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*Przy zakupie za min. 200 zł farb kolorowych Dulux EasyCare, Dulux EasyCare+, Dulux Ściany i Sufity, Dulux EasyCare Kuchnia, Dulux EasyCare
Łazienka lub farb elewacyjnych Dulux Extreme, Dulux Complete lub farby białej Dulux Fresh White, Dulux Ultra White, Dulux Idealny Sufit, Dulux EasyCare
Nieskazitelna biel lub emalii akrylowej Dulux Rapidry lub farb podkładowych i gruntów Dulux karta o wartości 40 zł. Promocja obejmuje opakowania farb
marki Dulux o pojemnościach 0,4 l, 0,75 l, 2,5 l, 3 l, 5 l i 10 l, a także emalii Dulux Rapidry o pojemnościach 0,4 l, 1 l, 2,5 l, 5 l. Promocja obowiązuje wyłącznie
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Przy zakupie za min. 200 zł farb kolorowych Dulux EasyCare, Dulux EasyCare+, Dulux Ściany i Sufity, Dulux EasyCare Kuchnia, Dulux EasyCare
Łazienka lub farb elewacyjnych Dulux Extreme, Dulux Complete lub farby białej Dulux Fresh White, Dulux Ultra White, Dulux Idealny Sufit, Dulux EasyCare
Nieskazitelna biel lub emalii akrylowej Dulux Rapidry lub farb podkładowych i gruntów Dulux karta o wartości 40 zł. Promocja obejmuje opakowania farb
marki Dulux o pojemnościach 0,4 l, 0,75 l, 2,5 l, 3 l, 5 l i 10 l, a także emalii Dulux Rapidry o pojemnościach 0,4 l, 1 l, 2,5 l, 5 l. Promocja obowiązuje wyłącznie
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Farba biała Dulux 
EasyCare, 10 l
5904078203781
16,80 zł/l

168 zł
Farba kolorowa  
Dulux EasyCare, 2,5 l
5904078211267
21,99 zł/l

54,98 zł

40 zł
na kartę za każde 

wydane 200 zł 
na farby i emalie 

Dulux*

40 zł
na kartę za każde 

wydane 200 zł 
na farby i emalie 

Dulux*

Farba kolorowa Dulux 
EasyCare+, 2,5 l
5904078218112
37,99 zł/l

94,98 zł
Farba kolorowa Dulux
EasyCare Łazienka, 2,5 l
5904078210086
25,99 zł/l

64,98 zł

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

46,98 zł
Farba biała Dulux
Fresh White, 10 l
5903525410147
5,50 zł/l

54,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=742424+739691
https://www.castorama.pl/result/?q=743608+705015+743569+746806
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Malownicza
odnowa

*Przy zakupie dowolnej farby Magnat Ceramic o łącznej pojemności 5 l klient otrzymuje 2,5 l farby białej Magnat Ultra Matt za 1 zł.  
Promocja obejmuje opakowania farby Magnat Ceramic 2,5 l i 5 l. Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje wyłącznie  
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl,  
Przykład: 5 l farby kolorowej - 1 farba biała; 7,5 l - 1 farba biała; 10 l - 2 farby białe; 12,5 l - 2 farby białe itp.

50%
rabatu*
na drugie  

opakowanie farby 
GoodHome

*Przy zakupie opakowania farby kolorowej GoodHome Premium Łazienka, GoodHome Premium Kuchnia, GoodHome Premium Ściany i Sufity,
GoodHome Ściany i Sufity o pojemnościach 2,5 l lub 5 l klient otrzymuje rabat 50% na drugie opakowanie tego samego opakowania z tej samej serii.
Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do 
wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

4  Farba kolorowa 
GoodHome
Premium kuchnia 
2,5 l
5059340098401
61,98 zł
24,79 zł/l

3 4

21

Farba kolorowa
Magnat Ceramic, 2,5 l 
5903973108818
29,19 zł/l

72,98 zł

1 zł
za farbę 

Magnat Ultra 
Matt 2,5 l*

3  Farba kolorowa 
GoodHome 
ściany i sufity  
2,5 l
3663602596165
42,98 zł
17,19 zł/l

2  Farba kolorowa 
GoodHome
Premium łazienka 
2,5 l
3663602404453
61,98 zł
24,79 zł/l

farby kolorowe 

1  Farba kolorowa GoodHome 
Premium ściany i sufity, 2,5 l
3663602407201
21,99 zł/l

54,98 zł

https://www.castorama.pl/farba-magnat-ceramic-miodowy-amber-2-5-l-id-20383.html
https://www.castorama.pl/result/?q=744487+744439+744278+746882
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Dobierz kolor z 1000 wyselekcjonowanych kolorów 
ze wzornika GoodHome/Valspar Pro lub wzornika NCS i skorzystaj  
z usługi mieszania farb.

Przynieś przedmiot  
w ulubionym kolorze.  
Doradca zeskanuje z niego kolor  
i w ciągu kilku minut stworzy 
dla Ciebie idealny odcień farby.

2,2 mln kolorów
z mieszalnika dla Ciebie

PO

Farba renowacyjna V33 
grzejniki & AGD, 0,75 l
3153895117937
106,64 zł/l
Farba renowacyjna V33 
płytki ścienne, 0,75 l
3153895117685
106,64 zł/l
Farba renowacyjna V33 
meble, 0,75 l
3153895117623
106,64 zł/l

79,98 zł

PRZED

Farba renowacyjna 
GoodHome 
do płytek, mebli 
i grzejników, 1 l
3663602572114
dostępna z mieszalnika 
z palety 2,2 mln kolorów
89,98 zł/l

89,98 zł

farby renowacyjne 

farba z mieszalnika

https://www.castorama.pl/usluga-mieszania-farb-i-tynkow
https://www.castorama.pl/result/?q=743897+743908+743880
https://www.castorama.pl/result/?q=745618
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Farba biała Interio Pro
do kuchni i łazienek, 5 l
7311237111746
33,60 zł/l

168 zł

Farba biała antyrefleksyjna 
Interio Pro, 10 l 
7311237111739
19,80 zł/l

198 zł

Farba biała ceramiczna  
Interio Pro, 10 l 
7311237111715
26,80 zł/l

268 zł

Farby dla profesjonalistów.  
Tylko w Castoramie.

