
26 x 20 000 zł 
na kuchnię, łazienkę  

lub ogród

26 000 
nagród  

natychmiastowych

Szczegóły i regulamin: www.loteria-castorama.pl

Oferta ważna od 15.03 do 10.04.2023 roku

GRAJ I WYGRAJ!

PODWÓJ SWOJĄ SZANSĘ NA 
WYGRANIE NAGRÓD W SKLEPACH! 

ZESKANUJ I POBIERZ BONUSOWY KOD   
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Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot 

WYGODNE ZAKUPY
Zamów na castorama.pl i odbierz już za 2 godziny.

ZAMÓW Z DOSTAWĄ na castorama.pl
Dostawa na terenie całej Polski.

1298
Oferta limitowana

Kosiarka spalinowa 
z napędem 3 w 1
5059340124384 
silnik Loncin 
moc znamionowa 2,75 kW
poj. silnika 166 cm3

szer. koszenia 51 cm
poj. kosza 60 l

398 497

Glebogryzarka elektryczna
3663602627272
moc znamionowa 1400 W
6 noży obrotowych
szer. robocza 40 cm
głębokość robocza 20 cm 

89,98 
Oferta limitowana

Zestaw 3 sekatorów
5059340150673

1,98
Bratek don. 9 cm, don. 10 cm
5906395932177  
5906395932160
5907671252101
5902768019070

39,98/szt. 
Thuja Smaragd 
120-140 cm
5907714354588 

488
Aerator wertykulator 2 w 1
3663602627227
moc znamionowa 1800 W 
szer. robocza 37 cm
poj. kosza 52 l

regulacja 
prędkości 

napędu 

uprawiana 
w donicy

Najniższa cena 
towaru w okresie  
30 dni przed 
wprowadzeniem  
obniżki: 497 zł

89,98

Oferta limitowana

Nawóz do trawników Wiosna 14 kg
3664715044352
6,43 zł/kg29,98 

Oferta limitowana

Nawóz do trawnika 4 kg
5904517248922
7,50 zł/kg

https://www.castorama.pl/result/?q=634213+629479
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602627272
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340150673
https://www.castorama.pl/result/?q=638625+637394
https://www.castorama.pl/result/?q=664660+664661+661298+674377+663696
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Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot 

ZAMÓW Z DOSTAWĄ na castorama.pl
Dostawa na terenie całej Polski.

ZNAJDŹ FACHOWCA W SWOJEJ OKOLICY

14,5 cm

2,
1 c

m

300 cm

598
Oferta limitowana

Fotel wiszący 
5900410755192
wym. 95 x 83 cm
wys. 194 cm

998
Zestaw Loire
3663602936824
w zestawie: sofa, 2 fotele stolik  
o wym. 85 x 50 cm, wys. 40 cm 
kolor brązowy, technorattan  

wygodne 
siedzisko
poduszki
w zestawie

698 Myjka ciśnieniowa 
3663602939719
moc 2100 W, maks. ciśnienie 140 barów
przepływ 450 l/godz., pompa aluminiowa 
wąż wysokociśnieniowy 9 m

548 728 Grill węglowy 
Komfort Basic
4000810115280
wym. rusztu 53 x 42 cm 
wys. 71 cm

pokrowiec  
w zestawie 
funkcja 
wędzenia

32,98/m2 

Kostka brukowa prostokątna gr. 4 cm
5901796614684, szara
5901796614585, grafitowa 35,98 zł/m2

5901796614561, czerwona 35,98 zł/m2

64,98
74,98

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

44,98
Panel ogrodzeniowy
5902360114807
antracytowy
wym. 153 x 250 cm 

Oferta limitowana

4 szt.  
w opakowaniu

silnik 
indukcyjny

Najniższa cena towaru  
w okresie 30 dni przed 

wprowadzeniem  
obniżki: 74,98 zł

Najniższa cena towaru w okresie 30 dni 
przed wprowadzeniem obniżki: 728 zł

Podest tarasowy
5059340066035, akacja
wym. 30 x 30 cm
Najniższa cena towaru w okresie  
30 dni przed wprowadzeniem  
obniżki: 59,98 zł/opak.

