
3253920709004, kremowy
3253920709035, brązowy
dostępny także kosz 60 l
3253920707000, kremowy
3253920707017, brązowy
68,98 zł

59,98 zł

Suszarka Pegasus 200 Comfort
4006501815163

198 zł

Kosz łazienkowy  
Infinity 60 l
3253924754000, biały
3253924754017, szary 

49,98 zł

Puf na bieliznę
5901583503658, biały
5901583503641, czarny 

148 zł
Koszyk Jute S
3253921904040, ciemny szary
3253921904026, kremowy
dostępne także kosz Jute M
3253921905078,  ciemny szary 
3253921905054, kremowy  
19,98 zł. 
kosz Jute L
3253921907027,  ciemny szary 
3253921907003, kremowy 
24,98 zł.

12,98 zł

Kosz łazienkowy Nice
5901583503870, biały
5901583506086, szary 

128 zł
Deska Airboard  
M Compact
4006501725851

198 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=522966+522965+523010+523009+523012+523011+523014+523013+523016+523015
https://www.castorama.pl/result/?q=111722+111723+111725+111726
https://www.castorama.pl/result/?q=522394+522395
https://www.castorama.pl/result/?q=522393+523228
https://www.castorama.pl/result/?q=509596+509597
https://www.castorama.pl/result/?q=521366+522645
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Gresy i glazury
Są trwałe i łatwe do utrzymania
w czystości. Potrafią w magiczny niemal
sposób odmienić wnętrze i dodać mu
przepychu lub szlachetnej surowości.
Inspirowane drogimi kruszcami, kamieniem
czy drewnem sprawdzą się w każdym 
wnętrzu.

Gres Metal
8435311508143, iron
II kl. ścieralności
8435311508181, silver
III kl. ścieralności
rektyfikowany
wym. 120 x 60 cm
opak. 1,44 m2 213,12 zł/opak.

148 zł/m2    
Gres polerowany Erato Luxo
5907180100214
wym. 120 x 60 cm
IV kl. ścieralności, mrozoodporny  
rektyfikowany
opak. 1,44 m2 227,52 zł/opak.

158 zł/m2    
Gres Topas
5902767921800
light gold
wym. 120 x 60 cm
III kl. ścieralności, rektyfikowany
opak. 1,44 m2 213,12 zł/opak.

 

148 zł/m2    
Dekor Metal Kite
3663602360803
wym. 60 x 30 cm
gold mat 
rektyfikowany

168 zł/szt.    

Gres polerowany Espel Blue
5907180112750
wym. 120 x 60 cm
IV kl. ścieralności, rektyfikowany
opak. 1,44 m2 213,12 zł/opak.

148 zł/m2    

Produkty zakupione 
w sklepie  

na castorama.pl 
dowozimy na terenie 

całej Polski

Nie zapomnij 
o transporcie

82 83

łazienki 2021 gresy i glazury

https://www.castorama.pl/result/?q=418906+418392
https://www.castorama.pl/result/?q=418273+418279+418699
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inspiracji
na castorama.pl

Glazura Magnolia
5902610517945, grys
wym. 25 x75 cm
opak. 1,3 m2 100,07 zł/opak.
dostępne dekory i gres 

76,98 zł/m2    

Glazura Calacatta
5908262624932
wym. 30 x 60 cm
opak. 0,9 m2 53,98 zł/opak.
 

59,98 zł/m2    

Dekor ścienny Geo
3663602381549
wym. 30 x 60 cm
 

49,98 zł    

Glazura Majestic
5902610514135, grys
5902610514197, light grys
opak. 1,3 m2 100,07 zł/opak.
5902610514166, grys dekor 98,98 zł/m2

5059340501185, wachlarz 39,98 zł/szt.
wym. 25 x 75 cm

76,98 zł/m2    

Glazura Logan Snow
5902767922524
opak. 1,44 m2 122,37 zł/opak.
wym. 30 x 60 cm, rektyfikowana
5902767922531, dekor
opak. 1,44 m2 129,57 zł/opak.
89,98 zł/m2

84,98 zł/m2    

Glazura Mystic
5902610507397, bianco
opak. 1,4 m2 104,97 zł/opak.
5902610507427, bianco STR 84,98 zł/m2

5900144047570, liść 88,98 zł/kpl.
5059340501192, gold inserto 148 zł/szt.
wym. 29,5 x 59,5 cm

 

74,98 zł/m2    

Glazura Lomero 
5907180111708, 
white, wym 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 79,17 zł/opak.
Gres Lomero 
5907180100610, white mat 
wym. 60 x 60 cm
opak. 1,44 m2 74,85 zł/opak.
51,98 zł/m2  

5907180100573, white mat
wym. 120 x 60 cm
opak. 1,44 m2 184,32 zł/opak.
128 zł/m2  

54,98 zł/m2    
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inspiracji
na castorama.pl

Glazura Magnolia
5902610517945, grys
wym. 25 x75 cm
opak. 1,3 m2 100,07 zł/opak.
dostępne dekory i gres 

76,98 zł/m2    

Glazura Calacatta
5908262624932
wym. 30 x 60 cm
opak. 0,9 m2 53,98 zł/opak.
 

59,98 zł/m2    

Dekor ścienny Geo
3663602381549
wym. 30 x 60 cm
 

49,98 zł    

Glazura Majestic
5902610514135, grys
5902610514197, light grys
opak. 1,3 m2 100,07 zł/opak.
5902610514166, grys dekor 98,98 zł/m2

5059340501185, wachlarz 39,98 zł/szt.
wym. 25 x 75 cm

76,98 zł/m2    

Glazura Logan Snow
5902767922524
opak. 1,44 m2 122,37 zł/opak.
wym. 30 x 60 cm, rektyfikowana
5902767922531, dekor
opak. 1,44 m2 129,57 zł/opak.
89,98 zł/m2

84,98 zł/m2    

Glazura Mystic
5902610507397, bianco
opak. 1,4 m2 104,97 zł/opak.
5902610507427, bianco STR 84,98 zł/m2

5900144047570, liść 88,98 zł/kpl.
5059340501192, gold inserto 148 zł/szt.
wym. 29,5 x 59,5 cm

 

74,98 zł/m2    

Glazura Lomero 
5907180111708, 
white, wym 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 79,17 zł/opak.
Gres Lomero 
5907180100610, white mat 
wym. 60 x 60 cm
opak. 1,44 m2 74,85 zł/opak.
51,98 zł/m2  

5907180100573, white mat
wym. 120 x 60 cm
opak. 1,44 m2 184,32 zł/opak.
128 zł/m2  

54,98 zł/m2    

84 85

łazienki 2021 gresy i glazury

https://www.castorama.pl/result/?q=419025+418877+418878
https://www.castorama.pl/result/?q=419015+419016+419017+419018
https://www.castorama.pl/result/?q=419011+419013+419012+419014
https://www.castorama.pl/result/?q=418864+418865
https://www.castorama.pl/result/?q=418874+418353+418355


Glazura Cosmopolitan
5902767921725
opak. 0,9 m2 62,98 zł/opak.
5902767921749, line 
5902767921732, wave 
opak. 0,9 m2 67,48 zł/opak.
74,98 zł/m2

wym. 30 x 60 cm 
rektyfikowane

69,98 zł/m2    
Glazura Lavre
5907180137357, grey
5907180137364, dark grey
wym. 60 x 30 cm
opak. 1,44 m2 92,131 zł/opak.
Gres Lavre Ceramstic 
5907180137265, light grey
5907180137272, dark grey
wym. 60 x 60 cm
opak. 1,44 m2 118,05 zł/opak.
81,98 zł/m2

dostępny również dekor
5907180131898, light grey
5907180131904, dark grey
opak. 1,44 m2 118 zł/opak.
81,98 zł/m2

63,98 zł/m2    

Glazura Polaris Dune
8433019176282
8433019175537
wym. 30 x 90 cm
opak. 1,08 m2 107,98 zł/opak.
Listwa Polaris Steel
5059340504193
wym. 2 x 90 cm
49,98 zł/szt.
Gres Polaris
8433019177333 
wym.  60 x 60 cm
opak. 1,08 m2 107,98 zł/opak.
99,98 zł/m2

99,98 zł/m2    
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Glazura Cosmopolitan
5902767921725
opak. 0,9 m2 62,98 zł/opak.
5902767921749, line 
5902767921732, wave 
opak. 0,9 m2 67,48 zł/opak.
74,98 zł/m2

wym. 30 x 60 cm 
rektyfikowane

69,98 zł/m2    
Glazura Lavre
5907180137357, grey
5907180137364, dark grey
wym. 60 x 30 cm
opak. 1,44 m2 92,131 zł/opak.
Gres Lavre Ceramstic 
5907180137265, light grey
5907180137272, dark grey
wym. 60 x 60 cm
opak. 1,44 m2 118,05 zł/opak.
81,98 zł/m2

dostępny również dekor
5907180131898, light grey
5907180131904, dark grey
opak. 1,44 m2 118 zł/opak.
81,98 zł/m2

63,98 zł/m2    

Glazura Polaris Dune
8433019176282
8433019175537
wym. 30 x 90 cm
opak. 1,08 m2 107,98 zł/opak.
Listwa Polaris Steel
5059340504193
wym. 2 x 90 cm
49,98 zł/szt.
Gres Polaris
8433019177333 
wym.  60 x 60 cm
opak. 1,08 m2 107,98 zł/opak.
99,98 zł/m2

99,98 zł/m2    
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Glazura Sintelo 
5907180112774, light 
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 128,13 zł/opak.
Gres polerowany Sintelo 
5907180112798, light
wym. 60 x 60 cm
opak. 1,44 m2 184,32 zł/opak.  
128 zł/m2

IV kl. ścieralności, rektyfikowane 
dostępne także w kolorze dark

88,98 zł/m2    

Glazura Venezia
8692844113255, white
8697497070429, white zigzak
8692844002382, antracyt
8694333415383, antracyt zigzak
wym. 30 x 90 cm
opak. 1,08 m2 97,18 zł/opak.

 

89,98 zł/m2    

Glazura Artech 
8435311512348, white
8435311512355, greige
opak. 1,35 m2 145,80 zł/opak.
8435311512645, white leaves
8435311512652, greige leaves
opak. 1,08 m2 116,64 zł/opak.
wym. 30 x 90 cm
rektyfikowana

108 zł/m2    
Glazura Phonique 
5902610511158, bianco
5902610511189, grys
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 71,97 zł/opak.
Dekor Phonique 
3663602302988, patchwork
3663602302995, struktura A
3663602303107, grys
wym. 30 x 60 cm
19,98 zł/szt. 

49,98 zł/m2    

Glazura Fiorino
5903238056441
wym. 30,8 x 60,8 cm
opak. 1,12 m2 55,98 zł/opak.
dostępne także dekory, mozaika  
i gres rektyfikowany
 

49,98 zł/m2    

Glazura Coralle
5903238032667, ivory
wym. 29,8 x 74,8 cm
opak. 1,34 m2 120,57 zł/opak.
dostępne także dekory,  
mozaika i gres

 
 

89,98 zł/m2    

Usługa 
projektowania

Skorzystaj  
z profesjonalnej
porady naszych 

architektów
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Glazura Sintelo 
5907180112774, light 
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 128,13 zł/opak.
Gres polerowany Sintelo 
5907180112798, light
wym. 60 x 60 cm
opak. 1,44 m2 184,32 zł/opak.  
128 zł/m2

IV kl. ścieralności, rektyfikowane 
dostępne także w kolorze dark

88,98 zł/m2    

Glazura Venezia
8692844113255, white
8697497070429, white zigzak
8692844002382, antracyt
8694333415383, antracyt zigzak
wym. 30 x 90 cm
opak. 1,08 m2 97,18 zł/opak.

 

89,98 zł/m2    

Glazura Artech 
8435311512348, white
8435311512355, greige
opak. 1,35 m2 145,80 zł/opak.
8435311512645, white leaves
8435311512652, greige leaves
opak. 1,08 m2 116,64 zł/opak.
wym. 30 x 90 cm
rektyfikowana

108 zł/m2    
Glazura Phonique 
5902610511158, bianco
5902610511189, grys
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 71,97 zł/opak.
Dekor Phonique 
3663602302988, patchwork
3663602302995, struktura A
3663602303107, grys
wym. 30 x 60 cm
19,98 zł/szt. 

49,98 zł/m2    

Glazura Fiorino
5903238056441
wym. 30,8 x 60,8 cm
opak. 1,12 m2 55,98 zł/opak.
dostępne także dekory, mozaika  
i gres rektyfikowany
 

49,98 zł/m2    

Glazura Coralle
5903238032667, ivory
wym. 29,8 x 74,8 cm
opak. 1,34 m2 120,57 zł/opak.
dostępne także dekory,  
mozaika i gres

 
 

89,98 zł/m2    

Usługa 
projektowania

Skorzystaj  
z profesjonalnej
porady naszych 

architektów

88 89
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Glazura Indiana
5903238056533, grey

5903238056595, graphit
wym. 29,8 x 74,8 cm

opak. 1,34 m2

120,57 zł/opak.
dostępne także 

dekory i gres

89,98 zł/m2    

Glazura Margot
5903238055802, beige
5903238055833, green
wym. 30,8 x 60,8 cm
opak. 1,12 m2 61,58 zł/opak. 
dostępne także 
dekor, mozaika i gres

54,98 zł/m2    

Glazura Dorado
5903238064248, stone
wym. 29,8 x 74,8 cm
opak. 1,34 m2 127,27 zł/opak.
dostępne także dekory,  
mozaika, listwa i gres

94,98 zł/m2    

Glazura Terimi
5907180112484, luce
5907180112491, notte
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 128,13 zł/opak.
dostępne dekory i gres

88,98 zł/m2    
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Glazura Indiana
5903238056533, grey

5903238056595, graphit
wym. 29,8 x 74,8 cm

opak. 1,34 m2

120,57 zł/opak.
dostępne także 

dekory i gres

89,98 zł/m2    

Glazura Margot
5903238055802, beige
5903238055833, green
wym. 30,8 x 60,8 cm
opak. 1,12 m2 61,58 zł/opak. 
dostępne także 
dekor, mozaika i gres

54,98 zł/m2    

Glazura Dorado
5903238064248, stone
wym. 29,8 x 74,8 cm
opak. 1,34 m2 127,27 zł/opak.
dostępne także dekory,  
mozaika, listwa i gres

94,98 zł/m2    

Glazura Terimi
5907180112484, luce
5907180112491, notte
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 128,13 zł/opak.
dostępne dekory i gres

88,98 zł/m2    
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inspiracji
na castorama.pl

Glazura Marika
5902115718915, white satin
wym. 29 x 89 cm
opak. 0,77 m2 51,57 zł/opak.
rektyfikowana
5902115718939, white struct
opak. 0,77 m2 59,27 zł/opak.
76,98/m2

Gres Marika
5902115720635, brown
wym. 14,7 x 89 cm
opak. 1,05 m2 93,43  zł/opak.
88,98 zł/m2

66,98 zł/m2    

Gres Compile Meadow
5907180112842
wym. 60 x 60 cm

 

158 zł/szt.    

Gres Beano Arbo
5907180112873
wym. 60 x 60 cm

 

158 zł/szt.    

Gres Compile Dance
5907180112866
wym. 60 x 60 cm

 

158 zł/szt.    

Gres Hexagon Snow
8431784115550, white
8431784115512, black
wym. 26,5 x 51 cm
opak. 0,95 m2 131,10 zł/opak.
 

138 zł/m2    
Gres Dakhla 
8431784116359, aqua
8431784116076, circle black
wym. 31 x 31 cm
opak. 0,86 m2 135,88 zł/opak.

158 zł/m2    

Glazura Neve Satin 
8433019149095
wym. 30 x 90 cm
opak. 1,08 m2 97,18 zł/opak.
Dekor
8433019176848, dune
8433019176855, aben
8433019151111, wellen
wym. 30 x 90 cm
opak. 1,08 m2 102,58 zł/opak.
94,98 zł/m2

 
 
 

89,98 zł/m2    
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inspiracji
na castorama.pl

Glazura Marika
5902115718915, white satin
wym. 29 x 89 cm
opak. 0,77 m2 51,57 zł/opak.
rektyfikowana
5902115718939, white struct
opak. 0,77 m2 59,27 zł/opak.
76,98/m2

Gres Marika
5902115720635, brown
wym. 14,7 x 89 cm
opak. 1,05 m2 93,43  zł/opak.
88,98 zł/m2

66,98 zł/m2    

Gres Compile Meadow
5907180112842
wym. 60 x 60 cm

 

158 zł/szt.    

Gres Beano Arbo
5907180112873
wym. 60 x 60 cm

 

158 zł/szt.    

Gres Compile Dance
5907180112866
wym. 60 x 60 cm

 

158 zł/szt.    

Gres Hexagon Snow
8431784115550, white
8431784115512, black
wym. 26,5 x 51 cm
opak. 0,95 m2 131,10 zł/opak.
 

138 zł/m2    
Gres Dakhla 
8431784116359, aqua
8431784116076, circle black
wym. 31 x 31 cm
opak. 0,86 m2 135,88 zł/opak.

158 zł/m2    

Glazura Neve Satin 
8433019149095
wym. 30 x 90 cm
opak. 1,08 m2 97,18 zł/opak.
Dekor
8433019176848, dune
8433019176855, aben
8433019151111, wellen
wym. 30 x 90 cm
opak. 1,08 m2 102,58 zł/opak.
94,98 zł/m2

 
 
 

89,98 zł/m2    
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Glazura White
5907180150639
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 83,50 zł/opak.
Dekor
3663602350606, geo suite stripes 
wym. 30 x 60 cm
58,98 zł/szt.
3663602350699, nature jungle
wym. 30 x 60 cm
118 zł/kpl.

57,98 zł/m2

Glazura Vernisse 
5036581063269, white
5036581063276, off white
5036581063283, cloud
5036581063313, ether
5036581063320, mineral red
5036581063351, malard blue
wym, 7,5 x 30 cm
opak. 0,92 m2 55,18 zł/opak.
dostępny także
wym. 7,5 x 15 cm i 10 x 10 cm

59,98 zł/m2    

Glazura Trentie
3663602461609, dark green
3663602461616, turquoise
3663602849049, ivory
3663602849063, blue
3663602849070, grey
3663602849087, green
3663602848561, white
3663602848578, black
wym. 10 x 20 cm
opak. 0,8 m2 51,98 zł/opak.

64,98 zł/m2    

inspiracji
na castorama.pl

Glazura Glina
5036581063047, white
5036581063054, cream gold
5036581063061, still water
5036581063078, silt green
5036581063085, silver gray
5036581063092, black
wym. 15 x 15 cm
opak. 0,9 m2 35,98 zł/opak.
dostępne także wym.
10 x 30 cm i 10 x 10 cm

39,98 zł/m2    
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Glazura White
5907180150639
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 83,50 zł/opak.
Dekor
3663602350606, geo suite stripes 
wym. 30 x 60 cm
58,98 zł/szt.
3663602350699, nature jungle
wym. 30 x 60 cm
118 zł/kpl.

