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OGRODY
to mi pasuje!

P ora dy Doroty
w k atalog u!

ZAKUPY od ręki

ZAMÓW
z dostawą

Chcesz zamówić dostawę?
Twoje zakupy dostarczymy pod wskazany adres
w dogodnym dla Ciebie terminie i określonym
przedziale czasowym. Usługa transportu
dostępna jest w godzinach otwarcia sklepu.

ZAMÓW
i odbierz

Wybierz oraz opłać produkty
za pomocą naszej strony internetowej
i odbierz zamówienie w wybranym
przez Ciebie sklepie.

ZAKUPY
on-line

Chcesz zrobić zakupy, nie wychodząc z domu?
Zamówienia dostarczamy kurierem, przez firmę
transportową lub do Paczkomatu® (dla niektórych
produktów opcje dostawy mogą być niedostępne).

TRANSPORT
na telefon
Zrobiłeś zakupy przez telefon i nie wiesz jak
je przewieźć? Zamów także transport swojego
zamówienia. Oferta obejmuje zarówno dostawę
zamówień realizowanych przez telefon, jak i tych
składanych bezpośrednio w sklepie.

TRAFICARGO
Jeśli wolisz sam przetransportować swoje zakupy
do domu, ułatwimy to zadanie dzięki usłudze Traficargo.
Dostawcze auta na minuty czekają na Ciebie
w wybranych sklepach Castorama.

Szczegółowe informacje znajdziesz na
castorama.pl/zakupy-w-castorama.

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Castorama Polska Sp. z o.o.
zastrzega, że ceny i asortyment produktów dostępnych w naszych poszczególnych sklepach mogą się różnić od podanych w katalogu z uwzględnieniem
tego, że wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Dostępność niektórych produktów może być ograniczona tylko do wybranych sklepów lub na
zamówienie Klienta (szczegółowe informacje o dostępności produktów znajdują się na www.castorama.pl). Sprzedawca informuje, że zdjęcia umieszczone
w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Informacje przedstawione w katalogu zachowują ważność
od 1.03.2022 r. do 31.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów lub wycofania produktu ze sprzedaży – jeśli nastąpi to wcześniej.

Wszystko NA RATY
KUPUJ WYGODNIE WSZYSTKO
DO SWOJEGO DOMU I OGRODU!
 bez zbędnych formalności  bez poręczycieli
z możliwością łączenia różnych
źródeł dochodów
z możliwością dopasowania wysokości raty
Szczegóły w sklepach i na castorama.pl
Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług, 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 2.01.2022 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 Santander Consumer Bank.
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FSC® to znak,
że dbamy o lasy
Lasy to płuca Ziemi. Nie tylko pochłaniają
dwutlenek węgla i produkują tlen, ale dla
1,6 miliarda ludzi są głównym źródłem utrzymania,
leków, paliwa, żywności i schronienia.
Stanowią również środowisko życia dla wielu
gatunków zwierząt i roślin.
Od ponad 20 lat powierzchnia lasów na świecie
stopniowo maleje. Dlatego też tak ważne jest mądre
korzystanie z zasobów leśnych, by mogły nimi
cieszyć się również przyszłe pokolenia!
Certyfikat FSC® potwierdza, że dany las jest
gospodarowany w sposób chroniący naturalny
ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności
oraz pracowników, a jednocześnie opłacalny
ekonomicznie.

Odpowiedzialne
gospodarowanie
zasobami

Dzięki logo FSC® na produkcie możesz być pewien,
że nie został on wyprodukowany kosztem lasu,
zwierząt, roślin ani ludzi, których byt od niego zależy.
Wypatruj więc logo FSC® podczas kolejnej wizyty
w hipermarkecie, markecie budowlanym, sklepie
meblowym czy kawiarni.

W Castoramie oferujemy produkty, które
zawierają drewno i papier certyfikowane
w systemach certyfikacji wyznaczających
standardy odpowiedzialnej gospodarki leśnej.
Wybierając produkty oznaczone logo FSC®,
pomagasz dbać o środowisko oraz wspierasz
rozwój i ochronę obszarów leśnych.

Codziennie podejmujemy ważne decyzje
– kiedy zobaczysz logo FSC®, możesz dokonać
wyboru, który przyczyni się do ochrony
światowych lasów.
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W zgodzie
z naturą
Pomagamy tworzyć bioróżnorodne ogrody,
które dobrze wpasowują się w okoliczne
wymagania dzikiej przyrody. Własne ogrody
warzywne mogą być źródłem świeżych warzyw.

Nasza Sfera to program
popularyzujący rozwiązania przyjazne
środowisku, wspierający tworzenie
zrównoważonych domów i ogrodów.
Działając zgodnie z przyjętą strategią,
chcemy inspirować do zmiany nawyków
na lepsze, proekologiczne.

Zależy nam na tym, aby każdy
z nas wybierał produkty świadomie.
W Naszej Sferze będziemy prezentować
wydarzenia oraz porady, które przyczynią
się do zmiany świadomości i stylu życia
na zdrowszy, bardziej odpowiedzialny
i zrównoważony.

Wskażemy także konkretne
produkty, które są przyjazne dla
środowiska, zdrowia, jak i portfela. Skupimy
się na kilku kategoriach, które pomogą nam
w tworzeniu dobrych i zrównoważonych
domów.
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Oszczędność
energii

Naszymi działaniami promujemy rozwiązania,
które prowadzą do zmniejszenia zużycia energii.
Stawiamy na odnawialne źródła energii i wybór
energetycznie efektywnych produktów.

Zdrowie i dobre
samopoczucie
Tworzenie bezpieczniejszych i zdrowszych
domów może znacząco poprawić nasz komfort.
Wspieramy aktywny styl życia. Wybierając
produkty bez toksycznych substancji, chronimy
zarówno siebie, jak i środowisko.

Oszczędność wody
Woda jest jednym z najcenniejszych surowców.
Coraz częściej słyszmy o prognozowanych jej
deficytach. Wspólnie możemy temu zaradzić,
decydując się na ekologiczne rozwiązania np.
odzyskując wodę z deszczówki bądź stawiając
na montaż urządzeń oszczędzających wodę
w naszych domach.

Rozsądna
konsumpcja

Promujemy podejmowanie świadomych
wyborów i decydowanie się na produkty
dobrej jakości, które posłużą przez lata.
Warto kierować się zasadą 3 x R:
Reduce, Reuse, Recycle.

Zrównoważone
materiały

Branie pod uwagę całego procesu
powstawania produktu jest niezwykle
istotne. Należy pamiętać, że duże znaczenie
ma pochodzenie produktu i jego wpływ
na środowisko.
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już od

ogród 2022 / spis treści

ZACZAROWANY
OGRÓD

GRA W ZIELONE
Ogród to przestrzeń wprost stworzona do uprawiania
hobby. Niekoniecznie związanego z roślinami.
Szeroka oferta działu Ogród Castoramy sprawi,
że z łatwością zdecydujesz, jak urządzić swój
przydomowy kawałek zieleni. Idealnie przycięty
trawnik czy sztuczna murawa - każde z nich daje
spore pole do… zabawy! Nasi eksperci dopilnują,
by wszystko ułożyło się po Twojej myśli
– to ich zadanie już od 25 lat!

WAKACJE W OGRODZIE
Ogród cieszy każdą porą roku, ale najbardziej
w środku upalnego lata. Szczególnie gdy
przypomina rajską wyspę. Dzięki szerokiej
gamie produktów Castoramy i pomocy
naszych ekspertów, którzy już od 25 lat
pomagają spełniać marzenia o idealnych
ogrodach, stworzysz własną namiastkę
niebiańskiej plaży. Z basenem oraz masą
atrakcji dla najmłodszych. A Ty rozsiądź się
wygodnie w cieniu parasola i… podziwiaj!

OGRÓD Z CHARAKTEREM
Jeśli ponad wszystko cenisz sobie ład i porządek,
Twój wymarzony ogród powinien odzwierciedlać
Twój charakter. Zapewne w głowie już kiełkuje
Ci pomysł, w którym kolorystycznie uporządkowane
rabatki piętrzą się w cieniu precyzyjnie przyciętych
krzewów. Pomożemy Ci go zrealizować. Już od 25 lat
dokładamy starań, by marzenia naszych Klientów
o idealnych ogrodach nabierały kształtów!

6

spełniamy
marzenia
o idealnych
ogrodach

Ogród jest najpiękniejszą
ozdobą domu – nie ma co
czarować! Kwitnące kwiaty
i zioła roznoszące cudowny
zapach w powietrzu. Motyle
tańczące wokół różnokolorowych
krzewów. A w głębi tego
baśniowego obrazka zielony
zakątek, który pozwala Ci uciec
przed całym światem. Jeśli to Twoja
bajka, napisz ją razem z nami. Nasi
Doradcy już od 25 lat urządzają
ogrody marzeń dla naszych
Klientów.

O g rody

w Twoim stylu

Wyobraź sobie ogród idealnie dopasowany
do Twoich potrzeb. Drzewka i krzewy,
precyzyjnie przycięte, zdobiące przestrzeń
wokół domu. Taras, który pozwala
odpocząć słonecznym popołudniem lub
rozpocząć upragniony weekend z kawą
w ręku. Strefa zabawy, w której dzieci
szaleją w najlepsze pod Twoim troskliwym
okiem. A to wszystko ukryte za stylowym
ogrodzeniem. To Twoja przestrzeń,
którą pomożemy stworzyć krok
po kroku – to nasza misja
już od 25 lat!

Ceny obowiązują
od 1.03 do 31.05.2022 r.
Ceny i dostępność mogły ulec
zmianie od daty publikacji.
Uwaga: przed dokonaniem zakupu
sprawdź aktualne ceny i dostępność
na stronie castorama.pl.

Masz
pytania?

Więcej
inspiracji na

Konsultanci naszej Infolinii
są do Twojej dyspozycji

(+48) 690 680 690

castorama.pl
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już od

RELAKS
W OGRODZIE

to mi pasuje!

lato w mieście
to mi pasuje!

umilamy
relaks
w ogrodzie

Wymarzony ogród powinien nie tylko cieszyć
oko, ale i wszystkich domowników. Także tych
najmłodszych! Trudno wyobrazić sobie lepiej
spędzone letnie popołudnie niż pełen relaks
w prywatnym kawałku raju. A raczej kawałku
rajskiej wyspy. Z Castoramą to możliwe!
Złota, piaszczysta plaża? Czemu nie. Kąpiel
w przejrzystej wodzie o idealnej temperaturze?
Jasne. A może odpoczynek w mięciutkich
fotelach, które tylko czekają, by wygodnie się
w nich rozsiąść? Brzmi kusząco… Z pomocą
naszych Doradców, którzy już od 25 lat
pomagają spełniać marzenia o idealnych
ogrodach, stworzysz zieloną strefę relaksu
doskonałą dla całej swojej rodziny!
Opowiedz naszym Doradcom o swoim
wymarzonym ogrodzie. Wysłuchamy każdego
Twojego życzenia i postaramy się wcielić
je w życie. Żeby każde popołudnie spędzone
na Twoim kawałku zieleni było doskonałe.
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NOWOŚĆ

2648 zł

Zestaw Mebli Apolima
5059340347387
w zestawie sofa, stolik
i 2 fotele
stolik wym. 110 x 60 x 38 cm
fotel wym. 76 x 85 x 92 cm
sofa wym. 150 x 85 x 92 cm
aluminium, pleciony sznur, szary

Porada
Doroty
Aby uzyskać efekt
egzotycznej oazy na swoim
tarasie, postaw na zielone
rośliny. Nic nie przywodzi na
myśl wakacyjnych wspomnień
tak skutecznie, jak wachlarze
palmowych liści, ozdobne
trawy czy okazałe juki.
Doskonałym pomysłem będą
także drzewka cytrusowe np.
mandarynki lub pomarańcze.
Dopełnieniem aranżacji będą
pogodoodporne meble
z technorattanu, które
świetnie prezentują się
na tarasowych deskach
oraz kolorowe poduszki.

598 zł

Basen na stelażu Bestway
6942138981810
śr. 305 cm, wys. 76 cm
w zestawie filtracja

2298 zł

Grill gazowy GoodHome
Owsley 4.1
5059340137919
ruszt żeliwny
wym. rusztu 80 x 44 cm
wys. grilla 118 cm
wąż i reduktor do butli gazowej
w zestawie
+ 4 palniki + 1 boczny
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WAKACJE,
KTÓRE SIĘ
NIE KOŃCZĄ
to też pasuje!

1

2

Na rajskiej wyspie nie może zabraknąć
rajskich mebli i akcesoriów.
Pełen relaks przy grillu to jest to!

4

3

5

NOWOŚĆ

1598 zł

Sofa Apolima
5059340347394
wym. 156 x 112 x 135 cm
aluminium, pleciony sznur, szara
Produkt dostępny tylko na zamówienie Klienta.

1. Kinkiet Tanakee - 99,98 zł
5059340247847
1 x E27, IP44
stal szczotkowana

4. Grill węglowy Eiger - 178 zł
3663602771029
śr. rusztu 44 cm
wys. grilla 78 cm

2. Siodełko płaskie - 48,98 zł
5057741174748
wym. 38 x 15 x 7,5 cm

5. Flaming
dmuchany - 89,98 zł
6941607311196
wym. 1,53 x 1,43 m

3. Fotel Apolima - 2248 zł
5036581055967
wym. 114 x 110 x 151 cm
rama stalowa
technorattan, beż
12
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6. Lampa ogrodowa
Hollis - 49,98 zł
5059340247441
1 x E27, IP44, rozm. S
13
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Bari

Virginia
CZY WIESZ, ŻE
Stół metalowy to wybór na
lata, jeśli odpowiednio o niego
dbasz. Sprawdzaj, czy stal
nie koroduje lub nie wymaga
pokrycia świeżą emalią, gdy
stara powłoka się złuszczy.

99,98 zł

Stolik Bari
3663602734406
wym. 59,5 x 70 cm
brązowy

Zestaw 2 krzeseł Virginia
5059340124612
wym. 48 x 38 x 79 cm
akacja

178 zł

Stół półokrągły Virginia
5059340124636
wym. 79,5 x 74,5 x 74 cm
akacja

218 zł

79,98 zł

Stół Virginia
5059340124629
wym. 60 x 60 x 74 cm
akacja

Fotel Bari
3663602935599
wym. 60 x 53 x 76 cm
metal i technorattan
brązowy

598 zł

Zestaw Saturn
5900410397170
w zestawie stolik i 2 krzesła
stolik wym. 58 x 58 x 56 cm
krzesło wym. 62 x 48 x 74 cm
technorattan, brązowy

14

248 zł

drewnian y podest
w kolorze mebli
to mi pasuje!
15
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278 zł

Nova i Mikyo

Krzesło Mikyo
5059340124810
wym. 75 x 66 x 70,5 cm
aluminium, beżowe
dostępne również
5059340124797, antracyt
5059340124803, zielony

99,98 zł

Stolik Nova
5059340124872
śr. 46 cm, beżowy
dostępny również
5059340124858, antracyt
5059340124865, zielony

ta k się skła da, ce
że oszczęd za ją miejs
to mi pasuje!

Saba

318 zł

Stół składany Saba
5059340137001, stal, antracyt
wym. 110 x 70 x 70 cm
dostępne również
wym. 70 x 70 x 70 cm
3663602935605, stal, antracyt - 198 zł
5059340124667, stal, zielony - 198 zł

138 zł

Stolik Nova
5059340124841, beżowy
śr. 65 cm, stal
dostępne również
5059340124827, antracyt
5059340124834, zielony

89,98 zł
228 zł

Stolik Saba
podwieszany
5059340124704
wym. 90 x 60 x 70 cm

16

Krzesło składane Saba
5059340137216, stal, antracyt
5059340137025, stal, zielony
wym. 46 x 50 x 84,5 cm
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Salvador

Pilares

meble
p og o d o o d p o r n e
to mi pasuje!

1798 zł

Zestaw Pilares
3663602734703
w zestawie stolik i 2 fotele
stolik wym. 46 x 46 x 44 cm
fotel wym. 65 x 72,5 x 77,5 cm
rama aluminiowa
technorattan, szary

Porada
Doroty

498 zł

Zestaw Salvador
8711245132174
w zestawie stolik i 2 fotele
stolik wym. 59 x 59 x 43 cm
fotel wym. 62 x 60 x 89 cm
efekt rattanu, antracyt

79,98 zł

Lampion Drop
5901272935043
wys. 35 cm

59,98 zł

Poduszka Denia
3663602427421
wym. 45 x 45 cm

Meble w uniwersalnym kolorze
pozwolą Ci zaszaleć
z dodatkami. Poduszki
w etniczne wzory czy pleciony
lampion stworzą na Twoim
balkonie niepowtarzalny
klimat!

Pełna gama lampionów i poduszek na castorama.pl
18
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Hamilton

NOWOŚĆ

2998 zł

Zestaw balkonowy Lazaretta
5059340352756
fotel wym. 98 x 92 x 84 cm
stolik wym. 68 x 68 x 48 cm

NOWOŚĆ

Kup na raty1
RRSO
%

0

448 zł

Stolik Hamilton
5059340352572
śr. 71 cm, wys. 72 cm
technorattan, szary

NOWOŚĆ

598 zł

Fotel Hamilton
5059340347059
wym. 64 x 71 x 85 cm
technorattan, szary

Porada
Doroty
NOWOŚĆ

49,98 zł

Mata dekoracyjna Paproć
5902110005973
wym. 50 x 50 cm

NOWOŚĆ

49,98 zł

Mata dekoracyjna Bukszpan
5902110005966
wym. 50 x 50 cm

NOWOŚĆ

49,98 zł

Mata dekoracyjna Laur
5902110005980
wym. 50 x 50 cm

Aby stworzyć klimatyczny
kącik na balkonie, dokładnie
zwymiaruj dostępną przestrzeń
i wybierz meble, które pozwolą
w pełni wykorzystać jej
potencjał.

NOWOŚĆ

1198 zł

Stół Hamilton
5059340352596
wym. 180 x 100 x 72 cm
szkło hartowane, technorattan, szary

Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.

1
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Loire

s z y bk o s c h n ą c e
sied zisk a
to mi pasuje!

relaks w ogrodzie / ogród 2022

Denia
Kup na raty1
RRSO
%

0

1648 zł

Zestaw Denia
3663602423966
w zestawie sofa, 2 fotele i 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
akacja

998 zł

Zestaw Loire
3663602936824
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 60 x 115 x 85 cm
fotel wym. 60 x 60 cm
stolik wym. 85 x 59 x 44 cm
technorattan, brąz

CZY WIESZ, ŻE
Wybierając zestaw
wypoczynkowy na
nasłoneczniony taras,
upewnij się, że posiada
stabilizację UV, która
uchroni powierzchnię mebli
przed blaknięciem.

