
Oferta ważna od 23.03 do 16.04.2022 roku

25 x 25 000 zł
na kuchnię, łazienkę lub ogród
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innych nagród

URODZINOWA
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Bratek 
5059340153544
5902768019070
5907671252101
don. 10 cm

megaokazja

1,48 zł/szt.

Thuja Smaragd 
5907714354588

megaokazja

29,98 zł/szt.
Nawóz uniwersalny  
5 kg + 25% gratis
5904517348615
7,20 zł/kg

megaokazja

44,98 zł

Kora 80 l
5901736009440
0,12 zł/l

megaokazja

9,98 zł

Trawa na tereny 
zacienione  
0,5 kg na 20 m2

3663602947547 
19,96 zł/kg 29,96 zł/kg 

megaokazja

9,98 zł
14,98

Podłoże do iglaków 
Athena 50 l
5901736009303
0,26 zł/l 0,32 zł/l

megaokazja

12,98 zł
15,98

https://www.castorama.pl/result/?q=664036+674377+661298+627827+637591
https://www.castorama.pl/result/?q=637552+663696+630015
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 32 cm

Lanca  
pianowa FJ 6

zł*za

*Kup myjkę ciśnieniową Kärcher K5 indukcyjną, a lancę pianową Kärcher FJ 6 otrzymasz za 1 zł. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych  
i na castorama.pl od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Kupując kosiarkę akumulatorową Erbauer 2 x 18 V 46 cm 2 x 5 Ah, otrzymasz 25% rabatu na wiertarkowkrętarkę Erbauer 18 V bez akumulatora!  
Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

 46 cm

 46 cm

Kosiarka 
elektryczna 
5059340240305
moc znamionowa 
1000 W
poj. kosza 27 l

megaokazja

198 zł

Myjka ciśnieniowa  
K5 indukcyjna
4039784973480
moc 2100 W
maks. ciśnienie 
robocze 145 barów 
przepływ 500 l/godz.  
dł. węża 8 m
pompa aluminiowa
Lanca pianowa FJ 6
4039784855670
system dozowania
61,98 zł 

%
 na wiertarko- 

 wkrętarkę 
Erbauer 18 V bez 

akumulatora*

Stojak z wężem  
i złączkami
3663602891093
śr. 1/2”, dł. 25 m 

megaokazja

148 zł
178

Nożyce spalinowe 
do żywopłotu
5059340124353
moc znamionowa 750 W
poj. skokowa 26 cm3 
dł. ostrza 67 cm  

megaokazja

448 zł
698

Kosiarka spalinowa
z napędem
5059340124414
moc znamionowa 2,2 kW
poj. silnika 139 cm3

megaokazja

798 zł

Kosiarka akumulatorowa
3663602418627
napięcie 36 V (2 x 18 V)
poj. kosza 50 l 
Wiertarkowkrętarka 18 V  
bez akumulatora
3663602799290
0-480/0-1700 obr./min  
298 zł

megaokazja

1598 zł
Myjka ciśnieniowa  
K5 indukcyjna
4039784973480
moc 2100 W
maks. ciśnienie 
robocze 145 barów 
przepływ 500 l/godz. 
Lanca pianowa FJ 6
4039784855670
system  
dozowania
61,98 zł 

zestaw

megaokazja

778 zł

https://www.castorama.pl/stojak-z-wezem-i-zlaczkami-verve-25-m-id-1095146.html
https://www.castorama.pl/nozyce-spalinowe-do-zywoplotu-macallister-24-cm3-55-cm-id-1134195.html
https://www.castorama.pl/result/?f.s_product_code=217960&f.s_product_code=202496
https://www.castorama.pl/result/?q=636395+634212
https://www.castorama.pl/result/?q=630781+214975
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Huśtawka Batz
3663602419464
wym. 194 x 120 cm 
wys. 167 cm
poduszki ozdobne 
sprzedawane  
oddzielnie

megaokazja

398 zł
698

Grill węglowy  
Longley
3663602706717
wym. rusztu 34 x 69,5 cm
wys. grilla 71 cm 

megaokazja

148 zł
228

Grill gazowy 
Otero 3 palniki
5059340139517 
wym. 110 x 57 x 98 cm
pow. grilla 48 x 42 cm

