
Oferta ważna od 23.02 do 6.03.2022 roku

25mega
okazji

na

Farba kolorowa Dulux Ściany i Sufity 2,5 l 
5904078220238
21,19 zł/l
5 l 99,98 zł/opak.
20 zł/l 

52,98 zł/opak.

%
na drugie 

opakowanie*

-

*Przy zakupie opakowania farby kolorowej Dulux Ściany i Sufity klient dostaje rabat 50% na drugie opakowanie tej samej  
pojemności 2,5 l lub 5 l. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Castorama oraz w sklepie internetowym  
castorama.pl od 23.02 do 6.03.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach i na castorama.pl.

567/217945//commercial//Akcje handlowe/2022/Gazetki/Gazetka Action 2 23.02-6.03/Digital/CAT_GAZ_139231-Gazeta-25-produktow___1080x1920-px-rozkl-23.02-6.03_PL_2022.pdf

https://www.castorama.pl/farba-dulux-sciany-i-sufity-zielen-boho-2-5-l-id-1143459.html
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Glazura Colville 
5036581064112, wym. 30 x 60 cm 
opak. 1,44 m2 57,57 zł/opak. 
Dekor Nature Leaf 
3663602350705, wym. 30 x 60 cm   
73,98 zł/szt.

Gres Sidamo 
5907180113009, matowy 
opak. 1,44 m2 100,77 zł/opak. 
5907180112323, polerowany 
opak. 1,44 m2 122,37 zł/opak. 84,98 zł/m2  
5907180129000, lappato  
opak. 1,44 m2 142,53 zł/opak. 98,98 zł/m2 
wym. 60 x 60 cm, IV kl. ścieralności, mrozoodporny 

69,98 zł/m2 Panel winylowy SPC Dąb 
Haystack
5907555421173
wym. 192 x 1280 mm, gr. 4 mm 
click, kl. 32
opak. 1,97 m² 137,86 zł/opak.

69,98 zł/m2

242 mm

Panel podłogowy  
Dąb Wonderland 
5907555419262 
AC5, gr. 8 mm, 4 V-fuga
opak. 2,49 m2 87,10 zł/opak.

34,98 zł/m2

39,98 zł/m2

https://www.castorama.pl/result/?f.s_product_code=418121&f.s_product_code=418443
https://www.castorama.pl/result/?f.s_product_code=418991&f.s_product_code=418895&f.s_product_code=418992
https://www.castorama.pl/result/?f.s_product_code=326085
https://www.castorama.pl/panele-podlogowe-winylowe-spc-dab-haystack-1-97-m2-id-1141243.html
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%
na drugie 

opakowanie*

-

*Przy zakupie opakowania farby kolorowej GoodHome Premium klient dostaje rabat 50% na drugie opakowanie tej samej pojemności 2,5 l lub 5 l.  
Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Castorama oraz w sklepie internetowym castorama.pl od dnia 23.02 do 6.03.2022 r.  
lub do wyczerpania zapasów. Regulamin dostępny w sklepach i na castorama.pl 

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.

Farba kolorowa GoodHome Premium
ściany i sufity 2,5 l
3663602404668
23,98 zł/l
5 l 94,98 zł/opak. 18,99 zł/l

59,98 zł

Skrzydło drzwiowe 
Toreno Kredowobiałe*

5902398978433

338 zł

Farba biała Magnat  
Ceramic 10 l
5903973151234
26,80 zł/l 

268 zł

Skrzydło drzwiowe
Roma Dąb Silver*
5908443128365

198 zł
238

https://www.castorama.pl/good-home-durable-chelsea-2-5l-id-1105589.html
https://www.castorama.pl/result/?f.s_product_code=748747
https://www.castorama.pl/drzwi-pokojowe-roma-80-prawe-dab-silver-id-1141822.html
https://www.castorama.pl/skrz-toreno-d-srebrz-pok-80p-id-1092538.html
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*Zestaw nie zawiera baterii.
**Promocja obowiązuje od 23.02 do 6.03.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Szafka Ravena 60 cm z umywalką*
5908271111379 
wym. 60 x 45 x 45 cm 

448 zł

Miska WC Velia 
5901912832138

448 zł

Stelaż podtynkowy WC System 
5901771025153

498 zł

zestaw

796 zł

zł
w zestawie 

oszczędzasz**

lat

gwara ncji

Kolumna prysznicowa 
Scalia z baterią
5902194987561

248 zł

Kabina półokrągła 80 cm  
z niskim brodzikiem 

5059340254081
wym. 80 x 80 x 192 cm

448 zł

https://www.castorama.pl/szafka-wiszaca-z-umywalka-mirano-ravena-60-cm-czarna-id-1149788.html
https://www.castorama.pl/result/?f.s_product_code=522901&f.s_product_code=523784
https://www.castorama.pl/result/?f.s_product_code=522785
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-80-cm-niski-brodzik-czarna-id-1147330.html
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*Kupując cztery pudełka Emil 30 l, klient zapłaci tylko za trzy, czwarte otrzyma w cenie. Kupując cztery pokrywki do pudełka Emil 30 l,  
klient zapłaci tylko za trzy, czwartą otrzyma w cenie. Promocja obowiązuje od 23.02 do 6.03.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl  

lat

g
w

aran cji na z
le

w

Blat kuchenny laminowany dąb sonoma 
5906881503874
wym. 305 x 60 x 3,8 cm
dostępna także ścianka przyblatowa 

198 zł/szt.