57,98 zł/m2

Glazura Vernisse 
5036581063269, white
5036581063276, off white
5036581063283, cloud
5036581063313, ether
5036581063320, mineral red
5036581063351, malard blue
wym, 7,5 x 30 cm
opak. 0,92 m2 55,18 zł/opak.
dostępny także
wym. 7,5 x 15 cm i 10 x 10 cm

59,98 zł/m2    

Glazura Trentie
3663602461609, dark green
3663602461616, turquoise
3663602849049, ivory
3663602849063, blue
3663602849070, grey
3663602849087, green
3663602848561, white
3663602848578, black
wym. 10 x 20 cm
opak. 0,8 m2 51,98 zł/opak.

64,98 zł/m2    

inspiracji
na castorama.pl

Glazura Glina
5036581063047, white
5036581063054, cream gold
5036581063061, still water
5036581063078, silt green
5036581063085, silver gray
5036581063092, black
wym. 15 x 15 cm
opak. 0,9 m2 35,98 zł/opak.
dostępne także wym.
10 x 30 cm i 10 x 10 cm

39,98 zł/m2    
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Panel winylowy Midgrey Concrete
3663602563327
wym. 305 x 610 mm
gr. 2 mm, klejone
opak. 1,30 m2 51,97 zł/opak.

 

39,98 zł/m2    
Panel winylowy Dark Graphite Stone
5902188791075
wym. 665 x 665 mm
gr. 2,2 mm, klejone
klasa użyteczności 33
opak. 4,864 m2 340,38 zł/opak.

 

69,98 zł/m2    

Panel winylowy Brown Stone
5902188791068
wym. 665 x 665 mm, gr. 2,2 mm
klejone
klasa użyteczności 33
opak. 4,864 m2 340,38 zł/opak.
 

69,98 zł/m2    

Panel winylowy płytka Multi
3663602563518
wym. 305 x 305 mm, gr. 2 mm, klejone
opak. 1,30 m2 51,97 zł/opak.

 

39,98 zł/m2    

Panel winylowy Calm Beige Stone
5902188791051
wym. 665 x 665 mm
gr. 2,2 mm, klejone
klasa użyteczności 33
opak. 4,864 m2 340,38 zł/opak.

69,98 zł/m2    

Panel winylowy SPC White Stone
4003992451573
wym. 310 x 638 mm, gr. 4,5 mm
4-stronna V-fuga, montaż na click 
klasa użyteczności 32
opak. 2,373 m2 237,25 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
klasa użyteczności 34
opak. 1,95 m2 194,96 zł/opak. 

99,98 zł/m2    

Panele  
winylowe
Panele winylowe to świetna alternatywa  
dla gresu. Składają się z kilku warstw trwałego  
i bardzo plastycznego materiału – winylu.  
Są mocne i wodoodporne, dzięki czemu wodne 
szaleństwa im niestraszne. Zarówno fakturą,  
jak i wzorem mogą przypominać naturalne 
materiały, takie jak drewno czy kamień.  
Są łatwe w montażu, więc z ich położeniem 
poradzimy sobie sami.

Panel winylowy SPC Flowstone Jugendstil
4003992478556
wym. 310 x 638 mm, gr. 4,5 mm
4-stronna V-fuga, montaż na click
klasa użyteczności 33
opak. 2,31 m2 230,95 zł/opak.

99,98 zł/m2    

Panel winylowy  Grey Stone
5902188791082
wym. 665 x 665 mm
gr. 2,2 mm, klejone
klasa użyteczności 33
opak. 4,864 m2 340,38 zł/opak.
 

69,98 zł/m2  
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https://www.castorama.pl/result/?q=326064+319015+326073+326070
https://www.castorama.pl/result/?q=326063+325535+326069+326071+319023


Panel winylowy Midgrey Concrete
3663602563327
wym. 305 x 610 mm
gr. 2 mm, klejone
opak. 1,30 m2 51,97 zł/opak.

 

39,98 zł/m2    
Panel winylowy Dark Graphite Stone
5902188791075
wym. 665 x 665 mm
gr. 2,2 mm, klejone
klasa użyteczności 33
opak. 4,864 m2 340,38 zł/opak.

 

69,98 zł/m2    

Panel winylowy Brown Stone
5902188791068
wym. 665 x 665 mm, gr. 2,2 mm
klejone
klasa użyteczności 33
opak. 4,864 m2 340,38 zł/opak.
 

69,98 zł/m2    

Panel winylowy płytka Multi
3663602563518
wym. 305 x 305 mm, gr. 2 mm, klejone
opak. 1,30 m2 51,97 zł/opak.

 

39,98 zł/m2    

Panel winylowy Calm Beige Stone
5902188791051
wym. 665 x 665 mm
gr. 2,2 mm, klejone
klasa użyteczności 33
opak. 4,864 m2 340,38 zł/opak.

69,98 zł/m2    

Panel winylowy SPC White Stone
4003992451573
wym. 310 x 638 mm, gr. 4,5 mm
4-stronna V-fuga, montaż na click 
klasa użyteczności 32
opak. 2,373 m2 237,25 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
klasa użyteczności 34
opak. 1,95 m2 194,96 zł/opak. 

99,98 zł/m2    

Panele  
winylowe
Panele winylowe to świetna alternatywa  
dla gresu. Składają się z kilku warstw trwałego  
i bardzo plastycznego materiału – winylu.  
Są mocne i wodoodporne, dzięki czemu wodne 
szaleństwa im niestraszne. Zarówno fakturą,  
jak i wzorem mogą przypominać naturalne 
materiały, takie jak drewno czy kamień.  
Są łatwe w montażu, więc z ich położeniem 
poradzimy sobie sami.

Panel winylowy SPC Flowstone Jugendstil
4003992478556
wym. 310 x 638 mm, gr. 4,5 mm
4-stronna V-fuga, montaż na click
klasa użyteczności 33
opak. 2,31 m2 230,95 zł/opak.

99,98 zł/m2    

Panel winylowy  Grey Stone
5902188791082
wym. 665 x 665 mm
gr. 2,2 mm, klejone
klasa użyteczności 33
opak. 4,864 m2 340,38 zł/opak.
 

69,98 zł/m2  

96 97
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https://www.castorama.pl/result/?q=326064+319015+326073+326070
https://www.castorama.pl/result/?q=326063+325535+326069+326071+319023


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

79,98 zł/m2    

Panel winylowy  
SPC Dąb Haystack 
5907555421173
wym. 192 x 1280 mm, gr. 4 mm
4-stronna V-fuga, montaż na click
klasa użyteczności 32
opak. 1,97 m2 157,56 zł/opak.

 

79,98 zł/m2    

Panel winylowy 
SPC Dąb Borgo
5907555422095
wym. 295 x 1280 mm
gr. 4 mm, 4-stronna V-fuga
montaż na click
klasa użyteczności 32
opak. 3,02 m2 241,54 zł/opak.

 

79,98 zł/m2    

Panel winylowy 
SPC Dąb Flamenco
5907555422101
wym. 295 x 1280 mm, gr. 4 mm
4-stronna V-fuga, montaż na click
klasa użyteczności 32
opak. 3,02 m2 241,54 zł/opak.
 

79,98 zł/m2        

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

99,98 zł/m2    
Panel winylowy  
Dąb Kolorado
5902188791129
wym. 200 x 1200 mm
gr. 2,2 mm, klejone
klasa użyteczności 33
opak. 4,56 m2 319,11 zł/opak.
 

69,98 zł/m2    

Panel podłogowy SPC Dąb Toreto
5902188790993
wym. 225 x 1220 mm, gr. 4 mm  
4-stronna V-fuga, montaż na click
klasa użyteczności 33
opak. 2,196 m2 219,56 zł/opak.
 

99,98 zł/m2    

Panel winylowy 
Natural Honey
3663602563358
wym. 152 x 914 mm
gr. 2 mm, klejone
opak. 0,972 m2 34 zł/opak.

 

34,98 zł/m2    

Panel winylowy SPC Dąb Ramsey
5907555421708
wym. 192 x 1280 mm, gr. 4 mm
4-stronna V-fuga, montaż na click
klasa użyteczności 32
opak. 1,97 m2 157,56 zł/opak.

 

79,98 zł/m2    

szeroka deskaszeroka deska

Panel winylowy 
SPC Dąb Roseburn
5907555422088
wym. 295 x 1280 mm
gr. 4 mm, 4-stronna V-fuga 
montaż na click
klasa użyteczności 32
opak. 3,02 m2 241,54 zł/opak.

79,98 zł/m2    
Panel winylowy SPC  
Bright Heaven
4003992534023
wym. 203 x 1290 mm
gr. 4,5 mm, 4-stronna V-fuga
montaż na click
klasa użyteczności 34
opak. 2,356 m2 254,45 zł/opak.
 

108 zł/m2        

szeroka deska

Produkty zakupione 
w sklepie  

i na castorama.pl 
dowozimy na terenie 

całej Polski

Nie zapomnij 
o transporcie

Panel winylowy  
SPC Coolgrey Loft
4003992451566
wym. 310 x 638 mm
gr. 4,5 mm, 4-stronna V-fuga
montaż na click
klasa użyteczności 32
opak. 2,373 m2 237,25 zł/opak.

99,98 zł/m2    
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Jak wybrać 
kabinę?
Dopasuje się do każdej przestrzeni,  
niezależnie od metrażu. Odpowiedz  
na pytania, aby wybrać najlepsze rozwiązanie.

100 101

kabiny prysznicowe łazienki 2021

Gdzie będzie 
stała kabina? 
Elementy potrzebne do instalacji nowej kabiny 
prysznicowej zależą od tego, gdzie będzie 
ona umieszczona. Ważne jest też, czy tylko 
wymieniasz poprzedni prysznic, czy planujesz  
go przestawić. 

Przy wyborze miejsca sprawdź, ile przestrzeni 
potrzeba na otwarcie drzwi, a także zweryfikuj 
lokalizację takich elementów jak wieszaki 
na ręczniki, rury i doprowadzenia, oświetlenie 
czy wywietrzniki.

Gdy już wybierzesz idealne miejsce, przyjrzyj 
się ścianom, żeby określić, ile ścianek 
prysznicowych potrzebujesz.

Ile miejsca masz  
do dyspozycji?  
Gdy już zdecydujesz, gdzie postawić prysznic, 
oceń dostępną przestrzeń i możliwości. 

Oferowane szerokości kabin prysznicowych:  
od 70 do 160 cm.

 1 ściana 
 2 ścianki 

prysznicowe

 2 ściany 
 1 ścianka 

prysznicowa

 3 ściany 
 0 ścianek 

prysznicowych

Dostępne są różne kształty i wersje – od kompaktowych narożnych po przestronne,  
nowoczesne, typu walk-in. Dobierz idealny model do swojej łazienki. 

Półokrągła 
Idealna do mniejszych łazienek – doskonale 
pasuje do narożnika i nie zajmuje zbyt dużo 
miejsca. Drzwi są przesuwne, aby zapewnić  
jak najwięcej przestrzeni. 

Kwadratowa 
Elegancka i stylowa, a do tego bardzo 
nowoczesna. Kwadratowe kabiny  
to także większy wybór drzwi i ścianek.

Prostokątna 
Zapewnia dodatkową przestrzeń wewnątrz 
kabiny, ale wciąż nie zabiera zbyt dużo 
powierzchni łazienki.

Walk-in 
Najbardziej prestiżowy typ prysznica. 
Wymaga brodzika o niskim profilu  
lub odpływu liniowego.

Jaki typ kabiny? 
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lat

gwa ra n cji

10

ruchome  
skrzydło 

Beloya
• dziewięć sposobów otwierania

• bezpieczne szkło hartowane o grubości 8 mm

• dostępne szerokości od 70 do 160 cm

• wysokość 195 cm

• profil ścienny regulowany do 2,5 cm

• możliwość montażu  
prawo- i lewostronnego

• drzwi przesuwne z funkcją  
cichego domykania 

• mocowanie do ściany bez silikonu 

• powłoka zapobiegająca osadzaniu się kamienia 1 2

102 103

kabiny prysznicowełazienki 2021

Drzwi uchylne  
Beloya 90 cm
3663602944768
wym. 90 x 195 cm
szkło transparentne 
profile w kolorze chromu 

758 zł

Kabina walk-in  
Beloya 80 + 45 cm
3663602440635
wym. 80 + 45 x 195 cm
szkło transparentne 
profile w kolorze czarny mat
regulowany wspornik w komplecie

828 zł
Kabina walk-in  
Beloya 80 cm
3663602945239
wym. 80 x 195 cm  
szkło transparentne  
z dekorem lustrzanym  
profile w kolorze chromu 
regulowany wspornik 
w komplecie 

588 zł

castorama.pl
kupuj na

Wybieramy kabinę prysznicową
Przy wyborze kabiny warto zadbać, aby grubość szkła wynosiła 
minimum 5 mm, a najlepiej 6 mm. To gwarancja, że produkt będzie 
bardziej odporny na uszkodzenia i pękanie. Ważne jest również,  
aby kabina pasowała do charakteru wnętrza i pozostałych elementów 
wyposażenia. W nowoczesne wnętrze z czarnymi akcentami świetnie 
wpisze się kabina Beloya z czarnymi elementami.  

ekspertaPorada

1 Drzwi przesuwne Beloya 120 cm  
3663602945017 
wym. 120 x 195 cm  
szkło transparentne  
profile w kolorze chromu  
drzwi z uszczelką magnetyczną  
858 zł

2 Ścianka Beloya 80 cm  
3663602945109 
wym. 80 x 195 cm

 498 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=509843+509732
https://www.castorama.pl/result/?q=509864+509721+522716
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inspiracji
na castorama.pl
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Kabina walk-in  
Beloya 120 cm
3663602440635
wym. 120 x 195 cm
szkło transparentne 
profile w kolorze 
czarny mat
regulowany wspornik 
w komplecie

828 zł

Kabina kwadratowa 
Beloya 90 cm
3663602317166
wym. 90 x 90 x 195 cm
szkło transparentne  
z dekorem lustrzanym  
profile w kolorze chromu

1368 zł

Kabina  
półokrągła  
Beloya 90 cm
3663602440536
wym. 90 x 90 x 195 cm  
szkło transparentne 
profile w kolorze  
czarny mat

998 zł

Kabina walk-in  
Beloya 100 cm
3663602440642 
wym. 100 x 195 cm 
szkło transparentne  
profile w kolorze chromu 
regulowany wspornik 
w komplecie 

588 zł

Usługa 
projektowania

Skorzystaj  
z profesjonalnej
porady naszych 

architektów

https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-walk-in-goodhome-beloya-122-5-125-cm-czarna-transparentna-id-1131367.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522711+522835+509837
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w komplecie 

588 zł

Usługa 
projektowania

Skorzystaj  
z profesjonalnej
porady naszych 

architektów

https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-walk-in-goodhome-beloya-122-5-125-cm-czarna-transparentna-id-1131367.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522711+522835+509837


• dwa różne sposoby otwierania drzwi  
z transparentnym wykończeniem

• dostępne szerokości od 80 do 120 cm

• panel o wysokości 195 cm zapobiega 
rozchlapywaniu się wody

• bezpieczne szkło o grubości 8 mm 
zwiększa odporność na drgania

• odwracane mocowania do prawo-  
lub lewostronnego otwierania drzwi

• do 2,5 cm regulacji  
w przypadku krzywizny ściany

• powłoka łatwa do czyszczenia 
i odporna na osadzanie się kamienia

• brak profilu górnego i dolnego  
ułatwia dostęp do kabiny 

• uchwyt na ręcznik 

Naya

106 107

kabiny prysznicowełazienki 2021

Drzwi uchylne  
Naya 80 cm

3663602769712 
wym. 80 x 195 cm  

szkło transparentne 
profile boczne w kolorze 

chromu

758 zł

lat

gwa ra n cji

10

Drzwi przesuwne  
Naya 120 cm
3663602769699 
wym. 120 x 195 cm  
szkło transparentne  
profile boczne  
w kolorze chromu

1048 zł

Ścianka Naya 80 cm
3663602769804
wym. 80 x 195 cm

558 zł

https://www.castorama.pl/drzwi-uchyl-naya-80cm-szk-trans-id-1084212.html
https://www.castorama.pl/result/?q=516678+516673


• dwa różne sposoby otwierania drzwi  
z transparentnym wykończeniem

• dostępne szerokości od 80 do 120 cm

• panel o wysokości 195 cm zapobiega 
rozchlapywaniu się wody

• bezpieczne szkło o grubości 8 mm 
zwiększa odporność na drgania

• odwracane mocowania do prawo-  
lub lewostronnego otwierania drzwi

• do 2,5 cm regulacji  
w przypadku krzywizny ściany

• powłoka łatwa do czyszczenia 
i odporna na osadzanie się kamienia

• brak profilu górnego i dolnego  
ułatwia dostęp do kabiny 

• uchwyt na ręcznik 

Naya

106 107

kabiny prysznicowełazienki 2021

Drzwi uchylne  
Naya 80 cm

3663602769712 
wym. 80 x 195 cm  

szkło transparentne 
profile boczne w kolorze 

chromu

758 zł

lat

gwa ra n cji

10

Drzwi przesuwne  
Naya 120 cm
3663602769699 
wym. 120 x 195 cm  
szkło transparentne  
profile boczne  
w kolorze chromu

1048 zł

Ścianka Naya 80 cm
3663602769804
wym. 80 x 195 cm

558 zł

https://www.castorama.pl/drzwi-uchyl-naya-80cm-szk-trans-id-1084212.html
https://www.castorama.pl/result/?q=516678+516673


• cztery różne sposoby otwierania  
drzwi z transparentnym wykończeniem

• dostępne szerokości od 80 do 160 cm

• panel o wysokości 200 cm zapobiega  
rozchlapywaniu się wody

• bezpieczne szkło o grubości 10 mm  
zwiększa odporność na drgania

• odwracane mocowania do prawo-  
lub lewostronnego otwierania drzwi

• do 2,5 cm regulacji w przypadku  
krzywizny ściany

• powłoka łatwa do czyszczenia 
i odporna na osadzanie się kamienia

•  prosty montaż i regulacja bez śrub

• profile ze stali nierdzewnej

Zilia

108 109

kabiny prysznicowełazienki 2021

Kabina kwadratowa 
Zilia 80 cm
3663602317647
wym. 80 x 80 x 200 cm
szkło transparentne
profile w kolorze chromu

1748 zł

Kabina półokrągła 
Zilia 90 cm
3663602317623
wym. 90 x 90 x 200 cm 
szkło transparentne
profile w kolorze chromu 

1748 zł

Ściągacz do kabin 
prysznicowych
3663602564324
chrom

29,98 zł

lat

gwa ra n cji

10
Wszystko

na raty

Szczegóły
 na stronie 4

https://www.castorama.pl/result/?q=518505+745269
https://www.castorama.pl/kabina-pol-zilia-90-inox-transp-id-1098716.html