megaokazja

498 zł

Fotel podwieszany  
kokon
5900410755192
wym. 95 x 83 cm 
wys. 194 cm

megaokazja

748 zł
998

https://www.castorama.pl/hustawka-batz-id-1103393.html
https://www.castorama.pl/fotel-podwieszany-jumi-kokon-id-1078167.html
https://www.castorama.pl/result/?q=620731+636750
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Zestaw mebli 
tarasowych Salemo
8711245155357
efekt rattanu, kolor antracyt
w zestawie stół, sofa, 2 fotele 

megaokazja

1198 zł

Zestaw mebli Denia
3663602423966
w zestawie sofa, 2 fotele, stolik
sofa, wym. 73 x 134,8 x 73,2 cm
fotel, wym. 73 x 72,8 x 73,2 cm
stolik, wym. 47 x 90 x 40 cm

megaokazja

1498 zł
1648

megaokazja

zestaw:  
stół + 2 krzesła

366 zł

Stół Virginia
5059340124629
wym. 60 x 60 x 74 cm, akacja 168 zł/szt.
Zestaw 2 krzeseł Virginia
5059340124612
wym. 48 x 38 x 79 cm, akacja 198 zł/zestaw 

Stół Dallas 
3663602936121
wym. 150 x 90 cm 
Fotel Dallas
3663602936138  
wym. 87 x 55,9 x 54,9 cm 
69,98 zł  118 zł 

megaokazja

258 zł
418

https://www.castorama.pl/result/?q=620906+620907
https://www.castorama.pl/result/?q=634412+634411
https://www.castorama.pl/gotowy-zestaw-mebli-tarasowych-keter-salemo-id-1153472.html
https://www.castorama.pl/gotowy-zestaw-mebli-tarasowych-goodhome-denia-akacja-id-1103960.html
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*Przy zakupie wybranych dwóch takich samych lamp solarnych trzecią taką samą lampę solarną otrzymujesz w cenie. Promocja obowiązuje  
w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów produktów. 
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Lampka LED  
solarna wbijana

1  5059340020617 2,98 zł
2  3663602891901 6,98 zł  
3  3663602430902 7,98 zł
4  5059340020624 9,98 zł   
5  5059340020648 9,98 zł  
6  3663602891826 19,98 zł   
7  5059340020730 24,98 zł

megaokazja

2,98 zł

Sztuczna trawa Aruba 
3663602222859, 
3663602235538, szer. 1,33 m
3663602222842, 
3663602235545, szer. 2 m 
3663602222835, 
3663602235552 szer. 4 m

megaokazja

12,98 zł/m2

Podest balkonowy
5057741333039, kolor brązowy 
5057741333022, kolor szary 
wym. 30 x 30 cm  

megaokazja

9,98 zł/szt.

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

megaokazja

37,98 zł/szt.
41,98

Lampy
solarne

+ *

41 3 652 7

https://www.castorama.pl/result/?q=436202+416972+436201+416973+436200+416974
https://www.castorama.pl/result/?q=831165+828231+830225+831147+831166+828276+831167
https://www.castorama.pl/result/?q=635056+635055
https://www.castorama.pl/result/?q=626966+632830+632835
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Impregnat Vidaron  
4,5 l + 11% gratis  
5903973221975 
8 kolorów 16,60 zł/l

megaokazja

82,98 zł/szt.

Płot panelowy  
prosty 
3663602432593
wym. 180 x 180 cm 
rama 25 mm, zielony 

megaokazja

99,98 zł
118 Przęsło Tola 2 

5903427744197
wym. 120 x 200 cm megaokazja

198 zł

Przęsło Brava  
5901891476941 
wym. 120 x 200 cm 
ocynkowane, malowane 
proszkowo, antracyt  

megaokazja

478 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

     Czy wiesz, że... 
przez 10 lat edycji loterii 

urodzinowej  
nasi Klienci wygrali już

525 800  
nagród! 