Farba biała emulsyjna
Jedynka, 10 l + 10%
5902829542004 
3,91 zł/l

42,98 zł

Farba biała  
antybakteryjna  
Bondex Protect Ag+, 9 l
5904000043140 
18,67 zł/l

168 zł

Farba biała Dekoral 
Akrylit W, 10 l + 20%
5904000018094 
6,42 zł/l

76,98 zł

farby białe  farby białe

https://www.castorama.pl/farba-emulsyjna-jedynka-snieznobiala-10-l-10-gratis-id-1093271.html
https://www.castorama.pl/result/?q=746756+746755+746753
https://www.castorama.pl/result/?q=738842
https://www.castorama.pl/result/?q=747656
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grunty, gładzie 

*Przy zakupie opakowania betonu dekoracyjnego Primacol o pojemności 10 kg klient otrzymuje opakowanie betonu dekoracyjnego Primacol
o pojemności 5 kg za 1 zł. Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05  
do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Farba 
magnetyczno-tablicowa, 
0,75 l
5906725253477
106,64 zł/l

79,98 zł

Beton dekoracyjny  
Primacol, 10 kg
5906725222848
20,80 zł/kg

208 zł

1 zł
za 5 kg betonu 
dekoracyjnego 

Primacol*

Grunt biały Śnieżka,
10 l + 15%
5903973222415
4,95 zł/l

56,98 zł
Masa gotowa szpachlowa 
Knauf Super Finish, 28 kg
5901793357935
2,86 zł/kg

79,98 zł

Gładź gotowa szpachlowa 
ŚMIG A-2, 20 kg
5900508013203
1,95 zł/kg

38,98 zł

Gładź bezpyłowa Cekol 
F-16, 20 kg
5906474150201
2,20 zł/kg

43,98 zł

Farba z brokatem  
Let’s Shine Primacol, 2 l
5906725249913
29,99 zł/l

59,98 zł

 farby dekoracyjne

https://www.castorama.pl/result/?q=737325+740194+727221
https://www.castorama.pl/result/?q=927820+923810+747629+906888
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Bez nich
nic nie zmalujesz

Zestaw malarski z kuwetą  
do farb emulsyjnych
5905061057961

22,98 zł

lata

gwara ncji

Taśma malarska  
uniwersalna Scotchblue 
638060263679

39,98 zł/3 szt.

Naświetlacz LED
na statywie
2 x 50 W 
5901730206883

158 zł
Pistolet natryskowy  
W590
4004025083167

648 zł

Agregat malarski Control 
PRO 250 M
4004025086434 

1748 zł

Agregat malarski  
CP 150 M 
4004025095146

1298 zł

Agregat malarski PP 90 
extra
4004025083174 

3798 zł

Drabina Krause 
6-stopniowa
4009199126245

168 zł

sprzęty malarskie 

https://www.castorama.pl/result/?q=832569
https://www.castorama.pl/zestaw-malarski-hardy-z-kuweta-do-farb-emulsyjnych-id-24802.html
https://www.castorama.pl/drabina-aluminiowa-rozstawna-6-stopniowa-krause-solidy-id-1071595.html
https://www.castorama.pl/result/?q=213260+216839+214298+215839
https://www.castorama.pl/result/?q=746142
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*Przy zakupie dowolnej puszki Altax Viva Garden o pojemności 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l drugą puszkę Altax Viva Garden o tej samej pojemności 0,25 l,  
0,75 l, 2,5 l otrzymujesz za 1 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Emalia alkidowa 
kolorowa Jedynka, 0,9 l
5902829153521
27,76 zł/l

24,98 zł

1 zł
za drugą puszkę 

o tej samej 
pojemności*

Farba do metalu 
prosto na rdzę 
Hammerite, 0,7 l
5011867046839
49,97 zł/l

34,98 zł

Emalia akrylowa 
Altax Viva Garden, 0,75 l
5900172956622
53,31 zł/l

39,98 zł

Akrylowa farba fasadowa
GoodHome, 10 l
3663602521686
14,80 zł/l

148 zł

Silikonowa farba fasadowa 
GoodHome, 10 l
3663602522041
19,80 zł/l

198 zł

50%
rabatu*
na drugie

opakowanie

*Przy zakupie opakowania silikonowej farby fasadowej GoodHome 5 l, 10 l lub akrylowej farby fasadowej GoodHome 5 l, 10 l klient otrzymuje rabat 50%
na drugie opakowanie tego samego opakowania z tej samej serii. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. 
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Tynk akrylowy
Valspar Pro, 25 kg
5055018186616
5,52 zł/kg
Produkty do barwienia w mieszalniku.

138 zł

Tynk silikonowy
Valspar Pro, 25 kg
5055018186630
7,92 zł/kg
Produkty do barwienia w mieszalniku.

198 zł

Tynki do mieszalników dla profesjonalistów. 
Tylko w Castoramie.

emalie, tynki 

https://www.castorama.pl/emalia-akrylowa-altax-viva-garden-niebieska-funkia-0-75-l-id-1050794.html
https://www.castorama.pl/result/?q=721456+700240
https://www.castorama.pl/result/?q=742223+742250
https://www.castorama.pl/result/?q=747045+747047
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Zadbaj
o drewno

*Przy zakupie każdego opakowania lakierobejcy Sadolin Extra o pojemności 5 l karta podarunkowa 20 zł. Z promocji można korzystać  
dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Impregnat do drewna
Vidaron, 4,5 l + 11%
5903973221951
15 zł/l

74,98 zł

Impregnat Altax  
Jedna Warstwa, 10 l 
5900172958480
7,70 zł/l

76,98 zł

Impregnat do drewna 
Drewnochron Extra, 11 l
5904000013365
14,36 zł/l

158 zł Lakierobejca 
Altax, 2,5 l + 20%
5900172973643
28,33 zł/l

84,98 zł

20 zł
na kartę za zakup 

impregnatu  
o poj. 5 l*

Lazura ochronna 
o wysokiej odporności V33, 5 l 
3153895043960
33,60 zł/l

168 zł

Lakierobejca
Sadolin Extra, 5 l 
5904078200612
33,60 zł/l

168 zł

Impregnat do drewna  
Sadolin Classic 9 l  
5904078212707
16,44 zł/l

148 zł

https://www.castorama.pl/impregnat-altax-jedna-warstwa-drewno-beton-brazowy-10-l-id-1053857.html
https://www.castorama.pl/impregnat-do-drewna-sadolin-hybrydowy-piniowy-9-l-id-1110385.html
https://www.castorama.pl/lakierobejca-sadolin-extra-piniowa-5-l-id-10519.html
https://www.castorama.pl/lakierobejca-do-drewna-altax-mahon-3-l-id-1139679.html
https://www.castorama.pl/lazura-ochronna-o-wysokiej-odpornosci-v33-dab-jasny-5-l-id-1003820.html
https://www.castorama.pl/impregnat-drewnochron-extra-11-l-tikowy-id-1079461.html
https://www.castorama.pl/impregnat-do-drewna-vidaron-sekwoja-kalifornijska-5-l-id-1142902.html
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Dodadzą
szyku

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.
**Przy zakupie wybranego skrzydła drzwiowego modułowego oraz ościeżnicy regulowanej otrzymasz zwrot 50 zł na kartę podarunkową.
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Przy zakupie skrzydła drzwiowego Roma Dąb Sonoma oraz ościeżnicy otrzymasz klamkę na długim szyldzie za 1 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

przy zakupie 
drzwi Roma  
i ościeżnicy*

klamka

za 1 zł

50 zł
na kartę**

przy zakupie wybranych 
drzwi modułowych  

i ościeżnicy  
regulowanej  

Drzwi wewnątrzklatkowe/
zewnętrzne metalowe Artemida 
5902335896578 

698 zł
Skrzydło drzwiowe
Tre Białe*
5900378208433

248 zł

Skrzydło drzwiowe 
Roma Dąb Sonoma 

5900121335263

148 zł

https://www.castorama.pl/skrz-tre-bialy-pok-80p-id-1142297.html
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-roma-80-prawe-dab-sonoma-id-1139592.html
https://www.castorama.pl/result/?q=928251+928247+928243
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Panel podłogowy  
Dąb Urban AC6
gr. 12 mm, 4 V fuga
5907555421944
opak. 1,48 m²  
88,77 zł/opak. 