39,98/opak.

59,98/opak.

https://www.castorama.pl/result/?q=5902360114807
https://www.castorama.pl/result/?q=632831+632836+627098
https://www.castorama.pl/result/?q=916603+924182+916605+632931
https://www.castorama.pl/result/?q=5900410755192
https://www.castorama.pl/result/?q=4000810115280
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602939719
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602936824
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Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
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X zwrot 

ZAMÓW Z DOSTAWĄ na castorama.pl
Dostawa na terenie całej Polski.

ZNAJDŹ FACHOWCA W SWOJEJ OKOLICY

49,98/m2 
Oferta limitowana

Panel podłogowy
4003992606195, Dąb Baltimore
4003992606157, Dąb Imabari
AC5, gr. 7 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,467 m2 123,30 zł/opak.

32,98/m2 
Oferta limitowana

Panel podłogowy Dąb Erie
5907555425072
AC4, gr. 7 mm 
4-stronna V-fuga
opak. 2,47 m2 81,46 zł/opak.

34,98/m2 
Oferta limitowana

Panel podłogowy  
Dąb Vega
3663602891130, biały
3663602666592, naturalny
3663602891147, szary 
AC4, gr. 8 mm
opak. 2,22 m² 77,66 zł/opak. 

Oferta limitowana

35,98/m2
Panel podłogowy
5907555422774, Toledo
5907555425089, Dąb Morton
AC4, gr. 8 mm, 4-stronna V-fuga
opak. 2,22 m² 79,88 zł/opak. 

*Cena skrzydła drzwiowego nie zawiera klamki.

solidna 
konstrukcja 

modułowa

okleina  
o wysokiej 

odporności na 
zarysowanie  

i ścieranie
bezpieczna  

szyba  
z obustronnym 

połyskiem

Skrzydło drzwiowe Toreno  
z czarnymi szybkami*
5900378204404
kolor dąb grandson
szer. 60, 70, 80, 90 cm
pokojowe, z podcięciem  
wentylacyjnym
Najniższa cena towaru 
w okresie 30 dni przed 
wprowadzeniem obniżki: 598 zł

448 

598

Skrzydło drzwiowe Olga*
5902659251022
kolor dąb sonoma
szer. 60, 70, 80 i 90 cm
pełne, pokojowe,
z podcięciem wentylacyjnym
Najniższa cena towaru 
w okresie 30 dni przed 
wprowadzeniem  
obniżki: 268 zł

198 

268

ciche  
domykanie

zwiększona 
wodoodporność

Lamel ścienny 3 elementy
5907762312356, czarny/dąb
5907762312370, dąb/czarny
5907762312394, dąb/biały
wym. 17,6 x 275 x 4 cm 
Najniższa cena towaru 
w okresie 30 dni przed 
wprowadzeniem  
obniżki: 158 zł

108
158

Panel ścienny  
tapicerowany Mollis
5907762322195, czarny
5907762322201, zielony
5907762322157, żółty
5907762320085, antracyt
wym. 60 x 30 cm, prostokąt
Najniższa cena towaru  
w okresie 30 dni 
przed wprowadzeniem obniżki: 
dla wariantów: czarny, zielony, 
żółty 36,98 zł/szt.
dla wariantu antracyt 38,48 zł/szt.

25,98/szt.

36,98/szt.

https://www.castorama.pl/result/?q=327895+317917+318322+317936+327914+327913+326662+327896
https://www.castorama.pl/result/?q=326508+326510+326502+322267+326591+326594+326596
https://www.castorama.pl/result/?q=925036+929602
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Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot 

ZNAJDŹ FACHOWCA W SWOJEJ OKOLICY

20% 

na system 
szynowy przy 
zakupie za 
min. 200 zł*

40% 
na drugie 
opak.*

*Przy zakupie systemu szynowego za min. 200 zł otrzymasz na niego 20% rabatu.  
Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych od 15.03 do 10.04.2023 r.  
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji  
w regulaminie w sklepie i na castorama.pl 

*Przy zakupie 1 opak. farby kolorowej Dulux Ściany i Sufity 2,5 l lub 5 l otrzymasz 
40% rabatu na drugie opakowanie farby kolorowej Dulux Ściany i Sufity o tej samej 

pojemności. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl  
od 15.03 do 10.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.  