Obrzeże chodnikowe 
20 x 6 x 100 cm 
5901796603985, szare
5901796603909, czerwone
9,98 zł 14,48 zł
5901796603923, grafit
9,98 zł 14,48 zł

megaokazja

9,98 zł
12,48

Kostka brukowa 
3663602233046
gr. 4 cm, szara
3663602233343
gr. 4 cm, grafitowa
29,98 zł/m2 39,98 zł/m2

3663602233053
gr. 4 cm, czerwona
29,98 zł/m2 39,98 zł/m2

 

megaokazja

29,98 zł/m2

36,98

https://www.castorama.pl/plot-panelowy-prosty-25-mm-180-x-180-cm-id-1110666.html
https://www.castorama.pl/result/?q=747572
https://www.castorama.pl/przeslo-polargos-tola-2-120-x-200-cm-id-1089623.html
https://www.castorama.pl/przeslo-polbram-steel-group-brava-120-x-200-cm-id-1089726.html
https://www.castorama.pl/result/?q=986064+986065+918900
https://www.castorama.pl/result/?q=916603+924182+916605
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*Przy zakupie produktów Sadolin: lakierobejcy Sadolin Extra lub Extreme, impregnatów Sadolin Garden, Classic lub Superbase oraz olejów  
Sadolin Superdeck za min. 200 zł otrzymasz 25 zł zwrotu na kartę podarunkową. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych  
od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w sklepach i na stronie castorama.pl

Mata wiklinowa
5057741397000 
wym. 100 x 300 cm

megaokazja

49,98 zł

Impregnat  
Sadolin  
Garden 9 l
5904078194577
6 kolorów 13,11 zł/l

megaokazja

118 zł

Lakierobejca 
Sadolin Extra 5 l
5904078200612
do 10 lat ochrony 
drewna 
6 kolorów 39,60 zł/l

megaokazja

198 zł

Olej do drewna 
Sadolin Superdeck  
2,5 l 
5903525774027
7 kolorów 67,20 zł/l

megaokazja

168 zł

Mata osłonowa Edera
8004944079049
liście, wym. 100 x 300 cm megaokazja

118 zł
198

Domek 
narzędziowy 
Sputnik
5908283365104
szer. 180 cm, gł. 127 cm  
wys. 210 cm

megaokazja

1298 zł
1598

Domek  
narzędziowy 
metalowy 
3663602734857
szer. 192 cm, gł. 152 cm 
wys. 200 cm 
dostępne także inne 
wymiary

megaokazja

998 zł
1148

za każde 
wydane  
200 zł na 
produkty  
Sadolin*

zł

https://www.castorama.pl/mata-balkonowa-liscie-edera-100-x-300-cm-id-1053028.html
https://www.castorama.pl/result/?q=636555
https://www.castorama.pl/domek-narzedziowy-blooma-metalowy-192-x-152-x-200-cm-id-1095654.html
https://www.castorama.pl/result/?q=748880+726765+726832
https://www.castorama.pl/domek-narz-sputnik-180x127-h210-id-1110507.html


 14 15  

*Przy zakupie produktów Sadolin: lakierobejcy Sadolin Extra lub Extreme, impregnatów Sadolin Garden, Classic lub Superbase oraz olejów  
Sadolin Superdeck za min. 200 zł otrzymasz 25 zł zwrotu na kartę podarunkową. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych  
od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w sklepach i na stronie castorama.pl

Mata wiklinowa
5057741397000 
wym. 100 x 300 cm

megaokazja

49,98 zł

Impregnat  
Sadolin  
Garden 9 l
5904078194577
6 kolorów 13,11 zł/l

megaokazja

118 zł

Lakierobejca 
Sadolin Extra 5 l
5904078200612
do 10 lat ochrony 
drewna 
6 kolorów 39,60 zł/l

megaokazja

198 zł

Olej do drewna 
Sadolin Superdeck  
2,5 l 
5903525774027
7 kolorów 67,20 zł/l

megaokazja

168 zł

Mata osłonowa Edera
8004944079049
liście, wym. 100 x 300 cm megaokazja

118 zł
198

Domek 
narzędziowy 
Sputnik
5908283365104
szer. 180 cm, gł. 127 cm  
wys. 210 cm

megaokazja

1298 zł
1598

Domek  
narzędziowy 
metalowy 
3663602734857
szer. 192 cm, gł. 152 cm 
wys. 200 cm 
dostępne także inne 
wymiary

megaokazja

998 zł
1148

za każde 
wydane  
200 zł na 
produkty  
Sadolin*

zł

https://www.castorama.pl/mata-balkonowa-liscie-edera-100-x-300-cm-id-1053028.html
https://www.castorama.pl/result/?q=636555
https://www.castorama.pl/domek-narzedziowy-blooma-metalowy-192-x-152-x-200-cm-id-1095654.html
https://www.castorama.pl/result/?q=748880+726765+726832
https://www.castorama.pl/domek-narz-sputnik-180x127-h210-id-1110507.html
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Deska trójwarstwowa 
Dąb Advance
5906737978702
wym. 14 x 130 x 1092 mm 
1 lamela, lakier
opak. 0,99 m2 112,86 zł/opak. 