59,98 zł/m2

Panel podłogowy 
Dąb Turmero AC5
gr. 8 mm, 4 V fuga
5902188799187
opak. 2,222 m² 88,84 zł/opak.

39,98 zł/m2

Panel podłogowy Dąb Ramsey AC4
gr. 8 mm, 4 V fuga 
5907587424821
opak. 2,27 m² 68,05 zł/opak.

29,98 zł/m2

Panel podłogowy 
winylowy SPC Dąb Roseburn
gr. 4 mm 
5907555422088
opak. 3,02 m² 196,24 zł/opak.

64,98 zł/m2

Deska trójwarstwowa
Dąb Naturalny
59067379473400
opak. 1,58 m² 110,57 zł/opak. 

69,98 zł/m2

10%
rabatu na akcesoria 

podłogowe przy  
zakupie dowolnej  

podłogi*

*Przy zakupie dowolnych podłóg drewnianych, laminowanych, winylowych otrzymujesz 10 % rabatu na akcesoria: listwy, profile progowe,
podkłady z asortymentu działu podłóg drewnianych. Oferta dotyczy tylko asortymentu z działu podłóg drewnianych. Promocja obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl.

*Przy zakupie dowolnych podłóg drewnianych, laminowanych, winylowych otrzymujesz 10 % rabatu na akcesoria: listwy, profile progowe,
podkłady z asortymentu działu podłóg drewnianych. Oferta dotyczy tylko asortymentu z działu podłóg drewnianych. Promocja obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl.

podłogi 

10%
rabatu na akcesoria 

podłogowe przy  
zakupie dowolnej  

podłogi*

Panel podłogowy 
Dąb Sundance AC6
gr. 10 mm, 4 V fuga 
5907555420015
opak. 1,87 m² 112,16 zł/opak.

59,98 zł/m2

https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-dab-ramsey-ac4-2-27-m2-id-1127582.html
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-weninger-dab-turmero-ac5-2-222-m2-id-1085769.html
https://www.castorama.pl/result/?q=323394
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-kronospan-dab-urban-ac6-1-48-m2-id-1141014.html
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-winylowe-spc-dab-roseburn-3-02-m2-id-1140258.html
https://www.castorama.pl/deska-trojwarstwowa-dab-naturalny-barlinek-3-lamelowa-1-58-m2-id-1095990.html
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Gres Sidamo 60 x 60 cm
5907180112323 
opak. 1,44 m² 93,57 zł/opak.

64,98 zł/m2

1  Glazura Cosmopolitan 
30 x 60 cm
5902767921725
opak. 0,9 m² 31,03 zł/opak.
2  Glazura Cosmopolitan  
wave 30 x 60 cm 
5902767921732
opak. 0,9 m² 74,98 zł/m2  
67,48 zł/opak.
3  Gres polerowany  

Cosmopolitan 60 x 60 cm
5902767921756
opak. 1,44 m² 79,98 zł/m2 115,17 zł/opak.

59,98 zł/m2

Gres Sepia Mat
59,7 x 119,7 cm 
5903313323437
opak. 1,43 m² 85,77 zł/opak.

59,98 zł/m2

Gres polerowany  
Erato 60 x 120 cm 
5907180100207 
opak. 1,44 m²  
122,37 zł/opak.

84,98 zł/m2

2

1

3

Glazura Trenite
3663602848561
opak. 0,8 m² 45,58 zł/opak.

56,98 zł/m2

Gres szkliwiony Suomi 15,5 x 62 cm
5905957078865
opak. 1,15 m² 29,88 zł/opak.

25,98 zł/m2

 gresy, glazury

https://www.castorama.pl/glazura-colours-trentie-10-x-20-cm-white-0-8-m2-id-1066337.html
https://www.castorama.pl/result/?q=418263+418264+418271
https://www.castorama.pl/result/?q=418882+418883
https://www.castorama.pl/result/?q=417634+417641+417642
https://www.castorama.pl/result/?q=418895+418991
https://www.castorama.pl/result/?q=418895+418991
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Gres szkliwiony  
Alabama  
29,8 x 59,8 cm 
5902115758423 
opak. 1,6 m² 38,37 zł/opak.

23,98 zł/m2

Glazura Arena 
29,7 x 60 cm
5907720684082
opak. 1,25 m² 43,73 zł/opak.

34,98 zł/m2

Gres Desto  
42 x 42 cm
5902115718168
opak. 1,41 m² 42,27 zł/opak.

29,98 zł/m2

Gres szkliwiony  
Silver Peak 59,3 x 59,3 cm
5902115762178
opak. 1,05 m² 36,73 zł/opak.

34,98 zł/m2

Glazura Perouso 
white 29,7 x 60 cm
3663602881292
opak. 1,25 m²  
31,23 zł/opak.

24,98 zł/m2

 gresy, glazury gresy, glazury 

https://www.castorama.pl/glazura-colours-perouso-29-7-x-60-cm-white-1-25-m2-id-1066205.html
https://www.castorama.pl/result/?q=417650+417648+417649
https://www.castorama.pl/result/?q=415464+415465
https://www.castorama.pl/result/?q=416396+417403
https://www.castorama.pl/result/?q=417656+417655
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5902115758423 
opak. 1,6 m² 38,37 zł/opak.

23,98 zł/m2

Glazura Arena 
29,7 x 60 cm
5907720684082
opak. 1,25 m² 43,73 zł/opak.

34,98 zł/m2

Gres Desto  
42 x 42 cm
5902115718168
opak. 1,41 m² 42,27 zł/opak.

29,98 zł/m2

Gres szkliwiony  
Silver Peak 59,3 x 59,3 cm
5902115762178
opak. 1,05 m² 36,73 zł/opak.

34,98 zł/m2

Glazura Perouso 
white 29,7 x 60 cm
3663602881292
opak. 1,25 m²  
31,23 zł/opak.

24,98 zł/m2

 gresy, glazury gresy, glazury 

https://www.castorama.pl/glazura-colours-perouso-29-7-x-60-cm-white-1-25-m2-id-1066205.html
https://www.castorama.pl/result/?q=417650+417648+417649
https://www.castorama.pl/result/?q=415464+415465
https://www.castorama.pl/result/?q=416396+417403
https://www.castorama.pl/result/?q=417656+417655


 27 28  

Płytka dekoracyjna  
gipsowa Stegu Hampton 
5907762311915
opak. 0,4 m² 17,99 zł/opak.