44,98 zł

Poduszka Rural
3663602427506, żółta
3663602427490, szara
wym. 50 x 50 cm

Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.

1
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118 zł

Lampion Beehive
5901272934787
wys. 35 cm
dostępny także
5901272934770
wys. 43 cm - 178 zł

Pełna gama lampionów i poduszek na castorama.pl

więcej

inspiracji

na castorama.pl
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598 zł

Mia

Salemo

Skrzynia Borneo
7290103669065
technorattan
poj. 416 l

Porada
Doroty

1378 zł

Zestaw Mia
8711245130347
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 135 x 70 x 78 cm
fotel wym. 68 x 70 x 76 cm
stolik wym. 80 x 60 x 42 cm
efekt rattanu, grafit

Skrzynia ogrodowa
to sprytny sposób
na przechowywanie
poduszek i kocyków, które
sprawdzą się podczas
wieczornego grilla.

1248 zł

Zestaw Salemo
8711245155357
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 133 x 66,5 x 76 cm
fotel wym. 74 x 66,5 x 76 cm
stolik wym. 76 x 56,5 x 41,5 cm
efekt rattanu, grafit

Kup na raty
RRSO
%

0

1

funkcja
przechowywania

Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.

1
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Moorea

California

1298 zł
398 zł

Sofa California
8711245154305
wym. 191 x 68 x 72 cm
efekt rattanu
antracyt

Stolik California
8711245127828
wym. 68 x 68 x 35 cm
efekt rattanu, antracyt

Kup na raty1
RRSO
%

0

1998 zł

Zestaw Moorea
5059340124889
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 140 x 74 x 67 cm
fotel wym. 64 x 72,5 x 67 cm
stolik wym. 100 x 58 x 34,5 cm
aluminium, szary
Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.

1

26

jasne, że sprawd zą się
w og rod zie !
to mi pasuje

998 zł

więcej

Zestaw 2 foteli California
8711245154503
wym. 83 x 68 x 72 cm
efekt rattanu, antracyt

inspiracji

na castorama.pl
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Apolima
CZY WIESZ, ŻE

NOWOŚĆ

2648 zł

Zestaw mebli Apolima
5059340347387
w zestawie sofa, stolik i 2 fotele
stolik wym. 110 x 60 x 38 cm
fotel wym. 76 x 85 x 92 cm
sofa wym. 150 x 85 x 92 cm
aluminium, pleciony sznur
szary

Najłatwiejszy sposób,
by ożywić jednokolorowe
meble ogrodowe
to różnobarwne poduszki.
Połącz ze sobą różne faktury
i kształty. Daj się ponieść
wyobraźni!

NOWOŚĆ

1598 zł

Sofa Apolima
5059340347394
wym. 156 x 112 x 135 cm
aluminium, pleciony sznur, szary
Produkt dostępny tylko na zamówienie Klienta.

39,98 zł

Poduszka
Kisiria Epson
5059340347172
wym. 50 x 30 cm

59,98 zł

Poduszka Kisiria Geo
5059340347196
wym. 50 x 30 cm

więcej

22,98 zł

Kup na raty
RRSO
%

0

1

Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.

1

28

Latarenka Black
5905620029415
wys. 20 cm
5905620029422
wys. 30 cm - 52,98 zł
5905620029439
wys. 40 cm - 74,98 zł

inspiracji

na castorama.pl

Pełna gama latarenek i poduszek na castorama.pl
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relaks w ogrodzie / ogród 2022

Cippertone

Belle Isle
99,98 zł

Lampion Basket
5901272934862
wys. 24 cm

158 zł

Lampion Nest
5901272934824
wys. 43 cm

3998 zł

Zestaw Cippertone
5059340123653
w zestawie sofa, 2 fotele,
2 stołki i stół
sofa wym. 145 x 85 x 80 cm
fotel wym. 85 x 71 x 80 cm
stołek wym. 42 x 42 x 34 cm
stół wym. 147 x 87 x 68 cm
rama aluminiowa
technorattan, szary

84,98 zł

Lampion Kokon
5901272934954
wys. 48 cm

148 zł

Lampion Cane
5901272934893
wys. 80 cm

Porada
Doroty

Na duży taras
wybierz zestaw mebli
z dodatkowymi pufami, które
możesz przechowywać pod
stołem, a w razie potrzeby
szybko stworzyć dwa
dodatkowe miejsca
dla gości.

4298 zł

Zestaw Belle Isle
3663602424291
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 190 x 76 x 74 cm
fotel wym. 84 x 76 x 74 cm
stolik wym. 160 x 64 x 40 cm
rama aluminiowa, technorattan, beż

Pełna gama lampionów na castorama.pl
30
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relaks w ogrodzie / ogród 2022

Santorin

Gabbs

NOWOŚĆ

3998 zł

regulacja
zacienienia

Pawilon Kiro
4260278796388
wym. 3 x 3 m
konstrukcja aluminiowa
szary
dostępny również
4260278797965
wym. 3 x 4 m - 5998 zł

4

1

2

3

2498 zł

CZY WIESZ, ŻE

Zestaw Santorin
5059340125008
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 173 x 74 x 70 cm
fotel wym. 64,5 x 74 x 70 cm
stolik wym. 122 x 67,5 cm
aluminium, beż

Pawilon to doskonały
pomysł na wydzielenie
strefy relaksu w dowolnym
zakątku ogrodu. Zapewni
ochronę przed słońcem
na Twoje życzenie dzięki
regulacji zacienienia.

Porada
Doroty

248 zł

Stolik komputerowy
Santorin
5059340145280

32

1.	Blat stołu Gabbs - 448 zł
3663602723349
wym. 94 x 94 cm
aluminium
technorattan, szary

Jeśli zdarza Ci się
pracować w zaciszu ogrodu,
wybierz stolik, który będzie
designerski i funkcjonalny.
Dzięki niemu home office
nabierze nowego
wymiaru… wygody!

2.	Podstawa stołu Gabbs - 488 zł
3663602723356
wym. 64 x 64 cm
aluminium
technorattan, szara

1
4

2

m ożliwość ia
przechowy wa n
to mi pasuje!

3.	Puf Gabbs 2 szt. - 528 zł
3663602771005
wym. 44 x 44 x 41 cm
aluminium
technorattan, szary
4.	Sofa Gabbs - 3298 zł
3663602723332
wym. 171 x 266 x 80 cm
aluminium
technorattan, szara

33
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relaks w ogrodzie / ogród 2022
NOWOŚĆ

Maevea

Zestaw Hamilton 5-osobowy
5059340352626
stół wym. 110,5 x 39,5 x 59 cm
szezlong wym. 63 x 191 x 84 cm
sofa 2-osobowa wym. 158 x 74 x 84 cm
technorattan, szary
Produkt dostępny tylko
na zamówienie Klienta.

2898 zł

Zestaw tarasowy Maevea
3663602423997
w zestawie sofa
2-osobowa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 78,5 x 155 x 70 cm
fotel wym. 76,5 x 56,5 x 62 cm
stolik wym. 52 x 90,5 x 36 cm
aluminium
technorattan, szary

Hamilton

3798 zł

modułowość pozwala
na dowolną konfigurację

NOWOŚĆ

4998 zł

Zestaw Hamilton narożny 8-osobowy
5059340355023
stół wym. 100 x 100 x 46-70 cm
ławka wym. 90 x 40 x 40 cm

CZY WIESZ, ŻE

sofa 2-osobowa wym. 121 x 75 x 84 cm
sofa 3-osobowa wym. 196 x 75 x 84 cm
technorattan, szary

łatwe przechowywanie
- możliwość wsunięcia
foteli za sofę

Taras lubi sprytne
rozwiązania. Wybierz
kanapę, z której szybko
zrobisz leżankę lub narożnik,
albo przechowasz fotele
w jej oparciu i zyskasz
dodatkowe miejsce.

więcej

inspiracji

na castorama.pl
34
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Hamilton

NOWOŚĆ

ta ras w dobry m stylu
to mi pasuje!

5698 zł

Zestaw Hamilton 7-osobowy
5059340372129
stół wym. 147 x 87 x 48/70,5 cm
fotel wym. 68 x 76,5 x 84 cm
sofa wym. 187 x 76,5 x 84 cm
technorattan, szary
Produkt dostępny tylko
na zamówienie Klienta.

regulacja
wysokości

Porada
Doroty
Kup na raty1
RRSO
%

0

Aranżacja tarasu może być
równie stylowa, co funkcjonalna.
Wybierz stół o regulowanej
wysokości, który pozwoli Ci
cieszyć się wygodą w czasie
posiłków na świeżym
powietrzu.

Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.

1

36
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n atu raln ość i wy g oda
to mi pasuje!

Denia

348 zł

Fotel 5-pozycyjny Denia
3663602935988
wym. 73 x 56 x 107 cm
akacja

3

458 zł

Stół składany Denia
3663602935964
wym. 90 x 90 x 75 cm
akacja

2

398 zł

Ławka z oparciem Denia
3663602937043
wym. 128 x 57 x 90 cm
akacja

1

Pamiętaj o:
1.	Krzesło składane Denia - 218 zł
3663602935971
wym. 53 x 40 x 87 cm
akacja
2.	Ławka Denia - 248 zł
3663602936008
wym. 160 x 35 x 45 cm
akacja
3.	Stół rozkładany Denia - 778 zł
3663602935995
wym. 180/228 x 90 x 75 cm
akacja

ZRÓWNOWAŻONE
MATERIAŁY

53,98 zł

Olej do mebli
ogrodowych
V33 0,5 l
3153895165013
107,96 zł/l

54,98 zł

Olej tungowy
HartzLack do drewna
bezbarwny 0,75 l
5903995144009
73,31 zł/l

69,98 zł

Olej do drewna
GoodHome spray
bezbarwny 1 l
5059340321738

Branie pod uwagę całego
procesu powstawania produktu
jest niezwykle istotne. Należy
pamiętać, że duże znaczenie
ma pochodzenie produktu
i jego wpływ na środowisko.
Nasze meble Denia wykonane
są z certyfikowanego drewna.

578 zł

Skrzynia Denia
3663602937050
wym. 115 x 36 x 47 cm
akacja

Więcej na temat
zrównoważonego rozwoju na

castorama.pl/nasza-sfera
38
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Apolima

Morlaix i Coline

1898 zł

Stół rozsuwany
Morlaix
3663602723165
wym. 180/268 x 100 x 75 cm
aluminium
czarny i naturalny

eleg a n cja i trwa łość
to mi pasuje!

1
2

CZY WIESZ, ŻE

4

Stół powinien być przede
wszystkim praktyczny.
Wybierz model, którego blat
możesz wydłużyć w razie
wizyty niespodziewanych
gości lub podczas
spontanicznego grilla.

3

łącz kolory krzeseł
tak jak chcesz

Kup na raty1
RRSO
%

0

278 zł
NOWOŚĆ

1.	Fotel Apolima - 2248 zł
5036581055967
wym. 114 x 110 x 151 cm
rama stalowa
technorattan, beż

2.	Ławka Apolima - 578 zł
5036581055950
wym. 66 x 120 x 81 cm
rama stalowa
technorattan, beż

3.	Fotel Apolima - 268 zł
3663602424147
wym. 61 x 70 x 80 cm
rama stalowa
technorattan, beż

4.	Stolik Morillo - 99,98 zł
3663602424055
śr. 50 cm, czarny

598 zł

Fotel Apolima dziecięcy
5059340347141
wym. 70 x 53 x 102 cm

Fotel Coline
5059340125060, beżowy
5059340125053, czarny
wym. 79 x 57 x 63 cm
rama aluminiowa

Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.

1
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Toscana

Dallas

1328 zł

Stół rozkładany
Toscana
3663602936596
wym. 180/240 x 99 x 74 cm
rama aluminiowa
blat z drewna
eukaliptusowego

118 zł

Fotel Dallas
3663602936138
wym. 87 x 55,9 x 54,9 cm
rama stalowa, szary

418 zł

Stół Dallas
3663602936121
wym. 150 x 90 cm
rama stalowa
blat szkło
hartowane, szary

198 zł

Porada
Doroty

Krzesło Toscana
3663602936602
wym. 56 x 61 x 87 cm
rama aluminiowa
drewno eukaliptusowe
czarny i brąz

39,98 zł

Poduszka na siedzisko
5059340347363, niebieska
3663602433620, antracyt
wym. 36 x 36 cm

Metalowe krzesła i hartowany
szklany stół to nie tylko trwałość,
ale i nietuzinkowa aranżacja,
która świetnie skomponuje się
zarówno z płytkami, jak
i deskami tarasowymi.

Pełna gama poduszek na castorama.pl
42
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Batz i Moorea

możliwość
rozłożenia

2398 zł

Stół rozsuwany Brusnik
5036581055905
wym. 180/240 x 100 x 76,5 cm
rama aluminiowa, hartowana
płyta laminowana, szary

1.	Fotel 5-pozycyjny
Batz - 298 zł
3663602734574
wym. 58 x 70 x 109 cm
rama aluminiowa, czarny

2.	Stół rozsuwany
Moorea - 998 zł
5059340124902
wym. 140/200 x 90 x 75 cm
rama aluminiowa
blat szkło hartowane
szary

1

178 zł

Fotel Batz
5059340124933
wym. 59,5 x 56 x 86 cm
antracyt

148 zł

Fotel Janeiro
5059340127408
wym. 56,5 x 76 x 94,5 cm
rama aluminiowa
szary

1798 zł

Stół rozsuwany Baradal
5036581055899
wym. 160/240 x 100 x 75 cm
rama aluminiowa
blat szkło hartowane

2

178 zł

Fotel Batz
5059340124971
wym. 59,5 x 56 x 86 cm
beżowy
dostępne także
5059340124940, szary
5059340124957, oliwkowy

łącz kolory foteli
tak jak chcesz

44
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Santorin

Lazaretta
NOWOŚĆ
1.	Sofa Lazaretta - 2798 zł
5059340352770
wym. 219 x 92 x 84 cm
technorattan, naturalny beż
Produkt dostępny tylko na zamówienie Klienta.

NOWOŚĆ
2. Stół Lazaretta - 1398 zł
5059340352763
wym. 110 x 110 x 37,5/66 cm
szkło hartowane
technorattan, naturalny beż
Produkt dostępny tylko na zamówienie Klienta.

łatwe składanie
i rozkładanie

1
2

298 zł

Fotel Santorin
5059340124995
wym. 80 x 54,5 x 57 cm
aluminium, beż
siedzisko tekstylne w zestawie

46

1998 zł

Stół rozsuwany
Santorin
5059340125046
wym. 180/260 x 100 x 75 cm
aluminium, beż

47

ogród 2022 / oświetlenie

oświetlenie / ogród 2022

59,98 zł

Girlanda solarna Smoke
5059340330822
3000 K, IP44
Produkt dostępny
od kwietnia 2022.

19,98 zł

Żarówka szklana
solarna na klips
3663602430971
3000 K, IP44

OSZCZĘDZAMY
ENERGIĘ!
Oświetlenie solarne jest
bardzo łatwe do montażu,
a przede wszystkim jest
energooszczędne. Do tego
praktycznie bezobsługowe,
gdyż samo włącza się
po zmroku i może oświetlać
Twój taras nawet do ośmiu
godzin po naładowaniu.
Takie rozwiązanie rzuca
nowe światło na temat
oświetlenia w ogrodzie!

29,98 zł

Girlanda liście
5059340330846
2300 K, IP44, na baterie

49,98 zł

44,98 zł

Girlanda Cotton
5059340330716
2300 K, IP44
multikolor, na baterie
Produkt dostępny
od kwietnia 2022.

Girlanda solarna Bottle
5059340131276
2700 K, IP44

Więcej na temat
zrównoważonego rozwoju na

castorama.pl/nasza-sfera

34
,98 zł
Lampa wbijana

solarna rattan
5059340330792
3000 K, IP44

59,98 zł

Girlanda solarna rattan
5059340330778
3000 K, IP44, dł. 3 m
Produkt dostępny od kwietnia 2022.

99
,98 zł
Girlanda Curtain

5059340330815
2300 K, IP44, przezroczysta, na baterie
Produkt dostępny od kwietnia 2022.

49,98 zł

Girlanda Crackle Ball
5059340331065
multikolor, IP44
efekt pękniętego szkła
na baterie
Produkt dostępny od kwietnia 2022.

39
,98 zł
Lampa solarna

Cage
5059340330914
3000 K, IP44
Produkt dostępny
od kwietnia 2022.

54,98 zł

Girlanda Cage
5059340330839
3000 K, IP44, na baterie
Produkt dostępny
od kwietnia 2022.

19,98 zł

Latarenka solarna mini
3663602430933
3000 K, IP44

Pełna gama oświetlenia ogrodowego na castorama.pl
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39,98 zł

Girlanda Estevan
5059340248141
3000 K, IP44, 5 m
na baterie

19,98 zł

Lampa stołowa solarna
Blooma
3663602431008
3000 K, IP44
efekt pękniętego szkła

12
,98 zł
Lampka solarna

wbijana
5059340020648
5000 K, IP44, stal

198 zł

Lampa ogrodowa Vancouver
5059340360065
1 x E27, IP44, 40 cm
biała
dostępna również 50 cm

168 zł
29,98 zł

Łańcuch solarny LED
5059340020464
5000 K, IP44
5 kul o śr. 9 cm, dł. 3 m

Girlanda Party
5901508308191
10 x E27, 2200 K, IP44, 6,2 m
tylko na żarówki LED 36 V
dostępna również 3000 K

19,98 zł

Lampa solarna LED
3663602891826
5000 K, RGB, IP44
efekt pękniętego szkła

248 zł

Girlanda
5902693776932
15 x E27, IP44, 15 m
czarna
możliwość zastosowania
dowolnej żarówki E27

248 zł
29,98 zł

Lampa solarna
5059340131146
2000 K, IP44

Girlanda
5902693779889
15 x E27, IP44, 15 m
biała
możliwość zastosowania
dowolnej żarówki E27

Pełna gama oświetlenia ogrodowego na castorama.pl
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79,98 zł

79,98 zł

Kinkiet Kalari
5059340189925
1200 lm, 4000 K, IP44
grafit
Produkt dostępny
od kwietnia 2022.