megaokazja

114 zł/m2

Panel podłogowy  
Dąb Queensland 
5907555420718 
AC5, gr. 8 mm
opak. 2,22 m2 
71 zł/opak.

megaokazja

31,98 zł/m2

Panel podłogowy 
wodoodporny Dąb 
Livorno
4003992586046
AC5, gr. 8 mm, 4 V-fuga
opak. 1,973 m2 94,66 zł/opak.

megaokazja

47,98 zł/m2

Panel podłogowy  
Dąb Sundance
5907555420015
AC6, gr. 10 mm, 4 V-fuga
szer. deski 242 mm
opak. 1,87 m2 93,46 zł/opak.

megaokazja

49,98 zł/m2

Panel podłogowy 
Dąb Toledo
5907555422774
AC4, gr. 8 mm 
4 V-fuga 
opak. 2,22 m2 66,56 zł/opak.

megaokazja

29,98 zł/m²

Panel winylowy SPC 
Dąb Magdeburg 
5905167844021
wym. 180 x 1220 mm  
gr. 4 mm, click
opak. 2,196 m2 153,68 zł/opak.
197,60 zł/opak.

megaokazja

69,98 zł/m2

89,98

https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-toledo-ac4-2-22-m2-id-1146427.html
https://www.castorama.pl/panel-podl-dab-queensland-2-22-id-1125847.html
https://www.castorama.pl/result/?q=326849
https://www.castorama.pl/result/?q=323394+326493+323404
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*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki. 
*Kupując dowolny komplet skrzydła drzwiowego wewnętrznego oraz ościeżnicy regulowanej, otrzymasz 25% rabatu na ościeżnice  
regulowane. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

na ościeżnice 
regulowane**%-

Oczka okrągłe Caius 3 szt. 
3663602804529 
3 x GU10, 3 x 345 lm 
kolory: chrom, nikiel, biały 
14,99 zł/szt. 18,33 zł/szt.

megaokazja

44,98 zł/opak.
54,98

Lampa wisząca Ghlin  
4 x E27 
5059340096643 
czarny mat, dostępne  
inne elementy serii 

megaokazja

99,98 zł
168

Skrzydło  
drzwiowe  
Olga* 
5902659251022

megaokazja

208 zł
268

Skrzydło  
drzwiowe  
Trame*
5907539356231

megaokazja

318 zł
418

Skrzydło  
drzwiowe  
Toreno*
5902398978433

megaokazja

338 zł
Żarówka LED Philips 3 szt. 
8718699775490
A60 E27 806 lm
8,33 zł/szt. 9,99 zł/szt.
dostępna również w opcji 1521 lm 
8718699694920 
34,98 zł/opak. 39,98 zł/opak.
11,66 zł/szt. 13,33 zł/szt.

megaokazja

24,98 zł/opak.
29,98

https://www.castorama.pl/lampa-wiszaca-ghlin-4-punktowa-e27-czarna-matowa-id-1131835.html
https://www.castorama.pl/oczka-okragle-colours-caius-gu10-nikiel-3-szt-id-1068151.html
https://www.castorama.pl/result/?q=832206+831771
https://www.castorama.pl/result/?q=925036+929424+926525


 18 19  

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki. 
*Kupując dowolny komplet skrzydła drzwiowego wewnętrznego oraz ościeżnicy regulowanej, otrzymasz 25% rabatu na ościeżnice  
regulowane. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

na ościeżnice 
regulowane**%-

Oczka okrągłe Caius 3 szt. 
3663602804529 
3 x GU10, 3 x 345 lm 
kolory: chrom, nikiel, biały 
14,99 zł/szt. 18,33 zł/szt.

