
Oferta ważna od 9.03 do 20.03.2022 roku

25mega
okazji

na

megaokazja

598 zł

Kosiarka spalinowa  
z napędem
3663602423287
moc 2,1 kW, poj. kosza 45 l 
poj. skokowa 138 cm3

szer. koszenia 40 cm

567/222025//commercial//Akcje handlowe/2022/Gazetki/Gazetka Action 3 9.03-20.03.2022/Digital/CAT_GAZ_139240-Gazeta-25-produktow-9.03-20.03.2022___1080x1920-px-digital-rozkl_PL_2022.pdf

https://www.castorama.pl/result/?q=630783
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gratis 
z okazji 

25-lecia

%

Nawóz na mech  
do trawników
5 kg + 25% gratis
5902341001898
5,60 zł/kg

megaokazja

34,98 zł

Szpadel ostry
3663602770237
wym. 120 x 23 x 13 cm
3663602770213, prosty
wym. 120 x 18 x 9 cm 
3663602770220, prosty
wym. 120 x 14 x 7 cm

megaokazja

29,98 zł/szt.

Deska kompozytowa
3663602961543, kolor chocolate 
5036581094386, kolor antracyt 
5036581094447, kolor taupe 
wym. 300 x 14,5 x 2,1 cm

megaokazja

49,98 zł/szt.
59,98

Myjka K7 Full 
Control Plus
4054278138381
moc 3000 W 
maks. ciśnienie  
robocze 180 barów

megaokazja

1698 zł
1898

https://www.castorama.pl/result/?q=637470
https://www.castorama.pl/result/?q=628931+628929+628930
https://www.castorama.pl/result/?q=627098+632831+632836
https://www.castorama.pl/myjka-cisnieniowa-karcher-k7-full-control-plus-id-1125758.html
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*Przy zakupie 10 rolek papy Optimum V60 S42H otrzymasz zwrot 50 zł na kartę podarunkową. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach  
stacjonarnych od 9.03 do 20.03.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach lub na castorama.pl

zł
na kartę

przy zakupie  
10 rolek*

Płyta Easy Fix 
3467670020979
wym. 2 x 0,81 m
kolor czerwony

megaokazja

24,48 zł

Papa Optimum 
V60 S42H 
5903874200529
rolka 7,5 m2  
56,10 zł/rolka

megaokazja

7,48 zł/m2

Drzwi zewnętrzne  
Etna
5902115537745
szer. 90 cm 
gr. skrzydła 72 mm

megaokazja

1498 zł/szt.
1898

https://www.castorama.pl/result/?q=930485
https://www.castorama.pl/result/?q=928342
https://www.castorama.pl/papa-zgrzewalna-wierzchniego-krycia-nexler-optimum-v60-s42h-7-5-m2-id-1144983.html
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*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki

Regał metalowy
5907666215609
wym. 179 x 80 x 40 cm
5 półek HDF 

megaokazja

99,98 zł

Wiertarka udarowa 
EasyImpact
4059952576350  
moc 600 W
walizka

megaokazja

148 zł
178

Zestaw narzędzi  
216 elementów
5906083388415
1/2”, 1/4”, 3/8”
 

megaokazja

478 zł

Skrzydło drzwiowe 
Toreno Dąb Silver* 

5908443150908 

megaokazja

298 zł

lata

gwara ncji

https://www.castorama.pl/result/?q=929451
https://www.castorama.pl/regal-metalowy-metalkas-179-x-80-x-40-cm-5-polek-100-kg-ocynk-id-1150687.html
https://www.castorama.pl/wiertarka-udarowa-bosch-easyimpact-600-w-id-1144184.html
https://www.castorama.pl/zestaw-narzedziowy-yato-1-2-1-4-i-3-8-216-szt-id-93956.html
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*Przy zakupie 5 l farb kolorowych Väggfärg Beckers lub Väggfärg Élite - otrzymasz zwrot 25 zł na kartę podarunkową (dot. pojemności 2,5 l, 5 l).  
Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepach stacjonarnych Castorama od 9.03 do 20.03.2022 r. lub do wyczerpania zapasów produktów lub kart  
podarunkowych. Regulamin dostępny w sklepach i na castorama.pl

zł
na kartę

przy zakupie
5 l farby*

szerokość deski 242 mm

Farba biała  
Dekoral  
Ściany i Sufity  
10 l + 20% gratis
5904000030492 
5,25 zł/l

megaokazja

62,98 zł
Panele podłogowe
Dąb Jarvis
5907555423399
Dąb Valkyrie
5907555423405
AC5, gr. 8 mm, 4 V-fuga
opak. 2,49 m2 112 zł/opak.