Szczegóły promocji w regulaminie w sklepie i na castorama.pl 

**Przy zakupie min. 5 l farby kolorowej Magnat Ceramic otrzymasz farbę białą Magnat Ultra Matt 2,5 l za 1 zł. 
Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 15.03 do 10.04.2023 r.
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepie i na castorama.pl 

**-30% na drugi dowolny produkt z asortymentu: dywany, rolety, żaluzje. Promocja dotyczy drugiego 
tańszego lub w tej samej cenie produktu i obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl
od 15.03 do 10.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

62,98

21,98/szt.
Roleta Halo
5063022023650
wym. materiału 37 x 180 cm
dostępne różne kolory i wymiary 

49,98

57,98

Reflektor szynowy LED X-Line
5903332584680, czarny
5903332584628, biały
820 lm
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni 
przed wprowadzeniem obniżki: 57,98 zł

29,98/szt.
Dywan Pled Aztecki 
5904169713793, czarny
5904169713786, szary
wym. 60 x 120 cm, dwustronny 

99,98
Farba kolorowa Magnat 
Ceramic 2,5 l
5903973219958
51 kolorów
39,99 zł/l 

138
Oferta limitowana

Farba biała Tikkurila Super White
10 l + 10% gratis
6408070105832
12,55 zł/l 

69,98
Oferta limitowana

Farba biała Jedynka 
Perfekcyjna Plus 10 l
5902829037890
7 zł/l 

antyrefleksyjna

możliwość malowania 
natryskowego

bardzo niska 
zawartość LZO

79,9839,98
Żarówka LED Philips Smart
8719514372443
806 lm, A60, E27, RGB 
dostępne różne moce i kształty
Najniższa cena towaru w okresie  
30 dni przed wprowadzeniem  
obniżki: 79,98 zł

Farba kolorowa Dulux Ściany i Sufity 2,5 l
5904078208434 
60 kolorów
25,19 zł/l

rozjaśnianie 
i przyciemnianie

sterowanie aplikacją 
w telefonie

barwa światła od zimnej 
do ciepłej bieli

16 mln kolorów

na drugi dowolny 
produkt: dywan, 
roletę, żaluzję**30% 

przy zakupie min. 5 l 
farby Magnat Ceramic
farba biała 2,5 l za 1 zł**

możliwość 
przycięcia

Farba biała Magnat 
Ultra Matt 2,5 l
5903973219248
82,98 zł
33,19 zł/l 

https://www.castorama.pl/result/?q=834197+830917+830911
https://www.castorama.pl/result/?q=5063022023650
https://www.castorama.pl/result/?q=419774+419772
https://www.castorama.pl/result/?q=750622+743607+746885+748165+742080


8 9

Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot 

ZNAJDŹ FACHOWCA W SWOJEJ OKOLICY

20% 

na system 
szynowy przy 
zakupie za 
min. 200 zł*

40% 
na drugie 
opak.*

*Przy zakupie systemu szynowego za min. 200 zł otrzymasz na niego 20% rabatu.  
Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych od 15.03 do 10.04.2023 r.  
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji  
w regulaminie w sklepie i na castorama.pl 

*Przy zakupie 1 opak. farby kolorowej Dulux Ściany i Sufity 2,5 l lub 5 l otrzymasz 
40% rabatu na drugie opakowanie farby kolorowej Dulux Ściany i Sufity o tej samej 

pojemności. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl  
od 15.03 do 10.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.  