• cztery różne sposoby otwierania  
drzwi z transparentnym wykończeniem

• dostępne szerokości od 80 do 160 cm

• panel o wysokości 200 cm zapobiega  
rozchlapywaniu się wody

• bezpieczne szkło o grubości 10 mm  
zwiększa odporność na drgania

• odwracane mocowania do prawo-  
lub lewostronnego otwierania drzwi

• do 2,5 cm regulacji w przypadku  
krzywizny ściany

• powłoka łatwa do czyszczenia 
i odporna na osadzanie się kamienia

•  prosty montaż i regulacja bez śrub

• profile ze stali nierdzewnej

Zilia

108 109

kabiny prysznicowełazienki 2021

Kabina kwadratowa 
Zilia 80 cm
3663602317647
wym. 80 x 80 x 200 cm
szkło transparentne
profile w kolorze chromu

1748 zł

Kabina półokrągła 
Zilia 90 cm
3663602317623
wym. 90 x 90 x 200 cm 
szkło transparentne
profile w kolorze chromu 

1748 zł

Ściągacz do kabin 
prysznicowych
3663602564324
chrom

29,98 zł

lat

gwa ra n cji

10
Wszystko

na raty

Szczegóły
 na stronie 4

https://www.castorama.pl/result/?q=518505+745269
https://www.castorama.pl/kabina-pol-zilia-90-inox-transp-id-1098716.html


Kabina  
pięciokątna  
Ezili 90 cm
5059340159645
wym. 90 x 90  
x 195 cm
szkło  
transparentne
profile w kolorze  
czarny mat

958 zł

lat

gwara ncji

• 6 sposobów otwierania drzwi

• 2 rodzaje wykończenia: czarne matowe  
lub ze stali szczotkowanej 

• profile ze szkłem transparentnym  
lub z teksturą

• bezpieczne szkło o grubości 6 mm 
(transparentne)

• bezpieczne szkło o grubości 5 mm 
(z teksturą)

• panel o wysokości 195 cm zapobiega 
rozchlapywaniu się wody

• łatwy montaż

• powłoka zapobiegająca osadzaniu się kamienia

• magnetyczna uszczelka zamykająca  
i drzwi przesuwne z cichym domykaniem

Ezili

drzwi
uchylne

110 111

kabiny prysznicowełazienki 2021

Kabina walk-in Ezili 
120 cm
5059340077642
wym. 120 x 195 cm
szkło z teksturą
profile w kolorze  
czarny mat
regulowany uchwyt 
w komplecie

578 zł
Kabina  
półokrągła  
Ezili 90 cm
5059340150185
wym. 90 x 90  
x 195 cm
szkło  
transparentne
profile w kolorze  
czarny mat

988 zł

Kabina walk-in  
Ezili 80 + 40 cm
5059340150130
szer. 80 + 40 cm
wys. 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
czarny mat
regulowany uchwyt 
w komplecie

658 zł

nowość

https://www.castorama.pl/result/?q=523067+523021+523041
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-walk-in-goodhome-ezili-120-cm-cm-czarna-transparentna-id-1137582.html


Kabina  
pięciokątna  
Ezili 90 cm
5059340159645
wym. 90 x 90  
x 195 cm
szkło  
transparentne
profile w kolorze  
czarny mat

958 zł

lat

gwara ncji

• 6 sposobów otwierania drzwi

• 2 rodzaje wykończenia: czarne matowe  
lub ze stali szczotkowanej 

• profile ze szkłem transparentnym  
lub z teksturą

• bezpieczne szkło o grubości 6 mm 
(transparentne)

• bezpieczne szkło o grubości 5 mm 
(z teksturą)

• panel o wysokości 195 cm zapobiega 
rozchlapywaniu się wody

• łatwy montaż

• powłoka zapobiegająca osadzaniu się kamienia

• magnetyczna uszczelka zamykająca  
i drzwi przesuwne z cichym domykaniem

Ezili

drzwi
uchylne

110 111

kabiny prysznicowełazienki 2021

Kabina walk-in Ezili 
120 cm
5059340077642
wym. 120 x 195 cm
szkło z teksturą
profile w kolorze  
czarny mat
regulowany uchwyt 
w komplecie

578 zł
Kabina  
półokrągła  
Ezili 90 cm
5059340150185
wym. 90 x 90  
x 195 cm
szkło  
transparentne
profile w kolorze  
czarny mat

988 zł

Kabina walk-in  
Ezili 80 + 40 cm
5059340150130
szer. 80 + 40 cm
wys. 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
czarny mat
regulowany uchwyt 
w komplecie

658 zł

nowość

https://www.castorama.pl/result/?q=523067+523021+523041
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-walk-in-goodhome-ezili-120-cm-cm-czarna-transparentna-id-1137582.html


inspiracji
na castorama.pl

Produkty zakupione 
w sklepie  

i na castorama.pl 
dowozimy na terenie 

całej Polski

Nie zapomnij 
o transporcie

112 113

kabiny prysznicowełazienki 2021

Kabina kwadratowa Ezili 80 cm
5059340150154

wym. 80 x 80 x 195 cm
szkło transparentne

profile w kolorze stal szczotkowana

958 zł

Drzwi uchylne  
Ezili 90 cm
5059340077710
wym. 90 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
stal szczotkowana

658 zł

Drzwi przesuwne  
Ezili 140 cm
5059340077703
wym. 140 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
stal szczotkowana

858 zł
Ścianka Ezili 80 cm
5059340077734
wym. 80 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze
stal szczotkowana

418 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=523053+523057
https://www.castorama.pl/result/?q=523055+523047
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na castorama.pl

Produkty zakupione 
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dowozimy na terenie 

całej Polski
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Kabina kwadratowa Ezili 80 cm
5059340150154

wym. 80 x 80 x 195 cm
szkło transparentne

profile w kolorze stal szczotkowana

958 zł

Drzwi uchylne  
Ezili 90 cm
5059340077710
wym. 90 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
stal szczotkowana

658 zł

Drzwi przesuwne  
Ezili 140 cm
5059340077703
wym. 140 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
stal szczotkowana

858 zł
Ścianka Ezili 80 cm
5059340077734
wym. 80 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze
stal szczotkowana

418 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=523053+523057
https://www.castorama.pl/result/?q=523055+523047


lat

gwara ncji

• 2 sposoby otwierania drzwi

• bezpieczne szkło o grubości 6 mm

• panel o wysokości 195 cm zapobiega
rozchlapywaniu się wody

• łatwy montaż

• powłoka zapobiegająca osadzaniu się
kamienia

• magnetyczna uszczelka zamykająca
i drzwi przesuwne z cichym
domykaniem

Ahti

114 115

kabiny prysznicowełazienki 2021

Kabina walk-in Ahti 
120 cm
5059340077772
wym. 120 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
czarny mat
regulowany uchwyt 
w komplecie

538 zł

Kabina walk-in Ahti 90 + 30 cm
5059340077789
szer. 90 + 30 cm, wys. 195 cm
szkło transparentne, profile w kolorze czarny mat
regulowany uchwyt w komplecie

678 zł

Drzwi przesuwne  
Ahti 120 cm
5059340077796
wym. 120 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
czarny mat

848 zł

Ścianka Ahti  
90 cm
5059340077802
wym. 90 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
czarny mat

458 zł

nowość

https://www.castorama.pl/result/?q=523031+523029
https://www.castorama.pl/result/?q=523030+523033


lat

gwara ncji

• 2 sposoby otwierania drzwi

• bezpieczne szkło o grubości 6 mm

• panel o wysokości 195 cm zapobiega
rozchlapywaniu się wody

• łatwy montaż

• powłoka zapobiegająca osadzaniu się
kamienia

• magnetyczna uszczelka zamykająca
i drzwi przesuwne z cichym
domykaniem

Ahti

114 115

kabiny prysznicowełazienki 2021

Kabina walk-in Ahti 
120 cm
5059340077772
wym. 120 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
czarny mat
regulowany uchwyt 
w komplecie

538 zł

Kabina walk-in Ahti 90 + 30 cm
5059340077789
szer. 90 + 30 cm, wys. 195 cm
szkło transparentne, profile w kolorze czarny mat
regulowany uchwyt w komplecie

678 zł

Drzwi przesuwne  
Ahti 120 cm
5059340077796
wym. 120 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
czarny mat

848 zł

Ścianka Ahti  
90 cm
5059340077802
wym. 90 x 195 cm
szkło transparentne
profile w kolorze  
czarny mat

458 zł

nowość

https://www.castorama.pl/result/?q=523031+523029
https://www.castorama.pl/result/?q=523030+523033


• sześć sposobów otwierania drzwi

• bezpieczne szkło hartowane o grubości 5 mm

• dostępne szerokości od 70 do 120 cm

• wysokość 190 cm

• profil ścienny regulowany do 2,5 cm

• możliwość montażu prawo- i lewostronnego

• niewidoczne mocowania ścienne

Onega

Drzwi wahadłowe Onega 90 cm
3663602944355
wym. 90 x 190 cm  
szkło transparentne, profile w kolorze chromu 
Ścianka Onega 
3663602770008 
wym. 90 x 190 cm
378 zł

488 zł

Kabina półokrągła 
Onega 80 cm
36636029442876
wym. 80 x 80 x 190 cm 
szkło transparentne  
profile w kolorze chromu

458 zł

Kabina kwadratowa 
Onega 80 cm
3663602944140
wym. 80 x 80 x 190 cm 
szkło z dekorem białym 
profile w kolorze białym

478 zł

Kabina walk-in Onega 90 cm 
3663602944522
wym. 90 x 190 cm
szkło transparentne
profile w kolorze chromu
regulowany wspornik w komplecie

388 zł

castorama.pl
kupuj na

116 117

kabiny prysznicowełazienki 2021

https://www.castorama.pl/result/?q=509796+509803
https://www.castorama.pl/result/?q=509789+509818


• sześć sposobów otwierania drzwi

• bezpieczne szkło hartowane o grubości 5 mm

• dostępne szerokości od 70 do 120 cm

• wysokość 190 cm

• profil ścienny regulowany do 2,5 cm

• możliwość montażu prawo- i lewostronnego

• niewidoczne mocowania ścienne

Onega

Drzwi wahadłowe Onega 90 cm
3663602944355
wym. 90 x 190 cm  
szkło transparentne, profile w kolorze chromu 
Ścianka Onega 
3663602770008 
wym. 90 x 190 cm
378 zł

488 zł

Kabina półokrągła 
Onega 80 cm
36636029442876
wym. 80 x 80 x 190 cm 
szkło transparentne  
profile w kolorze chromu

458 zł

Kabina kwadratowa 
Onega 80 cm
3663602944140
wym. 80 x 80 x 190 cm 
szkło z dekorem białym 
profile w kolorze białym

478 zł

Kabina walk-in Onega 90 cm 
3663602944522
wym. 90 x 190 cm
szkło transparentne
profile w kolorze chromu
regulowany wspornik w komplecie

388 zł

castorama.pl
kupuj na

116 117

kabiny prysznicowełazienki 2021

https://www.castorama.pl/result/?q=509796+509803
https://www.castorama.pl/result/?q=509789+509818


• prosty bezsilikonowy montaż

• technologia oszczędzająca wodę

• antypoślizgowa powierzchnia brodzika 

• zestaw prysznicowy punktowy

• łatwe czyszczenie

Arkell

118 119

kabiny prysznicowełazienki 2021

Kabina kwadratowa 
Arkell 80 cm  
z tylnymi ściankami 
i niskim brodzikiem
3663602487265
wym. 80 x 80 x 200 cm 
zestaw prysznicowy  
punktowy i bateria  
prysznicowa  
w komplecie

748 zł
Kabina półokrągła 
Arkell 85 cm  
z tylnymi ściankami  
i niskim  
brodzikiem
3663602487340
wym. 85 x 85 x 200 cm
zestaw prysznicowy  
punktowy i bateria  
prysznicowa  
w komplecie

838 zł

Kabina prysznicowa  
Palermo 80 cm  
z wysokim brodzikiem
5907796295076
wym. 80 x 80 x 195 cm 
szkło grafitowe 
profile w kolorze chromu

1048 zł

Dla kogo kabiny  
czterościenne?
Kabiny o czterościennej konstrukcji polecane są 
szczególnie w łazienkach o ścianach niezabezpieczonych 
przed wilgocią. Łatwo zamontujemy w nich baterię, 
ponieważ jedna ze ścianek kabiny przeznaczona jest 
właśnie do montaży baterii. Przesuwne drzwi zapewnią 
wygodne korzystanie z kabiny.

 ekspertaPorada

Kabina półokrągła 
Orion 80 cm  
z niskim brodzikiem
3663602962038
wym. 80 x 80 x 195 cm 
szkło grafitowe  
profile w kolorze 
satyny 
regulowane profile

448 zł

Kabina półokrągła
Orion 90 cm  
z wysokim brodzikiem
3663602962069
wym. 90 x 90 x 195 cm
szkło grafitowe
profile w kolorze satyny
regulowane profile

548 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521769+521771
https://www.castorama.pl/result/?q=502145+502148+502140


• prosty bezsilikonowy montaż

• technologia oszczędzająca wodę

• antypoślizgowa powierzchnia brodzika 

• zestaw prysznicowy punktowy

• łatwe czyszczenie

Arkell

118 119
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Kabina kwadratowa 
Arkell 80 cm  
z tylnymi ściankami 
i niskim brodzikiem
3663602487265
wym. 80 x 80 x 200 cm 
zestaw prysznicowy  
punktowy i bateria  
prysznicowa  
w komplecie

748 zł
Kabina półokrągła 
Arkell 85 cm  
z tylnymi ściankami  
i niskim  
brodzikiem
3663602487340
wym. 85 x 85 x 200 cm
zestaw prysznicowy  
punktowy i bateria  
prysznicowa  
w komplecie

838 zł

Kabina prysznicowa  
Palermo 80 cm  
z wysokim brodzikiem
5907796295076
wym. 80 x 80 x 195 cm 
szkło grafitowe 
profile w kolorze chromu

1048 zł

Dla kogo kabiny  
czterościenne?
Kabiny o czterościennej konstrukcji polecane są 
szczególnie w łazienkach o ścianach niezabezpieczonych 
przed wilgocią. Łatwo zamontujemy w nich baterię, 
ponieważ jedna ze ścianek kabiny przeznaczona jest 
właśnie do montaży baterii. Przesuwne drzwi zapewnią 
wygodne korzystanie z kabiny.

 ekspertaPorada

Kabina półokrągła 
Orion 80 cm  
z niskim brodzikiem
3663602962038
wym. 80 x 80 x 195 cm 
szkło grafitowe  
profile w kolorze 
satyny 
regulowane profile

448 zł

Kabina półokrągła
Orion 90 cm  
z wysokim brodzikiem
3663602962069
wym. 90 x 90 x 195 cm
szkło grafitowe
profile w kolorze satyny
regulowane profile

548 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521769+521771
https://www.castorama.pl/result/?q=502145+502148+502140


Kabina z hydromasażem  
półokrągła Onega 85 cm  
z wysokim brodzikiem
3663602487548
wym. 85 x 85 x 225 cm
profile w kolorze białym  
z białymi panelami  
brodzik z siedziskiem

1048 zł

lata

gwara ncji

• duże możliwości dostosowania 

• prosty bezsilikonowy montaż

• technologia oszczędzająca wodę

• antypoślizgowa powierzchnia brodzika 

• zestaw prysznicowy na drążku

• łatwe czyszczenie

• gumowe dysze ułatwiające usuwanie 
kamienia 

• drzwi wykonane z hartowanego szkła  
o grubości 5 mm

• deszczownica, słuchawka 1-funkcyjna,  
4 dysze masujące

Onega

inspiracji
na castorama.pl

120 121

łazienki 2021 kabiny prysznicowe z hydromasażem

Kabina z hydromasażem 
półokrągła Onega 85 cm  
z wysokim brodzikiem
3663602487500
wym. 85 x 85 x 225 cm 
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami  
brodzik z siedziskiem

1048 zł Kabina z hydromasażem  
półokrągła  

Onega 85 cm  
z niskim brodzikiem

5059340130545 
wym. 85 x 85 x 225 cm 

profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami

978 zł

Kabina  
z hydromasażem  
asymetryczna Onega  
z niskim brodzikiem
5059340130576
wym. 120 x 80 x 215 cm 
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami

1448 zł

Kabina  
z hydromasażem  

półokrągła  
Onega 85 cm  

z niskim brodzikiem
5059340130569

wym. 85 x 85 x 225 cm  
profile w kolorze  
białym z białymi 

 panelami

978 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521777+521775+521778
https://www.castorama.pl/result/?q=521779+521774


Kabina z hydromasażem  
półokrągła Onega 85 cm  
z wysokim brodzikiem
3663602487548
wym. 85 x 85 x 225 cm
profile w kolorze białym  
z białymi panelami  
brodzik z siedziskiem

1048 zł

lata

gwara ncji

• duże możliwości dostosowania 

• prosty bezsilikonowy montaż

• technologia oszczędzająca wodę

• antypoślizgowa powierzchnia brodzika 

• zestaw prysznicowy na drążku

• łatwe czyszczenie

• gumowe dysze ułatwiające usuwanie 
kamienia 

• drzwi wykonane z hartowanego szkła  
o grubości 5 mm

• deszczownica, słuchawka 1-funkcyjna,  
4 dysze masujące

Onega

inspiracji
na castorama.pl
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Kabina z hydromasażem 
półokrągła Onega 85 cm  
z wysokim brodzikiem
3663602487500
wym. 85 x 85 x 225 cm 
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami  
brodzik z siedziskiem

1048 zł Kabina z hydromasażem  
półokrągła  

Onega 85 cm  
z niskim brodzikiem

5059340130545 
wym. 85 x 85 x 225 cm 

profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami

978 zł

Kabina  
z hydromasażem  
asymetryczna Onega  
z niskim brodzikiem
5059340130576
wym. 120 x 80 x 215 cm 
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami

1448 zł

Kabina  
z hydromasażem  

półokrągła  
Onega 85 cm  

z niskim brodzikiem
5059340130569

wym. 85 x 85 x 225 cm  
profile w kolorze  
białym z białymi 

 panelami

978 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521777+521775+521778
https://www.castorama.pl/result/?q=521779+521774
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Wannokabina 
z hydromasażem  
asymetryczna Onega  
z wysokim brodzikiem 
36636024877081
wym. 170 x 85 x 215 cm  
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami  
deszczownica w zadaszeniu

2198 zł

Kabina z hydromasażem 
półokrągła Onega 90 cm  
z niskim brodzikiem
5059340130552
wym. 90 x 90 x 215 cm
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami  
deszczownica w zadaszeniu

1148 zł

Kabina z hydromasażem 
półokrągła Onega 90 cm  
z wysokim brodzikiem
3663602487623
wym. 90 x 90 x 215 cm
profile w kolorze chromu 
z grafitowymi panelami
deszczownica w zadaszeniu 
brodzik z siedziskiem