Kinkiet Ambler
5059340247953
E27

Zamów
i odbierz

na castorama.pl

49,98 zł

89,98 zł

Lampa solarna
Manly 2 w 1
5059340231303
5000 K, IP44, czarna
kinkiet i lampa wbijana 2 w 1

79,98 zł

Kinkiet Rimouski
5059340247830
E27

Kinkiet Coffman
5059340248042
1200 lm, 3000 K, IP44
grafit

19,98 zł

Naświetlacz Lucan 10 W
5059340191430
1000 lm, 5000 K, IP65
dostępne inne moce
i kolor czarny
Produkt dostępny
od kwietnia 2022.

89,98 zł

Kinkiet solarny Hotham
5059340190617
5000 K, IP44
z czujnikiem ruchu

49,98 zł

Naświetlacz Davern 10 W
5059340191027
1000 lm, 5000 K, IP65
rotacja pion-poziom
dostępne inne moce i kolor biały

118 zł

Kinkiet Kipnuk
5059340247984
620 lm, 4000 K, IP44
grafit

99,98 zł

Kinkiet Hurston
5059340190594
2 x 500 lm, 4000 K, IP44

59,98 zł

Kinkiet Grandy
5059340248028
E27
Produkt dostępny od kwietnia 2022.

128 zł

Kinkiet Grego
5059340190761
800 lm, 4000 K, IP44
grafit

178 zł

Kinkiet Laurite
5059340190587
1000 lm, 4000 K, IP44, grafit
dostępny również biały
5059340190570

Pełna gama oświetlenia ogrodowego na castorama.pl
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1298 zł

Fotel wiszący Cannock
3663602723301
wym. 96 x 96 cm
wys. 198 cm

obrót
o 360o

NOWOŚĆ

798 zł

Fotel obrotowy
Orion
5902490745445
wym. 84 x 95 cm
wys. 75 cm

2648 zł

Huśtawka z moskitierą Venezia
5904134070470
wym. 222 x 143 cm, wys. 173 cm
w zestawie poduszki i moskitiera

998 zł

Fotel Samui
5902490744004
wym. 86 x 76 cm
wys. 130 cm

998 zł

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

54

1498 zł

Fotel
podwieszany
Miami
5907795814834
wym. 70 x 72 cm
wys. 195 cm

318 zł

Huśtawka ogrodowa
3663602419457
wym. 170 x 110 cm, wys. 153 cm

698 zł

Huśtawka Batz
3663602419464
wym. 194 x 120 cm, wys. 167 cm

998 zł

Huśtawka Monte Carlo
3663602419501
wym. 222 x 139 cm, wys. 158 cm

55
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168 zł

Leżanka Curacao
5059340125343
wym. 183 x 57 x 24 cm
dostępne także inne kolory

338 zł

Leżanka Alona
5059340125398
wym. 190 x 60 x 30 cm

228 zł

Hamak Rural
3663602427629
wym. 144 x 209 cm

528 zł

Leżanka Denia
3663602724537
wym. 197 x 71 cm, akacja

CZY WIESZ, ŻE

92,98 zł

Składana leżanka to ogrodowy
must have tego sezonu. Możesz
korzystać z niej na tarasie,
przenosić w różne części
ogrodu, a nawet zabrać
na plażę!

Hamak w paski z łącznikiem
5900410064829
wym. 200 x 100 cm

598 zł

Leżanka Santorin
5059340125084
wym. 189 x 71 x 54,5 cm

498 zł

Leżanka Batz
5059340125404
wym. 195 x 59 x 36 cm

peł en rel a ks
to mi pasuje!
678 zł

Leżanka Daytona
8711245152851
wym. 195 x 65 x 22 cm

398 zł

Hamak Visoke
3663602724018
wym. 200 x 100 cm

56

158 zł

Hamak kokon
5900410653474
wym. 70 x 70 x 140 cm

57
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bez cien ia
wątpliwości
to mi pasuje!

Zamów
z dostawą

na castorama.pl

648 zł

Parasol Mallorca
5059340125893
wys. 255, śr. 350 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
szary

338 zł
188 zł

Parasol Carambole
5059340125824
wym. 200 x 300 cm
wys. 249 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
antracyt

Parasol Malta
5059340125862
śr. 300 cm, wys. 255 cm
poliester, konstrukcja aluminiowa, szary
dostępny również obciążnik do parasola
3663602723523, 15 kg - 89,98 zł

998 zł

Parasol Menorca
5059340125923
wym. 300 x 300 cm
wys. 265 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
szary

178 zł

Parasol Carambole
5059340125817
półokrągły, śr. 225 cm, wys. 216 cm
poliester, konstrukcja aluminiowa
beżowy

218 zł

Parasol Carambole
5059340125794
śr. 270 cm, wys. 222 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
beżowy

1848 zł

łatwe rozkładanie
- mechanizm
na korbę

Parasol Naya
5059340125947
wym. 300 x 300 cm, wys. 298 cm
poliester, konstrukcja aluminiowa
dostępny także
obciążnik do parasola
3663602723578
20 kg - 138 zł

498 zł

Parasol Capraia
5059340125855
śr. 300 cm, wys. 250 cm
poliester, konstrukcja aluminiowa
biały
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3298 zł

Pergola Verve
3601659004639
wym. 3 x 4 m
konstrukcja aluminiowa
dach z powłoką
poliwęglanową

Kup na raty1
RRSO
%

0

1598 zł

Pawilon Moses
3663602419129
wym. 4 x 3 x 2,33 m
powłoka poliuretanowa
konstrukcja z aluminium i stali
dach przesuwny

możliwość regulacji
zaciemnienia

NOWOŚĆ

2998 zł

Pawilon Formentera
5059340353203
wym. 3 x 3 m, konstrukcja stalowa
dach PVC i poliester

3448 zł

Pergola Yallis
5059340142128
wym. 3,6 x 3 m
konstrukcja aluminiowa
dach rozsuwany z powłoką
poliwęglanową
Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.
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1

Zamów
i odbierz

na castorama.pl

598 zł

Markiza balkonowa ręczna
3663602418993
wym. 2,5 x 3 m

678 zł

Markiza balkonowa ręczna bez kasety Torello
3663602418764
wym. 2 x 2,95 m, poliester 270 g/m²
ochrona przed promieniowaniem UV

998 zł

Markiza ręczna
dwustronna Azores
3663602418757
wym. 4 x 3 x 2,4 m
poliester 220 g/m²
konstrukcja stalowa
ochrona przed promieniowaniem UV

1378 zł
2

1.	Pawilon Shamal - 648 zł
5059340125435
wym. 3 x 3 m, poliester, konstrukcja stalowa, szary
dostępny także
5059340125466, wym. 3 x 4 m - 948 zł

Markiza balkonowa elektryczna
w półkasecie Suzie
3663602418788
wym. 3,8 x 3 m, poliester 270 g/m²
ochrona przed promieniowaniem UV

JAK WYBRAĆ markizę?

2.	Pawilon Preston - 1348 zł
5059340125497, beżowy
dostępny także
3663602425083, antracyt
3.	Pawilon ze ściankami Skye - 728 zł
3663602419099
wym. 3 x 9 m, wys. 2,66 m
polietylen, konstrukcja stalowa, biały

1. Wybierz rodzaj markizy

bez
kasety
3

z kasetą
połówkową

z pełną
kasetą

3. Dokonaj pomiaru
Szerokość — aby zabezpieczyć dom
przed promieniami słonecznymi, markiza
musi być o 10-50 cm szersza po każdej
stronie okna.
Długość — powinna być o 1 m dłuższa niż długość
planowanego zacienionego obszaru.

2. Wybierz rodzaj mechanizmu

szer. 4 m
dł. 3 m
2m

ręczny
62

elektryczny

pilot

strefa cienia 2 m
63
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388
zł
Piaskownica

z pokrywo-ławką
5908283361069
wym. 120 x 120 cm
drewno sosnowe

998
zł
Plac zabaw Franek
00 ,

PLACE ZABAW

3663602706090
wym. 280 x 235 cm, wys. 210 cm, drewno sosnowe
w cenie zestawu ślizg dł. 235 cm
produkt sprzedawany jest w wersji niemalowanej

64

778 zł

Huśtawka Ola
3663602706083
wym. 215 x 250 cm, wys. 225 cm
drewno sosnowe
impregnacja ciśnieniowa
w cenie zestawu ślizg dł. 235 cm

51
,98 zł
Skrzynka drewniana

5901912814295
wym. 39,5 x 29,5 x 23 cm
drewno sosnowe surowe

1298 zł

Huśtawka z wieżą Janek
3663602706106
wym. 224 x 346 cm, wys. 277 cm
drewno sosnowe
impregnacja ciśnieniowa
produkt sprzedawany jest w wersji niemalowanej

1848 zł

Plac zabaw Cubic Sigma
5902490693043
wym. 225 x 447 cm, wys. 210 cm
impregnacja ciśnieniowa
w cenie zestawu ślizg dł. 230 cm

64
,98 zł
Skrzynka drewniana z wiekiem
5901912814301
wym. 39,5 x 29,5 x 23 cm
drewno sosnowe surowe

338 zł

Huśtawka Ula
3663602706076
wym. 220 x 160 cm
wys. 225 cm
impregnacja ciśnieniowa
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Pamiętaj o:
48,98 zł

Siodełko płaskie
5057741174748
wym. 38 x 15 x 7,5 cm

36,98 zł

Impregnat do drewna
Njord 0,75 l
5906725254818
14 kolorów
49,31 zł/l

2198 zł

Domek dziecięcy z podstawą
3663602706243
wym. 150 x 243 x 299 cm
drewno sosnowe

598 zł
99,98 zł

Huśtawka siodełko
5057741174731
wym. 37 x 36 x 42 cm

92,98 zł

Ślizg wodny podwójny
6942138983050
dł. 4,88 m

258 zł

Huśtawka bocianie
gniazdo
5900410439863
śr. 100 cm
dostępna także
w innych kolorach

Trampolina
3663602706304
śr. 2,44 m, z siatką
maksymalne obciążenie 50 kg
dostępne również
3663602706311, śr. 3,66 m - 1048 zł
3663602706328, śr. 4,27 m - 1328 zł

248 zł

Piaskownica Żółw
0050743631566
wym. 109 x 100 x 38 cm
plastikowa

138 zł

Ślizg wodny potrójny
6941607308998
dł. 4,88 m
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598 zł

548 zł

Basen na stelażu
Bestway
6942138981810
śr. 305 cm, wys. 76 cm
w zestawie filtracja

Basen rozporowy technorattan
6942138968293
śr. 396 cm, wys. 80 cm
w zestawie filtracja

peł ne za n u rzen ie
to mi pasuje!

1948 zł

Basen na stelażu
6942138983913
śr. 427 cm, wys. 107 cm
w zestawie filtracja,
przykrycie i drabinka

698 zł

Basen na stelażu
6942138949704
wym. 400 x 211 cm, wys. 81 cm
w zestawie filtracja

Pamiętaj o:
CZY WIESZ, ŻE

89,98 zł

Flaming dmuchany
6941607311196
wym. 1,53 x 1,43 m

1

Warto zgłębić temat basenów
przed zakupem. Łatwy
do montażu basen, który
nie wymaga specjalnego
przygotowania podłoża ucieszy
wszystkich domowników.

2

1998 zł

Basen na stelażu
6941607311219
wym. 4,27 x 2,5 x 1 m
okno

3

4
1.	Dozownik pływający - 118 zł
3521686120822
komplet do uzdatniania wody
2.	Zestaw chemii basenowej
5 w 1 Stapar - 128 zł
5902349681832

178 zł

118 zł

Jednorożec dmuchany
6942138947502
wym. 224 x 165 cm

68

Brodzik dmuchany
Akwarium
6942138973686
wym. 239 x 206 cm
w zestawie dmuchane akcesoria

3498 zł

Basen na stelażu
Comfort Jet cegła
6942138987348
wym. 610 x 366 cm, wys. 122 cm
w zestawie filtracja, przykrycie,
drabinka i dysze spa

3.	Filtracja piaskowa - 548 zł
6942138970562
wydajność 5300 l/h
4.	Robot czyszczący
do basenów - 1178 zł
6942138946840
wym. 35 x 35 x 49,5 cm
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wSPA n ia ły rel a ks
to mi pasuje!

1698 zł

Jacuzzi
Lay-Z-Spa Miami
6942138975796
śr. 180 cm, wys. 66 cm
w zestawie pompa i przykrycie

2548 zł

Jacuzzi Lay-Z-Spa Bali
6942138975833
śr. 180 cm, wys. 66 cm
w zestawie pompa i przykrycie
jacuzzi wyposażone
w diodę LED i pilota

zawiera 2 leżanki
i siedzisko pośrodku

2898 zł

Jacuzzi Lay-Z-Spa Hawaii
6942138975925
wym. 180 x 180 cm, wys. 71 cm
w zestawie pompa i przykrycie

5798 zł

Jacuzzi Lay-Z-Spa Malediwy
6942138975970
wym. 210 x 210 cm, wys. 80 cm
w zestawie pompa i przykrycie

Pamiętaj o:
1

2998 zł

Jacuzzi Lay-Z-Spa
Honolulu
6942138975918
śr. 196 cm, wys. 71 cm
w zestawie pompa i przykrycie

3

2

3748 zł

Jacuzzi Lay-Z-Spa Helsinki
6942138975956
śr. 180 cm, wys. 66 cm
w zestawie pompa i przykrycie

4

Kup na raty1
RRSO
%

0

1. Uchwyt na napoje do jacuzzi
- 40,98 zł
6942138981209
pasuje do wszystkich jacuzzi
Lay-Z-Spa z wyjątkiem
modelu Helsinki
2. Mata pod basen lub jacuzzi
- 33,48 zł
6942138961409
wym. 50 x 50 cm, 8 szt.
pianka
3. Poduszka do jacuzzi
- 168 zł
6942138981216
w komplecie 2 szt.
4. Odkurzacz podwodny - 218 zł
6942138981735
możliwość ładowania
w zestawie kabel USB

878 zł

Pawilon do jacuzzi
6942138984095
wym. 390 x 390 cm, wys. 255 cm
Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.
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CZY WIESZ, ŻE
Eko jest spoko! Grill gazowy
nie tylko szybko się uruchamia,
utrzymuje stałą temperaturę
pieczenia, ale też nie wytwarza
dymu węglowego. Wybór jest
prosty.

12 osób

1698 zł

Grill gazowy Landmann XL
Hit 4.1 16 kW z żeliwem
4000810122523
ruszt żeliwny
wym. rusztu 65 x 40 cm
wys. grilla 126 cm
wąż i reduktor do butli
gazowej w zestawie

798 zł

GRILLE GAZOWE

Grill gazowy GoodHome
Tarhar
5036581092092
wym. rusztu 62 x 40 cm
wys. grilla 111 cm
zapłon piezoelektryczny
materiał wykonania stal

72

12 osób

Pamiętaj o:
118 zł
NOWOŚĆ

Zestaw
akcesoriów
do grillowania
5059340138060

398 zł

Wózek
do grilla
Plancha
3663602738916
6 osób
6 osób

478 zł

Grill gazowy Mygar
3663602496618
ruszt stalowy
wym. rusztu 50 x 36 cm
wys. grilla 98 cm

9 osób

1198 zł

Grill gazowy
Landmann L Hit 3.1
4000810122479
wym. rusztu 55 x 40 cm
wys. grilla 111 cm
wąż i reduktor do butli
gazowej w zestawie

NOWOŚĆ

498 zł

Grill Plancha
3 palniki
5059340400792
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to mi pasuje!

Pamiętaj o:
8 osób

218 zł

1198 zł

Butla domowa 8 kg
5904213009179
dostępny również
Gaz do butli 8 kg
5904213009186
- 69,98 zł

Grill gazowy GoodHome
Owsley 2.0
5059340137780
ruszt żeliwny
wym. rusztu 40 x 44 cm
wys. grilla 118 cm
wąż i reduktor
do butli gazowej w zestawie

39,98 zł

Reduktor Quick
do butli 8 kg
5904213009162

12 osób

16 osób

1998 zł

Grill gazowy GoodHome Owsley 3.0
5059340137858
ruszt żeliwny, wym. rusztu 60 x 44 cm, wys. grilla 118 cm
wąż i reduktor do butli gazowej w zestawie

2598 zł

Grill gazowy GoodHome Freestone
5059340139555
ruszt żeliwny, wym. rusztu 40 x 44 cm, wys. grilla 118 cm
wąż i reduktor do butli gazowej w zestawie

16 osób

Kup na raty
RRSO
%

0

1

12 osób

998 zł

Grill gazowy GoodHome Tippah
5059340137728
wym. rusztu 62 x 43 cm
wys. grilla 106 cm

2298 zł

Grill gazowy
GoodHome Owsley 4.1
5059340137919
ruszt żeliwny, wym. rusztu 80 x 44 cm
wys. grilla 118 cm
wąż i reduktor do butli gazowej w zestawie

Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.
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79,98 zł

Kamień do pizzy
5059340137575
śr. 28 cm

8 osób

1998 zł

Grill gazowy
Landmann Triton 2.1
4000810129188
ruszt żeliwny
wym. rusztu 48 x 44 cm
wys. grilla 140 cm
wąż i reduktor do butli
gazowej w zestawie

158 zł

Wok wielofunkcyjny
5059340137629
śr. 34,5 cm

12 osób

2398 zł

Grill gazowy
Landmann Triton 3.1
4000810129492
ruszt żeliwny
wym. rusztu 65 x 44 cm
wys. grilla 140 cm
wąż i reduktor do butli
gazowej w zestawie

Pamiętaj o:
16 osób
12 osób

39,98 zł

Wędzarka do grilla
gazowego
5059340137568
wym. 22 x 9,5 cm

76

89,98 zł

Lampka do grilla
5059340137506

2998 zł

Grill gazowy
Landmann
Triton PTS 4.1
4000810129645
wym. rusztu 44 x 65 cm
wys. grilla 140 cm
wąż i reduktor w zestawie

5748 zł

Kup na raty1
RRSO
%

Kuchnia gazowa 6.1 Landmann
4000810121205
ruszt żeliwny, wym. rusztu 94 x 43 cm
wys. grilla 121 cm
wąż i reduktor do butli gazowej w zestawie

0

Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.
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NOWOŚĆ

6 osób

198 zł
10 osób

648 zł

GRILLE WĘGLOWE

Grill węglowy Kiowa
z półką
5059340351568
śr. rusztu 54,5 cm
wys. grilla 101 cm

78

6 osób

128 zł

Grill okrągły węglowy
4000810111329
śr. rusztu 40 cm
wys. grilla 70 cm

6 osób

178 zł

Grill węglowy Eiger
5059340142364
śr. rusztu 44 cm
wys. grilla 78 cm

6 osób

128 zł

Grill okrągły węglowy
5904842119126
śr. rusztu 41 cm
wys. grilla 73 cm

6 osób

CZY WIESZ, ŻE

248 zł

Małe jest praktyczne!
Na niewielkim ruszcie tego
mobilnego grilla przyrządzisz
równocześnie posiłek dla
całej swojej rodziny, a nawet
znajomych – aż dla 6 osób.