Szczegóły promocji w regulaminie w sklepie i na castorama.pl 

**Przy zakupie min. 5 l farby kolorowej Magnat Ceramic otrzymasz farbę białą Magnat Ultra Matt 2,5 l za 1 zł. 
Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 15.03 do 10.04.2023 r.
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepie i na castorama.pl 

**-30% na drugi dowolny produkt z asortymentu: dywany, rolety, żaluzje. Promocja dotyczy drugiego 
tańszego lub w tej samej cenie produktu i obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl
od 15.03 do 10.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl

62,98

21,98/szt.
Roleta Halo
5063022023650
wym. materiału 37 x 180 cm
dostępne różne kolory i wymiary 

49,98

57,98

Reflektor szynowy LED X-Line
5903332584680, czarny
5903332584628, biały
820 lm
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni 
przed wprowadzeniem obniżki: 57,98 zł

29,98/szt.
Dywan Pled Aztecki 
5904169713793, czarny
5904169713786, szary
wym. 60 x 120 cm, dwustronny 

99,98
Farba kolorowa Magnat 
Ceramic 2,5 l
5903973219958
51 kolorów
39,99 zł/l 

138
Oferta limitowana

Farba biała Tikkurila Super White
10 l + 10% gratis
6408070105832
12,55 zł/l 

69,98
Oferta limitowana

Farba biała Jedynka 
Perfekcyjna Plus 10 l
5902829037890
7 zł/l 

antyrefleksyjna

możliwość malowania 
natryskowego

bardzo niska 
zawartość LZO

79,9839,98
Żarówka LED Philips Smart
8719514372443
806 lm, A60, E27, RGB 
dostępne różne moce i kształty
Najniższa cena towaru w okresie  
30 dni przed wprowadzeniem  
obniżki: 79,98 zł

Farba kolorowa Dulux Ściany i Sufity 2,5 l
5904078208434 
60 kolorów
25,19 zł/l

rozjaśnianie 
i przyciemnianie

sterowanie aplikacją 
w telefonie

barwa światła od zimnej 
do ciepłej bieli

16 mln kolorów

na drugi dowolny 
produkt: dywan, 
roletę, żaluzję**30% 

przy zakupie min. 5 l 
farby Magnat Ceramic
farba biała 2,5 l za 1 zł**

możliwość 
przycięcia

Farba biała Magnat 
Ultra Matt 2,5 l
5903973219248
82,98 zł
33,19 zł/l 

https://www.castorama.pl/result/?q=834197+830917+830911
https://www.castorama.pl/result/?q=5063022023650
https://www.castorama.pl/result/?q=419774+419772
https://www.castorama.pl/result/?q=750622+743607+746885+748165+742080
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Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot 

ZAMÓW Z DOSTAWĄ na castorama.pl
Dostawa na terenie całej Polski.

WYGODNE ZAKUPY
Zamów na castorama.pl  

i odbierz już za 2 godziny.

20% 
na brodzik  
przy zakupie 
kabiny*

rektyfikowany

rektyfikowana

498
Kabina półokrągła Onega
3663602944287
wym. 80 x 80 x 190 cm 
szkło transparentne  
profile w kolorze chrom  
dostępne inne kształty i wymiary
brodzik do kupienia osobno

328
Oferta limitowana

Szafka Joy 50 cm  
z umywalką
5906365485450, dąb złoty 
wym. 50,5 x 50 x 39,5 cm
zestaw nie zawiera baterii

*Klient, który zakupi dowolną kabinę prysznicową, otrzyma 20% rabatu na dowolny brodzik.  
Promocja nie dotyczy gotowych zestawów. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych
i na castorama.pl od 15.03 do 10.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl 

3
2

1

rektyfikowany

rektyfikowany

3

2

1

338
Kompakt WC Lagon
3663602690337
deska  
wolnoopadająca 

lat

gwara ncji

bezpieczne szkło 
hartowane o gr. 5 mm

lat

g
w

arancji na m
is

kę

lat

g
w

arancji na ste
la

ż

998
Oferta limitowana

Zestaw podtynkowy WC Keto
8433290894943
stelaż, przycisk chrom
deska wolnoopadająca duroplast slim

miska 
bezkołnierzowa

ciche domykanie

49,98/m2 

69,98/m2

Glazura Bhilai
1  5036581067632, jasnoszara

2  5036581067649, szara
wym. 30 x 60 cm, opak. 1,44 m² 71,97 zł/opak. 100,77 zł/opak.