megaokazja

44,98 zł/opak.
54,98

Lampa wisząca Ghlin  
4 x E27 
5059340096643 
czarny mat, dostępne  
inne elementy serii 

megaokazja

99,98 zł
168

Skrzydło  
drzwiowe  
Olga* 
5902659251022

megaokazja

208 zł
268

Skrzydło  
drzwiowe  
Trame*
5907539356231

megaokazja

318 zł
418

Skrzydło  
drzwiowe  
Toreno*
5902398978433

megaokazja

338 zł
Żarówka LED Philips 3 szt. 
8718699775490
A60 E27 806 lm
8,33 zł/szt. 9,99 zł/szt.
dostępna również w opcji 1521 lm 
8718699694920 
34,98 zł/opak. 39,98 zł/opak.
11,66 zł/szt. 13,33 zł/szt.

megaokazja

24,98 zł/opak.
29,98

https://www.castorama.pl/lampa-wiszaca-ghlin-4-punktowa-e27-czarna-matowa-id-1131835.html
https://www.castorama.pl/oczka-okragle-colours-caius-gu10-nikiel-3-szt-id-1068151.html
https://www.castorama.pl/result/?q=832206+831771
https://www.castorama.pl/result/?q=925036+929424+926525


 20 21  

zł
w zestawie 

oszczędzasz*

*Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

lat

g
w

aran cji na m
is

kę

Kompakt WC 
Karista 
5057741298154
z deską 

megaokazja

198 zł

Bateria  
umywalkowa  
Blend
4059625316214 
dostępne inne elementy serii

megaokazja

248 zł

lat

gwara ncji

Kabina prysznicowa  
5-kątna Ezili
5059340159638
wym. 90 x 90 x 195 cm
dostępne inne wymiary  
i kształty

megaokazja

898 zł
1088

lat

gwara ncji

Kolumna 
prysznicowa  
Vitalio Start 250
4005176580642 
z baterią 
termostatyczną

megaokazja

1048 zł

lat

gwara ncji

Szafka podumywalkowa 
Aruna 60 cm 
5059340162027
biała, wym. 60 x 55 x 45 cm 198 zł 
Umywalka ceramiczna Aruna 60 cm
5059340150024 168 zł 

zestaw

megaokazja

296 zł

Miska WC Bravia
5901912886452
498 zł

Stelaż  
podtynkowy 
WC Solido 3 w 1
4005176913969
548 zł

zestaw

megaokazja

848 zł
w zestawie 

oszczędzasz*

zł

lat

g
w

arancji na ste
la

ż

https://www.castorama.pl/result/?q=523123+523127
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-karista-id-1127657.html
https://www.castorama.pl/result/?q=524731+536816
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-hansgrohe-blend-m-z-korkiem-automatycznym-id-1148718.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-pieciokatna-goodhome-ezili-90-x-90-cm-chrom-transparentna-id-1137519.html
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-grohe-vitalio-start-250-chrom-id-1130672.html
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*Przy zakupie 1 opak. farby kolorowej GoodHome Premium Ściany i Sufity 2,5 l lub 5 l otrzymasz 50% rabatu na drugie opakowanie o tej samej pojemności 2,5 l lub 5 l.  
Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie  
w sklepach i na castorama.pl **Przy zakupie min. 5 l farby kolorowej Magnat Ceramic otrzymasz 25 zł zwrotu na kartę podarunkową. Promocja obowiązuje wyłącznie  
w sklepach stacjonarnych Castorama od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

%
na drugie 

opakowanie*

zł
na kartę

przy zakupie
5 l farby**

gratis  
z okazji  

25-lecia

%Farba biała Śnieżka  
Pearl White 9 l 
+ 25% gratis 
5903973224280 
4,89 zł/l

megaokazja

54,98 zł

Farba kolorowa  
Magnat Ceramic 2,5 l 
5903973220008 
31,99 zł/l
5903973153412, 5 l 
158 zł/opak. 31,60 zł/l

megaokazja

79,98 zł/opak.

Farba GoodHome  
Premium Ściany  
i Sufity 2,5 l
3663602404668
23,99 zł/l
3663602413172, 5 l 
94,98 zł/opak. 19 zł/l

megaokazja

59,98 zł/opak.