1248 zł

castorama.pl
kupuj na

Kabina  
z hydromasażem  
Apollo  80 cm  
z wysokim  
brodzikiem
5908264688413
wym. 80 x 80 x 235 cm  
profile w kolorze satyny 
3 dysze masujące  
brodzik z siedziskiem

748 zł

Hydrorelaks
Jeśli lubimy kąpiele, które relaksują 
i rozluźniają ciało, ale nie mamy  
miejsca na wannę, warto rozważyć 
zakup kabiny z hydromasażem.  
Nawet kilkuminutowa kąpiel 
z hydromasażem pozwoli ciału 

głęboko się zrelaksować,  
pozbyć bólu kręgosłupa i stawów  
czy uciążliwych skurczów. 
Dodatkowo modele z deszczownicą 
w zadaszeniu ułatwią kąpiel  
i pomogą ukoić umysł. 

 ekspertaPorada

Kabina z hydromasażem Apollo Lux z wysokim brodzikiem
5908264688062
wym. 80 x 80 x 215 cm  
3 dysze masujące
profile w kolorze chromu  
deszczownica w zadaszeniu, radio

948 zł

Wszystko
na raty

Szczegóły
 na stronie 4

https://www.castorama.pl/result/?q=521781+521780+521776
https://www.castorama.pl/result/?q=509316+504456
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Wannokabina 
z hydromasażem  
asymetryczna Onega  
z wysokim brodzikiem 
36636024877081
wym. 170 x 85 x 215 cm  
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami  
deszczownica w zadaszeniu

2198 zł

Kabina z hydromasażem 
półokrągła Onega 90 cm  
z niskim brodzikiem
5059340130552
wym. 90 x 90 x 215 cm
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami  
deszczownica w zadaszeniu

1148 zł

Kabina z hydromasażem 
półokrągła Onega 90 cm  
z wysokim brodzikiem
3663602487623
wym. 90 x 90 x 215 cm
profile w kolorze chromu 
z grafitowymi panelami
deszczownica w zadaszeniu 
brodzik z siedziskiem

1248 zł

castorama.pl
kupuj na

Kabina  
z hydromasażem  
Apollo  80 cm  
z wysokim  
brodzikiem
5908264688413
wym. 80 x 80 x 235 cm  
profile w kolorze satyny 
3 dysze masujące  
brodzik z siedziskiem

748 zł

Hydrorelaks
Jeśli lubimy kąpiele, które relaksują 
i rozluźniają ciało, ale nie mamy  
miejsca na wannę, warto rozważyć 
zakup kabiny z hydromasażem.  
Nawet kilkuminutowa kąpiel 
z hydromasażem pozwoli ciału 

głęboko się zrelaksować,  
pozbyć bólu kręgosłupa i stawów  
czy uciążliwych skurczów. 
Dodatkowo modele z deszczownicą 
w zadaszeniu ułatwią kąpiel  
i pomogą ukoić umysł. 

 ekspertaPorada

Kabina z hydromasażem Apollo Lux z wysokim brodzikiem
5908264688062
wym. 80 x 80 x 215 cm  
3 dysze masujące
profile w kolorze chromu  
deszczownica w zadaszeniu, radio

948 zł

Wszystko
na raty

Szczegóły
 na stronie 4

https://www.castorama.pl/result/?q=521781+521780+521776
https://www.castorama.pl/result/?q=509316+504456


• dekoracyjny wygląd i wysoka 
jakość

• prosty bezsilikonowy montaż

• montaż tylnych paneli na klik

• technologia oszczędzająca wodę

• antypoślizgowa powierzchnia 
brodzika

• zestaw prysznicowy na drążku 

• szklana półka

• gumowe dysze ułatwiające 
usuwanie kamienia 

• powłoka zapobiegająca osadzaniu 
się kamienia 

• drzwi wykonane z hartowanego 
szkła o grubości 6 mm

• deszczownica, słuchawka 
3-funkcyjna, 2 sekcje masujące

Beloya

124 125

łazienki 2021 kabiny prysznicowe z hydromasażem

Kabina z hydromasażem 
półokrągła Beloya 90 cm  

z niskim brodzikiem
3663602486701 

wym. 90 x 90 x 220 cm  
profile w kolorze chromu  

z grafitowymi panelami  
deszczownica w zadaszeniu

1898 zł
Kabina z hydromasażem  
półokrągła Beloya 90 cm  
z niskim brodzikiem 
3663602486763
wym. 90 x 90 x 220 cm 
profile w kolorze czarnym  
z grafitowymi panelami 
deszczownica w zadaszeniu 

1958 zł
Kabina z hydromasażem asymetryczna  
Beloya z niskim brodzikiem 
3663602487036
wym. 120 x 80 x 220 cm 
profile w kolorze chromu z grafitowymi panelami  
deszczownica w zadaszeniu  
dostępna także kwadratowa  
3663602486824, wym. 90 x 90 x 220 cm 
2098 zł

2348 zł

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-goodhome-beloya-90-cm-chrom-z-hydromasazem-id-1117655.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521793+521795+521794


• dekoracyjny wygląd i wysoka 
jakość

• prosty bezsilikonowy montaż

• montaż tylnych paneli na klik

• technologia oszczędzająca wodę

• antypoślizgowa powierzchnia 
brodzika

• zestaw prysznicowy na drążku 

• szklana półka

• gumowe dysze ułatwiające 
usuwanie kamienia 

• powłoka zapobiegająca osadzaniu 
się kamienia 

• drzwi wykonane z hartowanego 
szkła o grubości 6 mm

• deszczownica, słuchawka 
3-funkcyjna, 2 sekcje masujące

Beloya
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Kabina z hydromasażem 
półokrągła Beloya 90 cm  

z niskim brodzikiem
3663602486701 

wym. 90 x 90 x 220 cm  
profile w kolorze chromu  

z grafitowymi panelami  
deszczownica w zadaszeniu

1898 zł
Kabina z hydromasażem  
półokrągła Beloya 90 cm  
z niskim brodzikiem 
3663602486763
wym. 90 x 90 x 220 cm 
profile w kolorze czarnym  
z grafitowymi panelami 
deszczownica w zadaszeniu 

1958 zł
Kabina z hydromasażem asymetryczna  
Beloya z niskim brodzikiem 
3663602487036
wym. 120 x 80 x 220 cm 
profile w kolorze chromu z grafitowymi panelami  
deszczownica w zadaszeniu  
dostępna także kwadratowa  
3663602486824, wym. 90 x 90 x 220 cm 
2098 zł

2348 zł

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-goodhome-beloya-90-cm-chrom-z-hydromasazem-id-1117655.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521793+521795+521794


lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Są niezbędnym elementem każdego prysznica.  
Brodziki akrylowe są lekkie i łatwe do utrzymania  
w czystości. Te z konglomeratu charakteryzują 
się wysoką twardością i odpornością  
na uszkodzenia mechaniczne. 

Brodziki

126 127

brodzikiłazienki 2021

Brodzik akrylowy  
półokrągły Atla 
5902627729225
wym. 90 x 90 x 4,5 cm
betonowy

488 zł
Brodzik akrylowy  
kwadratowy Atla 
kod 5902627729119
wym. 80 x 80 x 4,5 cm 
biały

388 zł
Brodzik akrylowy 
pięciokątny Atla 
5902627729355
wym. 90 x 90 x 5 cm
czarny 

598 zł

Brodzik akrylowy  
Lagan półokrągły
3663602435822
wym. 90 x 90 x 15 cm   
dostępne inne  
wymiary i kształty

258 zł

Brodzik akrylowy Lena półokrągły 
5902232650877
wym. 80 x 80 x 14 cm 
system stabilizujący i wyciszający Stabilsound® 
10 lat gwarancji 
dostępne inne wymiary i kształty

398 zł

Brodzik konglomeratowy Helgea 
kwadratowy 
3663602944065
wym. 90 x 90 x 4,5 cm 
5 lat gwarancji 
dostępne inne wymiary i kształty 

498 zł

Brodzik konglomeratowy  
Piro prostokątny 
3663602943860
wym. 120 x 80 x 2,7 cm 
możliwość docięcia  
do potrzebnego wymiaru 
5 lat gwarancji  

728 zł

Brodzik  
konglomeratowy  
Limski kwadratowy
3663602943693
wym. 80 x 80 x 2,8 cm  
płytki  
5 lat gwarancji
dostępne inne  
wymiary i kształty 

448 zł

https://www.castorama.pl/brodzik-akrylowy-lagan-polokragly-90-x-90-x-15-cm-id-1109024.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522975+522986+523001
https://www.castorama.pl/brodzik-konglomeratowy-cooke-lewis-albi-prostokatny-80-x-120-x-2-7-cm-id-1052314.html
https://www.castorama.pl/result/?q=514170+505293+509753
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Są niezbędnym elementem każdego prysznica.  
Brodziki akrylowe są lekkie i łatwe do utrzymania  
w czystości. Te z konglomeratu charakteryzują 
się wysoką twardością i odpornością  
na uszkodzenia mechaniczne. 

Brodziki
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Brodzik akrylowy  
półokrągły Atla 
5902627729225
wym. 90 x 90 x 4,5 cm
betonowy

488 zł
Brodzik akrylowy  
kwadratowy Atla 
kod 5902627729119
wym. 80 x 80 x 4,5 cm 
biały

388 zł
Brodzik akrylowy 
pięciokątny Atla 
5902627729355
wym. 90 x 90 x 5 cm
czarny 

598 zł

Brodzik akrylowy  
Lagan półokrągły
3663602435822
wym. 90 x 90 x 15 cm   
dostępne inne  
wymiary i kształty

258 zł

Brodzik akrylowy Lena półokrągły 
5902232650877
wym. 80 x 80 x 14 cm 
system stabilizujący i wyciszający Stabilsound® 
10 lat gwarancji 
dostępne inne wymiary i kształty

398 zł

Brodzik konglomeratowy Helgea 
kwadratowy 
3663602944065
wym. 90 x 90 x 4,5 cm 
5 lat gwarancji 
dostępne inne wymiary i kształty 

498 zł

Brodzik konglomeratowy  
Piro prostokątny 
3663602943860
wym. 120 x 80 x 2,7 cm 
możliwość docięcia  
do potrzebnego wymiaru 
5 lat gwarancji  

728 zł

Brodzik  
konglomeratowy  
Limski kwadratowy
3663602943693
wym. 80 x 80 x 2,8 cm  
płytki  
5 lat gwarancji
dostępne inne  
wymiary i kształty 

448 zł

https://www.castorama.pl/brodzik-akrylowy-lagan-polokragly-90-x-90-x-15-cm-id-1109024.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522975+522986+523001
https://www.castorama.pl/brodzik-konglomeratowy-cooke-lewis-albi-prostokatny-80-x-120-x-2-7-cm-id-1052314.html
https://www.castorama.pl/result/?q=514170+505293+509753


Odpływ liniowy  
Black Glass Durasan
8600198348421
dł. 65 cm
samoczyszczący syfon obrotowy
wydajność 48 l/min
 

488 zł

Odpływ liniowy Slim Durasan 
5907796298275
dł. 75 cm
wydajność: 48 l/min
dostępna także dł. 85 cm
 

398 zł

Odpływ liniowy  
White Glass
Durasan
8600198348513
dł. 65 cm
wydajność 48 l/min
dostępna także dł. 75 cm
 

488 zł

Odpływ liniowy Slot 2 Aco 
5900280610393
dł. 78,5 cm
wydajność 54,6 l/min
dostępna także dł. 88,5 cm
 

598 zł

Odpływ liniowy  
Rain 2 Aco
5900280610362
dł. 78,5 cm
wydajność 54,6 l/min
dostępna także dł. 88,5 cm
 

618 zł

Odpływ liniowy Linea 2 Aco
5900280610300
dł. 78,5 cm
wydajność 54,6 l/min
dostępna także dł. 88,5 cm
 

618 zł

Odpływ liniowy Medium Jano
5908289682434
dł. 65 cm
wydajność 45 l/min
stal nierdzewna 

358 zł
Odpływ liniowy Line Black Breezz 
5902701440466
dł. 60 cm
wydajność 30 l/min
dostępne także dł. 70 i 80 cm

478 zł

castorama.pl
kupuj na

łazienki 2021

Odpływ liniowy Primo Durasan 
8600198321615
dł. 65 cm
samoczyszczący syfon obrotowy
wydajność 48 l/min
 

368 zł

lat

gwara ncji

Odpływ liniowy Venisio Slim Wirquin
3375537209521
dł. 30 cm
membrana zastępująca zamknięcie wodne
wydajność 35 l/min
dostępne także dł. 50 i 70 cm

498 zł

lat

gwara ncji

Produkty zakupione 
w sklepie  

i na castorama.pl 
dowozimy na terenie 

całej Polski

Nie zapomnij 
o transporcie

Odpływ liniowy  
Madeira Fala
5906083753640
dł. 70 cm
wydajność 36 l/min
 

198 zł

Odpływ liniowy to coraz popularniejsze 
rozwiązanie, które zastępuje brodzik  
i sprawdzi się niemal w każdej łazience. 
Podstawową jego zaletą jest to, że łazienka 
bez brodzika jest łatwiejsza w czyszczeniu 
oraz bardziej estetyczna.

Odpływy 
liniowe

128 129

odpływy liniowe

https://www.castorama.pl/odplyw-liniowy-fala-madeira-700-mm-id-1126671.html
https://www.castorama.pl/result/?q=508819+521087+521573+521094+514682+514676
https://www.castorama.pl/odplyw-prysznicowy-durasan-slim-75-cm-id-1053293.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521092+517569+514680


Odpływ liniowy  
Black Glass Durasan
8600198348421
dł. 65 cm
samoczyszczący syfon obrotowy
wydajność 48 l/min
 

488 zł

Odpływ liniowy Slim Durasan 
5907796298275
dł. 75 cm
wydajność: 48 l/min
dostępna także dł. 85 cm
 

398 zł

Odpływ liniowy  
White Glass
Durasan
8600198348513
dł. 65 cm
wydajność 48 l/min
dostępna także dł. 75 cm
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Odpływ liniowy Slot 2 Aco 
5900280610393
dł. 78,5 cm
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dostępna także dł. 88,5 cm
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Rain 2 Aco
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wydajność 54,6 l/min
dostępna także dł. 88,5 cm
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dł. 78,5 cm
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dostępna także dł. 88,5 cm
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Odpływ liniowy Medium Jano
5908289682434
dł. 65 cm
wydajność 45 l/min
stal nierdzewna 

358 zł
Odpływ liniowy Line Black Breezz 
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dł. 60 cm
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dostępne także dł. 70 i 80 cm

478 zł
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Odpływ liniowy Primo Durasan 
8600198321615
dł. 65 cm
samoczyszczący syfon obrotowy
wydajność 48 l/min
 

368 zł

lat

gwara ncji

Odpływ liniowy Venisio Slim Wirquin
3375537209521
dł. 30 cm
membrana zastępująca zamknięcie wodne
wydajność 35 l/min
dostępne także dł. 50 i 70 cm

498 zł

lat

gwara ncji

Produkty zakupione 
w sklepie  

i na castorama.pl 
dowozimy na terenie 

całej Polski

Nie zapomnij 
o transporcie

Odpływ liniowy  
Madeira Fala
5906083753640
dł. 70 cm
wydajność 36 l/min
 

198 zł

Odpływ liniowy to coraz popularniejsze 
rozwiązanie, które zastępuje brodzik  
i sprawdzi się niemal w każdej łazience. 
Podstawową jego zaletą jest to, że łazienka 
bez brodzika jest łatwiejsza w czyszczeniu 
oraz bardziej estetyczna.

Odpływy 
liniowe
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https://www.castorama.pl/odplyw-liniowy-fala-madeira-700-mm-id-1126671.html
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Zamiast wybierania poszczególnych 
elementów z osobna i próby dopasowywania 
ich do jednego stylu, możemy wybrać gotowy 
zestaw do naszego prysznica. To praktyczne 
rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie 
spójnej koncepcji.  

Zestawy
prysznicowe

130 131

zestawy prysznicowełazienki 2021

Kolumna  
prysznicowa  
Oria 
5052931296491 
chrom
wym. deszczownicy  
20 x 20 cm
3-funkcyjna słuchawka

198 zł

Postaw na zestaw
Jeśli zależy nam na osiągnięciu spójnego wyglądu 
elementów w łazience, warto postawić na zestawy 
prysznicowe. Elementy pochodzące z jednego 
zestawu będą prezentowały się estetycznie  
i tworzyły harmonijną całość. Ponadto zestaw 
gwarantuje idealne dopasowanie elementów,  
co zapewnia komfortowe użytkowanie. 

JAKUB KŁĘCZEK
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

 architektaPorada

Zestaw  
prysznicowy  
Cavally
3663602321200  
czarny
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji   

99,98 zł

Kolumna  
prysznicowa  
Cavally 
3663602301011
chrom
śr. deszczownicy 25 cm
5 lat gwarancji

268 zł
Kolumna  
prysznicowa  
Teesta
3663602301448
chrom
wym. deszczownicy  
25 x 25 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

278 zł

Zestaw  
prysznicowy  
Crometta
4011097570198
chrom  
2-funkcyjna słuchawka  
5 lat gwarancji

158 zł

Zestaw  
prysznicowy  
Teesta
3663602301646  
chrom
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

138 zł

Bateria wannowa
termostatyczna 
Teesta
3663602300847  
chrom
5 lat gwarancji

398 zł

Zestaw  
prysznicowy  
Cavally
3663602301882
chrom
5 lat gwarancji

94,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521938+521810
https://www.castorama.pl/result/?q=521953+523148+504643+502455+521950+521935


Zamiast wybierania poszczególnych 
elementów z osobna i próby dopasowywania 
ich do jednego stylu, możemy wybrać gotowy 
zestaw do naszego prysznica. To praktyczne 
rozwiązanie pozwalające na osiągnięcie 
spójnej koncepcji.  

Zestawy
prysznicowe

130 131

zestawy prysznicowełazienki 2021

Kolumna  
prysznicowa  
Oria 
5052931296491 
chrom
wym. deszczownicy  
20 x 20 cm
3-funkcyjna słuchawka

198 zł

Postaw na zestaw
Jeśli zależy nam na osiągnięciu spójnego wyglądu 
elementów w łazience, warto postawić na zestawy 
prysznicowe. Elementy pochodzące z jednego 
zestawu będą prezentowały się estetycznie  
i tworzyły harmonijną całość. Ponadto zestaw 
gwarantuje idealne dopasowanie elementów,  
co zapewnia komfortowe użytkowanie. 