3  5036581067656, dekor 49,98 zł/szt. 52,98 zł/szt.
wym. 30 x 60 cm 
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem 
obniżki: glazura 69,98 zł/m² 100,77 zł/opak.; dekor 52,98 zł/szt.

64,98/m2 

84,98/m2

Gres Litchou
5059340349244, grey
5059340349251, anthracite 
wym. 59,7 x 59,7 cm
opak. 1,43 m² 92,92 zł/opak. 121,52 zł/opak. 
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni 
przed wprowadzeniem obniżki: 84,98 zł/m2 121,52 zł/opak. 

79,98/m2 

108/m2

Gres Pont
1  5903313326544, burn

2  5903313326568, ochra 

3  5903313326582, beige
wym. 19,3 x 120 cm, opak. 1,16 m2 
92,78 zł/opak. 125,28 zł/opak. 
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni 
przed wprowadzeniem obniżki: 108 zł/m2 125,28 zł/opak.

52,98/m2 74,98/m2

Gres Calimo
5057741442700
wym. 59,7 x 59,7 cm
opak. 1,43 m² 75,76 zł/opak. 
107,22 zł/opak. 
Najniższa cena towaru 
w okresie 30 dni przed 
wprowadzeniem  
obniżki: 74,98 zł/m2  

107,22 zł/opak. 

https://www.castorama.pl/result/?q=419612+418135+418136+418137
https://www.castorama.pl/result/?q=419099+419100+419098
https://www.castorama.pl/result/?q=521100+527351
https://www.castorama.pl/result/?q=5906365485450
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602944287
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Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot 

ZAMÓW Z DOSTAWĄ na castorama.pl
Dostawa na terenie całej Polski.

WYGODNE ZAKUPY
Zamów na castorama.pl  

i odbierz już za 2 godziny.

20% 
na brodzik  
przy zakupie 
kabiny*

rektyfikowany

rektyfikowana

498
Kabina półokrągła Onega
3663602944287
wym. 80 x 80 x 190 cm 
szkło transparentne  
profile w kolorze chrom  
dostępne inne kształty i wymiary
brodzik do kupienia osobno

328
Oferta limitowana

Szafka Joy 50 cm  
z umywalką
5906365485450, dąb złoty 
wym. 50,5 x 50 x 39,5 cm
zestaw nie zawiera baterii

*Klient, który zakupi dowolną kabinę prysznicową, otrzyma 20% rabatu na dowolny brodzik.  
Promocja nie dotyczy gotowych zestawów. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych
i na castorama.pl od 15.03 do 10.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl 

3
2

1

rektyfikowany

rektyfikowany

3

2

1

338
Kompakt WC Lagon
3663602690337
deska  
wolnoopadająca 

lat

gwara ncji

bezpieczne szkło 
hartowane o gr. 5 mm

lat

g
w

arancji na m
is

kę

lat

g
w

arancji na ste
la

ż

998
Oferta limitowana

Zestaw podtynkowy WC Keto
8433290894943
stelaż, przycisk chrom
deska wolnoopadająca duroplast slim

miska 
bezkołnierzowa

ciche domykanie

49,98/m2 

69,98/m2

Glazura Bhilai
1  5036581067632, jasnoszara

2  5036581067649, szara
wym. 30 x 60 cm, opak. 1,44 m² 71,97 zł/opak. 100,77 zł/opak.

3  5036581067656, dekor 49,98 zł/szt. 52,98 zł/szt.
wym. 30 x 60 cm 
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem 
obniżki: glazura 69,98 zł/m² 100,77 zł/opak.; dekor 52,98 zł/szt.

64,98/m2 

84,98/m2

Gres Litchou
5059340349244, grey
5059340349251, anthracite 
wym. 59,7 x 59,7 cm
opak. 1,43 m² 92,92 zł/opak. 121,52 zł/opak. 
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni 
przed wprowadzeniem obniżki: 84,98 zł/m2 121,52 zł/opak. 