Gres Poupia 
5059340349299, kolor brown
5059340349282, kolor dark 
brown 
5059340349305, kolor light 
beige 
wym. 20 x 60 cm 
opak. 1,44 m2  57,57 zł/opak. 
76,29 zł/opak.

megaokazja

39,98 zł/m2

52,98

Gres polerowany  
Mavros  
5907180135322, kolor bianco
5907180130594, kolor nero 
wym. 60 x 60 cm
opak. 1,44 m2 143,97 zł/opak. 
169,92 zł/opak. 
dostępny także
Gres Mavros 
5907180112583, kolor bianco 
lapato opak. 1,44 m2 
128 zł/m2 184,32 zł/opak.

megaokazja

99,98 zł/m2

118

Gres Sepia 
5903313323437, kolor grigio
wym. 60 x 120 cm, opak. 1,43 m2 
85,77 zł/opak. 135,82 zł/opak.
5903313323413, kolor grafit

megaokazja

59,98 zł/m2

94,98

https://www.castorama.pl/result/?q=748746
https://www.castorama.pl/result/?q=746888+746696
https://www.castorama.pl/result/?q=744441+744605
https://www.castorama.pl/result/?q=419272+419271+419270
https://www.castorama.pl/result/?q=418882+418883
https://www.castorama.pl/result/?q=416918+415765+418910
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Elementy wchodzące 
w skład zestawu 
podstawowego

80 cm 60 cm 40 cm

80 cm 60 cm 40 cm

25 kolekcji 
frontów  

do wyboru

*20% zniżki na drugi tańszy produkt lub 40% zniżki na trzeci najtańszy produkt. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl  
od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl.

*Cena za zestaw podstawowy. Cena zawiera korpusy, fronty oraz zawiasy. Cena nie zawiera uchwytów. 
**Promocja dotyczy transportu powyżej 100 kg. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do 
wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Blat kuchenny 
drewniany Dąb 
Kava 
3663602635437
wym. 300 x 62 x 2,6 cm

megaokazja

598 zł
658

Bateria kuchenna Zorba 
5902194976930
czarna, dostępne
także kolory szary i beżowy

megaokazja

128 zł/szt.

Okap kominowy
Bamia szklany 
czarny
3663602434313
szer. 90 cm 

megaokazja

1698 zł

lat

gwara ncji

lat
gwara ncji

lat

gwara ncji

za transport z wniesieniem przy 
realizacji projektu kuchennego**zł

na drugi 
%-

produkt AGD
z serii Bamia*

na trzeci
%-

Zlew granitowy
Gracia z baterią
5901986901402 czarny 
wym. 58 x 44 cm
dostępny także beżowy
5901986901396

megaokazja

348 zł
zestaw podstawowy*

megaokazja

1193 zł

Kuchnia modułowa 
Chia szary 
dąb/jasny dąb

https://www.castorama.pl/okap-kominowy-goodhome-bamia-szklany-czarny-id-1132721.html
https://www.castorama.pl/bateria-zlewozmywakowa-ferro-zorba-z-elastyczna-wylewka-czarna-id-1115713.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522403+522404
https://www.castorama.pl/blat-drewniany-goodhome-kava-62-x-2-6-x-300-cm-dab-id-1115781.html
https://www.castorama.pl/zestaw-modulowych-mebli-kuchennych-chia-szary-dab-1-8-m-id-1143927.html
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drewniany Dąb 
Kava 
3663602635437
wym. 300 x 62 x 2,6 cm

megaokazja

598 zł
658

Bateria kuchenna Zorba 
5902194976930
czarna, dostępne
także kolory szary i beżowy

megaokazja

128 zł/szt.

Okap kominowy
Bamia szklany 
czarny
3663602434313
szer. 90 cm 

megaokazja

1698 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

za transport z wniesieniem przy 
realizacji projektu kuchennego**zł

na drugi 
%-

produkt AGD
z serii Bamia*

na trzeci
%-

Zlew granitowy
Gracia z baterią
5901986901402 czarny 
wym. 58 x 44 cm
dostępny także beżowy
5901986901396

megaokazja

348 zł
zestaw podstawowy*

megaokazja

1193 zł

Kuchnia modułowa 
Chia szary 
dąb/jasny dąb

https://www.castorama.pl/okap-kominowy-goodhome-bamia-szklany-czarny-id-1132721.html
https://www.castorama.pl/bateria-zlewozmywakowa-ferro-zorba-z-elastyczna-wylewka-czarna-id-1115713.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522403+522404
https://www.castorama.pl/blat-drewniany-goodhome-kava-62-x-2-6-x-300-cm-dab-id-1115781.html
https://www.castorama.pl/zestaw-modulowych-mebli-kuchennych-chia-szary-dab-1-8-m-id-1143927.html