JAKUB KŁĘCZEK
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

 architektaPorada

Zestaw  
prysznicowy  
Cavally
3663602321200  
czarny
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji   

99,98 zł

Kolumna  
prysznicowa  
Cavally 
3663602301011
chrom
śr. deszczownicy 25 cm
5 lat gwarancji

268 zł
Kolumna  
prysznicowa  
Teesta
3663602301448
chrom
wym. deszczownicy  
25 x 25 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

278 zł

Zestaw  
prysznicowy  
Crometta
4011097570198
chrom  
2-funkcyjna słuchawka  
5 lat gwarancji

158 zł

Zestaw  
prysznicowy  
Teesta
3663602301646  
chrom
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

138 zł

Bateria wannowa
termostatyczna 
Teesta
3663602300847  
chrom
5 lat gwarancji

398 zł

Zestaw  
prysznicowy  
Cavally
3663602301882
chrom
5 lat gwarancji

94,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521938+521810
https://www.castorama.pl/result/?q=521953+523148+504643+502455+521950+521935


Kolumna  
prysznicowa  
Nakri  
z baterią
3663602300526
śr. deszczownicy 20 cm
chrom

248 zł

132 133

łazienki 2021 zestawy prysznicowe

Kolumna prysznicowa  
Teesta z baterią
3663602300281
chromowane wykończenie
wym. deszczownicy 25 x 25 cm
3-funkcyjna słuchawka

478 zł

lat
gwara ncji

lat

gwara ncji

Zestaw prysznicowy  
Cavally z baterią  
termostatyczną 
3663602301165
chrom
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

348 zł

Zestaw prysznicowy 
Precision  
z baterią termostatyczną
4005176323546
chrom
5 lat gwarancji

648 zł

Kolumna  
prysznicowa  
Cavally z baterią
3663602300724 
chrom
śr. deszczownicy 25 cm
3-funkcyjna słuchawka 

398 zł

Wszystko
na raty

Szczegóły
 na stronie 4

https://www.castorama.pl/result/?q=514801+521809+521815+521808
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-goodhome-teesta-z-bateria-id-1117829.html


Kolumna  
prysznicowa  
Nakri  
z baterią
3663602300526
śr. deszczownicy 20 cm
chrom

248 zł

132 133

łazienki 2021 zestawy prysznicowe

Kolumna prysznicowa  
Teesta z baterią
3663602300281
chromowane wykończenie
wym. deszczownicy 25 x 25 cm
3-funkcyjna słuchawka

478 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Zestaw prysznicowy  
Cavally z baterią  
termostatyczną 
3663602301165
chrom
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

348 zł

Zestaw prysznicowy 
Precision  
z baterią termostatyczną
4005176323546
chrom
5 lat gwarancji

648 zł

Kolumna  
prysznicowa  
Cavally z baterią
3663602300724 
chrom
śr. deszczownicy 25 cm
3-funkcyjna słuchawka 

398 zł

Wszystko
na raty

Szczegóły
 na stronie 4

https://www.castorama.pl/result/?q=514801+521809+521815+521808
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-goodhome-teesta-z-bateria-id-1117829.html


134 135

łazienki 2021 zestawy prysznicowe

Kolumna  
prysznicowa 
Lidia z baterią  
termostatyczną
3663602949688 
chrom
śr. deszczownicy 20 cm 
1-funkcyjna słuchawka 
5 lat gwarancji 

338 zł

Kolumna prysznicowa  
Cavally   
z baterią termostatyczną
3663602321125
czarna
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

598 zł
Kolumna prysznicowa  
Vitalio Start  
z baterią termostatyczną
4005176985690
chrom
śr. deszczownicy 21 cm
2-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji 

998 zł

Kolumna prysznicowa  
Kever 
5059340077437
chrom
1-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji  

448 zł

Kolumna prysznicowa  
My Club 180  
z baterią termostatyczną  
4011097774336
chrom
śr. deszczownicy 18 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

998 zł

Kolumna prysznicowa  
Weddell z baterią  
termostatyczną
3663602475590 
czarna
śr. deszczownicy 30 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

498 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=522667+511556+522664+522134
https://www.castorama.pl/result/?q=508616+521627
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łazienki 2021 zestawy prysznicowe

Kolumna  
prysznicowa 
Lidia z baterią  
termostatyczną
3663602949688 
chrom
śr. deszczownicy 20 cm 
1-funkcyjna słuchawka 
5 lat gwarancji 

338 zł

Kolumna prysznicowa  
Cavally   
z baterią termostatyczną
3663602321125
czarna
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

598 zł
Kolumna prysznicowa  
Vitalio Start  
z baterią termostatyczną
4005176985690
chrom
śr. deszczownicy 21 cm
2-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji 

998 zł

Kolumna prysznicowa  
Kever 
5059340077437
chrom
1-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji  

448 zł

Kolumna prysznicowa  
My Club 180  
z baterią termostatyczną  
4011097774336
chrom
śr. deszczownicy 18 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

998 zł

Kolumna prysznicowa  
Weddell z baterią  
termostatyczną
3663602475590 
czarna
śr. deszczownicy 30 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

498 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=522667+511556+522664+522134
https://www.castorama.pl/result/?q=508616+521627


Produkty zakupione 
w sklepie  

i na castorama.pl 
dowozimy na terenie 

całej Polski

Nie zapomnij 
o transporcie

136 137

łazienki 2021 zestawy prysznicowe

Zestaw podtynkowy  
Teesta z baterią
3663602301417  
wym. deszczownicy 25 x 25 cm 
3-funkcyjna słuchawka 
5 lat gwarancji

598

castorama.pl
kupuj na

Bateria umywalkowa  
podtynkowa Parma
5902539813449
chrom
10 lat gwarancji

428 zł

Bateria umywalkowa  
podtynkowa Cavally
3663602320401
chrom
10 lat gwarancji

248 zł

Bateria umywalkowa  
podtynkowa Cavally
3663602319900 
czarna
10 lat gwarancji

268 zł

Zestaw podtynkowy Y 
z baterią
5902539820799
złoty 
śr. deszczownicy 25 cm 
10 lat gwarancji

1498 zł

Zestaw podtynkowy  
MyCube z baterią
4059625177730
chrom  
szer. deszczownicy 24 cm 
2-funkcyjna słuchawka   
5 lat gwarancji

1298 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521821+522608+523159+523160
https://www.castorama.pl/result/?q=522604+521648
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łazienki 2021 zestawy prysznicowe

Zestaw podtynkowy  
Teesta z baterią
3663602301417  
wym. deszczownicy 25 x 25 cm 
3-funkcyjna słuchawka 
5 lat gwarancji

598

castorama.pl
kupuj na

Bateria umywalkowa  
podtynkowa Parma
5902539813449
chrom
10 lat gwarancji

428 zł

Bateria umywalkowa  
podtynkowa Cavally
3663602320401
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248 zł

Bateria umywalkowa  
podtynkowa Cavally
3663602319900 
czarna
10 lat gwarancji

268 zł

Zestaw podtynkowy Y 
z baterią
5902539820799
złoty 
śr. deszczownicy 25 cm 
10 lat gwarancji

1498 zł

Zestaw podtynkowy  
MyCube z baterią
4059625177730
chrom  
szer. deszczownicy 24 cm 
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5 lat gwarancji

1298 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521821+522608+523159+523160
https://www.castorama.pl/result/?q=522604+521648


Atrakcyjnie wyglądają, są bardzo trwałe  
i mają innowacyjne rozwiązania pozwalające 
na redukcję zużycia wody. Zdecyduj, jaki 
design i które technologie wpiszą się w Twoje 
oczekiwania.

Jak wybrać 
baterię?

138 139

bateriełazienki 2021

Bateria wannowo- 
-prysznicowa
To połączenie doskonale sprawdzi się w niewielkich 
łazienkach. W ofercie modele o różnorodnym 
wzornictwie – od tradycyjnego po nowoczesne.

Perlatory 
(napowietrzacze)

Dzięki nim woda zostaje napowietrzona. 
Zmniejszają jej zużycie, zachowując  

komfort użytkowania i są łatwe w czyszczeniu.

Bateria umywalkowa  
z mieszaczem
Te modele mieszają wodę gorącą i zimną,  
co pozwala osiągnąć optymalną temperaturę. 
Dostępne z perlatorem oraz efektem 
kaskadowym.

Odświeżą wygląd łazienki, pozwolą zadbać o środowisko i zaoszczędzić na rachunkach za wodę. 
Zainstaluj je samodzielnie, korzystając z naszych praktycznych instrukcji.

Jak łatwo zainstalować baterię?

Instalacja krok po kroku 

1. Przykręć do korpusu baterii wężyki 
do ciepłej i zimnej wody. Przykręć także 

śrubę mocującą oraz nasadki.

2. Umieść baterię w wyznaczonym 
miejscu. Montaż baterii umywalkowej 

stojącej wymaga przepuszczenia wężyków 
do ciepłej i zimnej wody przez odpowiedni 
otwór w umywalce lub blacie. Niektóre 
modele wyposażone są w chromowaną 
rozetkę, którą umieszcza się na otworze. 
Podnosi to znacznie walory estetyczne 
baterii.

gumowy 
perlator 

dźwignia 
baterii 
do regulacji 
strumienia  
i temperatury 
wody

korpus 
baterii

uchwyt  
zaworu 

spus-
towego

cięgło do 
opuszczania 
korka zaworu 
spustowegowężyki do 

połączenia 
baterii  

z instalacją 
wodną

3. Od spodu nałóż na śrubę montażową 
uszczelki i nakładki mocujące.  

Po upewnieniu się, że bateria znajduje się we 
właściwym miejscu i pod właściwym kątem, 
bardzo mocno dokręć nakładki. Dzięki temu 
unikniesz przesuwania się baterii.

4.Przykręć wężyki do odpowiednich rur 
doprowadzających ciepłą i zimną wodę.

5. Sprawdź szczelność swojej instalacji. 
Odkręć wodę i obserwuj, czy w którymś 

miejscu nie wypływa na zewnątrz. 

Zapoznaj się także z instrukcją online: 
castorama.pl/kl20-5

W ofercie mamy również baterię Piana  
z łatwym i szybkim montażem od góry  
3663602663324
188 zł
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Bateria wannowo- 
-prysznicowa
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uszczelki i nakładki mocujące.  
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W ofercie mamy również baterię Piana  
z łatwym i szybkim montażem od góry  
3663602663324
188 zł



Baterie Cavally
To idealne produkty do Twojej łazienki. Wykonane z dbałością 
o najdrobniejsze detale, atrakcyjne wizualnie, sprawdzą się
zarówno w nowoczesnym, jak i klasycznym wystroju.

140 141

bateriełazienki 2021

lat

gwara ncji nowość

Wszystko
na raty

Szczegóły
 na stronie 4

Bateria umywalkowa
Cavally M
3663602320166
czarna

198 zł
Bateria umywalkowa
Cavally S
3663602320029
czarna

168 zł
Bateria umywalkowa
Cavally L
3663602320548
czarna
ruchoma wylewka

298 zł

Bateria prysznicowa  
termostatyczna Cavally
3663602320128
czarna

328 zł

Bateria wannowa
Cavally
3663602320302
czarna

228 zł

Bateria prysznicowa
Cavally
3663602319924
czarna

178 zł

Bateria wannowa
termostatyczna Cavally
3663602320289
czarna

368 zł

Bateria umywalkowa
wysoka Cavally XL
3663602320326
czarna

318 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=522700+523157+523161+523156+523158
https://www.castorama.pl/result/?q=523153+522699+523155


Baterie Cavally
To idealne produkty do Twojej łazienki. Wykonane z dbałością 
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Bateria umywalkowa
Cavally M
3663602320166
czarna

198 zł
Bateria umywalkowa
Cavally S
3663602320029
czarna

168 zł
Bateria umywalkowa
Cavally L
3663602320548
czarna
ruchoma wylewka

298 zł

Bateria prysznicowa  
termostatyczna Cavally
3663602320128
czarna

328 zł

Bateria wannowa
Cavally
3663602320302
czarna

228 zł

Bateria prysznicowa
Cavally
3663602319924
czarna

178 zł
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czarna

368 zł
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3663602320326
czarna

318 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=522700+523157+523161+523156+523158
https://www.castorama.pl/result/?q=523153+522699+523155


Baterie Teesta
Charakteryzują się klasyczną konstrukcją  
o eleganckim kwadratowym kształcie. Dzięki temu 
doskonale prezentują się niemal w każdej aranżacji 
wnętrza. Produkt łatwy do utrzymania w czystości, 
dzięki czemu codzienne użytkowanie łazienki 
będzie o wiele przyjemniejsze.

142 143

łazienki 2021 baterie

lat

gwara ncji

Bateria  
wolnostojąca  
Teesta
kod 521827
chrom 
gumowy perlator

000 zł

Bateria wannowa Teesta
3663602300885
chrom, gumowy perlator

248 zł

Bateria  
prysznicowa  
Teesta
3663602301523
chrom

178 zł
Bateria prysznicowa  
termostatyczna  
Teesta
3663602301769
chrom

318 zł

Bateria wannowa termostatyczna 
Teesta 
3663602300847
chrom, gumowy perlator

398 zł

Bateria umywalkowa  
Teesta M
3663602333500
czarna 
gumowy perlator 
korek click-clack
dostępna w kolorze chrom

198 zł

Bateria umywalkowa  
Teesta S
3663602299943
chrom  
gumowy perlator 
korek click-clack 

168 zł
Bateria umywalkowa  
Teesta L
3663602301202
chrom  
gumowy perlator  
korek click-clack

268 zł

Bateria umywalkowa  
Teesta L
3663602301509
chrom
gumowy perlator, korek click-clack
ruchoma wylewka

288 zł

Bateria stojąca  
Teesta
3663602301745
chrom, gumowy perlator

998 zł

Bateria umywalkowa  
Teesta XL
3663602299981
chrom  
gumowy perlator
korek click-clack
dostępna w kolorze czarnym

348 zł

Bateria umywalkowa  
Teesta M
3663602301264
chrom 
gumowy perlator 
korek click-clack 

218 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521827+521810+521812+521824+521828
https://www.castorama.pl/result/?q=521798+521819+521816+521823+521799+523152
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Bateria umywalkowa  
Teesta L
3663602301202
chrom  
gumowy perlator  
korek click-clack

268 zł

Bateria umywalkowa  
Teesta L
3663602301509
chrom
gumowy perlator, korek click-clack
ruchoma wylewka

288 zł

Bateria stojąca  
Teesta
3663602301745
chrom, gumowy perlator

998 zł

Bateria umywalkowa  
Teesta XL
3663602299981
chrom  
gumowy perlator
korek click-clack
dostępna w kolorze czarnym

348 zł

Bateria umywalkowa  
Teesta M
3663602301264
chrom 
gumowy perlator 
korek click-clack 

218 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521827+521810+521812+521824+521828
https://www.castorama.pl/result/?q=521798+521819+521816+521823+521799+523152


Baterie Eidar i Lazu
W batalii o baterię nie ma wygranej. Bo wszystkie baterie GoodHome świetnie się prezentują  
i mają klasę. Do tego są w tak rożnych kształtach, że bez problemu znajdziesz tę, która stylem,  
kolorem czy charakterem idealnie wpasuje się w styl  Twojej łazienki. Ponadto każda z nich objęta  
jest 10-letnim okresem gwarancji.

Bateria umywalkowa 
Eidar
3663602663164
chrom, gumowy perlator 
korek automatyczny 

79,98 zł

Bateria wannowa Eidar
3663602664994
chrom, gumowy perlator 

138 zł

Bateria umywalkowa  
ścienna Eidar
3663602665731
chrom, gumowy perlator 

168 zł

Bateria prysznicowa  
Eidar
3663602665861
chrom  

108 zł

Bateria umywalkowa Lazu 
3663602663225
chrom, gumowy perlator  
korek automatyczny 

198 zł

Bateria umywalkowa  
mini Lazu 
3663602663966
chrom, gumowy perlator  
korek automatyczny

138 zł

Bateria prysznicowa  
Lazu 
3663602665885
chrom

148 zł
Bateria wannowa  
Lazu 
3663602665014
chrom, gumowy perlator

178 zł

144 145

łazienki 2021 baterie

lat
gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=518517+518760+518901+519050
https://www.castorama.pl/result/?q=518587+520755+519209+518761
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lat
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https://www.castorama.pl/result/?q=518517+518760+518901+519050
https://www.castorama.pl/result/?q=518587+520755+519209+518761


castorama.pl
kupuj na

146 147

łazienki 2021 baterie

Baterie Rico Eco

lat

gwara ncji

Małe urządzenie,  
spore oszczędności
Świetnym rozwiązaniem, które pomaga obniżyć zużycie 
wody, a tym samym przynieść spore oszczędności, 
jest zamontowanie w baterii łazienkowej lub 
kuchennej perlatora. Perlator skutecznie radzi sobie 
z napowietrzeniem wody, co sprawia, że w praktyce 
zmniejsza się jej zużycie. Poza tym, perlator doskonale 
zabezpiecza kran przed osadzaniem się kamienia.

ekspertaPorada
Baterie Staccato

lat

gwara ncji

Bateria  
prysznicowa  
Staccato
5902194986748 
czarny mat

258 zł

Bateria  
bidetowa  
Staccato
5902194986731
czarny mat
perlator w kształcie  
plastra miodu 

228 zł

Bateria wannowa  
Staccato
5902194986694
czarny mat 
perlator w kształcie  
plastra miodu 

328 zł
Bateria umywalkowa 
Staccato
5902194986717
czarny mat
perlator w kształcie plastra miodu
korek click-clack

228 zł

Bateria umywalkowa  
Rico Eco 
5902194959582
chrom
gumowy perlator 
korek automatyczny 

89,98 zł
Bateria wannowa  
Rico Eco
5902194959575
chrom
gumowy perlator

178 zł

Bateria prysznicowa  
Rico Eco
5902194959599
chrom

158 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521253+521251+521252
https://www.castorama.pl/result/?q=522244+522245+522247+522246
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328 zł
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korek click-clack

228 zł

Bateria umywalkowa  
Rico Eco 
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89,98 zł
Bateria wannowa  
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5902194959575
chrom
gumowy perlator

178 zł
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158 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521253+521251+521252
https://www.castorama.pl/result/?q=522244+522245+522247+522246


inspiracji
na castorama.pl

148 149

łazienki 2021 baterie

Baterie Start Loop Baterie Salaman

lat

gwara ncji

Bateria umywalkowa  
Start Loop
4005176934940
chrom
perlator plaster miodu 

168 zł

lat

gwara ncji

Bateria prysznicowa 
Salaman
5052931306312
chrom 

178 zł

Bateria umywalkowa  
wysoka Salaman
5052931306305
chrom 

348 zł

Bateria wannowa  
Start Loop
4005176934995
chrom

278 zł

Bateria  
prysznicowa 
Start Loop
4005176934971
chrom

268 zł
Bateria  
umywalkowa  
Salaman
5052931306299
chrom 
korek click-clack 

168 zł

strumień wody
w kształcie kaskady

strumień wody
w kształcie kaskady

Bateria wannowa Salaman
5052931306282 
chrom 

198 zł strumień wody
w kształcie kaskady

https://www.castorama.pl/result/?q=503077+503081+509406
https://www.castorama.pl/result/?q=502670+502666+502669+502667


inspiracji
na castorama.pl

148 149
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https://www.castorama.pl/result/?q=503077+503081+509406
https://www.castorama.pl/result/?q=502670+502666+502669+502667


inspiracji
na castorama.pl

150 151

łazienki 2021 baterie

Baterie My Sport

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Bateria  
umywalkowa  
wysoka  
My Sport XL
4059625168875
chrom 
gumowy perlator  

498 zł

Bateria prysznicowa 
My Sport
4011097753508
chrom 

348 zł

Bateria wannowa 
My Sport
4059625168882
chrom 

378 zł

Bateria umywalkowa  
My Sport M
4059625168813
chrom
gumowy perlator 
korek automatyczny 

228 zł

Baterie Start Edge

Bateria umywalkowa  
Start Edge
4005176556265
chrom
gumowy perlator
korek automatyczny

238 zł

Bateria wannowa  
Start Edge
4005176556609
chrom

298 zł

Bateria prysznicowa  
Start Edge
4005176556531
chrom

268 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521549+521551+521545+521550
https://www.castorama.pl/result/?q=523255+523254+523256
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https://www.castorama.pl/result/?q=521549+521551+521545+521550
https://www.castorama.pl/result/?q=523255+523254+523256


152 153

łazienki 2021 baterie

Bateria  
umywalkowa Y
5902539820775
złota
perlator plaster miodu

398 zł

dostępne inne elementy serii

Bateria  
umywalkowa Y
5902539817874
chrom

298 zł

Baterie Y Baterie Parma

Bateria umywalkowa  
Parma 
5902539821727 
czarna
perlator w kształcie  
plastra miodu
 

278 zł

Bateria  
umywalkowa  
wysoka Parma 
5902539821734
czarna
perlator w kształcie  
plastra miodu 

398 zł

Bateria bidetowa  
Parma 
5902539821758
czarna

298 zł

Bateria prysznicowa  
Parma 
5902539821765
czarna

328 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Bateria umywalkowa  
wysoka Y
5908223785665
chrom

348 zł
Bateria wannowa  
Parma 
5902539821772
czarna

428 zł

Bateria  
umywalkowa  
wysoka Y
5902539820782
złota

498 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=522602+522603+522601+504275
https://www.castorama.pl/result/?q=522606+522220+522222+522219+522223
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Wanna jest nie tylko praktycznym sprzętem 
łazienkowym, ale – odpowiednio 
wyeksponowana – może stać się kluczowym 
elementem dekoracyjnym w łazience.  

