
Oferta ważna od 
22.06 do 3.07.2022 

roku

Oferta ważna od 17.10 do 30.10.2022 roku

25mega
okazji

na

megaokazja

44,98 zł/m2
Gres Boxwood
5059340372235, brown
5059340372228, grey
wym. 18,5 x 59,8 cm 
opak. 1 m2 44,98 zł/opak.
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https://www.castorama.pl/result/?q=419262+419261
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Karnisz pojedynczy Tiago
5907550574652, czarny/złoty
śr. 19 mm, dł. 160 cm 
dostępne inne wymiary  
oraz wariant podwójny

*-20% na wszystkie karnisze. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 17.10 do 30.10.2022 r.  lub do wyczerpania 
zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepie i na castorama.pl

megaokazja

67,98 zł
83,98

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

megaokazja

26,98 zł

Panel podłogowy
9007022565099, Dąb Murom
9007022565068, Dąb Predaia 
AC4, gr. 8 mm
opak. 1,9948 m2 65,79 zł/opak.

megaokazja

32,98 zł/m2

Panel podłogowy Malawi
5907555423573
AC5, gr. 8 mm, 4V-fuga
opak. 2,49 m² 124,45 zł/opak.  

megaokazja

49,98 zł/m2

na wszystkie 
karnisze*

https://www.castorama.pl/result/?q=5063022023650
https://www.castorama.pl/result/?q=5907550574652
https://www.castorama.pl/result/?q=327701+327700+327065
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*Przy zakupie 1 opak. wielopaku żarówek Osram GU10 otrzymasz 50% rabatu na drugi wielopak. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych 
i na castorama.pl od 17.10 do 30.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Cena skrzydła drzwiowego nie zawiera klamki.

Wielopak żarówek LED GU10 6 szt.
4058075791749, barwa ciepła 2700 K
4058075791763, barwa neutralna 4000 K 
350 lm
8,33 zł/szt.
Cena regularna pojedynczej żarówki 16,98 zł

megaokazja

49,98 zł

Lamel Slim  
5 elementów 
5907762314930 
hazelnut/black
5907762314954
urban/black
wym. 265 x 24,6 x 3 cm

megaokazja

118 zł

Lampa wisząca Agiou
5059340487472
1 x E27, dostępny kolor czarny oraz inne 
elementy serii 

megaokazja

198 zł
248

Skrzydło drzwiowe Toreno 
z czarnymi szybkami*
5900378201328

megaokazja

398 zł
518

na drugi 
wielopak*

https://www.castorama.pl/result/?q=834786+834787
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340487472
https://www.castorama.pl/result/?q=5900378201328
https://www.castorama.pl/result/?q=327669+327667
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trzeci
produkt

z serii Kaze

zł*za

*Kupując trzy produkty z serii Kaze, klient zapłaci za najtańszy tylko 1 zł. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl  
od 17.10 do 30.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Farba kolorowa 
Magnat #kolorLove 
2,5 l
5903973225409
40 kolorów
23,99 zł/l

megaokazja

59,98 zł

Farba biała 
Dekoral  
Ściany i Sufity 10 l  
+ 20% gratis
5904000030492
5,42 zł/l

megaokazja

64,98 zł

Pojemnik Form Kaze L  
43 l
3663602763154
3663602763246, pokrywa 6,98 zł  

megaokazja

23,98 zł
33,98

lat

gwara ncji

Zlew Kort z baterią chrom
5902767629898

megaokazja

318 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=749147+741784
https://www.castorama.pl/result/?q=120762+120769
https://www.castorama.pl/result/?q=5902767629898
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w zestawie 
oszczędzasz*

zł
w zestawie 

oszczędzasz*

zł

*Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 17.10 do 30.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

*Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 17.10 do 30.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl  
**Brak baterii w zestawie

Szafka  
podumywalkowa
Line 60 cm
5906365427436 
568 zł
Umywalka  
ceramiczna
Nira 60 cm**
3663602933106 
298 zł

zestaw

megaokazja

646 zł

Miska WC Tucana 
5901912884533
498 zł

Stelaż WC Active One
8433290968712
przycisk czarny 648 zł 

zestaw

megaokazja

996 zł

Kolumna 
prysznicowa
5059340578088 

megaokazja

198 zł

Kompakt WC Paros 
5902115795749

megaokazja

388 zł

lat

gwara ncji

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=5059340578088
https://www.castorama.pl/result/?q=526670+509980
https://www.castorama.pl/result/?q=525048+526723+525920
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*Kup szlifierkę kątową GWS, a zestaw tarcz do metalu 5 szt. otrzymasz w cenie zestawu. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych  
i na castorama.pl od 17.10 do 30.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

5 szt. tarcz 
do metalu 
w cenie*

Szlifierka kątowa GWS
3165140938068
moc 750 W, śr. tarczy 125 mm
Zestaw tarcz do metalu, 5 szt.
3663602811701
śr. tarczy 125 mm 14,98 zł

zestaw

megaokazja

258 zł

Wiertarkowkrętarka 
bezszczotkowa
5035048664957
18 V, 2 x 1,5 Ah

megaokazja

558 zł

Odkurzacz  
WD3 Ekstra
4039784661219 
moc 1400 W

megaokazja

298 zł

Pilarka stołowa
5059340270050
moc 1500 W 
śr. tarczy 245 mm

megaokazja

698 zł
748

https://www.castorama.pl/result/?q=217296+212722+216808
https://www.castorama.pl/result/?q=4039784661219
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340270050


 10 11  

*Kup szlifierkę kątową GWS, a zestaw tarcz do metalu 5 szt. otrzymasz w cenie zestawu. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych  
i na castorama.pl od 17.10 do 30.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

5 szt. tarcz 
do metalu 
w cenie*

Szlifierka kątowa GWS
3165140938068
moc 750 W, śr. tarczy 125 mm
Zestaw tarcz do metalu, 5 szt.
3663602811701
śr. tarczy 125 mm 14,98 zł

zestaw

megaokazja

258 zł

Wiertarkowkrętarka 
bezszczotkowa
5035048664957
18 V, 2 x 1,5 Ah

megaokazja

558 zł

Odkurzacz  
WD3 Ekstra
4039784661219 
moc 1400 W

megaokazja

298 zł

Pilarka stołowa
5059340270050
moc 1500 W 
śr. tarczy 245 mm

megaokazja

698 zł
748

https://www.castorama.pl/result/?q=217296+212722+216808
https://www.castorama.pl/result/?q=4039784661219
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340270050


 12 13  

Papa Optimum 
PYE PV250 S52H
5903874200581
rolka 7,5 m² 104,85 zł/rolka

megaokazja

13,98 zł/m2

Pilarka elektryczna
3663602627418
moc 1800 W
prowadnica i łańcuch Oregon

megaokazja

198 zł

Grzejnik aluminiowy
5907571780865
wym. 80,5 x 57,2 cm, moc 1114 W 
5907571780902, antracytowy
568 zł

megaokazja

418 zł

Piec żeliwny  
Kawmet P3 Eko
5907694953122
moc 7,4 kW

megaokazja

1798 zł

lat

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=5903874200581
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602627418
https://www.castorama.pl/result/?q=508727+521207+931398
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Chryzantema drobnokwiatowa doniczka 21 cm
5902738996929
5902768019032
5907671252200
dostępne różne kolory
Produkt dostępny od 21.10.2022 r.

megaokazja

12,98 zł

https://www.castorama.pl/result/?q=663414+661787+661417


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