79,98/m2 

108/m2

Gres Pont
1  5903313326544, burn

2  5903313326568, ochra 

3  5903313326582, beige
wym. 19,3 x 120 cm, opak. 1,16 m2 
92,78 zł/opak. 125,28 zł/opak. 
Najniższa cena towaru w okresie 30 dni 
przed wprowadzeniem obniżki: 108 zł/m2 125,28 zł/opak.

52,98/m2 74,98/m2

Gres Calimo
5057741442700
wym. 59,7 x 59,7 cm
opak. 1,43 m² 75,76 zł/opak. 
107,22 zł/opak. 
Najniższa cena towaru 
w okresie 30 dni przed 
wprowadzeniem  
obniżki: 74,98 zł/m2  

107,22 zł/opak. 

https://www.castorama.pl/result/?q=419612+418135+418136+418137
https://www.castorama.pl/result/?q=419099+419100+419098
https://www.castorama.pl/result/?q=521100+527351
https://www.castorama.pl/result/?q=5906365485450
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602944287
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Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot 

ZAMÓW Z DOSTAWĄ na castorama.pl
Dostawa na terenie całej Polski.

WYGODNE ZAKUPY
Zamów na castorama.pl  

i odbierz już za 2 godziny.

128/szt.

Stołek kuchenny Maloux
3663602722977, czarny
wys. 71 cm, drewno i metal
dostępne inne kolory

lat

gwara ncji

elastyczna
wylewka

syfon 
w komplecie

łatwy montaż  
na zatrzask

łatwy montaż  
na zatrzask

12,98
Karton do przeprowadzki 
5905138002191
poj. 73 l, wym. 48 x 38 x 40 cm
dostępne inne pojemności 

lata

gwara ncji

lata

gwara ncji

*Klient, który w okresie Akcji zakupi łącznie regał metalowy (kod 5907666217788) i regał narożny 
(kod 5907666217795), otrzyma je w cenie 276 zł, oszczędzając 50 zł. Promocja obowiązuje  
w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 15.03 do 10.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl 

9,98/szt.

Pojemnik Burnham z pokrywką 
5059340373355, szary
poj. 15 l, dostępne inne kolory i pojemności 

218
Regał metalowy  
ocynkowany narożny 
5907666217795
wym. 179 x 80 x 80 x 40 cm
5 półek

108
Regał metalowy  
ocynkowany 
5907666217788
wym. 179 x 80 x 40 cm
5 półek

nowy 
kolor

198
Oferta limitowana

Szafka na buty
5907527922974 
3 szuflady
wym. 60 x 113 x 25 cm

lat
gwara ncji

138
Bateria kuchenna Zorba
5902194976930, czarna
dostępne inne kolory

1398
Oferta limitowana

Zestaw piekarnik + płyta indukcyjna
5059340169460
piekarnik: czarny, poj. 66 l, 6 funkcji, w tym termoobieg, grill
płyta indukcyjna: czarne szkło, sterowanie dotykowe, 4 pola
indukcyjne, timer, booster, blokada przed dziećmi 

lat

gwara ncji298
Oferta limitowana

Zlew granitowy Bon z baterią
5905358204931, czarny
5905358204924, beżowy
wym. 56 x 44 cm

50 zł*
 w zestawie, 
oszczędzasz

kupując te 2 regały

https://www.castorama.pl/result/?q=527397+527396+521718
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340169460
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602722977
https://www.castorama.pl/result/?q=123829+123830
https://www.castorama.pl/result/?q=5907527922974
https://www.castorama.pl/result/?q=123135+105617


12 13

Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot 

ZAMÓW Z DOSTAWĄ na castorama.pl
Dostawa na terenie całej Polski.

WYGODNE ZAKUPY
Zamów na castorama.pl  

i odbierz już za 2 godziny.

128/szt.

Stołek kuchenny Maloux
3663602722977, czarny
wys. 71 cm, drewno i metal
dostępne inne kolory

lat

gwara ncji

elastyczna
wylewka

syfon 
w komplecie

łatwy montaż  
na zatrzask

łatwy montaż  
na zatrzask

12,98
Karton do przeprowadzki 
5905138002191
poj. 73 l, wym. 48 x 38 x 40 cm
dostępne inne pojemności 

lata

gwara ncji

lata

gwara ncji
*Klient, który w okresie Akcji zakupi łącznie regał metalowy (kod 5907666217788) i regał narożny 
(kod 5907666217795), otrzyma je w cenie 276 zł, oszczędzając 50 zł. Promocja obowiązuje  
w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 15.03 do 10.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl 

9,98/szt.