Wanny

154 155

wannyłazienki 2021

Wanna akrylowa Retro Barbados
5907796294574
wym. 162 x 71 cm
chromowane nóżki  
i przelew w komplecie

2298 zł

Wanna wolnostojąca Gaja
5907461345129
wym. 180 x 90 cm
owal

2598 zł

Wanna konglomeratowa  
Faris wolnostojąca
5907461345631
wym. 180 x 85 cm  
nóżki w komplecie

2998 zł

castorama.pl
kupuj na

Jaką wannę wybrać?
Wanna wolnostojąca sprawdzi się w dużej łazience, 
narożna w średniej wielkości pomieszczeniu, z kolei 
prostokątna jest najbardziej uniwersalna. Natomiast 
– bez względu na kształt – powinna być komfortowa, 
dlatego przed jej zakupem usiądź w wannie i sprawdź, 
czy odpowiada Ci jej wyprofilowanie. I wybierz tę,  
która zagwarantuje pełny relaks.  

JAKUB KŁĘCZEK
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

 architektaPorada

https://www.castorama.pl/result/?q=501912+501962
https://www.castorama.pl/wanna-konglomeratowa-faris-180-x-85-cm-id-1061571.html
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156 157

wannyłazienki 2021

Wanna akrylowa  
Balinea prostokątna
5907720676674
wym. 140 x 70 cm 
nóżki w komplecie 
dostępne inne wymiary

428 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Wanna akrylowa Atena prostokątna
5907461341589
wym. 140 x 70 cm 
nóżki w komplecie 
dostępne inne wymiary

538 zł
Wanna akrylowa Anna
5903163202975
wym. 140 x 70 cm
dostępne inne wymiary

248 zł

lat

gwara ncji

Wanna akrylowa Mars prostokątna
5908275661092
wym. 140 x 70 cm  
nóżki w komplecie  
dostępne inne wymiary

438 zł

Produkty zakupione 
w sklepie  

i na castorama.pl 
dowozimy na terenie 

całej Polski

Nie zapomnij 
o transporcie

Wanna akrylowa  
Supero prostokątna
5906976546045
wym. 140 x 70 cm  
nóżki w komplecie 
dostępne inne wymiary

368 zł

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=503664+514158+518435
https://www.castorama.pl/result/?q=585119+506890
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158 159

łazienki 2021 wanny

 1 Wanna akrylowa  
Aida asymetryczna

 5907720676421 
 wym. 150 x 90 cm, lewa 

588 zł
 dostępna także prawa

 2 Wanna akrylowa  
Hera II asymetryczna

 5908275661498  
wym. 170 x 110 cm, lewa  
998 zł. 
dostępne inne wymiary 

 3 Wanna akrylowa  
Afrodyta asymetryczna

 5908275661016   
wym. 150 x 95 cm, lewa  
498 zł 
dostępna również prawa 

 4 Wanna akrylowa Supero
 5906976546144 

wym. 150 x 100 cm, prawa  
588 zł.

 dostępne inne wymiary  

Wanna akrylowa Emo asymetryczna
5907461342845
wym. 145 x 95 cm 
lewa 
nóżki w komplecie 
dostępne inne wymiary

398 zł

lat

gwara ncji

1

2

3

4

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

C:%5CUsers%5CKazia%20R%C4%99bisz%5CDesktop%5Cscrean%5C2021-06-09%2011_42_15-https___strixwebinar.clickmeeting.com_jamstack-headless-and-other-cool-stuff-how.jpg
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Parawan nawannowy  
Arkell
3663602769538
wym. 130 x 75 cm, 1-częściowy 
szkło transparentne 4 mm 
profil w kolorze chromu

178 zł

Jeśli połowa domowników to fani wanny, 
a druga połowa to miłośnicy prysznica 
– parawan nawannowy będzie idealnym 
rozwiązaniem. Nawannowe kabiny łączą  
zalety wanny i kabiny prysznicowej, 
pozwalając na funkcjonalne urządzenie 
przestrzeni łazienki. 

Parawany
nawannowe

160 161

parawany nawannowełazienki 2021

Parawan nawannowy  
Arkell
3663602769521
wym. 130 x 75 cm, 1-częściowy  
szkło 4 mm z białym  
dekorem w pasy 
profil w kolorze białym

178 zł

Parawan nawannowy Nubia 
3663602769620
wym. 150 x 95 cm, 1-częściowy 
szkło transparentne 8 mm  
profil w kolorze chromu  
uchwyt na ręcznik
10 lat gwarancji

408 zł
Parawan nawannowy Nubia
3663602769637
wym. 150 x 95 cm, 1-częściowy  
szkło transparentne 8 mm  
profil w kolorze chromu 
uchwyt na ręcznik
z lustrzanym dekorem 
10 lat gwarancji

478 zł
Parawan nawannowy Nubia
3663602769651
wym. 150 x 125 cm, 2-częściowy  
szkło transparentne 8 mm 
profil w kolorze chromu 
uchwyt na ręcznik
10 lat gwarancji

508 zł
Parawan nawannowy Calera
3663602769576
wym. 140 x 105 cm, 2-częściowy  
szkło transparentne 5 mm 
profil w kolorze chromu
10 lat gwarancji

358 zł

Parawan nawannowy  
Calera 
3663602769552
wym. 140 x 85 cm, 1-częściowy  
szkło transparentne 5 mm 
profil w kolorze chromu
10 lat gwarancji

308 zł
Parawan nawannowy  
Calera
3663602769545
wym. 140 x 85 cm, 1-częściowy  
szkło 5 mm z białym dekorem 
profil w kolorze białym
10 lat gwarancji

308 zł

Parawan nawannowy  
Calera 
3663602769569
wym. 140 x 105 cm
2-częściowy 
szkło 5 mm  
z białym dekorem 
profil w kolorze białym
10 lat gwarancji

358 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=516505+516508+516509
https://www.castorama.pl/result/?q=516479+516477+516503+516502+516512+516504


Parawan nawannowy  
Arkell
3663602769538
wym. 130 x 75 cm, 1-częściowy 
szkło transparentne 4 mm 
profil w kolorze chromu

178 zł

Jeśli połowa domowników to fani wanny, 
a druga połowa to miłośnicy prysznica 
– parawan nawannowy będzie idealnym 
rozwiązaniem. Nawannowe kabiny łączą  
zalety wanny i kabiny prysznicowej, 
pozwalając na funkcjonalne urządzenie 
przestrzeni łazienki. 

Parawany
nawannowe
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parawany nawannowełazienki 2021
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profil w kolorze białym

178 zł
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478 zł
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szkło transparentne 8 mm 
profil w kolorze chromu 
uchwyt na ręcznik
10 lat gwarancji

508 zł
Parawan nawannowy Calera
3663602769576
wym. 140 x 105 cm, 2-częściowy  
szkło transparentne 5 mm 
profil w kolorze chromu
10 lat gwarancji

358 zł

Parawan nawannowy  
Calera 
3663602769552
wym. 140 x 85 cm, 1-częściowy  
szkło transparentne 5 mm 
profil w kolorze chromu
10 lat gwarancji

308 zł
Parawan nawannowy  
Calera
3663602769545
wym. 140 x 85 cm, 1-częściowy  
szkło 5 mm z białym dekorem 
profil w kolorze białym
10 lat gwarancji

308 zł

Parawan nawannowy  
Calera 
3663602769569
wym. 140 x 105 cm
2-częściowy 
szkło 5 mm  
z białym dekorem 
profil w kolorze białym
10 lat gwarancji

358 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=516505+516508+516509
https://www.castorama.pl/result/?q=516479+516477+516503+516502+516512+516504


Jak wybrać 
WC?
 
Może być podwieszane, kompaktowe, owalne, 
prostokątne – dopasuje się do każdej łazienki. 
Postaw na funkcjonalność oraz higieniczne 
i ekonomiczne rozwiązania.

162 163

wcłazienki 2021

Kompakty
Te klasyczne modele są łatwe w montażu 
i użytkowaniu. Dzięki nim zaaranżujesz  
funkcjonalne wnętrze.

Miski WC
Są łatwe w montażu, a dzięki ukrytym 
elementom konstrukcyjnym i instalacyjnym 
dobrze się prezentują. Dodatkowo oszczędzają 
miejsce i ułatwiają sprzątanie podłogi.

Stelaże WC 
Stelaże WC to świetna alternatywa  

dla kompaktów stojących. Cały stelaż 
zabudowuje się w ścianie, dzięki czemu  
wnętrze łazienki jest eleganckie i łatwe  

do utrzymania w czystości.
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wcłazienki 2021

Kompakty
Te klasyczne modele są łatwe w montażu 
i użytkowaniu. Dzięki nim zaaranżujesz  
funkcjonalne wnętrze.

Miski WC
Są łatwe w montażu, a dzięki ukrytym 
elementom konstrukcyjnym i instalacyjnym 
dobrze się prezentują. Dodatkowo oszczędzają 
miejsce i ułatwiają sprzątanie podłogi.

Stelaże WC 
Stelaże WC to świetna alternatywa  

dla kompaktów stojących. Cały stelaż 
zabudowuje się w ścianie, dzięki czemu  
wnętrze łazienki jest eleganckie i łatwe  

do utrzymania w czystości.



WC 
bezkołnierzowe
Miski bezkołnierzowe to rozwiązanie, 
które powoli zastępuje klasyczne WC.  
Ich popularność wynika z wyższej higieny, 
oszczędności wody, łatwości w zachowaniu  
w czystości oraz skuteczniejszego  
zapobiegania wyciekom.

164 165

wcłazienki 2021

Miska WC Teesta
3663602690733
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem 
10 lat gwarancji

498 zł

Miska WC Cavally
5059340121284    
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa 
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem
10 lat gwarancji

398 zł

Kompakt WC Cavally
3663602690467
bezkołnierzowy 
deska duroplastowa wolnoopa-
dająca z szybkim demontażem
dostępny w wersji z odpływem 
pionowym i poziomym  
10 lat gwarancji

428 zł

Łatwe 
czyszczenie 
bez silnych 
detergentów

Funkcjonalna 
konstrukcja 
bezkołnierzowa

Higieniczny system 
WC Fresh – łatwo 
dostępny koszyczek 
na kostki WC

System wirowy 
skutecznie czyści 
toaletę i zmniejsza 
zużycie wody

https://www.castorama.pl/miska-wc-wiszaca-goodhome-cavally-bezkolnierzowa-z-deska-wolnoopadajaca-z-duroplastu-id-1131777.html
https://www.castorama.pl/result/?q=518099+518131
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Miska WC Teesta
3663602690733
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem 
10 lat gwarancji

498 zł
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bezkołnierzowa 
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https://www.castorama.pl/result/?q=518099+518131


166 167

wc

Miska WC Teras
8433290318432
bezkołnierzowa
deska duroplastowa
wolnoopadająca
z szybkim demontażem
5 lat gwarancji

698 zł
Bidet Teras
8433290761139
5 lat gwarancji 

678 zł

Bidet wiszący Nova Pro 
prostokątny 
5906976528447 
7 lat gwarancji 

388 zł

Miska wisząca Nova Pro 
z deską wolnoopadającą 
z duroplastu 
5906976036034
7 lat gwarancji  

598 zł Bidet podwieszany  
Bari
5902115798429
10 lat gwarancji

648 zł

Bidet Vortex 
5902115785368
5 lat gwarancji

1098 zł
Miska WC Vortex 
4005176484452
bezkołnierzowa
deska duroplastowa  
wolnoopadająca
z szybkim demontażem 
5 lat gwarancji

1048 zł

Zestaw podtynkowy  
WC Bari
5902115785368
stelaż 
miska bezkołnierzowa 
deska duroplastowa
wolnoopadająca slim 
z szybkim demontażem 
przycisk chrom 
system fresh 
pneumatyczny system 
spłukiwania
10 lat gwarancji 

1098 zł

Produkty zakupione 
w sklepie  

i na castorama.pl 
dowozimy na terenie 

całej Polski

Nie zapomnij 
o transporcie

łazienki 2021

https://www.castorama.pl/result/?q=503617+514771
https://www.castorama.pl/result/?q=522925+522209
https://www.castorama.pl/result/?q=522209+521320+523781
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WC Bari
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stelaż 
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deska duroplastowa
wolnoopadająca slim 
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przycisk chrom 
system fresh 
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spłukiwania
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i na castorama.pl 
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Nie zapomnij 
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łazienki 2021

https://www.castorama.pl/result/?q=503617+514771
https://www.castorama.pl/result/?q=522925+522209
https://www.castorama.pl/result/?q=522209+521320+523781


168 169

łazienki 2021  zestawy wc

Zestaw podtynkowy  
WC Inteo
5907720689070
stelaż 
miska
deska wolnoopadająca
przycisk chrom 
10 lat gwarancji

498 zł
Miska WC Jabi
3663602690719
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa 
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem 
10 lat gwarancji 
288 zł

636 zł/zest.

Stelaż WC Enzo
5902115779121
przycisk chrom 
10 lat gwarancji 
348 zł.

Zestaw podtynkowy  
WC Nora
8433290602227
wąski stelaż 35 cm 
miska bezkołnierzowa 
deska duroplastowa  
wolnoopadająca slim 
z szybkim demontażem 
przycisk chrom 
10 lat gwarancji 

678 zł

Miska WC Jabi
3663602690719
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa  
wolnopadająca  
z szybkim demontażem 
10 lat gwarancji
288 zł 

766 zł/zest.

Stelaż WC System
5902115762567
przycisk chrom
10 lat gwarancji
478 zł

Zestaw podtynkowy WC Neso
5902115735585
stelaż  
miska bezkołnierzowa deska 
duroplastowa wolnoopadająca
z szybkim demontażem
przycisk chrom 
10 lat gwarancji

798 zł

Zestaw podtynkowy  
WC Nexo Slim
8433290861471
bezkołnierzowa miska
antybakteryjna deska  
wolnoopadająca slim  
z funkcją łatwego  
wypinania
wąski stelaż  
podtynkowy
10 lat gwarancji 

898 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=522259+504566+521101+521973
https://www.castorama.pl/result/?q=517643+521101+521699+522153
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Zestaw podtynkowy  
WC Inteo
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stelaż 
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deska wolnoopadająca
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10 lat gwarancji
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bezkołnierzowa 
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Miska WC Jabi
3663602690719
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa  
wolnopadająca  
z szybkim demontażem 
10 lat gwarancji
288 zł 

766 zł/zest.
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przycisk chrom
10 lat gwarancji
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stelaż  
miska bezkołnierzowa deska 
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https://www.castorama.pl/result/?q=522259+504566+521101+521973
https://www.castorama.pl/result/?q=517643+521101+521699+522153


170 171

łazienki 2021 zestawy wc

Zestaw podtynkowy  
WC Bau
4005176390555
stelaż  
miska bezkołnierzowa  
deska duroplastowa 
wolnoopadająca 
z szybkim demontażem 
przycisk chrom
pneumatyczny  
system spłukiwania
5 lat gwarancji

898 zł

Miska WC Modo Pure
5906976950200
bezkołnierzowa
deska duroplastowa,
wolnoopadająca,
z szybkim demontażem
7 lat gwarancji
998 zł

1796 zł/zest.

Stelaż WC Unifix 
Delta 51 cm
4025410950017
czarny przycisk
10 lat gwarancji
798 zł

Zestaw podtynkowy  
WC Desto
5901771011774 
stelaż 
miska bezkołnierzowa
deska wolnoopadająca
przycisk chrom
10 lat gwarancji 

998 zł

Zestaw podtynkowy  
WC Mille
5901771029908 
stelaż 
miska bezkołnierzowa 
deska duroplastowa 
wolnoopadająca
czarny przycisk
10 lat gwarancji
dostępny także  
z przyciskiem chrom
898 zł

948 zł

castorama.pl
kupuj na

https://www.castorama.pl/result/?q=523005+523244
https://www.castorama.pl/result/?q=523875+523100+517787
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castorama.pl
kupuj na

https://www.castorama.pl/result/?q=523005+523244
https://www.castorama.pl/result/?q=523875+523100+517787


Stelaż  
podtynkowy  
WC Unifix Delta 50 cm
4025416348702  
przycisk chrom 
10 lat gwarancji 
dostępny także z przyciskiem  
białym i czarnym

698 zł

172 173

łazienki 2021 wc

Stelaż  
podtynkowy  
WC System 
5902115762567  
przycisk chrom 
10 lat gwarancji  

478 zł
Stelaż  
podtynkowy  
WC Slim
8433290860085
przycisk chrom
10 lat gwarancji

448 zł
Stelaż  
podtynkowy  
WC Enzo 
5902115779121  
przycisk chrom 
10 lat gwarancji  

348 zł

Stelaż podtynkowy  
WC Solido 3 w 1
4005176865381 
przycisk chrom 
5 lat gwarancji  
dostępny także z przyciskiem  
białym i czarnym

598 zł

Miska WC Teesta 
3663602690733 
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem  
10 lat gwarancji 
498 zł

1146 zł/zest.

