
Oferta ważna od  25.01 do 7.02.2023 roku

NIE POZWOLIMY POBIĆ 
NIKOMU 

NASZYCH CEN!

448

69,98/m2

108/m2

Ceny przekreślone to najniższe ceny w okresie 30 dni przed 25.01.2023 r. *Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.  

Skrzydło drzwiowe 
Toreno z czarnymi szybkami* 
5900378204404 
kolor dąb grandson
szer. 60, 70, 80, 90 cm
pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
5900378208891
przesuwne: pokojowe 
szer. 80 cm 578 zł

solidna konstrukcja 
modułowa

okleina o wysokiej odporności  
na zarysowania i ścieranie

bezpieczna szyba 
z obustronnym połyskiem

Gres Dalges
5903313326643, pomarańczowy
5903313326629, brązowy
5903313326605, beżowy
wym. 19,3 x 120 cm, opak. 1,16 m² 
81,18 zł/opak. 125,28 zł/opak.

https://www.castorama.pl/result/?q=5900378204404%205900378208891
https://www.castorama.pl/result/?q=5903313326643%205903313326629%205903313326605
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Ceny przekreślone to najniższe ceny w okresie  
30 dni przed 25.01.2023 r.

3

zestaw
378

628
Kabina prysznicowa  
Quadrant z brodzikiem
5059340254104
wym. 80 x 80 x 192 cm
profile w kolorze chrom 
szkło transparentne
dostępny także 
wym. 90 x 90 x 192 cm 

478
Kolumna prysznicowa  
Cayuga z baterią
5059340161518, chrom 
dostępna także czarna

Oferta limitowana

34,98
Zestaw prysznicowy Nakri 
3663602301622
chrom  

698
Zestaw podtynkowy  
WC Paros 
5901771070894
deska wolnoopadająca  
duroplast z szybkim demontażem 
stelaż, przycisk chrom

298
Kompakt WC  
Orinoco Flow
5901912882782 
z deską

lat

gwara ncji
lat

gwara ncji

lat

g
w

arancji na ste
la

ż

lat

g
w

aran cji na m
is

kę

170 zł
 w zestawie 
oszczędzasz*

118 zł
 w zestawie 
oszczędzasz*

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 25.01 do 7.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach
stacjonarnych od 25.01 do 7.02.2023 r. lub  
do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji  
w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Szafka podumywalkowa Aruna 60 cm 
5059340162027, biała
wym. 60 x 55 x 45 cm 298 zł
Umywalka ceramiczna Aruna 60 cm
5059340150024 198 zł
zestaw nie zawiera baterii

Stelaż podtynkowy WC Smart
8592626060596 
przycisk chrom 518 zł 
dostępny również w kolorze czarnym
Miska WC Tucana
5901912884533
deska wolnoopadająca 
duroplast slim 
z szybkim demontażem 498 zł 
zestaw dostępny także z miską  
WC Cavally 5059340121284 

zestaw
846

198
Bateria umywalkowa Salaman
5052931306299, chrom
dostępne inne elementy serii

lat

gwara ncji

duża deszczownica
o wym. 20 x 20 cm

korek
klik-klak

strumień wody  
w kształcie kaskady

miska SimpleOn 
– łatwiejsze 

czyszczenie dzięki 
zredukowanemu 

kołnierzowi

higieniczny system Fresh  
– łatwo dostępny

koszyczek  
na kostki WC 

miska  
bezkołnierzowaciche domykanie

oszczędny 
system  
spłukiwania  
wody

https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-cooke-lewis-salaman-chrom-id-69266.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340162027%205059340150024
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-cayuga-chrom-id-1150384.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-quadrant-80-x-80-x-192-cm-chrom-z-brodzikiem-12-cm-id-1151814.html
https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-cersanit-paros-z-deska-wolnoopadajaca-z-duroplastu-przycisk-chrom-id-1160110.html
https://www.castorama.pl/result/?q=8592626060596%205901912884533
https://www.castorama.pl/result/?q=5901912882782
https://www.castorama.pl/zestaw-prysznicowy-nakri-1-funkcyjny-chrom-id-1118094.html
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ZAMÓW Z DOSTAWĄ na castorama.pl
Dostawa na terenie całej Polski.