Grill węglowy
okrągły wózek
4000810114269
śr. rusztu 44 cm
wys. grilla 98 cm

8 osób

10 osób

258 zł

498 zł

Grill węglowy Russel
3663602706700
śr. rusztu 54 cm
wys. grilla 97 cm

Grill węglowy Barren
3663602706687
śr. rusztu 60 cm
wys. grilla 42 cm

NOWOŚĆ

Grill węglowy Kiowa
5059340351544
śr. rusztu 54,5 cm
wys. grilla 101 cm
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10 osób
4 osoby

498 zł

318 zł

Kociołek myśliwski
żeliwny
4000810142132
poj. 8 l, wys. 56 cm

w zestawie
pokrowiec

NOWOŚĆ

Grill węglowy Pondera
5059340351582
wym. rusztu 37 x 39,5 cm, 2 szt.
wys. grilla 98 cm

12 osób

10 osób

648 zł

998 zł

Grill węglowy Barrel
4000810115310
wym. rusztu 39 x 75 cm
wys. grilla 94 cm

Grill węglowy XXL
5906083072567
żeliwny ruszt, wym. rusztu 71 x 46 cm
wys. grilla 153 cm

NOWOŚĆ

Pamiętaj o:
1

2

3

4
4 osoby

5

238 zł

Grill elektryczny
5904842114015
moc 2000 W
wym. rusztu 45 x 25 cm
wys. grilla 73 cm

10 osób

698 zł

Grill węglowy Landmann
Komfort Basic
4000810115280
ruszt żeliwny
wym. rusztu 53 x 42 cm
wys. grilla 71 cm

80

pełna
na castorama.pl

1. Termometr do pieczenia
mięs Terdens - 18,98 zł
5901733000815
2. Pędzel do grilla - 29,98 zł
5059340137995
8 osób

248
zł
Grill węglowy Willacy

5059340351551
wym. rusztu 38 x 53 cm
wys. grilla 93 cm

3. Czyścik do grilla 2 w 1 - 41,98 zł
5059340138039
4. Szczypce do grilla - 34,48 zł
5059340138152
5. Szpikulce do grilla - 23,48 zł
5059340138107
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NOWOŚĆ

328 zł

Palenisko ogrodowe
Koksownik
5906083059445
śr. 42 cm
wys. 53 cm

NOWOŚĆ

1498 zł

Grill betonowy Bari
4000810045211
wym. rusztu 67 x 40 cm
wys. grilla 215 cm

598 zł

82

368 zł
378 zł

Palenisko ogrodowe
4000810221158
śr. 60 cm, wys. 34 cm
dostępne także
4000810221141
śr. 70 cm, wys. 33 cm
- 418 zł
4000810117642
śr. 80 cm, wys. 32 cm
- 488 zł

2598 zł

Grill betonowy
Stockholm
4033886102519
wym. rusztu 54 x 34 cm
wys. grilla 203 cm

blacha inox
na płycie
paleniskowej dla
utrzymania
czystości

Palenisko ogrodowe
Gwiazdy i Księżyc
4000810118113
śr. 75 cm, wys. 60 cm

498 zł

Palenisko ogrodowe
5906083059452
wym. 70 x 60 cm
wys. 63 cm

Ogrzewacz
tarasowy Etinas
3663602705499
wym. 50 x 46 cm
wys. 112 cm

PALENISKA

GRILLE
BETONOWE

1798 zł

Grill betonowy
Rondo
5903263323242
wym. rusztu 58 x 40 cm
wys. grilla 206 cm

848 zł

Palenisko ogrodowe
Ulong
3663602705512
śr. 56 cm, wys. 56 cm

sezon g rillowy
czas za cząć
to mi pasuje!

Grill betonowy Denver
4000810117147
wym. rusztu 46 x 32 cm
wys. grilla 185 cm

NOWOŚĆ

348 zł
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już od

URZĄDZANIE
to mi pasuje!

urządzamy
wymarzone
ogrody

Zasiadając w wygodnym fotelu, podziwiając
idealnie zaplanowaną przestrzeń ogrodu, można
poczuć się jak prawdziwy zwycięzca. W końcu
całe to urządzanie nie dzieje się tylko dla sportu.
Chociaż może, jeśli tylko zechcesz!
Nasi Doradcy mają w tej dziedzinie duże pole
do popisu. Dla Ciebie może być choćby... golfowe.
Wszystko to ukryte za stylowym ogrodzeniem.
Kompozytowym, drewniany, metalowym – która
opcja wygrywa? Wyobraź sobie swój idealny
ogród, a z nami wszystko dobrze się ułoży.
Od kostki brukowej, aż po deski na tarasie.
W Castoramie znajdziesz wszystkie niezbędne
narzędzia do urządzenia wymarzonego ogrodu.
Przyjdź, opowiedz nam o tym, co lubisz, a my
postaramy się, by Twój kawałek zieleni cieszył
Cię najbardziej na świecie. W końcu to nasza
misja już od 25 lat!

og ród z pasją
to mi pasuje!

84
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Porada
Doroty
Jeśli Twoim marzeniem jest
stylowa aranżacja tarasu, idealna
na popołudniową herbatę lub
lunch połączony z partyjką
golfa na własnym kawałku pola
golfowego, postaw na klasyczne
meble w eleganckim ciemnym
kolorze. Kolekcja Hamilton będzie
doskonała na tę okazję. Możesz
wybierać spośród wygodnych
foteli z grubymi poduchami, ław,
narożników lub leżanek. Do tego
podwyższany stół, który pozwoli
komfortowo zjeść posiłek na
świeżym powietrzu. Taki taras
robi wrażenie!

NOWOŚĆ

5698 zł

Zestaw Hamilton 7-osobowy
5059340372129
stół wym. 147 x 87 x 48/70,5 cm
fotel wym. 68 x 76,5 x 84 cm
sofa wym. 187 x 76,5 x 84 cm
technorattan, szary

41,98 zł

Deska kompozytowa antracyt
5036581094379
wym. 220 x 14,5 x 2,1 cm

więcej

inspiracji

na castorama.pl
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SPORTOWA
ELEGANCJA

1

to też pasuje!

2

Drewniane elementy w ogrodzie to synonim
elegancji. Taki taras lub altanę śmiało możesz
ozdobić złotymi lub srebrnymi donicami.
Efekt naprawdę Cię zaskoczy!

3

4
1

1. Latarenka solarna
mini - 19,98 zł
3663602430933
3000 K, IP44
2. Mata dekoracyjna
paproć - 49,98 zł
5902110005973
wym. 50 x 50 cm

CZY WIESZ, ŻE

wszystk o
w po r z ą d k u
to mi pasuje!
88

1

3. Kratka łukowa - 198 zł
3663602430322
wym. 180 x 90 cm
impregnowana ciśnieniowo
zielona
dostępne również
inne wymiary

Domek narzędziowy może
być częścią stylowej
aranżacji ogrodu.
Do tego będzie Twoim
sprzymierzeńcem
w utrzymaniu porządku
i uchroni Twoje narzędzia
przed wilgocią.

1948 zł

Domek plastikowy
Manor
7290103660352
wym. 130 x 192 x 198 cm
plastikowy
w zestawie wytrzymała
podłoga i mocowania

4. Poduszka Chennai - 56,98 zł
3663602686040
wym. 45 x 45 cm

5

5. Palisada - 13,98 zł
5907561725883, grafitowa
wym. 33,5 x 25 cm
6. Podest tarasowy
4 szt. - 57,98 zł
5059340066035
akacja
wym. 30 x 30 cm

6
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Kup na raty1
RRSO
%

0

OGRODZENIA
KOMPOZYTOWE

2

1

CZY WIESZ, ŻE
Jeśli cenisz sobie estetykę
otoczenia, postaw na
modułowe ogrodzenie, które
możesz uzupełnić eleganckimi
ażurowymi wstawkami.
Robią wrażenie, prawda?

1.	Furtka aluminiowa Neva - 1098 zł
3663602943068
wym. 93 x 171 cm, szara
2.	Brama aluminiowa Neva - 3998 zł
3663602759881
wym. 350 x 174 cm, antracyt
Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.

1
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53,98 zł

Listwy
wykończeniowe
Neva 2 szt.
3663602759980
taupe

NOWOŚĆ

828 zł

Moduł aluminiowy
dekoracyjny Neva
3663602760009
wym. 88 x 179 cm
motyw liści
taupe

128 zł

Zestaw 3 desek
kompozytowych
Neva
3663602759935
wym. 2,2 x 15,7 x 179 cm
taupe

84,98 zł

Słupek
aluminiowy
Neva
3663602432142
wys. 95 cm
taupe

67,98 zł
168 zł

Słupek
aluminiowy Neva
3663602431879
wys. 183 cm, antracyt

92

Metalowa podstawa
słupa Neva
3663602431893
wym. 15 x 15 x 40 cm
antracyt

848 zł

Moduł aluminiowy
dekoracyjny Neva
3663602760023
wym. 88 x 179 cm

53,98 zł

Listwy wykończeniowe
Neva 2 szt.
3663602942948
dł. 179 cm, aluminiowe
antracyt

67,98 zł

Metalowa podstawa
słupka Neva
3663602432166
wym. 15 x 15 x 40 cm
taupe

93
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Zamów
z dostawą

na castorama.pl

128 zł

Zestaw 3 desek
kompozytowych Neva
3663602942986
wym. 179 x 16 cm
szary

828 zł

Moduł aluminiowy
Neva
3663602943020
wym. 88 x 179 cm
panel dekoracyjny
motyw liści
szary

NOWOŚĆ

138 zł

Zestaw 3 desek
kompozytowych Neva
5059340372051
wym. 179 x 16 cm
struktura drewna
teak

458 zł
348 zł

Przęsło aluminiowe
Neva poziome
3663602432258
wym. 179 x 44 x 2,1 cm
antracyt

94

NOWOŚĆ

138 zł

Moduł akrylowy Neva
3663602943044
wym. 88 x 179 cm
przezroczysty

Zestaw 3 desek
kompozytowych Neva
5057741386684
wym. 179 x 16 cm
struktura drewna
oak
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Pamiętaj o:

99,98 zł

168 zł

208 zł

248 zł

298 zł

298 zł

338 zł

Płot drewniany
Arve
3663602433095
wym. 180 x 180 cm
rama 30 x 45 mm
brązowy
impregnowany
ciśnieniowo
dostępny także
3663602433101
wym. 90 x 180 cm
- 108 zł

Impregnat do drewna
Vidaron 4,5 l
5903973142508
11 kolorów
22,22 zł/l

CZY WIESZ, ŻE
Decydując się na drewniane
ogrodzenie, warto dbać
o jego trwałość. Konieczne
jest przede wszystkim
zabezpieczenie drewna
przed wilgocią i grzybami.

OGRODZENIA
DREWNIANE

Płot drewniany
łuk
3663602433323
wym. 180 x 180 cm
rama 30 x 45 mm
brązowy
impregnowany
ciśnieniowo

96

Płot drewniany
Arve łuk
3663602433286
wym. 180 x 180 cm
rama 30 x 45 mm
brązowy
impregnowany
ciśnieniowo
dostępny także
3663602433293
wym. 90 x 180 cm
- 138 zł

11,48 zł

Drewniany profil
wykończeniowy Neva
3663602949336
dł. 179 cm
impregnowany ciśnieniowo

27,98 zł

Listwa drewniana
pióro-wpust Neva
3663602949343
wym. 13 x 179 cm
impregnowana ciśnieniowo

Płot z łukiem
i kratką
3663602433330
wym. 180 x 180 cm
rama 30 x 45 mm
brązowy
impregnowany
ciśnieniowo

21,98 zł

Słupek drewniany
Neva połówka
3663602949312
wys. 180 cm
impregnowany ciśnieniowo

118 zł

Kratka drewniana
sosnowa Neva
3663602949350
wym. 52 x 179 cm

Płot drewniany
z kratką
3663602942528
wym. 180 x 180 cm
rama 40 x 60 mm
brązowy
impregnowany
ciśnieniowo
dostępny także
3663602942535
wym. 90 x 180 cm
- 248 zł

Płot drewniany
3663602942504
wym. 180 x 180 cm
rama 40 x 60 mm
brązowy
impregnowany
ciśnieniowo
dostępny także
3663602942511
wym. 90 x 180 cm
- 218 zł
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Zamów
z dostawą

na castorama.pl

328 zł

Płot drewniany
3663602433347
wym. 180 x 180 cm
rama 35 x 45 mm
antracyt
impregnowany ciśnieniowo

62,98 zł

Płot lamelowy Bryza
3663602948988
wym. 180 x 180 cm
rama 18 x 37 mm
drewno sosna
impregnowany ciśnieniowo
dostępny także
3663602948995
wym. 90 x 180 cm
- 48,48 zł

118 zł

drewn o jest
w dechę
to mi pasuje!
98

Płot
sztachetowy
Mekong
3663602942627
wym. 180 x 100 cm
zielony
impregnowany
ciśnieniowo

118 zł

Płot panel prosty
3663602432593
wym. 180 x 180 cm
rama 25 x 35 mm
zielony
impregnowany
ciśnieniowo
dostępny także
3663602432609
wym. 90 x 180 cm
- 84,98 zł

198 zł

Płot Douro
3663602431664
wym. 180 x 180 cm
rama 35 x 45 mm
zielony
impregnowany
ciśnieniowo
dostępny także
3663602431671
wym. 90 x 180 cm
- 148 zł
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64,98 zł

Kratka drewniana
do pnączy
3663602430711
wym. 180 x 45 cm
impregnowana ciśnieniowo
zielona

318 zł

Panel wenecki Lemhi
5059340046303
wym. 180 x 180 x 3,6 cm
impregnowany
ciśnieniowo

41,48 zł

198 zł

Kratka prosta
3663602430162
wym. 183 x 61 cm
impregnowana ciśnieniowo
brązowa
dostępne również
inne wymiary

24,98 zł

Kotwa stalowa
5903427744012
wym. 7,1 x 7,1 x 75 cm
ocynkowana

22,98 zł

Podpora
ze śrubami
3663602943235
wym. 70 x 70 mm
ocynkowana

9,98 zł

Zestaw
4 uchwytów
do płotów
3663602943419
ocynkowane

Kratka łukowa
3663602430322
wym. 180 x 90 cm
impregnowana ciśnieniowo
zielona
dostępne również
inne wymiary

10,98 zł

Zestaw
montażowy
3663602430681
opakowanie 10 szt.

19,98 zł

Kantówka drewniana
3663602433187
wym. 4,5 x 4,5 x 180 cm
impregnowana ciśnieniowo
dostępna także
3663602433200, wym. 7 x 7 x 180 cm

- 33,98 zł

100
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Kup na raty1
RRSO
%

0

system ogrodzeń
malowany proszkowo,
ocynkowany, czarny

1
3

1

2

2

1. Przęsło Tola - 208 zł
5903427744197
wys. 120 cm, szer. 200 cm

2. Furtka Tola - 338 zł
5902360103375
wys. 120 cm, szer. 90 cm

3.	Brama dwuskrzydłowa
Tola - 1038 zł
5902360103368
wys. 150 cm, szer. 400 cm

system
ogrodzeń
malowany
proszkowo

1.	Przęsło Flores - 818 zł
5903641450171
wys. 120 cm, szer. 200 cm

3

2.	Furtka Flores lewa/prawa - 648 zł
5903641450164, 5903641450157
wys. 150 cm, szer. 90 cm

3.	Brama Flores - 2098 zł
5903641450096
wys. 150 cm, szer. 400 cm

OGRODZENIA
METALOWE

kolor
czarny

1.	Furtka Alicja 2 z zamkiem lewa/prawa - 518 zł
5902360103566, 5902360103573
wys. 175 cm, szer. 105 cm
malowana proszkowo, ocynkowana, czarna

1

2

1.	Furtka Rodos 2
lewa/prawa - 278 zł
5900652459476
5900652459483
wys. 150 cm
szer. 90 cm

1

2

3.	Brama Alicja 2 z zamkiem - 1848 zł
5902360103542
wys. 175 cm, szer. 400 cm
malowana proszkowo, ocynkowana, czarna

2.	Przęsło Rodos 2 - 158 zł
5900652459490
wys. 120 cm
szer. 200 cm

3

3.	Brama
dwuskrzydłowa
Rodos 2 - 798 zł
5900652459469
wys. 150 cm
szer. 400 cm

2.	Przęsło Alicja 2 - 498 zł
5903427775757
wys. 145 cm, szer. 200 cm
malowane proszkowo, ocynkowane, czarne

pełna

na castorama.pl
3
Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.

1
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system ogrodzeń
malowany proszkowo,
ocynkowany, antracytowy

1948 zł

Brama Brava
5901891476965
wys. 150 cm, szer. 400 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, antracyt

1

2

3

528 zł

548 zł

Przęsło Brava
5901891476941
wys. 120 cm, szer. 200 cm
malowane proszkowo
ocynkowane, antracyt

Furtka Brava
5901891476958
wys. 150 cm, szer. 90 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, antracyt

1. Furtka Elba prawa/lewa - 998 zł
5903641450249, 5903641450256
wys. 150 cm, szer. 90 cm

1. Furtka Lara uniwersalna - 728 zł
5900652450152
wys. 154 cm, szer. 90 cm

2. Brama Lara - 2248 zł
5900652450091
wys. 154 cm, szer. 400 cm

Kup na raty1
RRSO
%

0

2. Brama Elba - 2648 zł
5903641450188
wys. 150 cm, szer. 400 cm

3. Przęsło Lara - 628 zł
5900652450169
wys. 120 cm, szer. 200 cm

3. Przęsło Elba - 928 zł
5903641450263
wys. 120 cm, szer. 200 cm

1298 zł

Brama Daria 2
5900652459407
wys. 150 cm, szer. 400 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, antracyt

1

268 zł

Przęsło Daria 2
5900652459438
wys. 120 cm, szer. 200 cm
malowane proszkowo
ocynkowane, antracyt

428 zł

Furtka Daria 2
lewa/prawa
5900652459414
5900652459421
wys. 150 cm, szer. 90 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, antracyt

2

system ogrodzeń malowany
proszkowo, ocynkowany,
antracytowy

3

wypełnienie kompozytowe
w kolorze antracytowym

Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.