Stelaż WC Solido  
z pionowym wzmocnieniem
4005176640445  
przycisk chrom
5 lat gwarancji
648 zł

Stelaż podtynkowy  
WC Solido z pionowym 
wzmocnieniem
4005176642906
przycisk chrom 
5 lat gwarancji 

648 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=518099+522411
https://www.castorama.pl/result/?q=521973+523780+521699+523616+522957+503416


Stelaż  
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10 lat gwarancji 
dostępny także z przyciskiem  
białym i czarnym

698 zł
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przycisk chrom 
5 lat gwarancji  
dostępny także z przyciskiem  
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deska duroplastowa
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem  
10 lat gwarancji 
498 zł

1146 zł/zest.

Stelaż WC Solido  
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4005176640445  
przycisk chrom
5 lat gwarancji
648 zł

Stelaż podtynkowy  
WC Solido z pionowym 
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przycisk chrom 
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648 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=518099+522411
https://www.castorama.pl/result/?q=521973+523780+521699+523616+522957+503416
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Kompakt WC Cavally 
3663602690481
bezkołnierzowy  
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem 
odpływ pionowy 

428 zł

Kompakt WC Teesta
3663602690498
bezkołnierzowy 
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem 
dostępny w wersji  
z odpływem pionowym  
i poziomym  
10 lat gwarancji

528 zł

Kompakt WC  
Cavally wysoki
3663602690528
bezkołnierzowy  
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem

558 zł

Kompakt WC Cavally 
3663602690467 
bezkołnierzowy, deska duroplastowa 
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem
dostępny w wersji z odpływem  
pionowym i poziomym  
10 lat gwarancji

428
Bezkołnierzowe,  
czyli bardziej higieniczne
Kompakt WC to bardzo wygodne rozwiązanie szczególnie  
dla osób starszych. Jest wyższy, dzięki czemu osobom  
z ograniczoną ruchowością łatwiej jest na nim siadać  
i z niego wstawać. Kompakt WC doskonale sprawdzi się 
również w przypadku osób dość wysokich, dla których 
korzystanie z nisko zawieszonych muszli jest niekomfortowe. 
Ponadto, jeśli wybierzemy kompakt WC bezkołnierzowy, 
będzie on bardziej higieniczny i łatwiejszy do utrzymania 
w czystości.

 ekspertaPorada

castorama.pl
kupuj na

Wszystko
na raty

Szczegóły
 na stronie 4

https://www.castorama.pl/kom-wc-cavally-bk-poz-dur-wo-sw-id-1095691.html
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Kompakt WC Cavally 
3663602690481
bezkołnierzowy  
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem 
odpływ pionowy 

428 zł

Kompakt WC Teesta
3663602690498
bezkołnierzowy 
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem 
dostępny w wersji  
z odpływem pionowym  
i poziomym  
10 lat gwarancji

528 zł

Kompakt WC  
Cavally wysoki
3663602690528
bezkołnierzowy  
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem

558 zł

Kompakt WC Cavally 
3663602690467 
bezkołnierzowy, deska duroplastowa 
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem
dostępny w wersji z odpływem  
pionowym i poziomym  
10 lat gwarancji

428
Bezkołnierzowe,  
czyli bardziej higieniczne
Kompakt WC to bardzo wygodne rozwiązanie szczególnie  
dla osób starszych. Jest wyższy, dzięki czemu osobom  
z ograniczoną ruchowością łatwiej jest na nim siadać  
i z niego wstawać. Kompakt WC doskonale sprawdzi się 
również w przypadku osób dość wysokich, dla których 
korzystanie z nisko zawieszonych muszli jest niekomfortowe. 
Ponadto, jeśli wybierzemy kompakt WC bezkołnierzowy, 
będzie on bardziej higieniczny i łatwiejszy do utrzymania 
w czystości.
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Kompakt WC Cavally  
z umywalką
3663602690580
bezkołnierzowy  
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem

698 zł
Kompakt WC  
Cavally Dual
3663602690559
bezkołnierzowy 
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim demontażem  
odpływ poziomy  
i pionowy

608 zł

Kompakt  
WC Tapia
3663602690368
z deską

188 zł

Kompakt WC Seno 
5902115720833
bezkołnierzowy
deska duroplastowa  
wolnoopadająca 
z szybkim  
demontażem  
10 lat gwarancji

518 zł

Kompakt  
WC Nevada
5902115712807
deska duroplastowa  
wolnoopadająca  
z szybkim  
demontażem  
10 lat gwarancji

358 zł

298 zł
Kompakt WC Taza 
5907720657994
deska wolnoopadająca 
10 lat gwarancji

Kompakt WC Lagon 
3663602690337
deska wolnoopadająca 
5 lat gwarancji

248 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=518100+511549+518142
https://www.castorama.pl/result/?q=502112+521100+521099+503757
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Deska 
3663602903956
polipropylenowa 
biała

21,98 zł
Deska  Diani 
3663602904106
duroplastowa wolnoopadająca 
szybki demontaż
taupe 

108 zł

Deska Diani 
3663602904083
duroplastowa wolnoopadająca  
szybki demontaż
biała

99,98 zł

Deska Genoa 
5059340081304
duroplastowa  
wolnoopadająca
motyw ryb

99,98 zł
Deska Genoa 
5059340081311
duroplastowa  
wolnoopadająca
kamień

99,98 zł

Deski
toaletowe
Deska toaletowa to nie tylko praktyczne  
i higieniczne rozwiązanie, ale dzięki  
dostępności różnych wzorów i kolorów  
może stać się elementem dekoracyjnym 
współgrającym z wystrojem  
i kolorystyką łazienki.

178 179

deski toaletowe

Deska  Diani 
5059340081366
duroplastowa
płytki ceramiczne 

118 zł

Deska  Genoa 
5059340081298
duroplastowa  
wolnoopadająca

99,98 zł

Deska  Pilica 
5059340081229
MDF  
wolnoopadająca
marmur

118 zł
Deska Himara 
3663602903963
polipropylenowa
biała

34,98 zł
Deska Pilica
5059340081236
MDF  
wolnoopadająca
błyszcząca

118 zł

Deska Genoa 
3663602904076
duroplastowa 
wolnoopadająca
taupe

89,98 zł

Deska  Pilica 
5059340081212
MDF  
wolnoopadająca 
motyw  
marynistyczny

118 zł

łazienki 2021

Deska Cervia 
3663602904304
lity dąb  
naturalny

158 zł

Deska Cavally 
3663602466314
duroplastowa  
wolnoopadająca
szybki demontaż
biała

138 zł

Deska Diani 
5059340081373
duroplastowa
wolnoopadająca  
szybki demontaż 
art déco

118 zł

Deska Havel
5059340081403
duroplastowa wolnoopadająca
szybki demontaż 
regulowane zawiasy 
biała

128 zł

Deska Kouban 
5059340081175
wolnoopadająca
biała

59,98 zł

Deska Palmi 
3663602960997
MDF
srebrna 

94,98 zł
Deska Palmi 
3663602961000
MDF
taupe 
dostępna także biała

94,98 zł

Deska Tanaro 
5059340081540
duroplastowa  
wolnoopadająca
beżowa

158 zł
Deska Pilica 
5059340081205
MDF  
wolnoopadająca
beżowa

99,98 zł Deska Morava 
5059340081397
MDF  
wolnoopadająca  
szybki demontaż
szara

138 zł

Deska też  
ma znaczenie
Przy wyborze modelu deski sedesowej 
warto pamiętać, aby jej kolor był 
dopasowany do odcienia ceramiki 
łazienkowej. Wtedy wszystkie elementy 
wyposażenia stworzą spójną całość. 
Konkretny model musi być idealnie 
dopasowany do muszli. 

eksperta Porada

https://www.castorama.pl/result/?q=508683+508639+522614+508678+508499+508496+508502+522638+522630+522629+522631
https://www.castorama.pl/result/?q=508507+522620+522641+522640+522639+522619+522621+521724+522633+522624+508513
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Grzejniki
Grzejnik nie jest już tylko urządzeniem,  
które dostarcza ciepło, ale również ciekawym 
elementem wystroju, wpisującym się 
w charakter pomieszczenia. 

Grzejnik łazienkowy  
Blyss Boxwood
5059340204642
wym. 90 x 50 cm
moc 379 W 
podłączenie dolne
biały
dostępne różne rozmiary

398 zł

Grzejnik łazienkowy Rubin
5902768219319 
wym. 95 x 48 cm
moc 382 W
podłączenie dolne
antracyt
dostępne różne rozmiary

318 zł

Grzejnik łazienkowy CL 
5902768219746
wym. 95 x 50 cm
moc 710 W 
podłączenie dolne boczne  
biały
dostępne różne rozmiary 

398 zł

Grzejnik łazienkowy 
GoodHome Loreto
3663602428909
wym. 40 x 70 cm
moc 344 W
podłączenie dolne
antracyt
dostępne różne rozmiary 

408 zł

Grzejnik łazienkowy CL
5906728450835
wym. 94 x 50 cm
moc 710 W
podłączenie dolne, boczne
antracyt
dostępne różne rozmiary

518 zł

Grzejnik łazienkowy  
GoodHome Duala
5059340010984
wym. 83 x 40 cm
moc 325 W
podłączenie dolne
biały
dostępne różne rozmiary

198 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

powierzchnia  
do przechowywania 

na górnej półce  
i za grzejnikiem

180 181

grzejnikiłazienki 2021

czarny szary czarny biały

Grzejnik łazienkowy  
Luxrad Piatto 
5907710981597
wym. 72,6 x 43 cm
moc 326 W
podłączenie dolne, boczne
biały 
dostępne różne rozmiary 

298 zł

lat

gwara ncji

czarny

antracyt

biały

dodatkowy  
rząd rur  

grzewczych

dodatkowy  
rząd rur  

grzewczych

Grzejnik może być ozdobą
Odpowiednio dobrany grzejnik będzie nie tylko 
niezastąpionym źródłem ciepła w łazience, ale może  
też stać się ciekawym elementem dekoracyjnym. 
Ciężkie grzejniki żeliwne odchodzą do lamusa,  
by ustąpić miejsca lekkim formom i ciekawym kolorom. 
Nowoczesny charakter wnętrza podkreślą czarne  
lub metaliczne kolory, zaś uniwersalna biel sprawdzi  
się w każdej łazience. 

JAKUB KŁĘCZEK
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

 architektaPorada

https://www.castorama.pl/result/?q=522008+522300+504558
https://www.castorama.pl/result/?q=521242+523232+522426+521582
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Grzejnik łazienkowy  
profilowany Blyss
3663602844655
wym. 70 x 40 cm
moc 272 W
biały
dostępne różne rozmiary
128 zł. 

128 zł

lat
gwara ncji

Grzejnik  
łazienkowy  
Blyss płaski
3663602845218
wym. 160 x 60 cm
moc 816 W 
biały
dostępne  
różne rozmiary 
348 zł.

348 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Grzejnik łazienkowy  
Kleo
5906728450453
wym. 98 x 54 cm
moc 424 W
podłączenie dolne, centralne
antracyt
dostępne różne rozmiary 

628 zł

Grzejnik łazienkowy  
płaski Blyss
3663602845164
wym. 120 x 60 cm
moc 415 W
chrom
dostępne różne rozmiary
378 zł.

378 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny  
Terma Edit 
5901804884085
wym. 160 x 43 cm
moc 918 W
podłączenie centralne
srebrny 

878 zł

Grzejnik dekoracyjny 
GoodHome Kensal 
3663602428732
wym. 180 x 50 cm
moc 1523 W 
podłączenie boczne, dolne,  
antracytowy 
dostępne różne rozmiary

978 zł

oryginalne 
ułożenie  

profili

Grzejnik łazienkowy  
profilowany Blyss
3663602844686
wym. 110 x 45 cm
moc 304 W 
chrom
dostępne różne rozmiary 
258 zł.

258 zł

lat

gwara ncji

podwójne
żeberka

Grzejnik dekoracyjny  
Instal-Projekt Mab X C31
5905253460784
wym. 180 x 67 cm
moc 2533 W
podłączenie centralne
czarny

2258 zł

lat

gwara ncji

 1 Grzejnik elektryczny  
GoodHome Loreto  
3663602438250 
moc 350 W 
dostępna również moc 500 W

 798 zł.
 2 Grzejnik elektryczny  

GoodHome Solna  
3663602438236 
wym.  54,5 x 107 cm 
moc 500 W 
biały 
termostat, zabezpieczenie  
przed przegrzaniem

 368 zł.
 3 Suszarka elektryczna  

GoodHome Acilia  
3663602438021 
wym. 31 x 16,5 x 12 cm 
moc 500 W, biała 
pasuje do grzejników  
elektrycznych Solna i Loreto

 268 zł.

1 2

3

182 183

łazienki 2021 grzejniki

chromchrom biały biały

czarny biały antracyt biały

lat

gwara ncji

biały
grafit biały
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termostat, zabezpieczenie  
przed przegrzaniem

 368 zł.
 3 Suszarka elektryczna  

GoodHome Acilia  
3663602438021 
wym. 31 x 16,5 x 12 cm 
moc 500 W, biała 
pasuje do grzejników  
elektrycznych Solna i Loreto

 268 zł.

1 2

3
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chromchrom biały biały

czarny biały antracyt biały

lat

gwara ncji

biały
grafit biały

https://www.castorama.pl/result/?q=522783+522203+522831
https://www.castorama.pl/result/?q=511629+511630+511621+511647
https://www.castorama.pl/result/?q=522321+522424+522297+521614


wysoka moc 
grzewcza

płasko przylega 
do ściany

Grzejnik dekoracyjny  
GoodHome Wilsona
3663602428480  
wym. 180 x 38 cm
moc 746 W
podłączenie boczne dolne
biały

668 zł

Grzejnik dekoracyjny  
Blyss Wickham 
3663602847533
wym. 180 x 48 cm
moc 979 W 
podłączenie  
boczne dolne
biały
dostępne  
różne rozmiary

618 zł

Grzejnik dekoracyjny  
Blyss Wickham 
3663602847571
wym. 180 x 48 cm
moc 979 W 
podłączenie boczne dolne
antracyt

618 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny 
GoodHome Wilsona
3663602428510 
wym. 120 x 62 cm
moc 726 W
podłączenie dolne
biały
dostępne różne rozmiary

668 zł

lat

gwara ncji
Grzejnik dekoracyjny  
GoodHome Wilsona
3663602428589
wym. 100 x 62 cm  
moc 605 W
podłączenie dolne
antracyt 

618 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik  
dekoracyjny 
Terma Nodi
5901804725517 
wym. 160 x 39 cm
moc 737 W
podłączenie  
centralne
biały 

618 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny 
GoodHome Wilsona 2
3663602428534
wym. 180 x 54 cm
moc 1568 W
podłączenie boczne dolne
biały 

1228 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny 
GoodHome Wilsona 2 
3663602428602 
wym. 180 x 38 cm
moc 1120 W
podłączenie boczne dolne
antracyt

1078 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny Terma Nodi
5901804725487
wym. 60 x 99 cm
moc 768 W
podłączenie boczne
biały

818 zł

lat

gwara ncji
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antracyt

biały antracyt

antracyt

https://www.castorama.pl/result/?q=521623+521605+521620+521616+521604
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wysoka moc 
grzewcza

płasko przylega 
do ściany

Grzejnik dekoracyjny  
GoodHome Wilsona
3663602428480  
wym. 180 x 38 cm
moc 746 W
podłączenie boczne dolne
biały

668 zł

Grzejnik dekoracyjny  
Blyss Wickham 
3663602847533
wym. 180 x 48 cm
moc 979 W 
podłączenie  
boczne dolne
biały
dostępne  
różne rozmiary

618 zł

Grzejnik dekoracyjny  
Blyss Wickham 
3663602847571
wym. 180 x 48 cm
moc 979 W 
podłączenie boczne dolne
antracyt

618 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny 
GoodHome Wilsona
3663602428510 
wym. 120 x 62 cm
moc 726 W
podłączenie dolne
biały
dostępne różne rozmiary

668 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny  
GoodHome Wilsona
3663602428589
wym. 100 x 62 cm  
moc 605 W
podłączenie dolne
antracyt 

618 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik  
dekoracyjny 
Terma Nodi
5901804725517 
wym. 160 x 39 cm
moc 737 W
podłączenie  
centralne
biały 

618 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny 
GoodHome Wilsona 2
3663602428534
wym. 180 x 54 cm
moc 1568 W
podłączenie boczne dolne
biały 

1228 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny 
GoodHome Wilsona 2 
3663602428602 
wym. 180 x 38 cm
moc 1120 W
podłączenie boczne dolne
antracyt

1078 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny Terma Nodi
5901804725487
wym. 60 x 99 cm
moc 768 W
podłączenie boczne
biały

818 zł

lat

gwara ncji

184 185
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antracyt

biały antracyt

antracyt

https://www.castorama.pl/result/?q=521623+521605+521620+521616+521604
https://www.castorama.pl/result/?q=511667+511669+521980+521982


Termostat to idealne rozwiązanie, jeśli chcemy ograniczyć zużycie wody i energii, która jest 
potrzebna do jej ogrzania. Montując baterię termostatyczną, jesteśmy w stanie zmniejszyć 
opłaty i automatycznie ustawiać temperaturę wody.  

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Zestaw termostatyczny prosty  
3 el. Panda
5702425099052

128 zł

Zestaw termostatyczny 
prosty
5907732088915 
chrom

99,98 zł

Zestaw termostatyczny osiowy
5907732088847 
antracyt

198 zł
Zestaw termostatyczny duoplex
5907732088823 
czarny

218 zł

Zestaw termostatyczny Flexo
3430650489479 
regulowane podłączenie  
proste, kątowe 
czarny

398 zł
Zestaw termostatyczny Flexo
3430650479425 
regulowane podłączenie  
proste, kątowe
chrom

348 zł
Zestaw termostatyczny Flexo
3430650479432 
regulowane podłączenie  
proste, kątowe 
biały

298 zł

Termostaty

Zestaw termostatyczny  
Consul Idmar
5907732030655, kątowy
5907732030648, prosty

43,98 zł
Zestaw termostatyczny  
Opticomfort Idmar
5907732030020, prosty
5907732030037, kątowy

78,98 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny 
podwójny Luxrad Oval
5907667852995
wym. 170 x 41 cm
moc 1607 W
podłączenie centralne
biały

1228 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny 
podwójny Luxrad Oval
5907667853022
wym. 170 x 41 cm
moc 1607 W
podłączenie centralne
antracyt

1748 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny
Instal-Projekt Afro New X
5905253150227
wym. 180 x 40 cm
moc 1570 W
podłączenie centralne 
biały

1588 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny
Instal-Projekt Afro New X
5905253188466
wym. 180 x 40 cm
moc 1570 W
podłączenie centralne 
czarny

1748 zł

186 187
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szary
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Termostat to idealne rozwiązanie, jeśli chcemy ograniczyć zużycie wody i energii, która jest 
potrzebna do jej ogrzania. Montując baterię termostatyczną, jesteśmy w stanie zmniejszyć 
opłaty i automatycznie ustawiać temperaturę wody.  