Ceny przekreślone to najniższe ceny w okresie 30 dni przed 25.01.2023 r.

3

2

1

5

4

99,98/m2

138/m2

118/m2 84,98/m2

99,98/m2

36,98/m2
58,98/m2

69,98/m2 84,98/m2

98,98/m2

Gres Lexington
5907180141255, light grey
5907180141262, dark grey
wym. 60 x 60 cm
opak. 1,44 m2 100,77 zł/opak.

39,98
Zaprawa klejąca Ceresit
CM16 22,5 kg
5900089218592
1,78 zł/kg

20 zł
na kartę  
przy zakupie  
3 opakowań*

49,98/m2

Glazura Colville
5036581064112, white
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 71,97 zł/opak.
Dekor Leaf
3663602350705
wym. 30 x 60 cm 86,98 zł/szt.

rektyfikowany

rektyfikowany

polerowany

rektyfikowana

*Przy zakupie 3 opak. zaprawy klejącej Ceresit CM16 22,5 kg otrzymasz 20 zł na kartę podarunkową.
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 25.01 do 7.02.2023 r.  

lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl 

szkliwiony

Glazura Tallia
5902627437113, kremowa
5902627437120, beżowa
wym. 25 x 40 cm
opak. 1,5 m2 55,47 zł/opak. 88,47 zł/opak.
Dekor
5902627437144, kremowy
wym. 25 x 40 cm
opak. 1,5 m2 49,98 zł/m² 74,97 zł/opak. 1  Gres Voramar

5904151230703, silver
wym. 60 x 120 cm
opak. 1,44 m2 143,97 zł/opak. 198,72 zł/opak.

2  Gres Essential
8429991567859, gold
wym. 60 x 120 cm 108 zł/m2 118 zł/m2  
opak. 1,44 m2 155,52 zł/opak. 169,92 zł/opak.

3  Gres Casablanca
8429991577421, matowy
wym. 60 x 120 cm 108 zł/m2 
opak. 1,44 m2 155,52 zł/opak.

Glazura Logan
5902767922524, snow
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 122,37 zł/opak. 142,53 zł/opak.
Dekor
5902767922531, snow
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,44 m2 89,98 zł/m² 129,57 zł/opak.

4  Gres Golden Fantasy
5904151230673
wym. 60 x 120 cm
opak. 1,44 m2 169,92 zł/opak.

5  Gres Ninan
5907180112460, niebieski
wym. 60 x 120 cm 148 zł/m2 178 zł/m2  

opak. 1,44 m2 213,12 zł/opak. 256,32 zł/opak.

Gres Will
5907758731222, white
5907758731215, grey
5904754160551, silver
wym. 60 x 60 cm
opak. 1,44 m2 122,37 zł/opak. 143,97 zł/opak.

WIELKIE FORMATY 
60 x 120 cm

REKTYFIKOWANE

https://www.castorama.pl/result/?q=5902627437113%205902627437120%205902627437144
https://www.castorama.pl/result/?q=5036581064112%203663602350705
https://www.castorama.pl/result/?q=5907180141255%205907180141262
https://www.castorama.pl/result/?q=5902767922524%205902767922531
https://www.castorama.pl/zaprawa-klejaca-ceresit-cm16-22-5-kg-id-1031617.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5904151230703%208429991567859%208429991577421
https://www.castorama.pl/result/?q=5904151230673%205907180112460
https://www.castorama.pl/result/?q=5907758731222%205907758731215%205904754160551
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WYGODNE ZAKUPY
Zamów na castorama.pl i odbierz już za 2 godziny

Ceny przekreślone to najniższe ceny w okresie 30 dni przed 25.01.2023 r.

76

Oferta limitowana

35,98/m2
Panel podłogowy Dąb Toledo
5907555422774
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,22 m2 79,88 zł/opak.