1
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Zamów
z dostawą

na castorama.pl

1

1. Przęsło Imperial - 648 zł
5902360122826
wys. 120 cm, szer. 200 cm

2

4

2. Furtka Imperial z zamkiem
prawa/lewa - 798 zł
5902360122857
5902360122864
wys. 150 cm, szer. 100 cm

5. Furtka Leda
lewa/prawa - 1148 zł
5901122311188, 5901122311041
wys. 158 cm, szer. 90 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, antracyt
6. Brama Leda - 2798 zł
5901122311034
wys. 158 cm, szer. 400 cm
malowana proszkowo
ocynkowana, antracyt

106

system bezsłupkowy
system ogrodzeń malowany proszkowo,
ocynkowany, antracytowy

5

1228 zł

Furtka Lotos
lewa/prawa
5902360129764
5902360129771
wys. 150 cm, szer. 90 cm

3. Brama dwuskrzydłowa
Imperial z zamkiem - 2548 zł
5902360122918
wys. 150 cm, szer. 400 cm
4.	Przęsło Leda - 778 zł
5901122311171
wys. 118 cm, szer. 200 cm
malowane proszkowo
ocynkowane, antracyt

3

system ogrodzeń
ocynkowany,
malowany proszkowo,
antracytowy

6

1198 zł

Przęsło Lotos
5902360129870
wys. 150 cm, szer. 200 cm

3948 zł

Brama Lotos
5902360129726
wys. 150 cm, szer. 400 cm
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118 zł
69,98 zł

94,98 zł

Mata wiklinowa
5057741397000
wym. 100 x 300 cm

Mata trzcinowa
5902110005133
wym. 100 x 600 cm

77,98 zł

Mata bambusowa półłupana
3663602427971
wym. 100 x 300 cm

Osłona oczkowana
5908311932902
wym. 100 x 300 cm
antracyt
dostępne inne kolory

75,98 zł

Mata osłaniająca
3663602731887
wym. 120 x 1000 cm
zielona

198 zł

Mata Edera
8004944079049
wym. 100 x 300 cm

118 zł

OSŁONY

Osłona oczkowana
5908311932896, miedziana
5908311932902, antracyt
5908311932919, szara
wym. 100 x 300 cm

108

118 zł

Mata imitacja liści
3663602732167
wym. 100 x 200 cm

138 zł

Mata osłaniająca PVC
3663602732228
wym. 100 x 300 cm
szara

158 zł

Mata osłaniająca
3663602732037
wym. 100 x 300 cm
szara

109
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kod

kolor

wymiary
[cm]

drut
Ø [mm]

cena
[zł]

Furtka uniwersalna
ze słupkami

3663602730941

ocynkowana

150 x 100

4

578

Furtka uniwersalna
ze słupkami

3663602730903

ocynkowana
antracytowa

150 x 100

4

628

kod

kolor

wymiary
[cm]

drut
Ø [mm]

cena
[zł]

Panel ogrodzeniowy

5904413698005

ocynkowany

153 x 250

3,1

55,98

Panel ogrodzeniowy

5904413698470

ocynkowany
antracytowy

153 x 250

3,1

58,98

Panel ogrodzeniowy

5904501382212

ocynkowany

153 x 250

4

128

Panel ogrodzeniowy

5903427777867

ocynkowany
zielony

153 x 250

4

128

Panel ogrodzeniowy

5902360114760

ocynkowany
antracytowy

153 x 250

4

128

nazwa produktu

118 zł

Siatka pleciona
5903427749574
wym. 1,5 x 10 m
oczko 6 x 6 cm
drut 2,4 mm
zielona

nazwa produktu

Panel ogrodzeniowy
5904501382014
wym. 153 x 250 cm
śr. drutu 3,2 mm
ocynkowany, zielony

68,98 zł

zieleń
w og rod zie
to mi pasuje!

Siatka ogrodzeniowa
heksagonalna
3663602731122
wym. 1 x 10 m
oczka 2,5 x 2,5 cm
stal ocynkowana

SIATKI

108 zł

39,98 zł

Siatka typ 404
5905620013667
wym. 0,5 x 5 m
zielona

848 zł

Brama panelowa
5901891477085
wym. 150 x 400 cm
śr. drutu 4 mm
ocynkowana, zielona

nazwa produktu

kod

kolor

wymiary
[cm]

drut
Ø [mm]

cena
[zł]

Brama panelowa

5901891477078

ocynkowana

150 x 400

4

778

Brama panelowa

5903641450294

ocynkowana
antracytowa

150 x 400

4

938

Pełna gama siatek dostępna w sklepach i na castorama.pl
Dostępne również inne wysokości paneli, furtek i bram.

PANELE
OGRODZENIOWE

Pleciona siatka to praktyczne
rozwiązanie do ogrodu lub
na działkę, gdzie może posłużyć
do wydzielenia miejsca
pod uprawę warzyw, owoców
lub ziół.

110

Furtka uniwersalna ze słupkami
3663602730859
wym. 150 x 100 cm
śr. drutu 4 mm
ocynkowana, zielona

59,98 zł

CZY WIESZ, ŻE

Siatka zgrzewana
5059340449852
wym. 0,8 x 10 m
oczka 10 x 5 cm
gr. 2,2 mm
zielona

628 zł
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8 lat ochrony

158 zł

ŚRODKI DO OCHRONY
METALU I DREWNA

Lazura do drewna
GoodHome 5 l
5059340322650
9 kolorów
31,60 zł/l

112

33,98 zł

Emalia do drewna
i metalu Jedynka 0,9 l
5902829151022
17 kolorów
37,76 zł/l

37,98 zł

Podkład antykorozyjny
Hammerite 0,75 l
5904078206805
szary
50,64 zł/l

33,98 zł

Emalia do drewna
i metalu
Dekoral 0,9 l
5904000820260
22 kolory
37,76 zł/l

40,98 zł

43,98 zł

Emalia
chlorokauczukowa
Nobiles 0,9 l
5904078219676
17 kolorów
48,87 zł/l

Farba do metalu Hammerite
prosto na rdzę 0,7 l
5903525335600
19 kolorów
58,54 zł/l

12 lat ochrony

158 zł

Lakierobejca
Vidaron 4,5 l
5903973206071
8 kolorów
35,11 zł/l

198 zł

Lazura do drewna
GoodHome 5 l
5059340320366
13 kolorów
39,60 zł/l

218 zł

Lazura ochronna
V33 5 l
3153895179744
13 kolorów
43,60 zł/l

158 zł

178 zł

188 zł

218 zł

Impregnat gruntujący
do drewna Bondex Wood
Preserver bezbarwny 5 l
5904000041665
31,60 zł/l

Impregnat do drewna
Drewnochron Extra 9 l
5904000005889
15 kolorów
20,89 zł/l

218 zł

Lakierobejca
Sadolin Extra 5 l
5904078200605
6 kolorów
43,60 zł/l

Impregnat do drewna
HartzLain Decor 8 l
5903995010885
5 kolorów
22,25 zł/l

Impregnat do drewna
Sadolin Classic 9 l
5904078212776
15 kolorów
24,22 zł/l
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ROZWIĄZANIA

Gotowe farby elewacyjne

z mieszalnika

Nie znalazłeś wymarzonego koloru wśród
farb gotowych? Nic straconego, chętnie
przygotujemy dla Ciebie farbę spełniającą
Twoje oczekiwania.
Farby wysokiej jakości na wszystkie
podłoża gotowe w 5 minut!

66,98 zł

FARBY ZEWNĘTRZNE

Oferujemy aż 1000 specjalnie wyselekcjonowanych kolorów,
które sprawdzą się na każdej powierzchni, zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz budynku. Zapewniamy także usługę
dokładnego dopasowania barwy z palety 2,2 mln kolorów.

114

Farba do parapetów
zewnętrznych
GoodHome 2,5 l
3663602520597
odporna na wodę stojącą
7 kolorów
26,79 zł/l

158 zł

Akrylowa farba
fasadowa GoodHome 10 l
3663602521884
9 kolorów
15,80 zł/l

208 zł

Silikonowa farba fasadowa
GoodHome 10 l
3663602522041
9 kolorów
20,80 zł/l

Farby i tynki z mieszalnika
208 zł

238 zł

Akrylowa farba fasadowa
Dulux Weathershield
Complete 10 l
5904078207413
7 kolorów
20,80 zł/l

42,98 zł

Dekoracyjna
farba ogrodowa
GoodHome 1 l
3663602573470

74,98 zł

Farba do podłóg
tarasowych GoodHome 2,5 l
3663602574149
29,99 zł/l

258 zł

Silikonowa farba
fasadowa GoodHome 10 l
3663602572428
25,80 zł/l

Gotowe farby specjalnego
przeznaczenia
268 zł

Farba na dach
Radach 5 l
5900105809629
6 kolorów
53,60 zł/l

198 zł

Akrylowa farba fasadowa
GoodHome 10 l
3663602572305
19,80 zł/l

168 zł

Tynk akrylowy Valspar Pro
baza do mieszalnika 25 kg
5055018186616
6,72 zł/kg

Akrylowa farba
fasadowa Dulux
Weathershield
Extreme 10 l
5904078207611
8 kolorów
23,80 zł/l

Zamów
i odbierz

na castorama.pl

278 zł

Akrylowa farba
na beton Betondur 5 l
5906291026598
2 kolory
55,60 zł/l

238 zł

Tynk silikonowy Valspar Pro
baza do mieszalnika 25 kg
5055018186630
9,52 zł/kg
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JAK ZBUDOWAĆ taras?

1. Przygotuj podłoże

Wybierz rodzaj konstrukcji w zależności od warunków w danym miejscu (na betonowej posadzce lub brukowanym podłożu).

2. Zbuduj stelaż

3. Przymocuj deski

Oczyść obszar

Rozmieść wsporniki

Drewniane za pomocą
wkrętów

Kompozytowe za pomocą
klipsów

Wyrównaj ustawienie
legarów na wspornikach

Przykręć legary do wsporników

Ułóż deski na legarach

Zamocuj listwy brzegowe
za pomocą wkrętów

548 zł

BUDOWA
TARASU

Wiertarkowkrętarka
udarowa bezszczotkowa
Erbauer
5036581089924
18 V, 2 x 2,0 Ah
max moment obrotowy 50 Nm

116

138 zł

428 zł

Młotowiertarka Erbauer SDS+
3663602784364
moc 750 W, 0-1000 obr./min
0-5300 ud./min, energia uderzenia 3 J
wiercenie w betonie, drewnie i stali
czterofunkcyjna

Wyrzynarka z funkcją
podrzynania MacAllister
3663602796008
moc 600 W
800-3000 obr./min
beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
uchwyt T i U

358 zł

Wyrzynarka z funkcją
podrzynania Erbauer
3663602796107
moc 750 W
800-3000 obr./min
gł. cięcia stali/drewna
10 mm/120 mm
uchwyt T

218 zł

Pilarka tarczowa MacAllister
3663602628101
moc 1200 W, śr. tarczy 165 mm
max głębokość cięcia przy
45º/90º - 38 mm/55 mm

448 zł

Pilarka tarczowa Erbauer
3663602795780
moc 1400 W
śr. tarczy 165 mm
max głębokość cięcia
przy 45°/41 mm, przy 90°/64 mm

238 zł

Szlifierka
oscylacyjna
Erbauer
3663602796961
moc 160 W
12 000 osc./min
mocowanie
papieru na rzep

118 zł

Szlifierka oscylacyjna
MacAllister Delta
3663602796954
moc 160 W, 13 000 osc./min
mocowanie papieru na rzep

228 zł

Szlifierka kątowa Erbauer
3663602795483
moc 900 W
12 000 obr./min
śr. tarczy 125 mm

628 zł

548 zł

798 zł

1098 zł

998 zł

1398 zł

Pilarka stołowa MacAllister
3663602467601
moc 1500 W, 4500 obr./min
śr. tarczy 254 mm
max głębokość cięcia
przy 90°/80 mm
przy 45°/55 mm

Pilarka stołowa Erbauer
3663602797494
moc 2500 W, 2800 obr./min
śr. tarczy 315 mm
max głębokość cięcia
przy 90°/85 mm, przy 45°/46 mm

Ukośnica z posuwem MacAllister
5036581089887
moc 1500 W, 5000 obr./min
kąt nachylenia 45°
cięcie w drewnie, śr. tarczy 210 mm
dostępny także
Stół do ukośnicy MacAllister
3663602628231 - 348 zł

Ukośnica z posuwem Evolution
0849713073754
moc 2000 W, w zestawie tarcza TCT
2 x boczne rozszerzenie, zacisk
klucz imbusowy, śr. tarczy 255 mm

Ukośnica z posuwem Erbauer
3663602797258
moc 1400 W
cięcie pod katem: -45°/0°/+45°/+90°
zintegrowana prowadnica laserowa
śr. tarczy 216 mm

Ukośnica z posuwem Erbauer
3663602797326
moc 1800 W, 0-4200 obr./min
cięcie pod kątem -45°/0°/+45°/+90°
zintegrowana prowadnica laserowa
śr. tarczy 305 mm
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15,98 zł

Deska tarasowa sosnowa
3663602947875
wym. 2 x 9,5 x 240 cm
impregnacja w kolorze naturalnym

31,98 zł

DESKI
TARASOWE

Deska tarasowa sosnowa
5059340205090
wym. 2,4 x 12 x 240 cm
impregnacja w kolorze naturalnym
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ZRÓWNOWAŻONE
MATERIAŁY

32,98 zł

Deska tarasowa sosnowa
5059340205229
wym. 2,4 x 12 x 240 cm
impregnacja w kolorze brązowym

Pamiętaj o:

Branie pod uwagę całego
procesu powstawania produktu
jest niezwykle istotne.
Należy pamiętać, że duże
znaczenie ma pochodzenie
produktu i jego wpływ
na środowisko. Nasze deski
tarasowe wykonane są
z certyfikowanego drewna.

69,98 zł

Deska tarasowa
modrzew syberyjski
5902431572109
wym. 2,4 x 14 x 300 cm

Więcej na temat
zrównoważonego rozwoju na

castorama.pl/nasza-sfera

168
zł
Olej pogodoodporny tarasy

i meble ogrodowe Bondex 2,5 l
5904000037897
bezbarwny
4 kolory
67,20 zł/l

178 zł

Olej Sadolin Superdeck
do tarasów i mebli
ogrodowych 2,5 l
5903525770029
6 kolorów
71,20 zł/l

218 zł

Olej do tarasów
V33 5 l
3153895165143
3 kolory
43,60 zł/l

47,98 zł

Deska tarasowa modrzew europejski
5902431571515
wym. 2,5 x 14,5 x 240 cm
impregnacja w kolorze naturalnym

49,48 zł

Deska tarasowa sosnowa
3663602947950
wym. 2,7 x 14,4 x 240 cm
impregnacja w kolorze naturalnym

52,98 zł

Deska tarasowa sosnowa
5036581094522
wym. 2,7 x 14,4 x 360 cm
impregnacja w kolorze brązowym

119

ogród 2022 / urządzanie

urządzanie / ogród 2022

29,98 zł

Listwa wykończeniowa
kompozytowa
3663602948131, chocolate
wym. 0,8 x 5 x 220 cm
dostępna również w kolorach
5036581094454, taupe
5036581094393, antracyt

218 zł

Zestaw montażowy
stalowy do tarasu
200 elementów
3663602948018

59,98 zł

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

41,98 zł

Deska kompozytowa taupe
5036581094430
wym. 220 x 14,5 x 2,1 cm
dostępna także w kolorze chocolate
3663602948124

41,98 zł

Deska kompozytowa antracyt
5036581094379
wym. 220 x 14,5 x 2,1 cm
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n a ta ras ja k
zn ala zł
to mi pasuje!

15,48 zł

Zaślepki plastikowe 10 szt.
3663602442844, chocolate
dostępne również w kolorach
5036581094409, antracyt
5036581094461, taupe

29,98 zł

Listwa narożna
3663602442851, chocolate
dł. 220 cm
dostępna również w kolorach
5036581094423, antracyt
5036581094478, taupe

39,98 zł

Kantówka kompozytowa
3663602948445, chocolate
wym. 3 x 5 x 300 cm
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14,98 zł

Podest sosnowy
3663602948612
brązowy
wym. 40 x 40 x 2,8 cm
dostępny także
wym. 50 x 50 x 2,8 cm
3663602948629 - 23,48 zł

16,98 zł

Podest kompozytowy
5902431572840
szary
wym. 30 x 30 cm

27,98 zł

Podest kompozytowy
3663602613282
szary
wym. 40 x 40 cm

57,98 zł

27,98 zł

Podest tarasowy 4 szt.
5059340066035
akacja
wym. 30 x 30 cm

Podest kompozytowy
3663602613251
brązowy
wym. 40 x 40 cm
klik system

39,98 zł

Podest Mosaic 4 szt.
5903104910617, brązowy
5903104910624, szary
wym. 30 x 30 cm

PODESTY
TARASOWE

CZY WIESZ, ŻE

122

16,98 zł

Z podestem kompozytowym
wszystko dobrze się ułoży.
To niedrogie, praktyczne
i szybkie rozwiązanie na
budowę tarasu. Do tego jest
odporny na uszkodzenia
i niepogodę.