 26 27  

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Roleta Halo 
3663602985501
wym. 37 x 180 cm
dostępne różne kolory 
i wymiary

megaokazja

21,98 zł
28,48

Pojemnik Kaze 43 l 
3663602763154
przezroczysty, dostępne inne pojemności 
Pokrywa 
3663602763246, wym. 59 x 39,5 x 2 cm 9,48 zł 
dostępne inne wymiary

megaokazja

21,98 zł

Dywan Flox 
3700989514228
wym. 60 x 90 cm
dostępne 
różne wzory  
i wymiary

megaokazja

49,98 zł

Karnisz pojedynczy  
Anafi  
5059340223988, cylinder
5059340224046, stożek
śr. 19 mm, dł. 160 cm, biały mat 
dostępny także w kolorze 
czarnym

megaokazja

54,98 zł/szt.

lat

gwara ncji

na meble Atomia  
przy zakupie za min. 1500 zł*%-

zestaw z wyposażeniem

megaokazja

1242 zł

Zestaw garderoba 
Atomia  
187,5 x 150 cm  
dąb szary

https://www.castorama.pl/result/?q=122622+122628
https://www.castorama.pl/roleta-colours-halo-37-x-180-cm-biala-id-1053359.html
https://www.castorama.pl/dywan-flox-60-x-90-cm-wzor-antracyt-id-1147138.html
https://www.castorama.pl/result/?q=120762+120769
https://www.castorama.pl/zestaw-garderoba-atomia-187-5-x-150-cm-dab-szary-id-1137033.html


 26 27  

*Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Roleta Halo 
3663602985501
wym. 37 x 180 cm
dostępne różne kolory 
i wymiary

megaokazja

21,98 zł
28,48

Pojemnik Kaze 43 l 
3663602763154
przezroczysty, dostępne inne pojemności 
Pokrywa 
3663602763246, wym. 59 x 39,5 x 2 cm 9,48 zł 
dostępne inne wymiary

megaokazja

21,98 zł

Dywan Flox 
3700989514228
wym. 60 x 90 cm
dostępne 
różne wzory  
i wymiary

megaokazja

49,98 zł

Karnisz pojedynczy  
Anafi  
5059340223988, cylinder
5059340224046, stożek
śr. 19 mm, dł. 160 cm, biały mat 
dostępny także w kolorze 
czarnym

megaokazja

54,98 zł/szt.

lat

gwara ncji

na meble Atomia  
przy zakupie za min. 1500 zł*%-

zestaw z wyposażeniem

megaokazja

1242 zł

Zestaw garderoba 
Atomia  
187,5 x 150 cm  
dąb szary

https://www.castorama.pl/result/?q=122622+122628
https://www.castorama.pl/roleta-colours-halo-37-x-180-cm-biala-id-1053359.html
https://www.castorama.pl/dywan-flox-60-x-90-cm-wzor-antracyt-id-1147138.html
https://www.castorama.pl/result/?q=120762+120769
https://www.castorama.pl/zestaw-garderoba-atomia-187-5-x-150-cm-dab-szary-id-1137033.html


 28 29  

zł
oszczędzasz*

*Kup odkurzacz warsztatowy MacAllister 30 l wraz ze szlifierką do gipsu MacAllister za 698 zł. Oszczędzasz 178 zł.  
Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl    

**Kup ukośnicę z posuwem MacAllister wraz ze stołem do ukośnicy MacAllister za 648 zł. Oszczędzasz 248 zł.  
Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Młotowiertarka SDS+
3663602784364
energia udaru 3 J

megaokazja

298 zł
398

Szlifierka kątowa 
GWS 750 S 125 mm
3165140938068
regulacja prędkości 
brak tarczy w zestawie

megaokazja

268  zł

Wiertarkowkrętarka  
LXT 18 V, 1,5 Ah  
0088381865616
0-400/0-1300 obr./min
maks. moment obrotowy 42 Nm 

megaokazja

358  zł

Zestaw kluczy  
100 elementów
5907558463224
1/2” 1/4” 

megaokazja

248  zł

lata

gwara ncji

Odkurzacz 
warsztatowy 30 l
5059340106175
moc 1400 W 378 zł
Szlifierka do gipsu 
3663602628354
moc 600 W 498 zł

zestaw

megaokazja

698 zł

Ukośnica 
z posuwem
5036581089887
moc 1500 W 548 zł  
Stół do ukośnicy 
150 kg
3663602628231 348 zł 

zestaw

megaokazja

648 zł

zł
oszczędzasz**

Już jest!
Przewodnik Techniczny 

z bogatą ofertą 
narzędzi, materiałów

i akcesoriów do budowy 
i remontu.