66,98/m2

Panel podłogowy Dąb Vicovero
5907555423610
AC6, gr. 12 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 1,48 m2 99,13 zł/opak.

79,98/m2

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

44,98/m2

Panel podłogowy Dąb Oakland
3663602666738
AC5, gr. 8 mm
opak. 2,22 m2 99,86 zł/opak.

49,98/m2

Panel podłogowy 
5907555423405, Dąb Valkyrie
5907555423399, Dąb Jarvis
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga 
opak. 2,49 m2 124,45 zł/opak.

49,98/m2

Panel podłogowy Dąb Rosario
5902188791006
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga 
opak. 2,543 m² 127,10 zł/opak.

Oferta limitowana

99,98/m2

Deska trójwarstwowa Jesion Family
5906737962107 
wym. 14 x 207 x 1092 mm, 3-lamelowa 
lakierowana, opak. 1,58 m2 157,97 zł/opak.

79,98/m256,98/m2
Panel podłogowy Dąb Gaja
4003992570939
AC5, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,158 m² 122,96 zł/opak. 
172,60 zł/opak.

szeroka deska  
246 mm

zwiększona 
wodoodporność

zwiększona 
wodoodporność

szeroka deska  
280 mm

szeroka deska  
242 mm

szeroka deska  
295 mm

https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-toledo-ac4-2-22-m2-id-1146427.html
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602666738
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-weninger-dab-rosario-ac4-2-543-m2-id-1149819.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5907555423405%205907555423399
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-wodoodporne-classen-dab-gaja-ac5-2-158-m2-id-1144328.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5907555423610
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-winylowe-spc-dab-flamenco-3-02-m2-id-1140259.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5906737962107
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Ceny przekreślone to najniższe ceny w okresie 30 dni przed 25.01.2023 r.

30 cm

30 cm

198 238

74,98

99,98

198

59,98
Dywan Lop
5414995522952, granatowy 
wym. 53 x 80 cm
dostępny w 11 kolorach i 5 wymiarach

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

568
738

Skrzydło drzwiowe Exmoor  
z szeroką czarną szybą*
5063022072245, kolor dąb grandson
szer. 60, 70, 80, 90 cm, pokojowe, 
z podcięciem wentylacyjnym

568
738

Skrzydło drzwiowe Exmoor  
z szeroką czarną szybą*
5063022072382
kolor biały premium
szer. 60, 70, 80, 90 cm, pokojowe, 
z podcięciem wentylacyjnym

29,98

37,98

Roleta Halo 
5063022023650, musztardowa
5063022023568, ciemnozielona
5063022023476, czarna
wym. 37 x 180 cm, dostępne inne wymiary i kolory

498
638

Skrzydło drzwiowe Bolzano  
z czarnymi szybkami*
5063022072665, kolor biały premium
szer. 60, 70, 80, 90 cm, pokojowe, 
z podcięciem wentylacyjnym
5063022072634, przesuwne  
pokojowe, szer. 80, 90 cm 738 zł

Skrzydło drzwiowe Roma*
5908443208562
kolor orzech north
szer. 60, 70, 80, 90 cm
pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym

268

Lampa wisząca Eradu
5059340449159, biała 
5059340449142, czarna
1 x E27, metalowa 

40
nowych modeli 

drzwi 
w sklepach i na 
castorama.pl

solidna konstrukcja  
modułowa

 okleina o wysokiej 
odporności  

na zarysowania  
i ścieranie

złote wnętrze

solidna konstrukcja

 okleina o wysokiej 
odporności na 

zarysowania i ścieranie
 bezpieczna szyba 

z obustronnym  
połyskiem

zmiana barwy 
światła

solidna konstrukcja

 okleina o wysokiej 
odporności na 

zarysowania i ścieranie
 bezpieczna szyba 

z obustronnym  
połyskiem

bezpieczna szyba 
z obustronnym 

połyskiem

Plafon LED Yonnet 
5059340233857, drewno 
5059340233840, czarny 
5059340233864, biały 
1600 lm, 2700/4000 K, śr. 30 cm
dostępne także o śr.:
43 cm 118 zł 148 zł
60 cm 218 zł 248 zł