Pojemnik Burnham z pokrywką 
5059340373355, szary
poj. 15 l, dostępne inne kolory i pojemności 

218
Regał metalowy  
ocynkowany narożny 
5907666217795
wym. 179 x 80 x 80 x 40 cm
5 półek

108
Regał metalowy  
ocynkowany 
5907666217788
wym. 179 x 80 x 40 cm
5 półek

nowy 
kolor

198
Oferta limitowana

Szafka na buty
5907527922974 
3 szuflady
wym. 60 x 113 x 25 cm

lat

gwara ncji

138
Bateria kuchenna Zorba
5902194976930, czarna
dostępne inne kolory

1398
Oferta limitowana

Zestaw piekarnik + płyta indukcyjna
5059340169460
piekarnik: czarny, poj. 66 l, 6 funkcji, w tym termoobieg, grill
płyta indukcyjna: czarne szkło, sterowanie dotykowe, 4 pola
indukcyjne, timer, booster, blokada przed dziećmi 

lat

gwara ncji298
Oferta limitowana

Zlew granitowy Bon z baterią
5905358204931, czarny
5905358204924, beżowy
wym. 56 x 44 cm

50 zł*
 w zestawie, 
oszczędzasz

kupując te 2 regały

https://www.castorama.pl/result/?q=527397+527396+521718
https://www.castorama.pl/result/?q=5059340169460
https://www.castorama.pl/result/?q=3663602722977
https://www.castorama.pl/result/?q=123829+123830
https://www.castorama.pl/result/?q=5907527922974
https://www.castorama.pl/result/?q=123135+105617
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Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot Maksymalny zwrot do 2000 zł. Zobowiązanie dotyczy produktów znalezionych w wybranych 
sklepach wielkopowierzchniowych mieszczących się w odległości 30 km od sklepu Castorama,
w którym klient kupił produkt. Zwrot na kartę podarunkową. 
Szczegóły w Regulaminie „3x zwrot różnicy w cenie” na castorama.pl

X zwrot 

20% 

na akcesoria 
przy zakupie 
grzejnika**

1 zł*
zestaw 

bitów 
11 szt. za

technologia 
LXT 228Grzejnik stalowy C22

5906489952883
wym. 60 x 60 cm, moc 831 W
podłączenie boczne 
dostępne inne wymiary 

698
Oferta limitowana

Drzwi zewnętrzne Jura 
5902115546761, orzech, 80 cm, prawe
5902115546778, orzech 80 cm, lewe

lat

gwara ncji

klejony na całej 
powierzchni

23,48/m2

Gont karpiówka
5903874206620
kolory: grafitowy, brązowy  
czerwony, zielony
opak. 3 m2 70,44 zł/opak.

**Kup dowolny grzejnik wodny, a otrzymasz 20% rabatu na akcesoria 
do grzejników. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych 

i na castorama.pl od 15.03 do 10.04.2023 r. lub do wyczerpania 
zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie  

w sklepach i na castorama.pl 

*Kup wiertarkowkrętarkę LXT 18 V, 1 x 1,5 Ah Makita, a zestaw bitów 11 szt. Makita otrzymasz za 1 zł. 
Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 15.03 do 10.04.2023 r.   
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl 

***Przy zakupie elektronarzędzia Bosch bez akumulatora zestaw startowy akumulator i ładowarkę otrzymasz za 1 zł. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl  
od 15.03 do 10.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl 

3

5
1 2 4

3  Zestaw startowy 18 V
1 x 2,5 Ah + ładowarka 
4053423229240
228 zł

1  Wiertarkowkrętarka  
Universal Drill 18 V
4053423230796 
0-1900 obr./min, bezszczotkowa  
maks. moment obrotowy 60 Nm
298 zł