https://www.castorama.pl/result/?q=217296+214949+216966
https://www.castorama.pl/result/?q=217780
https://www.castorama.pl/result/?q=216941+214989
https://www.castorama.pl/result/?q=216056+214888
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*Kupując 32 szt. płyty gipsowej GKB wym. 12,5 x 1200 x 2000 mm, otrzymasz zwrot 25 zł na kartę podarunkową.  
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl 

*Kupując 25 opak. betonu Baumit 25 kg, otrzymasz zwrot 30 zł na kartę podarunkową. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych  
od 23.03 do 16.04.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl 

zł
na kartę

przy zakupie 
25 opak.*

zł
na kartę

przy zakupie  
32 szt.*

Beton B25 25 kg 
5907534260465
0,44 zł/kg

megaokazja

10,98 zł/opak.

Płyta gipsowa GKB
5907651690879
wym. 12,5 x 1200 x 2000 mm
7,49 zł/m2

 

megaokazja

17,98 zł/szt.

Drzwi zewnętrzne 
Kaukaz 
5902115537097
kolor antracyt 
szer. 90 cm 
gr. skrzydła 72 mm 

megaokazja

1498 zł

Brama garażowa segmentowa
4005954714917
wym. 2,5 x 2,125 m, model L z panelami  
o gr. 42 mm i napędem Isomatic oraz 
z 2 pilotami

megaokazja

1898 zł
2198

Gont karpiówka
5903874206620

opak. 3 m2 53,94 zł/opak. megaokazja

17,98 zł/m2

Gotowa gładź 
szpachlowa  
Śmig A-2 20 kg 
5900508013203
2,32 zł/kg 2,70 zł/kg

megaokazja

46,48 zł
53,98

https://www.castorama.pl/gont-nexler-karpiowka-80-cm-grafitowy-3-m2-id-1144988.html
https://www.castorama.pl/zaprawa-betonowa-baumit-beton-b25-25-kg-id-1002296.html
https://www.castorama.pl/gotowa-gladz-szpachlowa-smig-a-2-20-kg-biala-id-1113033.html
https://www.castorama.pl/result/?q=945187
https://www.castorama.pl/result/?q=930460
https://www.castorama.pl/brama-garazowa-segmentowa-2500-x-2125-mm-braz-l-z-napedem-isomatic-id-1034604.html
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51 cm

BONUSOWA SZANSA NA NAGRODY
Pobierz swój kod na telefon  po wypełnieniu formularza,  

przyjdź do sklepu Castorama i weź udział w naszej loterii

Zapraszamy od 23 marca

25 000
nagród do wygrania!

Dla kredytu na zakup towarów i usług od 3 do 25 rat 0%, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu, wyliczenia dla przykładu reprezentatywnego na dzień 21.02.2022 r.: Rzeczywista 
Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0%; cena towaru 1000 zł; stała stopa oprocentowania kredytu 0%; 
całkowita kwota kredytu 1000 zł; całkowita kwota do zapłaty 1000 zł; całkowity koszt kredytu 0 zł; czas 
obowiązywania umowy: 10 mies., wysokość 10 równych rat miesięcznych wynosi 100 zł. Propozycja dotyczy 
kredytu na kwotę min. 1000 zł i obowiązuje dla umów zawartych od dnia 23.03.2022 r. do dnia 16.04.2022 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.

na  Urodziny

Do  rat 0%

Panel 
ogrodzeniowy
3663602730125
wym. 153 x 250 cm
oczko 7,5 x 20 cm
antracytowy
gr. drutu 3,1 mm

megaokazja

37,98 zł

Kosiarka spalinowa 
z napędem 
5059340124384 
moc znamionowa 2,75 kW
poj. silnika 166 cm3

megaokazja

998 zł

RRSO

Na cały asortyment,
przy zakupie za min. 1000 zł

Liczba kodów ograniczona

https://www.castorama.pl/panel-ogrodzeniowy-153-x-250-cm-oczko-7-5-x-20-cm-ocynk-antracyt-id-1093037.html
https://www.castorama.pl/result/?q=634213
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51 cm

BONUSOWA SZANSA NA NAGRODY
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