https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-roma-80-prawe-orzech-north-id-1160737.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5063022072665%205063022072634
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-fortia-exmoor-80-prawe-dab-grandson-z-czarna-szyba-id-1165409.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5063022072382
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340233857%205059340233840%205059340233864
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340449159%205059340449142
https://www.castorama.pl/result/?q=5063022023650%205063022023568%205063022023476
https://www.castorama.pl/dywan-balta-lop-53-x-80-cm-granatowy-id-1164066.html
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Ceny przekreślone to najniższe ceny w okresie 30 dni przed 25.01.2023 r.
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WYGODNE ZAKUPY
Zamów na castorama.pl i odbierz już za 2 godziny

11

Ceny przekreślone to najniższe ceny w okresie 30 dni przed 25.01.2023 r.

258
898/szt.
Blat kompaktowy Marmor
5904280430975, dark grey
wym. 300 x 62 x 1,2 cm
dostępna także ścianka  
przyblatowa

298
Stołek barowy Branza
5059340139081, zielony
dostępne inne kolory

19,98

Półka Cusko
3663602763956, biała 
wym. 30 x 23,5 x 3,8 cm 
dostępne inne wymiary i kolory 298

Regał metalowy Rand
5059340214955
wym. 180 x 128 x 40 cm, 5 półek
dostępne inne wymiary

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

Bateria kuchenna Larentia
5059340139227
chrom/czarny

23,98
Pojemnik Kaze 43 l
3663602763154, przeźroczysty 
dostępne inne pojemności
Pokrywa
3663602763246
9,98 zł

478 Zlew Tectonite Orion OID
7612981059866, onyx
wym. 78 x 50 cm
dostępny także kolor orzech

*Klient, kupując cztery dowolne pojemniki z serii Ando, najtańszy otrzyma za 1 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych
od 25.01 do 7.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

19,98
Pojemnik Ando L 20,5 l
5059340373232
szary, dostępne inne kolory 
i pojemności 

za 1 zł*
czwarty 
pojemnik  
z serii Ando

modułowy system
– możliwość 
rozbudowania

ukryte mocowania  
– półka tworzy spójną  
całość ze ścianą

łatwy  
montaż na nity

możliwość 
umieszczania  

opisów  
w uchwycie

elastyczna 
wylewka

wodoodporny

 supercienki – tylko 1,2 cm

odporny na ścieranie, 
uderzenia, zarysowania 

i wysokie temperatury

syfon w komplecie

https://www.castorama.pl/result/?q=3663602763154%203663602763246
https://www.castorama.pl/pojemnik-techniczny-goodhome-ando-l-20-5-l-szary-id-1151258.html
https://www.castorama.pl/regal-metalowy-goodhome-rand-180-x-128-x-40-cm-5-polek-300-kg-id-1152271.html
https://www.castorama.pl/polka-dekoracyjna-form-cusko-38-x-235-x-300-mm-biala-id-1084874.html
https://www.castorama.pl/bateria-zlewozmywakowa-cooke-lewis-larentia-ruchoma-wylewka-chrom-id-1153471.html
https://www.castorama.pl/blat-kompaktowy-marmor-12-mm-dark-grey-id-1158418.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340139081
https://www.castorama.pl/zlewozmywak-tectonite-franke-orion-oid-611-78-1-komorowy-z-ociekaczem-onyx-id-84236.html
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Ceny przekreślone to najniższe ceny  
w okresie 30 dni przed 25.01.2023 r.