248

Zlew granitowy  
Celebes z baterią 

5907791149626, czarny
wym. 65 x 44 cm

328 zł

Regał metalowy 
malowany

5907666215814
biały

wym. 150 x 70 x 30 cm 
półki z płyty meblowej

79,98 zł

Pojemnik obrotowy Emil 30 l
4052396080452, grafitowy
Pokrywa
4001515517010 
5,98 zł

9,98 zł

w cenie
kup

*

https://www.castorama.pl/zlewozmywak-granitowy-laveo-celebes-1-komorowy-z-bateria-czarny-id-1116177.html
https://www.castorama.pl/blat-laminowany-biuro-styl-60-x-3-8-x-305-cm-dab-sonoma-id-1135922.html
https://www.castorama.pl/result/?f.s_product_code=123274&f.s_product_code=123275
https://www.castorama.pl/result/?f.s_product_code=123301
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*Przy zakupie odkurzacza WD3 S Inox Premium wraz z workami filtracyjnymi Kärcher 5 szt. 5,2 l oszczędzasz 41,98 zł.  
Promocja obowiązuje od 23.02 do 6.03.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl 

*Przy zakupie dowolnej odzieży lub pary obuwia na drugą tańszą sztukę odzieży lub parę obuwia otrzymasz 50% rabatu. 
Promocja obowiązuje od 23.02 do 6.03.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

1   Spodnie robocze 
Site Pointer beżowe

 3663602601678 
 dostępne rozmiary 40-50
2  Pasek do spodni Site
 3663602604518
 rozmiar uniwersalny 21,48 zł
3  Kamizelka ostrzegawcza 
 3663602602880
 dostępne rozmiary S-XXXL
 9,98 zł
4  Półbuty ochronne S1  
 5901225331373
 z metalowym podnoskiem  
 kolor czarny
 dostępne rozmiary 36-47
 76,98 zł 

69,98 zł
oszczędzasz

zł*

Odkurzacz WD3 S Inox PREMIUM
4054278656106 
moc 1000 W, poj. 17 l, do pracy na mokro i sucho
Worki filtracyjne Kärcher 5 szt. 5,2 l
4002667014358 41,98 zł/5 szt.

zestaw

328 zł

%
na drugą szt. 
odzieży lub 

obuwia*

-Wiertarkowkrętarka 
Erbauer
3663602798583
18 V, 2 x 4 Ah Li-Ion 
moment obrotowy 50 Nm

598 zł

648

4

1

3

2

https://www.castorama.pl/erb-wiertarko-wkret-18v-2x4-0ah-id-1093510.html
https://www.castorama.pl/result/?f.s_product_code=217976&f.s_product_code=209195
https://www.castorama.pl/result/?f.s_product_code=214529&f.s_product_code=214521&f.s_product_code=214438&f.s_product_code=211138
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*Przy zakupie 5 opak. gładzi Atlas GTA 18 kg otrzymasz profesjonalny wałek Atlas do gładzi GTA w cenie. Promocja obowiązuje wyłącznie 
w sklepach stacjonarnych od 23.02 do 6.03.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

Wylewka samopoziomująca 
Weber NIVELO 25 kg
5900350193795
1,42 zł/kg

35,48 zł

Płyta budowlana 
MFP pióro-wpust

5902734890443
wym. 18 x 605 x 1800 mm  

57,69 zł/szt.
5902734890436  

wym. 22 x 605 x 1800 mm
62,98 zł/m2 68,58 zł/szt.

52,98 zł/m2

Gotowa gładź  
Atlas GTA 18 kg 
5905400542509
2,78 zł/kg

49,98 zł

Beton Weber B30 25 kg
5900350286985
0,54 zł/kg 0,68 zł/kg

13,48 zł

16,98

profesjonalny  
wałek Atlas  

w cenie przy  
zakupie  
5 opak.* 

https://www.castorama.pl/super-mocna-mieszanka-betonowa-weber-beton-b30-id-1143964.html
https://www.castorama.pl/wylewka-samopoziomujaca-weber-saint-gobain-nivelo-25-kg-id-11058.html
https://www.castorama.pl/gotowa-gladz-atlas-gta-do-aplikacji-walkiem-18-kg-id-1117470.html
https://www.castorama.pl/result/?f.s_product_code=307546&f.s_product_code=308128
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Deska trójwarstwowa Dąb Jasny
5906737995068
wym. 14 x 180 x 725 mm, 1-lamela, lakier
opak. 0,91 m² 90,98 zł/opak.

99,98 zł/m2

lat

gwara ncji

     Czy  
wiesz, że... 

codziennie nasi
pracownicy

przygotowują prawie

3 000  
zamówień  

internetowych.

https://www.castorama.pl/result/?f.s_product_code=326850


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