44,98 zł/m2

Beton archiektoniczny
5903206050082 
opak. 0,296 m² 107,89 zł/m2

31,98 zł/opak.

Płytka dekoracyjna  
Botin cegła z fugą 
5902406630100 
opak. 0,46 m² 27,59 zł/opak.

59,98 zł/m2

Podkład samopoziomujący 
szybkowiążący 100 Atlas,  
25 kg 
5905400279245
1,16 zł/kg

28,98 zł

Podkład samopoziomujący
200 Atlas, 25 kg
5905400279269
0,88 zł/kg

21,98 zł

Wylewka 
samopoziomująca Kreisel 
Renogrunt 410, 25 kg
5907418096005
1,48 zł/kg

36,98 zł

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

7,78 zł

 gresy, glazury podkłady, wylewki 

https://www.castorama.pl/plytka-dekoracyjna-gipsowa-stegu-hampton-0-4-m2-id-1124328.html
https://www.castorama.pl/plytka-dekoracyjna-botin-cegla-z-fuga-0-46-m2-id-1085506.html
https://www.castorama.pl/result/?q=928322+928321
https://www.castorama.pl/result/?q=917427+928211+906076+906075
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Ich zalety
poznasz od kuchni

 29 30  

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów, przy zakupie zlewu  
i baterii kuchennej na jednym paragonie, dotyczy całego asortymentu zlewów i baterii kuchennych z wyłączeniem gotowych zestawów. 
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

lat

gwara ncji

Zlew granitowy  
Smart z baterią
5901986901341  
syfon w komplecie

288 zł

Zlew stalowy Romesco 
1-komorowy z ociekaczem i akcesoriami
3663602791942  
dostępne inne konfiguracje

598 zł

Blat drewniany
Hinita dąb
3663602635567 
300 x 62 x 4 cm

744 zł

Blat laminowany
Kala cement
3663602636960 
300 x 62 x 3,8 cm

324 zł

20%
taniej przy zakupie 
dowolnego zlewu  

z dowolną  
baterią*

Zestaw mebli
kuchennych  
ASLON 1,8 m
5906365557836

498 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=319855+321298
https://www.castorama.pl/gotowy-zestaw-mebli-kuchennych-deftrans-aslon-1-8-m-id-1105085.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522409+522410
https://www.castorama.pl/result/?q=517548+517549+517546


Ich zalety
poznasz od kuchni

 29 30  

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów, przy zakupie zlewu  
i baterii kuchennej na jednym paragonie, dotyczy całego asortymentu zlewów i baterii kuchennych z wyłączeniem gotowych zestawów. 
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

lat

gwara ncji

Zlew granitowy  
Smart z baterią
5901986901341  
syfon w komplecie

288 zł

Zlew stalowy Romesco 
1-komorowy z ociekaczem i akcesoriami
3663602791942  
dostępne inne konfiguracje

598 zł

Blat drewniany
Hinita dąb
3663602635567 
300 x 62 x 4 cm

744 zł

Blat laminowany
Kala cement
3663602636960 
300 x 62 x 3,8 cm

324 zł

20%
taniej przy zakupie 
dowolnego zlewu  

z dowolną  
baterią*

Zestaw mebli
kuchennych  
ASLON 1,8 m
5906365557836

498 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=319855+321298
https://www.castorama.pl/gotowy-zestaw-mebli-kuchennych-deftrans-aslon-1-8-m-id-1105085.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522409+522410
https://www.castorama.pl/result/?q=517548+517549+517546


Sprawdzą się
w kuchni

 31 32  

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Bateria zlewozmywakowa Farin
3663602482260

198 zł

Bateria zlewozmywakowa 
Zorba z elastyczną wylewką 
5902194976930

128 zł

Bateria zlewozmywakowa 
Zorba 2-funkcyjna
5902194994446

138 zł

Bateria zlewozmywakowa 
Fontes
3663602931140

238 zł

Bateria zlewozmywakowa 
Mokau z wyciąganą 
wylewką
3663602930921

118 zł

Bateria zlewozmywakowa 
Medina 
5901095691539

108 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

baterie 

https://www.castorama.pl/result/?q=503689+522832
https://www.castorama.pl/result/?q=521718+522596+522597
https://www.castorama.pl/result/?q=522875+522876+522877+523618+523619
https://www.castorama.pl/bateria-zlewozmywakowa-mokau-z-wyciagana-wylewka-chrom-id-1052606.html
https://www.castorama.pl/result/?q=509553+522597
https://www.castorama.pl/result/?q=522045+522044+522046
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Sprzęt
do zadań specjalnych

 33 34  

Piekarnik 6-stopniowy 
8690842190001 928 zł
Płyta indukcyjna 4-strefowa
8690842215582 1058 zł

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 22.03 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Okap kominowy  
60 cm 
8690842212598

398 zł

Płyta indukcyjna  
przenośna
5059340127422

168 zł

Okap szufladowy 
50 cm
7612985572590

328 zł

Lodówkozamrażarka  
Fresh do zabudowy 275 l 
8690842384981 

1898 zł

Zmywarka 45 cm
8690842391088

1098 zł

zestaw

1586 zł

400 zł
w zestawie

oszczędzasz*

sprzęt AGD 

54,98 zł
Zestaw koszy
do segregacji  
3 x 25 l
5905197985749

https://www.castorama.pl/result/?q=832734
https://www.castorama.pl/result/?q=326302+326303
https://www.castorama.pl/result/?q=325775+833060+830859+325772+122155
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 35 36  

2

1

Blat łazienkowy Avela
5059340017983 
60 x 45 x 1,8 cm, dostępne inne wymiary

178 zł

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

99,98 zł

lat

gwara ncji

1  Blat łazienkowy 
Marloes
3663602400011 
60 x 45 x 2,8 cm 
dostępne inne wymiary

138 zł

2  Szafka podumywalkowa 
wisząca Imandra 60 cm
3663602932789

498 zł

blaty łazienkowe 

https://www.castorama.pl/result/?q=521688+510074+521768+520775
https://www.castorama.pl/result/?q=523634+520775+521768
https://www.castorama.pl/blat-lazienkowy-goodhome-avela-60-cm-debowy-fornir-id-1125212.html
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 37 38  

Idealne 
do łazienki

lat

gwara ncji

Bateria umywalkowa 
Staccato
5902194986717

208 zł

Kolumna prysznicowa 
Cordoba z baterią
5902194948159 

248 zł

Bateria  
umywalkowa Rico
5902194959582

79,98 zł Zestaw 
podtynkowy Get
4005176466397

998 zł

Bateria umywalkowa 
Cavally M czarna
3663602320166

lat

gwara ncji

198 zł

Bateria umywalkowa Get
4005176998836

268 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=511683+521252+521253+522245+522247+522244+522246
https://www.castorama.pl/result/?q=522239+522699+504629
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40   39

Łazienkowi
rezydenci

Stelaż WC System 
Cersanit z czarnym 
przyciskiem
5901771025153
478 zł
Miska WC Jabi 
bezkołnierzowa
3663602690719 
288 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

* Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 11.07.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Kompakt WC BRAVA 
z miską bezkołnierzową 
8433290037395

298 zł

Zestaw podtynkowy WC
Geo z miską bezkołnierzową
4005176377891

698 zł

zestaw

646 zł 120 zł*

w zestawie 
oszczędzasz

Kabina półokrągła 
Beloya 90 cm
3663602440536 

948 zł

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=522835+522974
https://www.castorama.pl/result/?q=523784+521101+521699
https://www.castorama.pl/result/?q=522598+514784
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 41 42  

Usiądź
wygodnie 
przy grillu Łącz moduły, tak jak chcesz!

ogród 

o akcesoriach
do grilla

Więcej
inspiracji
w katalogu

ogrody

Zestaw tarasowy Salemo 
8711245145297898 złGrill gazowy Tippah

5059340137728

798 zł

Grill węglowy Eiger
5059340142364

148 zł

Zestaw mebli modułowych  
Huggs 
5900607533862

1698 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=634437+634279
https://www.castorama.pl/gotowy-zestaw-mebli-tarasowych-huggs-technorattan-id-1138556.html
https://www.castorama.pl/zestaw-tarasowy-salemo-id-1109953.html
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 43 44  

ogród 

Stojak z wężem  
25 m
3663602891093

148 zł

Przęsło  
Tola 2 
5903427744197 

168 zł

Przęsło  
Brava
5901891476941

398 zł

Nożyce elektryczne  
do żywopłotu 520 W
3663602940173 

148 zł

Kosa spalinowa  
2,2 kW
5902490742352

398 zł

54,98 zł/szt.

Deska kompozytowa 3 m
5036581094386

https://www.castorama.pl/result/?q=632831+632836+627098
https://www.castorama.pl/result/?q=621332+624339
https://www.castorama.pl/stojak-z-wezem-i-zlaczkami-verve-25-m-id-1095146.html
https://www.castorama.pl/result/?q=622461+632966
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 45 46  

w pielęgnacji trawnika 
Niezastąpione

46 cm

51 cm
42 cm

ogród 

*Przy zakupie kosiarki samojezdnej Worx S300I 20 V, podkaszarka w cenie. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05  
do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Kosiarka spalinowa  
z napędem 2,2 kW
5059340124414

798 zł

Kosiarka  
elektryczna 1800 W
5036581058517 

548 zł

Kosiarka spalinowa  
z napędem 2,75 kW
5059340124384

998 zł

198 zł
podkaszarka 

w cenie*

oszczędzasz

1998 zł
Kosiarka  
samojezdna  
S300I 20 V 
6924328319962

https://www.castorama.pl/result/?q=630813+632469
https://www.castorama.pl/result/?q=634212+634213
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oszczędzasz

1998 zł
Kosiarka  
samojezdna  
S300I 20 V 
6924328319962

https://www.castorama.pl/result/?q=630813+632469
https://www.castorama.pl/result/?q=634212+634213
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Działają
z pełną mocą 

Młotowiertarka 
HR2470 780 W

0088381081658

Młotowiertarka SDS Max 
1500 W

3663602794950

337 zł
w zestawie

oszczędzasz

elektronarzędzia 

528 zł 598 zł

Wiertarkowkrętarka 
udarowa 
uniwersalna 18 V
4053423225259

448 zł

Szlifierka kątowa  
750 W 125 mm
3663602795438

118 zł

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

1798 zł

3x

https://www.castorama.pl/result/?q=206451+214924+214996+217397
https://www.castorama.pl/zestaw-elektronarzedzi-erbauer-id-1115805.html
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Ostre 
zawodniczki

elektronarzędzia 

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Pilarka szablasta
850 W
3663602628125

lata

gwara ncji

128 zł
w zestawie

oszczędzasz*

Pilarka tarczowa
1200 W 165 mm  
5035048392683

478 zł

178 zł

Ukośnica z posuwem  
1500 W 210 mm
0849713072221 

648 zł

Bu� er Area - No graphics should interfere with this area.

1

1

0.5

Ukośnica uniwersalna  
z posuwem  
2000 W 255 mm
849713073754

898 zł

Ukośnica z posuwem
1400 W 216 mm 
3663602797258

698 zł

Ukośnica z posuwem 
210 mm  
5036581089887 
428 zł 
Stół do ukośnicy 
150 kg
3663602628231  
298 zł

zestaw

598 zł

Wyrzynarka 4328 450 W 
88381083669

268 zł

Bu� er Area - No graphics should interfere with this area.

1

1

0.5

https://www.castorama.pl/result/?q=216056+214888
https://www.castorama.pl/result/?q=215054+214893
https://www.castorama.pl/result/?q=214999+216928+217346+215055
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Ostre 
zawodniczki

elektronarzędzia 

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Pilarka szablasta
850 W
3663602628125

lata

gwara ncji

128 zł
w zestawie
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1200 W 165 mm  
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Ukośnica z posuwem
1400 W 216 mm 
3663602797258

698 zł

Ukośnica z posuwem 
210 mm  
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428 zł 
Stół do ukośnicy 
150 kg
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0.5

https://www.castorama.pl/result/?q=216056+214888
https://www.castorama.pl/result/?q=215054+214893
https://www.castorama.pl/result/?q=214999+216928+217346+215055


52  

Wykończenie
ma znaczenie

 51

*Przy zakupie min. 1 opakowania podbitki grafitowej PCV VOX 5905952158883 otrzymasz 10% rabatu na listwy VOX do podbitki grafitowej. 
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji  
w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Deska sosnowa z korą 2 m
5907508719128

81,98 zł/szt.

Płyta OSB 3 frezowana  
gr. 18 mm
5901940265755
77,08 zł/szt.

45,68 zł/m2

Podbitka sosnowa 
5907513475156 
opak. 2,61 m2 78,25 zł/opak.

29,98 zł/m2

Deska strugana  
do ławek 1,5 m 
5907508716998

10,48 zł/szt.
Podbitka grafitowa PCV
5905952158883
opak. 8,1 m2 161,84 zł/opak.

19,98 zł/m2

10%
rabatu na listwy

przy zakupie min.  
1 opak. podbitki*

2500 mm

675 mm

materiały budowlane 

https://www.castorama.pl/result/?q=318940+318941+318942
https://www.castorama.pl/podbitka-sosnowa-14-x-121-x-2400-mm-2-61-m2-id-1137727.html
https://www.castorama.pl/result/?q=321918+300141
https://www.castorama.pl/result/?q=307629+325770
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Wykończenie
ma znaczenie

 51

*Przy zakupie min. 1 opakowania podbitki grafitowej PCV VOX 5905952158883 otrzymasz 10% rabatu na listwy VOX do podbitki grafitowej. 
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji  
w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Deska sosnowa z korą 2 m
5907508719128

81,98 zł/szt.

Płyta OSB 3 frezowana  
gr. 18 mm
5901940265755
77,08 zł/szt.