megaokazja

44,98 zł/m2

Farba lateksowa
Beckers Väggfärg  
2,5 l
5902829022131
50 kolorów
29,99 zł/l

megaokazja

74,98 zł

Farba ceramiczna
Beckers Väggfärg Élite 2,5 l
7311237119292, 20 kolorów
35,99 zł/l

megaokazja

89,98 zł

Lamel ścienny
3 elementy 
5907762312356
wym. 17,6 x 275 x 4 cm
opak. 0,484 m2

Lamel pojedynczy
5907762312332
wym. 2,8 x 275 x 3,7 cm
34,98 zł/szt. 

megaokazja

128 zł
158

https://www.castorama.pl/farba-lateksowa-beckers-vaggfarg-colour-amber-2-5-l-id-13991.html
https://www.castorama.pl/farba-ceramiczna-beckers-vaggfarg-elite-breezer-2-5-l-id-1132031.html
https://www.castorama.pl/result/?q=741784
https://www.castorama.pl/result/?q=326591+326593
https://www.castorama.pl/result/?q=326890+326891
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Glazura Tallia
5902627437113, kolor kremowy 
5902627437120, kolor beżowy
wym. 25 x 40 cm, opak. 1,5 m2 29,97 zł/opak.   
5902627437144 
Dekor
opak. 1,5 m2 30,98 zł/m2, 46,47 zł/opak.  

megaokazja

19,98 zł/m2

Kabina półokrągła Kosta  
z niskim brodzikiem   

5908264688048 
wym. 80 x 80 x 192 cm

dostępna także o wym. 90 cm 
5908264688055 548 zł

megaokazja

528 zł

Kolumna prysznicowa 
Waterforms E 230 
4059625360644

megaokazja

998 zł

lat

gwara ncji

megaokazja

59,98 zł/m2

82,98
Gres Sigurd
5901503218754, kolor grey
mrozoodporny, rektyfikowany
5901503218716, kolor honey
5901503218693, kolor brown 
wym. 30 x 120 cm, IV kl. ścieralności
opak. 1,44 m2 86,37 zł/opak., 119,49 zł/opak.

https://www.castorama.pl/result/?q=418682+418683+418684
https://www.castorama.pl/result/?q=418976+418977+418978
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-hansgrohe-waterforms-230-sr-23-cm-2-funkcyjna-z-bateria-termostatyczna-id-1145339.html
https://www.castorama.pl/result/?q=504454+504455
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lat

g
w

arancji na ste
la

ż

lat

g
w

aran cji na m
is

kę

w zestawie 
oszczędzasz*

złZlew kuchenny granitowy  
Gracia z baterią
i tacką metalową
5901986903734, kolor czarny
5901986903741, kolor beżowy
wym. 76 x 44 cm

megaokazja

368 zł

Miska WC Marisa
5901912887688
528 zł

Stelaż podtynkowy  
WC Solido 3 w 1 
4005176913969 
498 zł

zestaw

megaokazja

898 zł

1

2

Grzejnik profilowany 
5059340502359
wym. 70 x 40 cm, moc 272 W  
podłączenie dolne, dostępne 
różne wymiary i kolory

megaokazja

148 zł

lat

gwara ncji

Blat kuchenny laminowany 
Kabsa
1  3663602636243, kolor grey oak
2   3663602635390, kolor umbria 

238 zł/szt. 358 zł/szt.
wym. 300 x 62 x 3,8 cm

megaokazja

208 zł/szt.
358

*Promocja obowiązuje od 9.03 do 20.03.2022 r. lub do wyczerpania zapasów.  
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

https://www.castorama.pl/result/?q=524657+524658
https://www.castorama.pl/result/?q=319929+319886
https://www.castorama.pl/result/?q=523898
https://www.castorama.pl/result/?q=524393+536816
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Płyta budowlana 
OSB 3
5902115300103
wym. 11 x 1250 x 2500 mm 
68,68 zł/szt.  

megaokazja

21,98 zł/m2      Czy  
wiesz, że... 
W każdym naszym sklepie 

mamy ponad 50 000 produktów 
dostępnych od ręki.

Nie musisz więc czekać,
by zacząć remont

czy urządzanie domu.

https://www.castorama.pl/result/?q=307726


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