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Zestaw termostatyczny prosty  
3 el. Panda
5702425099052

128 zł

Zestaw termostatyczny 
prosty
5907732088915 
chrom

99,98 zł

Zestaw termostatyczny osiowy
5907732088847 
antracyt

198 zł
Zestaw termostatyczny duoplex
5907732088823 
czarny

218 zł

Zestaw termostatyczny Flexo
3430650489479 
regulowane podłączenie  
proste, kątowe 
czarny

398 zł
Zestaw termostatyczny Flexo
3430650479425 
regulowane podłączenie  
proste, kątowe
chrom

348 zł
Zestaw termostatyczny Flexo
3430650479432 
regulowane podłączenie  
proste, kątowe 
biały

298 zł

Termostaty

Zestaw termostatyczny  
Consul Idmar
5907732030655, kątowy
5907732030648, prosty

43,98 zł
Zestaw termostatyczny  
Opticomfort Idmar
5907732030020, prosty
5907732030037, kątowy

78,98 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny 
podwójny Luxrad Oval
5907667852995
wym. 170 x 41 cm
moc 1607 W
podłączenie centralne
biały

1228 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny 
podwójny Luxrad Oval
5907667853022
wym. 170 x 41 cm
moc 1607 W
podłączenie centralne
antracyt

1748 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny
Instal-Projekt Afro New X
5905253150227
wym. 180 x 40 cm
moc 1570 W
podłączenie centralne 
biały

1588 zł

lat

gwara ncji

Grzejnik dekoracyjny
Instal-Projekt Afro New X
5905253188466
wym. 180 x 40 cm
moc 1570 W
podłączenie centralne 
czarny

1748 zł
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Oświetlenie łazienkowe możemy 
podzielić na 3 rodzaje: ogólne 
(centralne), strefowe (funkcjonalne), 
nastrojowe (dekoracyjne). Odpowiednio 
dobrane oświetlenie sprawi, że łazienka 
będzie i przytulna i funkcjonalna.

Oświetlenie

Spot Genlis
5052931515219, chrom
5052931515189, biały
1 x GU10, IP44
dostępne inne elementy serii

55,98 zł

Listwa  Loka
3663602850755
4 x GU10, biała
dostępne inne
elementy serii

148 zł

Kinkiet LED Mamba 
5901477338830
780 lm, 4000 K, IP44
czarny
dostępny także 1240 lm

138 zł

Kinkiet LED Salsa
5901477338427
680 lm, 4000 K, IP44
chrom
dostępny również  
1010 lm i 2055 lm

118 zł

Pasek LED Polux 5 m
5901508306517
2300 lm, 6500 K, IP65, 12 V, 5 m
dostępny również w barwie 3000 K
 

55,98 zł

Oczko LED Caius
5059340097671
GU10, 345 lm, 4000K, IP44
dostępne inne kolory
 

21,98 zł

Spot Loka
3663602850724
1 x GU10, biały
dostępne inne 
elementy serii
 

41,98 zł

Plafon LED Diana  
5901477332371
1520 lm, 4000 K, IP44
biały
dostępny w dwóch 
rozmiarach

81,98 zł

89,98 zł
Oczka LED Caius 3 szt.
5059340097657, chrom
5059340097640, białe
GU5,3 345 lm, 4000K, IP65
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Kinkiet łazienkowy Boswell 
5052931672455
1 x G9, IP44, chrom
dostępny również w wersji
3 x G9  158 zł.

60,98 zł

Lampa LED 
Emera nad lustro
5059340216171
520 lm, zmienna 
barwa światła 
4000/6500 K, IP44

79,98 zł

Kinkiet Darrah
5036581098056
1 x E27, czarny
dostępne inne elementy serii

49,98 zł

Spot halogenowy Dizzo  
3663602850724
1 x 50 W, GU10, biały 
dostępne inne 
elementy serii

41,98 zł

Plafon LED Yonnet  
5059340097343
śr. 30 cm, różne kolory
dostępne także
śr. 43 cm 138 zł
śr. 60 cm 228 zł

89,98 złKinkiet LED Anita
5901477300165
850 lm, 4000 K, IP44
chrom
 

168 zł

Kinkiet LED Roxana
5901477337499
845 lm, 4000 K, IP44
chrom
dostępna także 968 lm
5901477337505  198 zł.

 

148 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=832122+832116+832117+817112
https://www.castorama.pl/result/?q=831594+826463+817109+823753+823754+832735+817109
https://www.castorama.pl/result/?q=833028+831785+833024+833026+833027+833031+830071+832181


Oświetlenie łazienkowe możemy 
podzielić na 3 rodzaje: ogólne 
(centralne), strefowe (funkcjonalne), 
nastrojowe (dekoracyjne). Odpowiednio 
dobrane oświetlenie sprawi, że łazienka 
będzie i przytulna i funkcjonalna.

Oświetlenie

Spot Genlis
5052931515219, chrom
5052931515189, biały
1 x GU10, IP44
dostępne inne elementy serii

55,98 zł

Listwa  Loka
3663602850755
4 x GU10, biała
dostępne inne
elementy serii

148 zł

Kinkiet LED Mamba 
5901477338830
780 lm, 4000 K, IP44
czarny
dostępny także 1240 lm

138 zł

Kinkiet LED Salsa
5901477338427
680 lm, 4000 K, IP44
chrom
dostępny również  
1010 lm i 2055 lm

118 zł

Pasek LED Polux 5 m
5901508306517
2300 lm, 6500 K, IP65, 12 V, 5 m
dostępny również w barwie 3000 K
 

55,98 zł

Oczko LED Caius
5059340097671
GU10, 345 lm, 4000K, IP44
dostępne inne kolory
 

21,98 zł

Spot Loka
3663602850724
1 x GU10, biały
dostępne inne 
elementy serii
 

41,98 zł

Plafon LED Diana  
5901477332371
1520 lm, 4000 K, IP44
biały
dostępny w dwóch 
rozmiarach

81,98 zł

89,98 zł
Oczka LED Caius 3 szt.
5059340097657, chrom
5059340097640, białe
GU5,3 345 lm, 4000K, IP65
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Kinkiet łazienkowy Boswell 
5052931672455
1 x G9, IP44, chrom
dostępny również w wersji
3 x G9  158 zł.

60,98 zł

Lampa LED 
Emera nad lustro
5059340216171
520 lm, zmienna 
barwa światła 
4000/6500 K, IP44

79,98 zł

Kinkiet Darrah
5036581098056
1 x E27, czarny
dostępne inne elementy serii

49,98 zł

Spot halogenowy Dizzo  
3663602850724
1 x 50 W, GU10, biały 
dostępne inne 
elementy serii

41,98 zł

Plafon LED Yonnet  
5059340097343
śr. 30 cm, różne kolory
dostępne także
śr. 43 cm 138 zł
śr. 60 cm 228 zł

89,98 złKinkiet LED Anita
5901477300165
850 lm, 4000 K, IP44
chrom
 

168 zł

Kinkiet LED Roxana
5901477337499
845 lm, 4000 K, IP44
chrom
dostępna także 968 lm
5901477337505  198 zł.

 

148 zł
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wentylacyjnakorpus panel wentylator

Odpowiednia wentylacja w łazience jest 
niezwykle ważna, ponieważ zapewnia  
przede wszystkim dobrą wymianę powietrza 
i intensywne przewietrzanie, co gwarantuje 
brak zaparowanych luster po kąpieli.  

Wentylacja

Kratka metalowa
5905033315402
biała
wym. 14 x 21 cm
 

35,58 zł

Kratka metalowa
5905033315570
biała
wym. 24 x 24 cm
 

37,58 zł

Kratka metalowa 
5905033315631
grafit
wym. 17 x 23 cm
 

34,48 zł

Kratka metalowa
5905033315587, inox
wym. 17 x 17 cm
dostepna także w kolorze 
grafitowym
5905033315495
wym. 14 x 14 cm

 

30,48 zł

Rekuperator  
Vents 54 m3/h
4824032180716
minimalizuje straty ciepła 
możliwość programowania  
trybów pracy
przepływ powietrza wentylatora  
21-50 m3/h
 

998 zł

Jak zaplanować  
instalację wentylacyjną?
Odprowadza nadmiar wilgoci, poprawia jakość  
powietrza i utrzymuje odpowiednią temperaturę.  
Dobrze ją zaplanuj, aby zapobiec powstawaniu pleśni, 
zniszczeniu ścianek działowych, gipsu, farby,  
mebli czy instalacji elektrycznej.

Punktowa wentylacja mechaniczna
Doskonale sprawdza się w miejscach, w których montaż 
sterowanej wentylacji mechanicznej jest niemożliwy. 
System wymusza wymianę powietrza w danym 
pomieszczeniu dzięki wlotom wentylacyjnym  
działającym lokalnie. Wloty wentylacyjne są instalowane 
na ścianach lub suficie, a powietrze jest usuwane 
bezpośrednio na zewnątrz.

Wymuszony przepływ powietrza
Zapobiegająca nadmiernej wilgoci i powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów wentylacja punktowa (zależnie 
od modelu) może działać na włącznik, timer, czujnik 
wilgotności lub czujnik ruchu.

Stały przepływ powietrza
Zapobiegająca nadmiernej wilgoci i powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów wentylacja działa w trybie 
ciągłym z możliwością ustawienia prędkości działania.

Ramka do panelu  
Awenta  100 mm 
5905033313057, biała
5905033313064, szara
 

7,58 zł

Panel Awenta Escudo 100
5905033310384, biały

15,28 zł

dostępne także:
Panel Escudo, 5905033313132, satyna 13,98 zł
Panel Escudo, 5905033310391, inox 19,98 zł
Panel Escudo, 5905033310407, srebrny 13,98 zł
Panel Escudo, 5905033310421, złoty 13,98 zł
Panel Escudo, 5905033317529, beż 19,98 zł
Panel Escudo, 5905033317543, do malowania 13,98 zł
Panel Inside, 5905033310513 13,98 zł

DOSTĘPNE KOLORY PANELI

złotysrebrnyinoxsatyna beż do 
malowania

190 191
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548 zł
Rekuperator kompaktowy HRV100P
5905033314474
wentylacja z odzyskiem ciepła  
możliwość dostosowania  
do grubości ściany 260-405 mm
dostępny również rekuperator  
kompaktowy HRV125P
5905033312920 668 zł

48,28 zł
Korpus wentylatora  
Awenta Silent 100
5905033310087
moc 4,4 W, wlot 100 mm
wydajność 95 m3/h
dostępne również
Korpus wentylatora Awenta Silent 
5905033310100, timer 85,98 zł
Korpus wentylatora Awenta Silent
5905033310094, higrostat 118 zł

 

44,98 zł
Korpus wentylatora  
Awenta Turbo 100
5905033310131
moc 14 W, wlot 100 mm
wersja szybsza – wydajność wymiany
powietrza zwiększona do 125 m3/h
dostępne również
Korpus wentylatora Awenta Turbo
5905033310155, timer 59,98 zł
Korpus wentylatora Awenta Turbo
5905033310148, czujnik wilgotności 89,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=831855+831848+831859+831841+831854
https://www.castorama.pl/result/?q=829955+829956+832481+824749+824750+828456+824748+828454+828455
https://www.castorama.pl/result/?q=824761+824762+824751+824754+824752+824753+824755+831864+831863+824756
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Odpowiednia wentylacja w łazience jest 
niezwykle ważna, ponieważ zapewnia  
przede wszystkim dobrą wymianę powietrza 
i intensywne przewietrzanie, co gwarantuje 
brak zaparowanych luster po kąpieli.  

Wentylacja

Kratka metalowa
5905033315402
biała
wym. 14 x 21 cm
 

35,58 zł

Kratka metalowa
5905033315570
biała
wym. 24 x 24 cm
 

37,58 zł

Kratka metalowa 
5905033315631
grafit
wym. 17 x 23 cm
 

34,48 zł

Kratka metalowa
5905033315587, inox
wym. 17 x 17 cm
dostepna także w kolorze 
grafitowym
5905033315495
wym. 14 x 14 cm

 

30,48 zł

Rekuperator  
Vents 54 m3/h
4824032180716
minimalizuje straty ciepła 
możliwość programowania  
trybów pracy
przepływ powietrza wentylatora  
21-50 m3/h
 

998 zł

Jak zaplanować  
instalację wentylacyjną?
Odprowadza nadmiar wilgoci, poprawia jakość  
powietrza i utrzymuje odpowiednią temperaturę.  
Dobrze ją zaplanuj, aby zapobiec powstawaniu pleśni, 
zniszczeniu ścianek działowych, gipsu, farby,  
mebli czy instalacji elektrycznej.

Punktowa wentylacja mechaniczna
Doskonale sprawdza się w miejscach, w których montaż 
sterowanej wentylacji mechanicznej jest niemożliwy. 
System wymusza wymianę powietrza w danym 
pomieszczeniu dzięki wlotom wentylacyjnym  
działającym lokalnie. Wloty wentylacyjne są instalowane 
na ścianach lub suficie, a powietrze jest usuwane 
bezpośrednio na zewnątrz.

Wymuszony przepływ powietrza
Zapobiegająca nadmiernej wilgoci i powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów wentylacja punktowa (zależnie 
od modelu) może działać na włącznik, timer, czujnik 
wilgotności lub czujnik ruchu.

Stały przepływ powietrza
Zapobiegająca nadmiernej wilgoci i powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów wentylacja działa w trybie 
ciągłym z możliwością ustawienia prędkości działania.

Ramka do panelu  
Awenta  100 mm 
5905033313057, biała
5905033313064, szara
 

7,58 zł

Panel Awenta Escudo 100
5905033310384, biały

15,28 zł

dostępne także:
Panel Escudo, 5905033313132, satyna 13,98 zł
Panel Escudo, 5905033310391, inox 19,98 zł
Panel Escudo, 5905033310407, srebrny 13,98 zł
Panel Escudo, 5905033310421, złoty 13,98 zł
Panel Escudo, 5905033317529, beż 19,98 zł
Panel Escudo, 5905033317543, do malowania 13,98 zł
Panel Inside, 5905033310513 13,98 zł

DOSTĘPNE KOLORY PANELI

złotysrebrnyinoxsatyna beż do 
malowania
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wentylacjałazienki 2021

548 zł
Rekuperator kompaktowy HRV100P
5905033314474
wentylacja z odzyskiem ciepła  
możliwość dostosowania  
do grubości ściany 260-405 mm
dostępny również rekuperator  
kompaktowy HRV125P
5905033312920 668 zł

48,28 zł
Korpus wentylatora  
Awenta Silent 100
5905033310087
moc 4,4 W, wlot 100 mm
wydajność 95 m3/h
dostępne również
Korpus wentylatora Awenta Silent 
5905033310100, timer 85,98 zł
Korpus wentylatora Awenta Silent
5905033310094, higrostat 118 zł

 

44,98 zł
Korpus wentylatora  
Awenta Turbo 100
5905033310131
moc 14 W, wlot 100 mm
wersja szybsza – wydajność wymiany
powietrza zwiększona do 125 m3/h
dostępne również
Korpus wentylatora Awenta Turbo
5905033310155, timer 59,98 zł
Korpus wentylatora Awenta Turbo
5905033310148, czujnik wilgotności 89,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=831855+831848+831859+831841+831854
https://www.castorama.pl/result/?q=829955+829956+832481+824749+824750+828456+824748+828454+828455
https://www.castorama.pl/result/?q=824761+824762+824751+824754+824752+824753+824755+831864+831863+824756


Ogrzewanie podłogowe to niezawodny 
sposób na ciepłe i komfortowe wnętrze.  
Co więcej, ma też wpływ na aranżację 
łazienki, ponieważ przy ogrzewaniu 
podłogowym możemy zrezygnować  
ze standardowych grzejników, które nie 
zawsze pasują do wystroju pomieszczenia.

Ogrzewanie
podłogowe

192 193

ogrzewanie podłogowełazienki 2021

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

108 zł

Mata grzejna Thermoval  
pod płytki 1 m2

5901812590718 
moc 170 W, dostępne również inne rozmiary

168 złTermostat dotykowy
Blyss 
3663602690153
do wszystkich systemów  
ogrzewania podłogowego Blyss
tygodniowy regulator czasowy
czujnik otwartych okien

248 zł
Akcesoria  
do montażu mat
5901812591258
 

29,98 zł

Mata grzejna Blyss pod podłogę   
drewnianą 2 m2

3663602690108
moc 300 W 
dostępne również inne rozmiary

248 zł

Mata grzejna  
pod płytki 1 m2

3663602690047
moc 150 W
dostępne również  
inne rozmiary
 

128 zł

Termostat dotykowy
Thermoval
5901812590985
zakres regulacji temperatury  
od +5°C do +60°C
czujnik podłogowy i powietrzny 
programowalny
montowany podtynkowo

228 zł

Termostat dotykowy  
Thermoval Wi-Fi
5901812597052
zakres regulacji temperatury  
od +5°C do +60°C
czujnik powietrzny i podłogowy 
dokładność pomiaru +1°C
programowalny
montowany podtynkowo

268 zł

Mata izolacyjna Diall   
3663602427216
wym. 120 x 30 cm
 

59,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=521068+522726+522252+521069+521118+522727
https://www.castorama.pl/result/?q=521058+521036+521064
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Stwórz dokładnie taki kolor, o którym marzysz. 
To proste! Wystarczy, że skorzystasz z usługi 
mieszania farb. Wybierając idealny kolor, 
możesz to zrobić na dwa sposoby – używając 
wzornika lub skanując kolor z przedmiotu.

Farby

194 195

Nie zapomnij 
kupić testera 

kolorów!

Przetestuj 
dowolny kolor z gamy 

farb dostępnych  
w sklepach i online.

farbyłazienki 2021

2.  Skanując  
przedmiot

Przynieś przedmiot w kolorze,  
o którym marzysz. Doradca zeskanuje  
jego barwę i w ciągu kilku minut  
stworzy dla Ciebie idealny odcień farby.

W naszych sklepach zapewniamy  
usługę dokładnego dopasowania  
koloru z palety 2,2 mln.

1. Używając  
wzornika 

Wybierz oczekiwaną przez Ciebie barwę
z gotowego wzornika kolorów
GoodHome/Valspar Pro lub wzornika NCS
i skorzystaj z usługi mieszania farb.

Oferujemy  1000 specjalnie 
wyselekcjonowanych kolorów  
z palety 2,2 mln,
które sprawdzą się na każdej powierzchni.
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Stylowa  
i praktyczna

598 zł
Kolumna  
prysznicowa  
Cavally z baterią  
termostatyczną
3663602321125, czarna

 

 

Niniejszy katalog 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 katalogu 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 castorama.pl). Sprzedawca informuje, że zdjęcia umieszczone w katalogu mogą 
odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-goodhome-cavally-z-bateria-termostatyczna-czarna-id-1130471.html
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