45,68 zł/m2

Podbitka sosnowa 
5907513475156 
opak. 2,61 m2 78,25 zł/opak.

29,98 zł/m2

Deska strugana  
do ławek 1,5 m 
5907508716998

10,48 zł/szt.
Podbitka grafitowa PCV
5905952158883
opak. 8,1 m2 161,84 zł/opak.

19,98 zł/m2

10%
rabatu na listwy

przy zakupie min.  
1 opak. podbitki*

2500 mm

675 mm

materiały budowlane 

https://www.castorama.pl/result/?q=318940+318941+318942
https://www.castorama.pl/podbitka-sosnowa-14-x-121-x-2400-mm-2-61-m2-id-1137727.html
https://www.castorama.pl/result/?q=321918+300141
https://www.castorama.pl/result/?q=307629+325770
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Zadbaj
o każdy szczegół

materiały budowlane 

Papa zgrzewalna wierzchnia 
Matizol W/PV-SBS

5908238614240
rolka 15 m² 104,70 zł/rolka

6,98 zł/m2

Beton Baumit B25,  
25 kg
5907534260465
0,40 zł/kg

9,98 zł

Beton montażowy ekspresowy 
Baumit B40, 25 kg 
5907534265736
0,76 zł/kg

18,98 zł

Tynk mozaikowy
Huzar, 15 kg
5900404008273
5,33 zł/kg

79,98 zł

Tynk akrylowy SAH, 25 kg 
5905400432282
4,32 zł/kg

108 zł

Płyta bitumiczna 
Base 
3467670012707

26,98 zł
lat

gwara ncji

Płyta PCV  
trapezoidalna  
200 x 90 cm
5901619120613

36,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=912760+923611+912759
https://www.castorama.pl/result/?q=928080+928079+923626
https://www.castorama.pl/result/?q=919075+928108+928370+924677
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*Przy zakupie za min. 200 zł farb kolorowych Dulux EasyCare, Dulux EasyCare+, Dulux Ściany i Sufity, Dulux EasyCare Kuchnia, Dulux EasyCare
Łazienka lub farb elewacyjnych Dulux Extreme, Dulux Complete lub farby białej Dulux Fresh White, Dulux Ultra White, Dulux Idealny Sufit, Dulux EasyCare
Nieskazitelna biel lub emalii akrylowej Dulux Rapidry lub farb podkładowych i gruntów Dulux karta o wartości 40 zł. Promocja obejmuje opakowania farb 
marki Dulux o pojemnościach 0,4 l, 0,75 l, 2,5 l, 3 l, 5 l i 10 l, a także emalii Dulux Rapidry o pojemnościach 0,4 l, 1 l, 2,5 l, 5 l. Promocja obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

mega okazje! mega okazje!

Farba biała Dulux 
EasyCare, 10 l
5904078203781
16,80 zł/l

168 zł
Farba kolorowa  
Dulux EasyCare, 2,5 l
5904078211267
21,99 zł/l

54,98 zł

40 zł
na kartę za każde 

wydane 200 zł 
na farby i emalie 

Dulux* *Przy zakupie opakowania silikonowej farby fasadowej GoodHome 5 l, 10 l lub akrylowej farby fasadowej GoodHome 5 l, 10 l klient otrzymuje rabat 50%
na drugie opakowanie tego samego opakowania z tej samej serii. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r.  
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Akrylowa farba fasadowa
GoodHome, 10 l
3663602521686
14,80 zł/l

148 zł
Silikonowa farba fasadowa 
GoodHome, 10 l
3663602522041
19,80 zł/l

198 zł

50%
rabatu*
na drugie

opakowanie

*Przy zakupie opakowania betonu dekoracyjnego Primacol o pojemności 10 kg klient otrzymuje opakowanie betonu dekoracyjnego Primacol
o pojemności 5 kg za 1 zł. Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05  
do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Beton dekoracyjny  
Primacol, 10 kg
5906725222848
20,80 zł/kg

208 zł

1 zł
za 5 kg betonu 
dekoracyjnego 

Primacol**
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https://www.castorama.pl/result/?q=742424+739691
https://www.castorama.pl/result/?q=742223+742250
https://www.castorama.pl/beton-dekoracyjny-primacol-10-kg-id-1005793.html


*Przy zakupie za min. 200 zł farb kolorowych Dulux EasyCare, Dulux EasyCare+, Dulux Ściany i Sufity, Dulux EasyCare Kuchnia, Dulux EasyCare
Łazienka lub farb elewacyjnych Dulux Extreme, Dulux Complete lub farby białej Dulux Fresh White, Dulux Ultra White, Dulux Idealny Sufit, Dulux EasyCare
Nieskazitelna biel lub emalii akrylowej Dulux Rapidry lub farb podkładowych i gruntów Dulux karta o wartości 40 zł. Promocja obejmuje opakowania farb 
marki Dulux o pojemnościach 0,4 l, 0,75 l, 2,5 l, 3 l, 5 l i 10 l, a także emalii Dulux Rapidry o pojemnościach 0,4 l, 1 l, 2,5 l, 5 l. Promocja obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

mega okazje! mega okazje!

Farba biała Dulux 
EasyCare, 10 l
5904078203781
16,80 zł/l

168 zł
Farba kolorowa  
Dulux EasyCare, 2,5 l
5904078211267
21,99 zł/l

54,98 zł

40 zł
na kartę za każde 

wydane 200 zł 
na farby i emalie 

Dulux* *Przy zakupie opakowania silikonowej farby fasadowej GoodHome 5 l, 10 l lub akrylowej farby fasadowej GoodHome 5 l, 10 l klient otrzymuje rabat 50%
na drugie opakowanie tego samego opakowania z tej samej serii. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r.  
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Akrylowa farba fasadowa
GoodHome, 10 l
3663602521686
14,80 zł/l

148 zł
Silikonowa farba fasadowa 
GoodHome, 10 l
3663602522041
19,80 zł/l

198 zł

50%
rabatu*
na drugie

opakowanie

*Przy zakupie opakowania betonu dekoracyjnego Primacol o pojemności 10 kg klient otrzymuje opakowanie betonu dekoracyjnego Primacol
o pojemności 5 kg za 1 zł. Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05  
do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Beton dekoracyjny  
Primacol, 10 kg
5906725222848
20,80 zł/kg

208 zł

1 zł
za 5 kg betonu 
dekoracyjnego 

Primacol**

 55 56  

https://www.castorama.pl/result/?q=742424+739691
https://www.castorama.pl/result/?q=742223+742250
https://www.castorama.pl/beton-dekoracyjny-primacol-10-kg-id-1005793.html


50%
rabatu*
na drugie  

opakowanie farby 
GoodHome

*Przy zakupie opakowania farby kolorowej GoodHome Premium Łazienka, GoodHome Premium Kuchnia, GoodHome Premium Ściany i Sufity,
GoodHome Ściany i Sufity o pojemnościach 2,5 l lub 5 l klient otrzymuje rabat 50% na drugie opakowanie tego samego opakowania z tej samej serii.
Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do  
wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

3  Farba kolorowa 
GoodHome 
ściany i sufity  
2,5 l
3663602596165
42,98 zł
17,19 zł/l

2  Farba kolorowa 
GoodHome
Premium łazienka 
2,5 l
3663602404453
61,98 zł
24,79 zł/l

4  Farba kolorowa 
GoodHome
Premium kuchnia 
2,5 l
5059340098401
61,98 zł
24,79 zł/l

3 4

2

*Przy zakupie dowolnej farby Magnat Ceramic o łącznej pojemności 5 l klient otrzymuje 2,5 l farby białej Magnat Ultra Matt za 1 zł.  
Promocja obejmuje opakowania farby Magnat Ceramic 2,5 l i 5 l. Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje wyłącznie  
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl,  
Przykład: 5 l farby kolorowej - 1 farba biała; 7,5 l - 1 farba biała; 10 l - 2 farby białe; 12,5 l - 2 farby białe itp.