Kratka trawnikowa plastikowa
3663602727040
wym. 60 x 40 cm

79,98 zł

Podest sosnowy
3663602948681
brązowy
wym. 100 x 100 x 2,8 cm

16,98 zł

Podest kompozytowy
5902431572833
brązowy
wym. 30 x 30 cm
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NOWOŚĆ

39,98 zł

Płyta Pela
5903230304212
wym. 40 x 80 x 3,8 cm
jasnoszara

duży format

duży format

NOWOŚĆ

14,98 zł

Płyta tarasowa Triest
5903230302430
wym. 30 x 60 x 5 cm
wapień muszlowy

duży format

pełna
NOWOŚĆ

34,98 zł

na castorama.pl

Płyta trawertyn
5905669198875
wym. 30 x 34,5 x 4 cm
beżowa

NOWOŚĆ

24,98 zł

Płyta architektoniczna
5905669198882
wym. 54 x 15 x 4 cm
szara
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NOWOŚĆ

14,98 zł

Płyta tarasowa
Triest
5903230302423
wym. 30 x 60 x 5 cm
wapień dewoński

NOWOŚĆ

19,98 zł

Płyta hexagon
5905669198899
wym. 30 x 34,5 x 4 cm
szara
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19,98 zł

8,58 zł

Krążek pień dekoracyjny
5905669198769
śr. 32-37 cm, betonowy

Płyta tarasowa płukana
5901796606054
wym. 35 x 35 cm
gr. 5 cm, szara

PŁYTY TARASOWE
I ELEMENTY
BETONOWE

25,48 zł
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8,58 zł

Krążek akacja
5903230236421
śr. 40 cm, gr. 4,5 cm
betonowy, brązowy

Płyta tarasowa płukana
5901796632480
wym. 35 x 35 cm
gr. 5 cm, grafitowa

6,88 zł

Płyta tarasowa
przełom
5907561728174
wym. 30 x 30 cm
gr. 4 cm
wapień dewoński

30,98 zł

Płyta deptakowa piasek
pustyni
5907561764356
śr. 45 cm, gr. 5 cm
betonowa

NOWOŚĆ

29,98 zł

Deska dekoracyjna z korą
5905669198790
wym. 23 x 60 cm

NOWOŚĆ

17,98 zł

Obrzeże kołki
5905669198837
wym. 36,5 x 10 x 8 cm

6,88 zł

Płyta tarasowa
przełom
5907561728198
wym. 30 x 30 cm
gr. 4 cm
wapień muszlowy

29,98 zł

Płyta betonowa Lira
5901796635047
wym. 75 x 25 cm
gr. 4 cm
beżowa

34,48 zł

Płyta granitowa
5057741128185
wym. 60 x 40 cm
gr. 2 cm
szara
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CZY WIESZ, ŻE
Nieregularna forma
betonowej płyty nada
Twojemu tarasowi
naturalny charakter.
Do tego jest wysoce
odporna na uszkodzenia
mechaniczne oraz czynniki
atmosferyczne.

urządzanie / ogród 2022

4,98 zł

Palisada Stone Piryt
5901874925800
wym. 7,1 x 6 x 34,5 cm
dostępna także
wym. 15,1 x 6 x 34,5 cm

ukła da się
po m yśli
to mi pasuje!
4,98 zł

12,48 zł

Palisada Stone Silver
5901874926708
wym. 7,1 x 6 x 34,5 cm

Płyta tarasowa Exa
5901796659425, taupe
wym. 4,5 x 56,3 x 43,2 cm

9,78 zł

Murek betonowy Albero
5901796660711
wym. 41 x 18 x 7,7 cm
alpen grafit
dostępny także
5901796660735, brenta piaskowy
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7,98 zł

Palisada Stone Piryt
5901874925763
wym. 15,1 x 6 x 34,5 cm

13,48 zł

Palisada
5907561725845, czerwona
wym. 33,5 x 25 cm
5907561725791, szara - 13,98 zł
5907561725883, grafitowa - 13,98 zł

7,98 zł

Palisada Stone Silver
5901874926661
wym. 15,1 x 6 x 34,5 cm
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gr. 2 cm

gr. 2 cm

138 zł/m2

Gres Piasentin
5036581057244, grey
wym. 60 x 60 x 2 cm
mrozoodporny, IV kl. ścieralności
antypoślizgowość R11, rektyfikowany
opak. 0,72 m2 99,36 zł/opak.

gr. 2 cm

95,98 zł/m

2

Gres Hektor
5901503217979, taupe
5901503217962, soft grey
wym. 60 x 60 x 2 cm
mrozoodporny, IV kl. ścieralności
antypoślizgowość R10
opak. 0,72 m2 69,11 zł/opak.

138 zł/m2

Gres Blue Stone
5036581057329, blue
wym. 60 x 60 x 2 cm
mrozoodporny
III kl. ścieralności
antypoślizgowość R11
rektyfikowany
opak. 0,72 m2 99,36 zł/opak.

gr. 2 cm

gr. 2 cm

138 zł/m2

Gres Quartzite
5036581057251, grey
wym. 60 x 60 x 2 cm
mrozoodporny, IV kl. ścieralności
antypoślizgowość R11, rektyfikowany
opak. 0,72 m2 99,36 zł/opak.

138 zł/m2

GRES

Gres Wood
5036581058418, natural
wym. 30 x 120 x 2 cm
mrozoodporny, IV kl. ścieralności
antypoślizgowość R11
rektyfikowany
opak. 0,72 m2, 99,36 zł/opak.
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gr. 2 cm

gr. 2 cm

138 zł/m

2

Gres Egypte Stone
5036581057268, beżowy
wym. 60 x 60 x 2 cm
mrozoodporny, IV kl. ścieralności
antypoślizgowość R11, rektyfikowany
opak. 0,72 m2 99,36 zł/opak.

128 zł/m2

Gres Suomi
5901503213858, cream
5901503207185, brown
wym. 60 x 60 x 2 cm
mrozoodporny, IV kl. ścieralności
antypoślizgowość R11
opak. 0,72 m2 92,16 zł/opak.
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46,98 zł/m2

Gres Expedition
5904584150241, grys, V kl. ścieralności
5904584150272, grafit, IV kl. ścieralności
5904584150302, khaki, III kl. ścieralności
5904584150333, rust, III kl. ścieralności
wym. 40 x 40 cm
antypoślizgowość R10, mrozoodporny
opak. 1,6 m² 75,17 zł/opak.
dostępne także stopnice

44,98 zł/m2

Płytka elewacyjna
klinkierowa Semir
5900139022001, grafit
wym. 24,5 x 6,6 cm
opak. 0,71 m² 31,94 zł/opak.
Płytka podłogowa - 58,98 zł/m2
5900139022025, grafit
wym. 30 x 30 cm
opak. 0,99 m² 58,39 zł/opak.
dostępne także: cokół,
podstopnica, stopnica, parapet

37
,98 zł/m2
Płytka klinkierowa podłogowa Octane
5902610581649, ochra
5902610581663, grafit
wym. 30 x 30 cm
III kl. ścieralności, mrozoodporny
opak. 1,26 m² 47,85 zł/opak.
5902610581687, ochra
5902610581700, grafit
III kl. ścieralności, mrozoodporny
wym. 30 x 60 cm - 42,98 zł/m2
opak. 1,44 m² 61,89 zł/opak.
dostępne także stopnice
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37,98 zł/m2

Gres Rockstar
5904584150098, brown
5904584149368, grafit
5904584149429, grys
wym. 30 x 30 cm
IV kl. ścieralności, antypoślizgowość R10
mrozoodporny
opak. 1,35 m² 51,27 zł/opak.
dostępne także stopnice

Zamów
z dostawą

na castorama.pl
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System Reno K30

Tarasy i balkony
z posadzką wentylowaną

3,48 zł/opak.
Podkładka tarasowa
Smart
5901619693810

99,98 zł/m.b.

Membrana EPDM
3663602384236
przeznaczona do wykonywania
hydroizolacji, gr. 1,4 mm

System Reno K100

SYSTEMY
TARASOWE RENO

Tarasy i balkony z płytek ceramicznych
na zaprawie klejowej
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288 zł
SYSTEMY TARASOWO-BALKONOWE RENOPLAST
Podstawowym elementem każdego
systemu są aluminiowe profile
okapowe zapewniające skuteczne
odprowadzenie wody poza obrys
balkonu lub tarasu. Nowoczesna
technologia oraz wykorzystanie
wyłącznie najwyższej jakości
produktów pozwoliło sprostać
wyzwaniom stawianym przez
wymagających Klientów - połączyć
pełną ochronę antykorozyjną
z wysoką estetyką oraz zamknąć
wszystko w systemach, których
montaż jest intuicyjny i szybki.

Profil okapowy W30
5901619693926
dł. 2 m, grafitowy

178 zł

NZ W30/90 narożnik
zewnętrzny 90°
5901619693940
grafitowy
OBLICZ ILOŚĆ
POTRZEBNYCH
MATERIAŁÓW

Posadzka wentylowana

System Reno K30

Profil cokołowy C1/C2
Wspornik Renopad

Tarasy i balkony
z posadzką wentylowaną

148 zł

Profil cokołowy C1/C2
5901619695081
dł. 2 m, grafitowy

11,98 zł
128 zł

Profil okapowy K100
5901619693674
dł. 2 m, grafitowy

Wspornik Renopad L
5901619694695
wys. 58-92 mm

62,98 zł

Narożnik zewnętrzny 90°
NZ K100/90
5901619693773
grafitowy

OBLICZ ILOŚĆ
POTRZEBNYCH
MATERIAŁÓW
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36,98 zł/m²

Kostka brukowa Nostalite
3663602233077
szara, gr. 4 cm
3 różne kształty

56,98 zł/m²

Kostka brukowa Prostokąt
5901796661817, szara
5901796661831, grafitowa
gr. 6 cm, płukana

39,98 zł/m²

Kostka brukowa Nostalite
3663602233091, grafitowa
3663602233084, czerwona
gr. 4 cm

36,98 zł/m²

Kostka brukowa Prostokąt
3663602233046
gr. 4 cm, szara

KOSTKA
BRUKOWA

48,98 zł/m²
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Kostka brukowa Westa
3663602233275, szara
3663602233282, grafitowa
gr. 4 cm, płukana

8,98 zł
39,98 zł/m²

Kostka brukowa Prostokąt
3663602233343, grafitowa
3663602233053, czerwona
gr. 4 cm

Płyta ażurowa Meba
5901796605576
wym. 60 x 40 x 8 cm, szara
dostępna także
5901796605545, grafitowa
wym. 40 x 60 x 8 cm
- 13,48 zł

CZY WIESZ, ŻE
Jeśli potrzebujesz utwardzić
podjazd do garażu,
nie musisz całkowicie
rezygnować z trawnika.
Wybierz ażurową płytę.
Doskonale odprowadza
wodę i jest dostępna
w 2 kolorach!

bruk sięg nął
idea łu
to mi pasuje!
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49,98 zł/m²
59,98 zł/m²

Kostka brukowa Oland
3663602233381, nerino
gr. 6 cm
3 różne kształty

pełna

Kostka brukowa Trento
5901796639816
nerino
gr. 6 cm
3 różne kształty

258 zł

Kanał odwadniający ACO Alfa
8590830231610
1 m, klasa C250, żeliwny ruszt, przejezdny
dla samochodów osobowych i lekkich
samochodów ciężarowych

na castorama.pl

59,98 zł/m²

Kostka brukowa
Trento
3663602233206, szara
3663602233220, grafitowa
gr. 6 cm
3 różne kształty
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59,98 zł/m²
Kostka brukowa
Metrik
3663602233350
nerino
gr. 6 cm

54,98 zł

Kanał odwadniający ACO Hexaline
4002626503220
1 m, czarny, ocynkowany ruszt, klasa A15
przejezdny dla samochodów osobowych
dostępny również
Kanał odwadniający
ACO Hexaline - 42,48 zł
4002626503206, 1 m, tworzywo sztuczne
Kanał odwadniający ACO Self - 56,98 zł
4002626752994, 1 m, ocynkowany

46,48 zł

Kanał odwadniający ACO Euromini
5900280610034
1 m, klasa A15, ruszt ze stali ocynkowanej
przejezdny dla samochodów osobowych
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44,98 zł/m²

Sztuczna trawa Wenezuela
5059340505015
wys. runa 35 mm
wys. całkowita 37 mm
dostępna w szerokości 2 m

13,98 zł/m²

Sztuczna trawa Aruba
5907736251674, 5907736251650
5907736251667
wys. runa 5,3 mm
wys. całkowita 7,3 mm
dostępna w szerokościach 1,33, 2 i 4 m

29,98 zł/m²

Sztuczna trawa Maestro
3663602308157, 3663602308171
wys. runa 10 mm
wys. całkowita 11 mm
dostępna w szerokościach 1,33 i 2 m

39,98 zł/m²

Sztuczna trawa Mery
3663602284024
wys. runa 20 mm
wys. całkowita 22 mm
dostępna w szerokości 2 m

SZTUCZNA
TRAWA

41,98 zł/m²
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Sztuczna trawa Rosa
5059340512143, 5059340512136
wys. runa 40 mm
wys. całkowita 45 mm
dostępna w szerokości 2 i 4 m
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k a mień potra fi
oc z a r ow a ć
to mi pasuje!

188 zł/m2

Kamień elewacyjny Pearl
5903206050785
wym. 30 x 10 cm
mrozoodporny
opak. 0,45 m² 84,60 zł/opak.

CZY WIESZ, ŻE
Połyskująca i nieregularna
powierzchnia kamienia
nada budynkowi elegancji.
Kamień jest trwały,
naturalny, ekologiczny
i mrozoodporny.
Czego chcieć więcej?

248
zł/m2
Kamień naturalny Quartz

5902610370359
wym. 10 x 35 cm
mrozoodporny
opak. 0,39 m² 96,72 zł/opak.

118 zł/m2

Granit płomieniowany 603
5036581057688
wym. 61 x 30,5 cm
opak. 0,93 m² 109,74 zł/opak.
dostępna także stopnica
5057741322057
wym. 33 x 120 x 2 cm
- 108 zł/szt.
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118 zł/m2

Granit polerowany 603
5036581057725
wym. 61 x 30,5 cm
opak. 0,93 m² 109,74 zł/opak.
dostępna także stopnica
5057741322064
wym. 33 x 120 x 2 cm
- 108 zł/szt.

148 zł/m2

Granit płomieniowany 603 - 2 cm
5036581057695
wym. 61 x 30,5 x 2 cm
opak. 0,558 m² 82,61 zł/opak.

308 zł/m2

Kamień Quartz
5902610370816
wym. 10 x 35 cm
mrozoodporny
opak. 0,385 m² 118,58 zł/opak.
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67
,98 zł/m2
Płytka elewacyjna Madera

5907762305761
mrozoodporna
opak. 0,49 m² 33,31 zł/opak.

108
zł/m2
Płytka elewacyjna Metro

108
zł/m2
Cegła Parana

89
,98 zł/m2
Cegła Madeira

108
zł/m2
Płytka elewacyjna Amsterdam

5901752818385
grafitowa, wym. 10 x 37,5 cm
mrozoodporna
opak. 0,38 m2 41,04 zł/opak.

5902406633309
czerwona, mrozoodporna
opak. 0,43 m2 46,44 zł/opak.

108
zł/m2
Płytka elewacyjna Hudson Volcano
5901752816480
mrozoodporna
opak. 0,38 m² 41,04 zł/opak.

108
zł/m2
Płytka elewacyjna California Desert
5907762305709
mrozoodporna
opak. 0,5 m² 54 zł/opak.
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5902406633316
czerwona, mrozoodporna
opak. 0,44 m2 39,59 zł/opak.

5901752818484
mrozoodporna
opak. 0,32 m2 34,56 zł/opak.

145

ogród 2022 / urządzanie

urządzanie / ogród 2022

będ zie pięk n ie
n a m u r-beton !
to mi pasuje
31,98 zł/szt.

Beton architektoniczny
5903206050075, szary
5903206050082, ciemny szary
wym. 38 x 78 cm
mrozoodporny

39,98 zł/szt.

Płytka betonowa Tallin
5907762312103, bordowa
5907762312110, szara
mrozoodporna

128 zł/m2

Kamień Eldorado
5902406633286
złoty, mrozoodporny
opak. 0,4 m2 51,20 zł/opak.

128 zł/m2

Kamień Braid
5902406633330
ciemnoszary, mrozoodporny
opak. 0,56 m2 71,68 zł/opak.

108
zł/m2
Hexagon Natural

5905669198714
mrozoodporny
opak. 0,392 m2 42,33 zł/opak.

128 zł/m

2

Kamień Triangular
5902406633354
jasny szary, mrozoodporny
opak. 0,64 m2 81,92 zł/opak.
146

158 zł/m

2

Kamień Triangular
5902406633347
złoty, mrozoodporny
opak. 0,64 m2 101,12 zł/opak.

więcej

inspiracji

na castorama.pl
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618 zł

Skrzynia plastikowa Midi
7290112634252
poj. 845 l, wym. 130 x 74 x 110 cm

238 zł

Skrzynia Comfy
7290106930179
poj. 270 l
wym. 117 x 45 x 57,5 cm

648 zł

Skrzynia plastikowa
Patio z oparciem
7290106934207
poj. 227 l
wym. 140 x 80 x 60 cm
doskonała jako schowek
i siedzisko dla 2 osób

598 zł

PRZECHOWYWANIE

Skrzynia plastikowa Borneo
7290103669065
poj. 416 l
wym. 129 x 70 x 62 cm

148

828 zł

Skrzynia plastikowa
z łukiem
7290106922631
poj. 265 l
wym. 120 x 146 x 82 cm

siedzisko
utrzyma
ciężar do 75 kg

118 zł

Skrzynia drewniana z klapą
5901912810334
wym. 80 x 51 x 39 cm
drewno sosnowe surowe

148 zł

Skrzynia plastikowa
8009371016438
poj. 280 l
wym. 117 x 45 x 56 cm

268 zł

Skrzynia plastikowa
Portofino
8009371017633
poj. 340 l
wym. 123 x 54 x 56 cm
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Kup na raty1
RRSO
%

0

CZY WIESZ, ŻE
Domek narzędziowy to
must have każdego fanatyka
ogrodnictwa. Pomieści
wszystkie niezbędne narzędzia,
uchroni przed wilgocią
i pozwoli utrzymać porządek
na posesji.

1948 zł

Domek narzędziowy
Manor
7290103660352
wym. 130 x 192 x 198 cm
plastikowy
w zestawie wytrzymała
podłoga i mocowania
dostępny
wym. 185,8 x 236,8 x 227 cm
7290103660413 - 3648 zł

3448 zł

Domek narzędziowy
Mokau
3663602713265
wym. 176 x 176 x 201 cm
drewno świerkowe
impregnacja
ciśnieniowa

NOWOŚĆ

798 zł

Domek narzędziowy metalowy
636558, 5059340270623
wym. 174 x 110 x 191 cm
dostępne także
5059340270630, wym. 238 x 193 x 199 cm - 1498 zł
5059340270647, wym. 238 x 279 x 199cm - 1798 zł
150

1148 zł

Domek narzędziowy metalowy
3663602734857
wym. 192 x 152 x 200 cm
dostępne także
3663602734864, wym. 236 x 195 x 210 cm - 1648 zł
3663602734871, wym. 226 x 269 x 206 cm - 1998 zł

1598 zł

Domek narzędziowy Sputnik
5908283365104
wym. 195 x 152 x 211 cm
drewno sosnowe, impregnacja ciśnieniowa

4798 zł

Domek narzędziowy Mokau
3663602713326
wym. 236 x 206 x 210 cm
drewno świerkowe, impregnacja ciśnieniowa
Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.