1

2

358

19,98

208

49,98
298

358

Oferta limitowana

318

Zestaw malarski Hardy z kuwetą  
do farb emulsyjnych**
5905061057961 

98,98
Farba Magnat Ultra Matt 
śnieżnobiała 10 l
5903973142867
9,90 zł/l 

86,98
1  Farba kolorowa Beckers Väggfärg Colour 2,5 l

5902829022131, 50 kolorów 34,79 zł/l
5902829022049, 5 l, 20 kolorów
168 zł/opak. 33,60 zł/l 

2  Farba kolorowa Beckers Väggfärg Élite 2,5 l
7311237119209, 20 kolorów 
86,98 zł/opak. 34,79 zł/l

*Przy zakupie min. 5 l farb kolorowych Beckers Väggfärg Colour, Väggfärg Élite otrzymasz 25 zł  
na kartę podarunkową. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 25.01 do 7.02.2023 r. 
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl 
**Zestaw zawiera: wałek duży z rączką, wałek mały z rączką, pędzel oraz kuwetę.

*Przy zakupie zestawu narzędzi 216 elementów Vorel zestaw wkrętaków 50 szt. Vorel otrzymasz za 1 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 25.01 do 7.02.2023 r.
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
**Przy zakupie odkurzacza WD 3 S Premium inox worki flizelinowe WD2-WD3 4 szt. Kärcher otrzymasz za 1 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 25.01 do 7.02.2023 r.
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

25 zł
na kartę 
przy zakupie 
min. 5 l*

Odkurzacz WD 3 S Premium inox
4054278656106
moc 1000 W, poj. 17 l
do pracy na mokro i sucho
Worki flizelinowe WD2-WD3 4 szt.
4054278777689  
54,98 zł/opak.

Zestaw narzędzi  
216 elementów
5906083587009
nasadki długie i krótkie 
1/4”, 3/8”, 1/2”
Zestaw wkrętaków 50 szt.
5906083054860 79,98 zł

Młotowiertarka SDS-Plus  
5036581089917    
moc 1250 W, 0-930 obr./min, 0-4500 udr./min 
energia uderzenia 4,5 J

Szlifierka kątowa  
0088381808552
moc 720 W, 11 000 obr./min, śr. tarczy 125 mm 
tarcza w komplecie

Farba kolorowa Dekoral  
Voice of Color 2,5 l
5904000030928, 50 kolorów
19,99 zł/l
5904000031437, 5 l, 20 kolorów
89,98 zł/opak. 18 zł/l

za 1 zł*
zestaw 
wkrętaków 
50 szt.

za 1 zł**
worki 
flizelinowe  
4 szt.

funkcja  
dmuchawy

+ 5 szt.
akcesoriów

zbiornik 
ze stali 

nierdzewnej

https://www.castorama.pl/result/?q=5902829022131%205902829022049%207311237119209
https://www.castorama.pl/zestaw-malarski-hardy-z-kuweta-do-farb-emulsyjnych-id-24802.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5904000030928%205904000031437
https://www.castorama.pl/farba-magnat-ultra-matt-snieznobiala-10-l-id-1122979.html
https://www.castorama.pl/szlifierka-katowa-makita-125-mm-720-w-id-1009394.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5906083587009%205906083054860
https://www.castorama.pl/mlotowiertarka-macallister-sds-plus-1250-w-id-1123938.html
https://www.castorama.pl/result/?q=4054278656106%204054278777689
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Ceny przekreślone to najniższe ceny w okresie 30 dni przed 25.01.2023 r.

35,48

34,98
48,98/szt.
Płyta budowlana Ultrament
4002019875224
wym. 60 x 120 x 1 cm, opak. 0,72 m2 68,03 zł/m2

49,98/m2

Płyta OSB 3 SwissKrono frezowana
5901940265755
wym. 18 x 675 x 2500 mm 84,34 zł/szt. 
Płyta OSB 3 SwissKrono frezowana 
5901940223496
wym. 22 x 675 x 2500 mm 
69,88 zł/m2 117,92 zł/szt.