Farba kolorowa
Magnat Ceramic, 2,5 l 
5903973108818
29,19 zł/l

72,98 zł

1 zł
za farbę 

Magnat Ultra 
Matt 2,5 l*

mega okazje! mega okazje!

1  Farba kolorowa GoodHome 
Premium ściany i sufity, 2,5 l
3663602407201
21,99 zł/l

54,98 zł

 57 58  

https://www.castorama.pl/result/?q=744487+744439+744278+746882
https://www.castorama.pl/farba-magnat-ceramic-miodowy-amber-2-5-l-id-20383.html


50%
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opakowanie farby 
GoodHome

*Przy zakupie opakowania farby kolorowej GoodHome Premium Łazienka, GoodHome Premium Kuchnia, GoodHome Premium Ściany i Sufity,
GoodHome Ściany i Sufity o pojemnościach 2,5 l lub 5 l klient otrzymuje rabat 50% na drugie opakowanie tego samego opakowania z tej samej serii.
Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do  
wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

3  Farba kolorowa 
GoodHome 
ściany i sufity  
2,5 l
3663602596165
42,98 zł
17,19 zł/l
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24,79 zł/l

3 4
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*Przy zakupie dowolnej farby Magnat Ceramic o łącznej pojemności 5 l klient otrzymuje 2,5 l farby białej Magnat Ultra Matt za 1 zł.  
Promocja obejmuje opakowania farby Magnat Ceramic 2,5 l i 5 l. Z promocji można korzystać dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje wyłącznie  
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl,  
Przykład: 5 l farby kolorowej - 1 farba biała; 7,5 l - 1 farba biała; 10 l - 2 farby białe; 12,5 l - 2 farby białe itp.

Farba kolorowa
Magnat Ceramic, 2,5 l 
5903973108818
29,19 zł/l

72,98 zł

1 zł
za farbę 

Magnat Ultra 
Matt 2,5 l*

mega okazje! mega okazje!

1  Farba kolorowa GoodHome 
Premium ściany i sufity, 2,5 l
3663602407201
21,99 zł/l

54,98 zł

 57 58  

https://www.castorama.pl/result/?q=744487+744439+744278+746882
https://www.castorama.pl/farba-magnat-ceramic-miodowy-amber-2-5-l-id-20383.html


*Przy zakupie dowolnej puszki Altax Viva Garden o pojemności 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l drugą puszkę Altax Viva Garden o tej samej pojemności 0,25 l,  
0,75 l, 2,5 l otrzymujesz za 1 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

1 zł
za drugą puszkę 

o tej samej 
pojemności*

Zlew granitowy  
Smart z baterią
5901986901341

*Przy zakupie za min. 200 zł farb kolorowych Dulux EasyCare, Dulux EasyCare+, Dulux Ściany i Sufity, Dulux EasyCare Kuchnia, Dulux EasyCare
Łazienka lub farb elewacyjnych Dulux Extreme, Dulux Complete lub farby białej Dulux Fresh White, Dulux Ultra White, Dulux Idealny Sufit, Dulux EasyCare
Nieskazitelna biel lub emalii akrylowej Dulux Rapidry lub farb podkładowych i gruntów Dulux karta o wartości 40 zł. Promocja obejmuje opakowania farb 
marki Dulux o pojemnościach 0,4 l, 0,75 l, 2,5 l, 3 l, 5 l i 10 l, a także emalii Dulux Rapidry o pojemnościach 0,4 l, 1 l, 2,5 l, 5 l. Promocja obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

40 zł
na kartę za każde 

wydane 200 zł 
na farby i emalie 

Dulux*

Farba kolorowa Dulux 
EasyCare+, 2,5 l
5904078218112
37,99 zł/l

94,98 zł
Farba kolorowa Dulux
EasyCare Łazienka, 2,5 l
5904078210086
25,99 zł/l

64,98 zł

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

46,98 zł
Farba biała Dulux
Fresh White, 10 l
5903525410147
5,50 zł/l

54,98 zł

mega okazje! mega okazje!

Emalia akrylowa  
Altax Viva Garden, 0,75 l
5900172956622
53,30 zł/l

39,98 zł

288 zł

 59 60  

https://www.castorama.pl/result/?q=743608+705015+743569+746806
https://www.castorama.pl/result/?q=738808+522409


*Przy zakupie dowolnej puszki Altax Viva Garden o pojemności 0,25 l, 0,75 l, 2,5 l drugą puszkę Altax Viva Garden o tej samej pojemności 0,25 l,  
0,75 l, 2,5 l otrzymujesz za 1 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

1 zł
za drugą puszkę 

o tej samej 
pojemności*

Zlew granitowy  
Smart z baterią
5901986901341

*Przy zakupie za min. 200 zł farb kolorowych Dulux EasyCare, Dulux EasyCare+, Dulux Ściany i Sufity, Dulux EasyCare Kuchnia, Dulux EasyCare
Łazienka lub farb elewacyjnych Dulux Extreme, Dulux Complete lub farby białej Dulux Fresh White, Dulux Ultra White, Dulux Idealny Sufit, Dulux EasyCare
Nieskazitelna biel lub emalii akrylowej Dulux Rapidry lub farb podkładowych i gruntów Dulux karta o wartości 40 zł. Promocja obejmuje opakowania farb 
marki Dulux o pojemnościach 0,4 l, 0,75 l, 2,5 l, 3 l, 5 l i 10 l, a także emalii Dulux Rapidry o pojemnościach 0,4 l, 1 l, 2,5 l, 5 l. Promocja obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

40 zł
na kartę za każde 

wydane 200 zł 
na farby i emalie 

Dulux*

Farba kolorowa Dulux 
EasyCare+, 2,5 l
5904078218112
37,99 zł/l

94,98 zł
Farba kolorowa Dulux
EasyCare Łazienka, 2,5 l
5904078210086
25,99 zł/l

64,98 zł

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

46,98 zł
Farba biała Dulux
Fresh White, 10 l
5903525410147
5,50 zł/l

54,98 zł

mega okazje! mega okazje!