1
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już od

UPRAWA
to mi pasuje!

wspieramy
uprawę
w ogrodach

Ogród to zaczarowane miejsce. Każda pora
roku prezentuje go w innej, równie interesującej
odsłonie. Wiosną, kiedy budzi się do życia,
zniewala nas zapachem pierwszych kwitnących
pąków. Latem zachwyca feerią kolorów i pozwala
przysłuchiwać się jedynym w swoim rodzaju
owadzim koncertom. Jesienią porywa smakiem
późnych owoców i zaprasza do odkrycia
wyjątkowych skarbów w postaci opadających
liści, kasztanów czy żołędzi. Natomiast zimą,
uśpiony pod warstwą białego puchu, pozwala
podziwiać się z okna przytulnego, ciepłego
domu, gdzie z gorącą kawą w dłoni rozmyślamy
o planach na przyszłość.
W Castoramie już od 25 lat oferujemy narzędzia
niezbędne do tego, by zadbać o wymarzony
ogród. Z pomocą naszych Doradców sprawisz,
że Twój kawałek zieleni będzie zachwycać
niezależnie od pory roku.

og ród ja k ze sn ów
to mi pasuje!
152
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49,98 zł

Domek dla pszczół
i owadów
5902042023175

W ZGODZIE Z NATURĄ
Pomagamy tworzyć
bioróżnorodne ogrody, które
dobrze wpasowują się
w okoliczne wymagania dzikiej
przyrody. Własne ogrody
warzywne mogą być źródłem
świeżych warzyw. W naszych
sklepach znajdziesz hoteliki dla
owadów, w których pracowici
mieszkańcy ogrodu znajdą
chwilę wytchnienia.

64,98 zł

Domek dla pszczół
i owadów
5902042023182

Więcej na temat
zrównoważonego rozwoju na

castorama.pl/nasza-sfera

Porada
Doroty

4298 zł

Zestaw Belle Isle
3663602424291
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 190 x 76 x 74 cm
fotel wym. 84 x 76 x 74 cm
stolik wym. 160 x 64 x 40 cm
rama aluminiowa, technorattan, beż

154

bliżej n atu ry
to mi pasuje!

Domki dla owadów to
miejsca, w których mogą
schronić się i wstępnie
rozwijać niektóre gatunki
owadów. Takie hotele są
obecne w przestrzeni
miejskiej (parki, skwery,
ogrody botaniczne,
ogrody zoologiczne),
skansenach i na terenach
wiejskich. Coraz częściej
spotykamy je także
w prywatnych ogrodach,
a nawet na balkonach
i tarasach.
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1

W ZGODZIE
Z NATURĄ
BIOnawóz to w pełni naturalny
preparat bioaktywnie
stymulujący rozwój roślin
oraz skutecznie poprawiający
właściwości gleby. Bogaty
w naturalne aminokwasy
roślinne długotrwale wpływa
na rozwój Dobroczynnych
Organizmów Glebowych.
BIOnawóz sprawia, że rośliny
są bardziej odporne na suszę,
kwiaty są bujne i pięknie
wybarwione, a owoce
i warzywa są smaczne
i dorodne. BIOnawóz jest
czysty bakteriologicznie
i zupełnie bezpieczny dla ludzi,
zwierząt i roślin.

KWIATY NIE TYLKO
WE WŁOSACH
to też pasuje!
Ogród kocha kolory. Pozwól sobie
na odrobinę szaleństwa, mieszając
ze sobą sadzonki różnych kwiatów.
Efekt może Cię zaskoczyć!

3

2

Więcej na temat
zrównoważonego rozwoju na

castorama.pl/nasza-sfera

8,98 zł

Zioła w doniczkach
5059340159263, tymianek
5059340159294, oregano
5059340153223, rozmaryn
don. 13 cm

4

5

1. Doniczka wisząca - 32,98 zł
5059340328096
śr. 12 cm
2. Doniczka wisząca - 39,98 zł
5059340328102
śr. 15 cm

6

3. Pelargonia Pretty
Little - 7,98 zł
5059340075211
don. 13 cm
4. Sundaville Rio Red - 24,98 zł
5907714354809
don. 11 cm

13,98 zł

Nawóz do ziół 1 kg
5901688873632
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10,48 zł

Nawóz uniwersalny
Biohumus 1 l
5902341000709

5. EkoŁąka 1 kg - 41,98 zł
5902042000008
6. Bionawóz
do borówek 1,1 l
- 15,98 zł
5900498027211
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1,98 zł

Bratek drobnokwiatowy
5059340153674
don. 9 cm

12,98 zł

Bratek Ampel
5059340153667
don. 23 cm

6,98 zł

Goździk Alpine mix
5902738996349
don. 13 cm

og ród w peł n y m
rozkwicie
to mi pasuje!

6,98 zł

Argyranthemum
5907714354175
don. 11 cm

1,98 zł

Bratek wielkokwiatowy
5059340153544
don. 9 cm

2,98 zł

4,98 zł

Stokrotka mix
5059340153469
don. 10,5 cm

Jaskier
5059340153643
don. 10,5 cm

6,98 zł
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3,48 zł

Prymula
5907714354731
don. 10,5 cm

6,98 zł

Margaretka Halo
5059340184524
don. 13 cm

7,98 zł

Osteospermum Purple Sun
5059340184623
don. 13 cm

9,98 zł

Osteospermum Pink Sun
5907714354427
don. 11 cm

OD WIOSNY
DO JESIENI

WIOSNA
ACH TO TY

Goździk Pink
5902738996806
don. 13 cm
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24,98 zł

Sundaville Rio Red
5907714354809
don. 11 cm

4,98 zł

Begonia Non Stop
5059340183718
don. 10,5 cm

9,98 zł

Begonia Trailing Grace
5059340183916
don. 13 cm

22,98 zł

Begonia Beauvilia
5059340183756
don. 17 cm

24,98 zł

Sundaville Rio Pink
5907714354793
don. 11 cm

7,98 zł

GRA W KOLORY

Petunia Queen of Hearts
5059340184715
don. 13 cm

160

6,98 zł

Petunia Night Sky
5059340184753
don. 13 cm

24,98 zł

Sundaville
Rio White
5907714354816
don. 11 cm

6,98 zł

Niecierpek nowogwinejski
5903282111080
don. 13 cm

6,98 zł

Werbena mix
5059340184890
don. 13 cm

6,98 zł

Fuksja
5059340184241
don. 13 cm

7,98 zł

Petunia King of Hearts
5059340184722
don. 13 cm
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7,98 zł

Pelargonia Pretty Little
5059340075211
don. 13 cm

7,98 zł

Pelargonia
Candy Cane
5059340374208
don. 11 cm

Zakupy

przez telefon
dzwonisz i kupujesz!

7
,98 zł
Pelargonia

Sunrise Paloma
5059340374154
don. 13 cm

7,98 zł

Pelargonia
Zonale Vio
5907714354700
don. 13 cm

7,98 zł

Pelargonia Rosalie
5902738996776
don. 13 cm

PELARGONIA
DLA KAŻDEGO

5,98 zł
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7,98 zł

Pelargonia kaskadowa
5907772558034
don. 11 cm

7,98 zł

Pelargonia
Zonale Tumbao
5907714354717
don. 13 cm

Pelargonia Peltatum Night
5059340374161
don. 11 cm

7,98 zł

Pelargonia White Wings
5059340374192
don. 11 cm

CZY WIESZ, ŻE
Odpowiednia doniczka,
nasłonecznienie i regularne
podlewanie to wszystko, czego
potrzebuje pelargonia,
by odwdzięczyć Ci się
pięknym wyglądem.

łatwe w u prawie
to mi pasuje!

7,98 zł

Pelargonia
Calliope
5902738996196
don. 13 cm

7,98 zł

Pelargonia Peltatum Hot Pink
5059340374185
don. 11 cm

7,98 zł

Pelargonia Peltatum Scarlet
5059340374178
don. 11 cm
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12,98 zł

OGRÓD
DLA ZABIEGANYCH

Kostrzewa Intense Blue
5059340414607
don. 17 cm

164

uprawa / ogród 2022

Kostrzewa popielata
5059340413549
don. 10,5 cm

5,98 zł

Kalocefalus Browna
5059340413495
don. 10,5 cm

148 zł

Trawa pampasowa Pumila
5059340415789
don. 26 cm

12,98 zł

12,98 zł

19,98 zł

24,98 zł

34,98 zł

6,98 zł

34,98 zł

Turzyca Jenneke
5059340413532
don. 10,5 cm

Ostnica cieniutka
5059340414645
don. 17 cm

Przymiotno Sea Breeze
5059340413839
don. 17 cm

Starzec Angel Wings
5059340414225
don. 17 cm

Goździk Cottage Pink
5903282111363
don. 10,5 cm

Żagwin 6-pak
5059340414317

Skalnica 6-pak
5059340414300

16,98 zł

Szałwia omszona niebieska
5059340414195
don. 19 cm
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39,98 zł

Hortensja bukietowa
Little Limelight
5059340415406
don. 23 cm

Hortensja bukietowa
Vanilla Frais
5059340415413
don. 23 cm

64,98 zł

Hortensja
Magical Amethyst
5059340415390
don. 23 cm

6,98 zł

64,98 zł

FESTIWAL
HORTENSJI

64,98 zł

Hortensja Magical Glam Rock
5059340415383
don. 23 cm

5903282111158
don. 13 cm

19,98 zł

Budleja Lochinch
5059340412764
don. 17 cm

19,98 zł

Budleja Royal Red
5059340412771
don. 17 cm

44,98 zł

Budleja Berries & Cream
5059340412733
don. 19 cm

ZAPROŚ ŻYCIE
DO OGRODU

166

Hortensja Magical Revolution
5059340415376
don. 23 cm

Lawenda francuska mix
5059340415192
don. 12 cm

9
,98 zł
Szałwia Amisted

Hortensja bukietowa
Whitelight
5059340415420
don. 23 cm

64,98 zł

9,98 zł

Lawenda
5902738996172
don. 12 cm
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34,98 zł

Bukszpan forma kulista
5059340415246
don. 19 cm

Żywotnik Danica
5059340414935
don. 17 cm

49,98 zł

34,98 zł

9,98 zł

54,98 zł

9,98 zł

9,98 zł

79,98 zł

19,98 zł

12,98 zł

Bukszpan forma piramidalna
5059340415284
don. 21 cm

Skalniaki białe mix 6-pak
5059340414324

Skalnica wczesna mix
5059340414379
don. 12 cm

19,98 zł
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Świerk Sun of the Sky
5059340415062
don. 23 cm

og ród się zielen i
to mi pasuje!

Świerk Blue Wonder
5059340415116
don. 23 cm

Rozchodnik wczesny mix
5059340414416
don. 12 cm

Jałowiec Blue Carpet
5059340414874
don. 17 cm

Rojnik wczesny mix
5059340414430
don. 12 cm

Bylica Silver Mound
5059340413488
don. 10,5 cm

NA SKALE...
NASZYCH
MOŻLIWOŚCI

IDEALNY OGRÓD

Świerk Conica
Perfecta
5059340414898
don. 17 cm
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49,98 zł

Róża pnąca Harkness
White Star
5059340415697
don. 23 cm

49,98 zł

Róża pnąca Harkness
Sweet Syrie
5059340415680
don. 23 cm

49,98 zł

Róża krzewiasta Harkness
Fetza Syrah Rose
5059340415628
don. 23 cm

49,98 zł

Róża krzewiasta Harkness
Mary Berry
5059340415635
don. 23 cm

49,98 zł

Róża krzewiasta Harkness
Debbie Phillips
5059340415598
don. 23 cm

89,98 zł

21,98 zł

Ognik Saphyr Yellow
5059340414584
don. 17 cm

Trzmielina oskrzydlona
5059340163659
don. 23 cm

21,98 zł

12,98 zł

21,98 zł

12,98 zł

Ognik Saphyr Red
5059340414577
don. 17 cm

Ognik Orange Glow
5059340414560
don. 17 cm

Aster Bahamas
5059340413631
don. 17 cm

Aster Samoa
5059340413655
don. 17 cm

KOLORY JESIENI

RÓŻANY OGRÓD

Róża pnąca Harkness
Cumberland
5059340415659
don. 23 cm
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uprawa / ogród 2022
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54,98 zł

Żywotnik
King of Brabant
5059340415031
don. 23 cm

16,98 zł

24,98 zł

24,98 zł

128 zł

24,98 zł

19,98 zł

24,98 zł

24,98 zł

Żywotnik zachodni Brabant
5059340414737
don. 17 cm

ŻYWY PŁOT
172

Żywotnik zachodni Smaragd
5059340414720
don. 17 cm

49,98 zł

Żywotnik zachodni
Golden Smaragd
5059340414744
don. 23 cm

108 zł

Jałowiec Blue Arrow
5059340415079
don. 29 cm

Wiciokrzew Goldflame
5059340414522
don. 17 cm

Bluszcz pospolity
Goldheart
5059340414546
don. 17 cm

Powojnik mix
5059340414454
don. 15 cm

Hortensja pnąca
5059340414553
don. 17 cm

PNĘ SIĘ W GÓRĘ

Winobluszcz pięciolistkowy
Red Wall
5059340414515
don. 17 cm

Żywotnik 4ever Goldy
5059340415086
don. 29 cm

12,98 zł

Bluszcz pospolity
5059340414539
don. 17 cm
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don ice tworzą klim at
to mi pasuje!

NOWOŚĆ

69,98 zł

Donica efekt betonu
5059340328089
wym. 30 x 30 x 30 cm
jasnoszara
5059340328058
wym. 22 x 22 x 60 cm
- 79,98 zł

5059340328072
wym. 40 x 40 x 40 cm
- 128 zł
5059340328065
wym. 48 x 48 x 48 cm
- 208 zł

128 zł

Doniczka Graphit Up
3086960260026
śr. 40 cm
biała

NOWOŚĆ

348 zł

Donica Cygaro
5905925077616
wys. 62 cm, grafitowa
5905925077623
wys. 78 cm - 598 zł

378 zł

Donica Cygaro
5905925111341
wys. 62 cm, silver
5905925111358
wys. 78 cm - 648 zł

DONICZKI
OGRODOWE

Donica Cygaro
5905925111372
wys. 62 cm, gold
5905925111389
wys. 78 cm - 648 zł

NOWOŚĆ

148 zł

174

378 zł

348 zł

Donica wysoka
5059340327495
wys. 46 cm
ciemnoszara
5059340327488
wys. 59 cm - 248 zł

Donica Durdica
3663602700234
wym. 100 x 39,5 x 43 cm
3663602700258
wym. 80 x 40 x 40 cm
- 348 zł

3663602700241
wym. 41 x 40 x 40 cm
- 198 zł
szara
efekt łupka

168 zł
358 zł

Donica kwadratowa
5059340327464
wym. 41 x 41 x 80 cm

548 zł

Donica XL Graphit
3086960248543
wym. 100 x 30 x 80 cm
biała

Donica Camila
5905925097867
wym. 29 x 57 cm
srebrna
5905925097874
wym. 61 x 38 cm
- 288 zł

158 zł

Donica geometryczna
5059340328201
wys. 40,5 cm, jasnoszara
5059340328195, wys. 58 cm - 358 zł

298 zł

Donica Camila
5905925093678
wym. 38 x 61 cm
biała
5905925093661
wym. 57 x 29 cm
- 158 zł

Pełna gama doniczek na castorama.pl
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jeden styl, różne wielk ości
to mi pasuje!

29,98 zł

Donica szkliwiona stożek
5059340327808
śr. 20 cm, oliwkowa
dostępna także śr. 32 cm

89,98 zł

Donica szkliwiona cylinder
5059340327723
śr. 30 cm, oliwkowa
dostępna także śr. 38 cm

29,98 zł

Donica szkliwiona cylinder
5059340327747
śr. 20 cm
oliwkowa

248 zł

NOWOŚĆ

24,98 zł

Materiałowe donice
kaskadowe
5059340327440
9 kieszeni, czarny

168 zł

Donica szkliwiona stożek
5059340327761
śr. 40 cm
oliwkowa

1

99,98 zł

Donica efekt splotu
5059340327679
śr. 46 cm, beżowa
5059340327693
śr. 29 cm - 89,98 zł
5059340327686
śr. 37 cm - 148 zł

Donica terakota
plaster miodu
5059340327617
śr. 41 cm
5059340327624
śr. 31 cm - 49,98 zł

2

NOWOŚĆ

75,98 zł

Miska efekt splotu
5059340328409
śr. 37 cm, beżowa

Pełna gama doniczek na castorama.pl

176

59,98 zł

Donica terakota
owal
3663602701378
śr. 40 cm

NOWOŚĆ
1.	Uchwyt na doniczkę - 12,98 zł
5059340327884
12 cm, 2 szt.
5059340327877
15 cm, 2 szt. - 15,98 zł

NOWOŚĆ
2. Uchwyt na rośliny
- 24,98 zł
5059340327891
wym. 50 x 50 cm

24,98 zł

Materiałowe doniczki
kaskadowe
5059340327457
7 kieszeni, czarny
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1. Zielistka - 19,98 zł
3663602464112
don. 12 cm
2.	Palma Areca - 128 zł
3663602463832
don. 24 cm

1

3. Strelicja Nicolai - 128 zł
5059340159935
don. 21 cm

9

1

4. Monstera - 69,98 zł
5059340127385
don. 19 cm

2

5. Zamiokulkas - 49,98 zł
5036581092207
don. 17 cm
6. Skrzydłokwiat - 74,98 zł
3663602464075
don. 21 cm
7. Szeflera - 22,98 zł
3663602464037
don. 13 cm
8. Sansevieria - 39,98 zł
3663602463993
don. 14 cm
9. Dracena - 99,98 zł
3663602463870
don. 24 cm

3

10

4

11

10. Cymbidium - 54,98 zł
8719194203969
2 pędy, don. 11 cm
11. Storczyk
dwupędowy - 29,98 zł
3663602464297
don. 12 cm
12. Stefanotis - 29,98 zł
8719194204003
don. 12 cm

5

13. Kalia - 24,98 zł
3663602464167
don. 12 cm

ROŚLINY
DO DOMU

10

178

6

7

12

11

8
13
Podane ceny nie zawierają
cen osłonek.

więcej

inspiracji

na castorama.pl
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n atu raln ie, że todombri zpeassięuje!
prezentują,

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

29,98 zł

Osłonka twarz
5905925110481
śr. 16 cm

39,98 zł

Osłonka twarz
5905925110498
śr. 19 cm

108 zł

Kosz z trawy morskiej z uszami
5059340327396
śr. 33 cm

24,98 zł

148 zł

Osłonka twarz
5905925110474
śr. 14 cm

Kosz z trawy morskiej z uszami
5059340327389
śr. 39 cm

7,98 zł

19,98 zł

DONICZKI
WEWNĘTRZNE

Doniczka terakota
5059340327990, śr. 6 cm
5059340327921, śr. 12 cm - 15,98 zł
5059340327914, śr. 17 cm - 29,98 zł

180

Osłonka Antyk
4013738026729
śr. 13 cm
4013738026798
śr. 15 cm - 24,98 zł
4013738026996
śr. 17 cm - 32,98 zł

9,98 zł
39,98 zł

Kosz z trawy morskiej
3663602442493
śr. 24 cm
3663602442486
śr. 19 cm - 29,98 zł

39,98 zł

Kosz z trawy morskiej
3663602442509
śr. 19 cm
3663602442516
śr. 24 cm - 49,98 zł

35,98 zł

Stojak na
kwiaty stalowy
5059340327952
śr. 19/24 cm
złoty
3663602442387
czarny - 29,98 zł

Doniczka geometryczna
5059340328218
śr. 9 cm, biała
dostępna także
5059340328256, czarna
5059340328249, niebieska
5059340328232, błękitna
5059340328225, różowa

29,98 zł

Osłonka kwadratowa
5905925092725
wym. 14 x 14 cm
szara
dostępne inne kształty

Pełna gama doniczek na castorama.pl

29,98 zł

Osłonka Bamboo
5905925105081
wym. 13 x 13 cm
biała
5905925105098
wym. 18 x 18 cm - 56,98 zł

34,98 zł

Osłonka kwadratowa na nóżkach
5905925103339, wym. 14 x 14 cm
5905925103322, wym. 13 x 13 cm - 26,98 zł
5905925110238, wym. 18 x 18 cm - 54,98 zł
dostępne również inne kształty
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og ród n ie
z tej ziemi
to mi pasuje!
11,48 zł

Ziemia
uniwersalna 50 l
5908305642893

13,98 zł

Eko podłoże
20 l
5901688872147

5,58 zł
CZY WIESZ, ŻE
Podłoża beztorfowe to
gotowy produkt do uprawy
zarówno roślin domowych, jak
i ogrodowych. Posiadają one
wszystkie właściwości podłoży
tradycyjnych, a jednocześnie
przyczyniają się do ochrony
torfowisk. Wybierając te
produkty, możemy chronić
środowisko naturalne dla siebie
i przyszłych pokoleń.