398
Grzejnik aluminiowy Premium White 10 elementów
5907571780865, kolor biały
wym. 80,5 x 57,2 cm, moc 1114 W, podłączenie boczne 
dostępny także kolor antracytowy
5907571780902 568 zł

54,98

Gładź gotowa 
Goldband Finish 
28 kg
5901793357331
gr. warstwy do 2 mm 
zużycie 1,5 kg/m²/mm
1,96 zł/kg

Wylewka cementowa samopoziomująca 417 25 kg
5907418024411  
gr. warstwy 2-50 mm, zużycie 15 kg/m²/cm  
1,42 zł/kg

lat
gwara ncji

lat

gwara ncji

*Przy zakupie aparatury modułowej i rozdzielnic modułowych za łączną kwotę minimum 40 zł Klient otrzyma rabat w wysokości 15%. 
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 25.01 do 7.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Wyłącznik  
nadprądowy HN-B16
9010238063051 

998
Grzejnik dekoracyjny Faringdon
5059340623641, kolor czarny
5059340623665, kolor biały
wym. 180 x 60,8 cm, moc 1794 W 
dostępne inne wymiary

1398

Rozdzielnica natynkowa Elegant
5902431692104
1 x 12 modułów, IP40
listwy przyłączeniowe N, PE
szyna TH-359,98

60 cm

wzmocniona włóknami
wejście
po 3 h

do nakładania wałkiem

łatwa w obróbce

podwójny panel

podłączenie  
centralne

15% 

na zakup aparatury 
modułowej i rozdzielnic 
modułowych  
za min. 40 zł*

https://www.castorama.pl/result/?q=5907571780865%205907571780902
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340623641%205059340623665
https://www.castorama.pl/result/?q=9010238063051%205902431692104
https://www.castorama.pl/wylewka-samopoziomujaca-kreisel-417-szybkowiazaca-25-kg-id-1154242.html
https://www.castorama.pl/gladz-gotowa-knauf-goldband-finish-28-kg-id-1150683.html
https://www.castorama.pl/plyta-budowlana-ultrament-120-x-60-cm-x-10-mm-id-44533.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5901940265755%205901940223496
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Ceny przekreślone to najniższe ceny w okresie 30 dni przed 25.01.2023 r.

35,48

34,98
48,98/szt.
Płyta budowlana Ultrament
4002019875224
wym. 60 x 120 x 1 cm, opak. 0,72 m2 68,03 zł/m2

49,98/m2

Płyta OSB 3 SwissKrono frezowana
5901940265755
wym. 18 x 675 x 2500 mm 84,34 zł/szt. 
Płyta OSB 3 SwissKrono frezowana 
5901940223496
wym. 22 x 675 x 2500 mm 
69,88 zł/m2 117,92 zł/szt.

398
Grzejnik aluminiowy Premium White 10 elementów
5907571780865, kolor biały
wym. 80,5 x 57,2 cm, moc 1114 W, podłączenie boczne 
dostępny także kolor antracytowy
5907571780902 568 zł

54,98

Gładź gotowa 
Goldband Finish 
28 kg
5901793357331
gr. warstwy do 2 mm 
zużycie 1,5 kg/m²/mm
1,96 zł/kg

Wylewka cementowa samopoziomująca 417 25 kg
5907418024411  
gr. warstwy 2-50 mm, zużycie 15 kg/m²/cm  
1,42 zł/kg

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

*Przy zakupie aparatury modułowej i rozdzielnic modułowych za łączną kwotę minimum 40 zł Klient otrzyma rabat w wysokości 15%. 
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 25.01 do 7.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Wyłącznik  
nadprądowy HN-B16
9010238063051 

998
Grzejnik dekoracyjny Faringdon
5059340623641, kolor czarny
5059340623665, kolor biały
wym. 180 x 60,8 cm, moc 1794 W 
dostępne inne wymiary

1398

Rozdzielnica natynkowa Elegant
5902431692104
1 x 12 modułów, IP40
listwy przyłączeniowe N, PE
szyna TH-359,98

60 cm

wzmocniona włóknami
wejście
po 3 h

do nakładania wałkiem

łatwa w obróbce

podwójny panel

podłączenie  
centralne

15% 

na zakup aparatury 
modułowej i rozdzielnic 
modułowych  
za min. 40 zł*

https://www.castorama.pl/result/?q=5907571780865%205907571780902
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340623641%205059340623665
https://www.castorama.pl/result/?q=9010238063051%205902431692104
https://www.castorama.pl/wylewka-samopoziomujaca-kreisel-417-szybkowiazaca-25-kg-id-1154242.html
https://www.castorama.pl/gladz-gotowa-knauf-goldband-finish-28-kg-id-1150683.html
https://www.castorama.pl/plyta-budowlana-ultrament-120-x-60-cm-x-10-mm-id-44533.html
https://www.castorama.pl/result/?q=5901940265755%205901940223496