4  Młotowiertarka SDS Plus 
Universal 18 V
4053423229141 
2000 obr./min 
0-5400 ud./min 
energia uderzenia 2 J 418 zł

2  Szlifierka kątowa 
Advanced 18 V
4053423225037 
2800-11 500 obr./min
śr. tarczy 125 mm 348 zł

5  Wyrzynarka EasySaw 18 V
4053423229912 
0-2600 obr./min, kąt cięcia 45°
cięcie tworzyw, drewna i metalu
288 zł

lata

gwara ncji

398
Wiertarkowkrętarka  
LXT 18 V 1 x 1,5 Ah
0088381865616
18 V, 1 x 1,5 Ah
0-400/0-1300 obr./min 
maks. moment obrotowy 42 Nm 
Zestaw bitów 11 szt.  
0088381355698 24,98 zł

10,98

Wylewka betonowa M-15 25 kg
5907418093660
grubość warstwy od 25 do 80 mm
zużycie 20 kg/m2/cm
0,44 zł/kg

36,48

Gładź pod wałek 
GW180 20 kg
5907418038791 
zużycie 2 kg/m2/mm
gr. warstwy do 2 mm  
1,82 zł/kg

do aplikacji 
wałkiem

elektroniczny 
wyświetlacz 648

Podgrzewacz elektryczny  
Lydos Eco V 50 l
5414849786806
wym. 52,8 x 47 x 45 cm, 1800 W, pionowy 
elektroniczna regulacja temperatury
dostępny także o poj. 80 l 
5414849786813 748 zł

 kompletny zestaw  
z ościeżnicą  

i okuciami

1 zł***Przy zakupie elektronarzędzia bez akumulatora 
zestaw akumulator i ładowarka za

JEDEN AKUMULATOR WIELE MOŻLIWOŚCI

https://www.castorama.pl/result/?q=5903874206620
https://www.castorama.pl/result/?q=5907418093660
https://www.castorama.pl/result/?q=932482+932483
https://www.castorama.pl/result/?q=5907418038791
https://www.castorama.pl/result/?q=521284+521257
https://www.castorama.pl/result/?q=5906489952883
https://www.castorama.pl/result/?q=216966+218073
https://www.castorama.pl/result/?q=218194+218204+218365+218366+218367
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4053423230796 
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https://www.castorama.pl/result/?q=5903874206620
https://www.castorama.pl/result/?q=5907418093660
https://www.castorama.pl/result/?q=932482+932483
https://www.castorama.pl/result/?q=5907418038791
https://www.castorama.pl/result/?q=521284+521257
https://www.castorama.pl/result/?q=5906489952883
https://www.castorama.pl/result/?q=216966+218073
https://www.castorama.pl/result/?q=218194+218204+218365+218366+218367


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 15.03 do 10.04.2023 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

Produkt wyróżniony ze względu 
na swoją sezonowość, obniżkę ceny sprzedaży 

lub dostępny do wyczerpania zapasu.

Dotyczy produktów niebędących 
w stałej ofercie Castoramy  lub produktów 

dostępnych w ograniczonej ilości.

Oferta limitowana

89,98
Płot lamelowy z prześwitem
5903714407910, 180 x 180 cm 
Płot lamelowy pełny
5903714407927
180 x 180 cm 

Oferta limitowana

Dla kredytu na zakup towarów i usług „Od 7 do 26 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 30.11.2022 r. Propozycja kredytu dotyczy całego asortymentu i obowiązuje dla umów na kwotę min. 2000 zł, zawartych od 15.03 
do 27.03.2023 r. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu 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, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy, udostępnia dokumenty oraz udziela wyjaśnień. Szczegóły 
w sklepach i na castorama.pl

do 26 rat RRSO na 26. urodziny
Propozycja obowiązuje od 15.03 do 27.03.2023 r.
Na cały asortyment przy zakupie za min. 2000 zł

198
Impregnat do drewna Sadolin Classic 
hybrydowy 9 l + 11% gratis
5904078217351
8 kolorów
19,80 zł/l

Oferta limitowana

https://www.castorama.pl/result/?q=5904078217351
https://www.castorama.pl/result/?q=638787+638788


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