Emalia akrylowa  
Altax Viva Garden, 0,75 l
5900172956622
53,30 zł/l

39,98 zł

288 zł

 59 60  

https://www.castorama.pl/result/?q=743608+705015+743569+746806
https://www.castorama.pl/result/?q=738808+522409


*Przy zakupie każdego opakowania lakierobejcy Sadolin Extra o pojemności 5 l karta podarunkowa 20 zł. Z promocji można korzystać  
dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

mega okazje!

Zestaw koszy
do segregacji 3 x 25 l
5905197985749

54,98 zł

Zestaw 
podtynkowy Get
4005176466397

998 zł

Naświetlacz LED
na statywie
2 x 50 W 
5901730206883

158 zł

mega okazje!

20 zł
na kartę za zakup 

impregnatu  
o poj. 5 l*

Lakierobejca
Sadolin Extra, 5 l 
5904078200612
33,60 zł/l

168 zł

Płyta indukcyjna  
przenośna
5059340127422

168 zł

 61 62  

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=122155+832569+522239
https://www.castorama.pl/result/?q=832734+726832


*Przy zakupie każdego opakowania lakierobejcy Sadolin Extra o pojemności 5 l karta podarunkowa 20 zł. Z promocji można korzystać  
dowolną ilość razy. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

mega okazje!

Zestaw koszy
do segregacji 3 x 25 l
5905197985749

54,98 zł

Zestaw 
podtynkowy Get
4005176466397

998 zł

Naświetlacz LED
na statywie
2 x 50 W 
5901730206883

158 zł

mega okazje!

20 zł
na kartę za zakup 

impregnatu  
o poj. 5 l*

Lakierobejca
Sadolin Extra, 5 l 
5904078200612
33,60 zł/l

168 zł

Płyta indukcyjna  
przenośna
5059340127422

168 zł

 61 62  

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=122155+832569+522239
https://www.castorama.pl/result/?q=832734+726832


Panel podłogowy Dąb Ramsey AC4
gr. 8 mm, 4 V fuga 
5907587424821
opak. 2,27 m² 68,05 zł/opak.

29,98 zł/m2

*Przy zakupie dowolnych podłóg drewnianych, laminowanych, winylowych otrzymujesz 10 % rabatu na akcesoria: listwy, profile progowe,
podkłady z asortymentu działu podłóg drewnianych. Oferta dotyczy tylko asortymentu z działu podłóg drewnianych. Promocja obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl.

10%
rabatu na akcesoria 

podłogowe przy  
zakupie dowolnej  

podłogi*

**Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.
***Przy zakupie wybranego skrzydła drzwiowego modułowego oraz ościeżnicy regulowanej otrzymasz zwrot 50 zł na kartę podarunkową.
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

przy zakupie 
drzwi Roma  
i ościeżnicy*

klamka

za 1 zł

*Przy zakupie skrzydła drzwiowego Roma Dąb Sonoma oraz ościeżnicy otrzymasz klamkę na długim szyldzie za 1 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

50 zł
na kartę***

przy zakupie wybranych 
drzwi modułowych  

i ościeżnicy  
regulowanej  

Skrzydło drzwiowe 
Roma Dąb Sonoma 
5900121335263

mega okazje!

Gres szkliwiony Suomi 15,5 x 62 cm
5905957078865
opak. 1,15 m² 29,88 zł/opak.

25,98 zł/m2

mega okazje!

148 zł

Skrzydło drzwiowe
Tre Białe**
5900378208433

248 zł

 63 64  

https://www.castorama.pl/result/?q=417634+323474
https://www.castorama.pl/result/?q=929290+929705


Panel podłogowy Dąb Ramsey AC4
gr. 8 mm, 4 V fuga 
5907587424821
opak. 2,27 m² 68,05 zł/opak.

29,98 zł/m2
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w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl.
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***Przy zakupie wybranego skrzydła drzwiowego modułowego oraz ościeżnicy regulowanej otrzymasz zwrot 50 zł na kartę podarunkową.
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
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za 1 zł

*Przy zakupie skrzydła drzwiowego Roma Dąb Sonoma oraz ościeżnicy otrzymasz klamkę na długim szyldzie za 1 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

50 zł
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i ościeżnicy  
regulowanej  

Skrzydło drzwiowe 
Roma Dąb Sonoma 
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mega okazje!

Gres szkliwiony Suomi 15,5 x 62 cm
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148 zł
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 63 64  

https://www.castorama.pl/result/?q=417634+323474
https://www.castorama.pl/result/?q=929290+929705


Łącz moduły, tak jak chcesz!

*Przy zakupie kosiarki samojezdnej Worx S300I 20 V, podkaszarka w cenie. Promocja obowiązuje  
wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Przy zakupie min. 1 opakowania podbitki grafitowej PCV VOX 5905952158883 otrzymasz 10% rabatu na listwy VOX do podbitki grafitowej. 
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 20.06.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji  
w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

mega okazje!

lat

gwara ncji

Płyta bitumiczna Base 
3467670012707

26,98 zł

Podbitka grafitowa PCV
5905952158883
opak. 8,1 m2 161,84 zł/opak.

19,98 zł/m2

10%
rabatu na listwy

przy zakupie min.  
1 opak. podbitki*

mega okazje!

198 zł
podkaszarka 

w cenie*

oszczędzasz

Zestaw mebli modułowych  
Huggs 
5900607533862

1698 zł

 65 66  

1998 zł
Kosiarka  
samojezdna  
S300I 20 V 
6924328319962

https://www.castorama.pl/result/?q=318940+318941+318942
https://www.castorama.pl/result/?q=912760+923611+912759
https://www.castorama.pl/gotowy-zestaw-mebli-tarasowych-huggs-technorattan-id-1138556.html
https://www.castorama.pl/kosiar-samojezd-worx-s-300i-20v-id-1103151.html
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* Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 31.05 do 11.07.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

mega okazje!

Stelaż WC System 
Cersanit z czarnym 
przyciskiem
5901771025153
478 zł
Miska WC Jabi 
bezkołnierzowa
3663602690719 
288 zł

zestaw

646 zł

120 zł*

w zestawie 
oszczędzasz

 67 68  

ZAMÓW  
I ODBIERZ 

ZA 2 GODZINY
na castorama.pl

Propozycja kredytu na zakup towarów i usług do 20 rat 0% z karencją w spłacie 
pierwszej raty na 6 miesięcy, oferowanego przez Santander Consumer Bank 
S.A. z siedzibą we Wrocławiu, obowiązuje dla umów zawartych od 31.05.2021 r. 
do 20.06.2021 r. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0% 
wyliczona na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 2.01.2021 r. 
Maksymalna kwota kredytu wynosi 20000 zł. Niniejsza propozycja nie jest 
ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Decyzja o przyznaniu kredytu 
z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank.

Do końca roku 
nie płacisz!

Szczegóły w sklepach i na castorama.pl

Teraz na wszystko 

do 20 rat 

RRSO

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=523784+521101
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