NIE POZWOLIMY POBIĆ 
NIKOMU 

NASZYCH CEN! 128 zł
rabatu na akumulator 
przy zakupie 
wiertarkowkrętarki*

Oferta limitowana

53,98
Farba biała  
Jedynka 10 l + 10% 
5902829542004
4,91 zł/l

Informacje zawarte w gazetce przedstawiają wybrany asortyment produktów dostępnych w naszych sklepach i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje te zachowują 
swoją ważność od 25.01 do 7.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów określonego produktu. Wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Wzory i kolory produktów mogą różnić się od rzeczywistych. 
Lampy nie zawierają źródła światła w komplecie, chyba że w opisie zawarto inną informację. Sklepy Castorama nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Oferta skierowana jest do Klientów detalicznych.

adresy sklepów na www.castorama.pl

498 Wiertarkowkrętarka  
udarowa GSB 185-Li
4053423230147 
18 V, 1 x 2,0 Ah
Akumulator GBA 18 V, 1 x 2,0 Ah
3165140730440 228 zł

1Dla propozycji kredytu na zakup towarów i  usług „od 7 do 50 rat za 0,5% miesięcznie”, 
oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wskazana wartość 
Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) 11,65% wyliczona została na podstawie 
przykładu reprezentatywnego na dzień 30.09.2022 r.
2Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług „od 3 do 6 rat 0%”, oferowanego przez Santander 
Consumer Bank S.A. z  siedzibą we Wrocławiu, wskazana wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy 
Oprocentowania (RRSO) 0% wyliczona została na podstawie przykładu reprezentatywnego na 
dzień 12.12.2022 r.

Propozycje kredytu dotyczą zakupu dowolnego asortymentu i obowiązują dla umów zawartych 
od 11.01.2023 r. do 7.02.2023 r.

Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Decyzja o przyznaniu 
i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank.

Castorama Polska Sp. z  o.o. występująca w  roli pośrednika kredytowego sporządza i  zawiera 
umowy o kredyt na zakup towarów i usług, udostępnia niezbędne dokumenty i udziela wyjaśnień. 
Szczegóły w sklepach i na castorama.pl.

do 50 rat1

Teraz na wszystko

lub do 6 rat2 RRSO

RRSO 11,65%

bezszczotkowa

walizka

*Kup 1 szt. wiertarkowkrętarki udarowej GSB 185-Li, 1 x 2,0 Ah Bosch, a otrzymasz 128 zł rabatu na 1 szt. akumulatora GBA 18 V, 1 x 2,0 Ah.
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 25.01 do 7.02.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Oferta limitowana

Dotyczy produktów niebędących w stałej ofercie  
Castoramy lub produktów dostępnych w ograniczonej ilości.

Jak to działa?

Nowa bezpłatna forma 
odbioru zamówień.

Złóż zamówienie przez internet, wybierając z ponad   
40 tys. produktów z możliwością odbioru osobistego.

Poczekaj na SMS/e-mail z danymi sklepu, w którym  
czeka Twoje zamówienie, oraz kod PIN/QR niezbędny  
do jego odbioru. 

Udaj się do wskazanego Castomatu, postępuj według instrukcji  
i odbierz swoje zamówienie. Masz na to 48 h. Po tym czasie trafi ono  
do strefy Click & Collect, gdzie oczekuje na odbiór jeszcze przez 5 dni.

Ceny przekreślone to najniższe ceny w okresie  
30 dni przed 25.01.2023 r.

https://www.castorama.pl/farba-emulsyjna-jedynka-snieznobiala-10-l-10-gratis-id-1093271.html
https://www.castorama.pl/result/?q=4053423230147%203165140730440


Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