17,48 zł

182

7,38 zł

Podłoże beztorfowe
do kaktusów 10 l
5059340145723

podłoże to podstawa
to mi pasuje!

NOWOŚĆ

9,18 zł

Ziemia do roślin
balkonowych 20 l
5901736009273

17,48 zł

Podłoże
do pelargonii
Verve 50 l
3663602951025

21,48 zł

Podłoże kwiatowe
Aqua Save 50 l
5907735200246

7,38 zł

Podłoże beztorfowe
do ziół 10 l
5059340145747

12,98 zł

Podłoże beztorfowe
do warzyw 27 l
5059340176161

18,48 zł

Uniwersalne podłoże
beztorfowe 50 l
5036581090296

22,98 zł

Podłoże uniwersalne
beztorfowe 50 l
5901688872413

PODŁOŻA
BEZTORFOWE

PODŁOŻA
DO KWIATÓW

Podłoże do kwiatów 50 l
3663602950707

Podłoże beztorfowe
do roślin domowych 5 l
5059340145754
dostępne także
5059340145761
10 l - 7,38 zł
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9,98 zł

Zestaw donic z włókna
5059340329536
śr. 8 cm, 24 szt.
dostępne także
5059340329529
śr. 6 cm, 48 szt. - 12,98 zł

14,98 zł

Miniszklarnia plastikowa
z doniczkami
5059340329598
dł. 39 cm

DBAJ O EKOSYSTEM
Najważniejszym elementem
ogrodowego ekosystemu jest
ziemia. Dbając o glebę
w swoim ogrodzie
i odpowiednio ją nawożąc,
długo będziesz cieszyć się
zdrowymi plonami.

19,98 zł

Więcej na temat
zrównoważonego rozwoju na

Zestaw donic
z podstawkami 20 szt.
5059340329505

castorama.pl/nasza-sfera

9,98 zł

DOMOWY
WARZYWNIAK

Zestaw donic
papierowych 12 szt.
5059340329482
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2

1
5
3

268 zł

Tunel ogrodowy z PVC
3663602428985
wym. 272 x 130 cm
pow. 3,5 m²
zwijany i zapinany

518 zł

Tunel ogrodowy
3663602429005
wym. 200 x 200 x 300 cm
pow. 6 m²
polietylen

4

u prawa kwiatów i ziół
to mi pasuje!

1. Grządka drewniana - 59,98 zł
3663602760214
wym. 80 x 60 cm
2. Grządka drewniana - 84,98 zł
3663602760207
wym. 120 x 80 cm
3. Wycinak do chwastów
Magnusson - 12,98 zł
5059340150864
4. Grabki Magnusson - 12,98 zł
5059340150857
5. Konewka stalowa
Verve 3 l - 29,98 zł
3663602728382
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cza r za pa chów
to mi pasuje!

BEZPIECZNE
DLA OWADÓW
ZAPYLAJĄCYCH
Bez pszczół i owadów
zapylających wiele roślin
w ogóle by nie istniało. Używaj
produktów chemicznych
bezpiecznych dla owadów
pożytecznych. Oferujemy
różnego rodzaju środki
pochodzenia naturalnego,
które są bezpieczne dla pszczół
i innych owadów zapylających.
Więcej na temat
zrównoważonego rozwoju na

ŚRODKI OCHRONY
ROŚLIN POCHODZENIA
NATURALNEGO

castorama.pl/nasza-sfera
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11,98 zł

18,48 zł

33,48 zł

19,98 zł

19,98 zł

19,98 zł

36,98 zł

43,48 zł

50,98 zł

21,98 zł

19,98 zł

26,98 zł

Miedzian Extra 350 SC 20 ml
5902341102274

Spray na szkodniki
Spruzit 1 l
5901875010246

Limocide 3 w 1 warzywa
i owoce 30 ml
3664715040316

Limocide 3 w 1 100 ml
5902341105244

Pesticol 3 w 1 75 ml
5902341105305

NeemAzal TS 20 ml
5902341105329

Resolva naturalnie
na grzyby 800 ml
5901688874387

Agrocover spray 750 ml
5901875010222

Resolva naturalnie
chroni róże 800 ml
5901688874370

Preparat multi-insekt
Naturen 750 ml
5907487102317

Resolva naturalnie
na mszyce 800 ml
5901688874394

Biosept Active 750 ml
5901875006881
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178 zł

Wyrywacz do chwastów
6411501399502

CZY WIESZ, ŻE
Niektóre rośliny lubią rosnąć
w pełnym słońcu np. szałwia.
Jednak sałata czy rzodkiew
wolą półcień, dlatego posadź je
w cieniu większych roślin
np. pnącej się fasoli.

14,98 zł
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20,48 zł

13,98 zł

Środek owadobójczy
Polysect 005 SL 25 ml
5907487100597

25,98 zł

Środek owadobójczy
Karate spray 750 ml
5902341105053

11,98 zł

14,48 zł

Środek owadobójczy Mospilan
20 SP 2,5 g
5902341105282
zwalcza ćmę bukszpanową

Decis Ogród 015 EW
2 x 5 ml
5908229369999

23,98 zł

28,98 zł

Środek owadobójczy
Sanium Pin
3664715027683

Effect 24 H 50 ml
5901875008496

Sanium AL 1 l
3664715027652

9,98 zł

Kołki do agrowłókniny
30 szt.
3663602891550

41,48 zł

Środek chwastobójczy
AntyChwast RTU 1 l
5907487103321

91,98 zł

Środek chwastobójczy
Randacol 680 EC 1 l
5902341101871

OGRÓD BEZ
CHWASTÓW

ŚRODKI
OWADOBÓJCZE

Agrowłóknina
3663602891420
wym. 10 x 10 m
50 g/m2
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CZY WIESZ, ŻE
Możesz w naturalny sposób
zadbać o spokojny wypoczynek
w ogrodzie i na tarasie.
Wystarczy, że wybierzesz
środki odstraszające na bazie
składników pochodzenia
roślinnego.

12,98 zł

Preparat na mrówki
Mrówkotox 100 g
5902341009160

12,98 zł

Pułapka lepowa
na karaluchy 2 szt.
5902341009139

17,98 zł

Płytka na owady
5902341009931

34,98 zł

Ogród bez komarów
Exit 100 50 ml
5902341008545

OGRÓD WOLNY
OD SZKODNIKÓW

og ród bez
n ieproszon y ch
g ości
to mi pasuje!
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CZY WIESZ, ŻE

15,98 zł

Spray na komary
i kleszcze
Zielona Moc 90 ml
5904517105584

32,98 zł

15,98 zł

Paralizator na owady
Zielona Moc 300 ml
5904517241237

Elektro + wkłady na komary
Zielona Moc
5904517105607

22,98 zł

18,98 zł

Spray na mrówki
i karaluchy
Zielona Moc 300 ml
5904517105683

Płyn na mole spożywcze
Zielona Moc 500 ml
5904517105492

19,98 zł

Spray na komary
i kleszcze Max 90 ml
5904517049543

34,98 zł

Elektro + płyn na komary
5904517001763

Trwałym i przyjemnie
pachnącym sposobem na
komary mogą być też rośliny
ogrodowe. Koper włoski,
komarzyca, kocimiętka czy
bodziszek skutecznie odstraszą
nieproszonych gości.

9,98 zł

Eko pułapka na ślimaki
5902341004646
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ORGANICZNE
NAWOZY
Stosując w ogrodzie
substancje organiczne
wytworzone
z materiałów pochodzenia
naturalnego, dostarczysz
roślinom niezbędnych
makro- i mikroelementów.

3,28 zł

Kroplówka do pomidorów
50 ml
5902341005773

Więcej na temat
zrównoważonego rozwoju na

NATURALNE NAWOZY
OGRODOWE

castorama.pl/nasza-sfera
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10,48 zł

Nawóz uniwersalny
Biohumus 1 l
5902341000709

10,48 zł

Nawóz do roślin
kwitnących Biohumus 1 l
5902341000723

10,48 zł

Nawóz do roślin
zielonych Biohumus 1 l
5902341000716

17,48 zł

Bionawóz do warzyw,
owoców i ziół 1 kg
5900498024081

21,48 zł

Nawóz
z pokrzywy 1 l
5901875010352

12,98 zł

Obornik kurzy
granulowany 2 kg
5902042023014

15,98 zł

Obornik koński
granulowany 5 l
5907466502664

16,98 zł

30,48 zł

23,98 zł

36,98 zł

Organiczny nawóz
do warzyw i rozsad 1 kg
5902341007159

Obornik bydlęcy
granulowany 10 l
5907466502633

Organiczny nawóz
do truskawek 2 kg
5902341007289

Bionawóz do warzyw
i ziół 5 l
5900498027280
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CZY WIESZ, ŻE
Nawóz odpowiednio dobrany
do roślin wpłynie pozytywnie
na glebę w Twoim ogrodzie
i idealnie ją użyźni.

13,98 zł

15,98 zł

22,98 zł

55,98 zł

41,48 zł

13,98 zł

Nawóz skalniaki 1 kg
5901688873946

będ zie
zielon oje!
to mi pasu

13,98 zł

Nawóz
do rododendronów
1 kg
5901688873267
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21,48 zł

Nawóz do róż 1,2 kg
5902341002116

22,98 zł

Nawóz do tui 2 kg
5900498027761

55,98 zł

Nawóz przeciw
brązowieniu igieł 5 kg
5902341002482

Nawóz do trawników
anty mech 4 kg
5900498015102

108 zł

Nawóz do trawników
Substral Osmocote 5 kg
5907487100795
zawiera komplet składników
wystarczy jedno nawożenie
na cały sezon

Florovit nawóz do trawników
z mchem 2 kg
5900498017304

Nawóz trawy ozdobne 1 kg
5901688873960

99,98 zł

Nawóz do trawników
100 dni 10 kg
5907487100665
3-miesięczne działanie

NAWOZY DO OGRODU

Nawóz do trawników
na mech 5 kg
5902341002352

Piękny trawnik 2 kg
5904517269798
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Zestawy naprawcze Verve
pomogą przedłużyć żywotność
węża ogrodowego,
bez konieczności jego wymiany.
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88% kolekcji Verve powstało
z materiałów z recyklingu.
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Odkryj nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania,
które ułatwią Twoją pracę w ogrodzie dzień po dniu.
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Nowa gama
produktów Verve

M

NOWOŚĆ

Timer Verve pomoże Ci
oszczędzać wodę poprzez
świadome jej zużycie.

88%
Kolekcja Verve została zaprojektowana na nowo,
z wykorzystaniem palety stonowanych kolorów.

Uniwersalne złącze jest standardem w kolekcji
Verve, dzięki czemu jest ona kompatybilna
z większością produktów dostępnych na rynku.

produktów nowej gamy
Verve zostało wykonane
z plastiku pochodzącego
z recyklingu

Informacje na opakowaniu:

x
490 m
Kontrola kciukiem, która ułatwia użytkowanie.

Trudno dostępne miejsca pozostają
w Twoim zasięgu dzięki lancy Verve.

Pokrycie
ogrodu

M
Automatyczne
zwijanie

Średni ogród

x5
Możliwość
montażu na
ścianie

Pistolet
Gwarancja
natryskowy
nieprzeciekalności
- liczba ustawień
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24,98 zł

Zestaw przyłączeniowy
do wózka Verve
5059340250885

ja kość bez kom promisów
to mi pasuje!

Zamów
i odbierz

318 zł

Wózek z wężem
i armaturą Verve
5059340251028
w zestawie wąż śr. 1/2"
dł. 40 m, pistolet i złączki

228 zł

Stojak z wężem Verve
5059340251011
w zestawie wąż śr. 1/2"
dł. 25 m, pistolet i złączki

na castorama.pl

89,98 zł
79,98 zł

99,98 zł

Stojak na wąż
5059340250700

168 zł

NAWADNIANIE

Wózek na wąż
Verve
5059340250939

198

198 zł

Wózek
na wąż Hozelock
5010646058681

Bęben z wężem
Verve
5059340250946
w zestawie wąż dł. 10 m,
pistolet i złączki

Stojak na wąż Verve
5059340250922

248 zł

Wózek na wąż
GoodHome
5059340251301

248 zł

Bęben z wężem Hozelock
5010646042635
w zestawie wąż śr. 1/2"
dł. 25 m, dysza, złączki

348 zł

Bęben automatyczny z wężem Verve
5059340250960
w zestawie wąż śr. 1/2", dł. 25 m

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

248 zł

Wózek z wężem ogrodowym
Hozelock
5010646058704
w zestawie wąż śr. 1/2”, dł. 40 m
pistolet, złączki

298 zł

Wózek metalowy z wężem
GoodHome
5059340251318
w zestawie wąż śr. 1/2", dł. 40 m
pistolet, złączki

498 zł

Wózek z wężem CleverRoll M
Easy Gardena
4078500034531
w zestawie wąż śr. 1/2", dł. 20 m
zraszacz prosty, złączki

798 zł

Bęben horyzontalny Fiskars
6411501510600
w zestawie wąż śr. 1/2", dł. 20 m
armatura obrót 360o
automatyczne zwijanie węża
możliwość zamontowania na ścianie
(brak uchwytu w zestawie)

998 zł

Bęben na kółkach z wężem XL Fiskars
6411501510617
w zestawie wąż śr. 1/2", dł. 20 m
armatura
automatyczne zwijanie węża
obrót 360o

848 zł

Bęben ogrodowy
RollUp M Gardena
4078500051996
w zestawie wąż 1/2", dł. 20 m
armatura, śruba mocująca
i szablon mrozoodporny
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54,98 zł

Wąż ogrodowy
spiralny ze złączką
Verve
5059340250984

19,98 zł
29,98 zł

Wąż ogrodowy
Economic
5901828850011
śr. 1/2”, dł. 15 m

79,98 zł

Zraszacz bijakowy
5059340250717
pow. nawadniania 260 m²

39,98 zł

44,98 zł

Zraszacz bijakowy Verve
5059340251516
pow. nawadniania 320 m²

Zraszacz wielofunkcyjny
wbijany Verve
5059340251226
pow. nawadniania 60 m²

Wąż ogrodowy Ultramax
Hozelock
3506111162400
śr. 1/2”, dł. 15 m

228 zł

Zraszacz pulsacyjny
dookolny Fiskars
6411501510754
pow. nawadniania 500 m²

NOWOŚĆ

29,98 zł

Zraszacz wielofunkcyjny Verve
5059340251233
pow. nawadniania 72 m²

88,98 zł

Zraszacz wahadłowy metalowy Verve
5059340251240
pow. nawadniania 133 m²

118 zł

Zraszacz wahadłowy Hozelock
5010646037679
pow. nawadniania 180 m²

CZY WIESZ, ŻE

128 zł

Wąż ogrodowy rozciągliwy
YOYO GO FITT
8011963769769
dł. 15 m

128 zł

Wąż ogrodowy Verve
5059340329963
śr. 3/4" dł. 25 m

228 zł

Zraszacz wahadłowy Fiskars
6411501510730
pow. nawadniania 500 m²
funkcja on/off

Warto wybrać zraszacz
z programatorem, który
zapewni pełną kontrolę
i dbałość o cykliczne
podlewanie ogrodu. Ciesz
się soczyście zielonym
trawnikiem, który możesz
uzyskać bez wysiłku!

NOWOŚĆ

248 zł

Zraszacz wahadłowy
AquaZoom L Gardena
4078500048118
pow. nawadniania 350 m²

NOWOŚĆ

148 zł

Wąż ogrodowy Gardena Flex
4078500001694
śr. 1/2”, dł. 20 m

200

198 zł

Wąż ogrodowy NTS Fitt
8011963768168
śr. 1/2”, dł. 25 m

268 zł

Wąż ogrodowy Fiskars
6411501511331
śr. 1/2”, dł. 30 m

pełna
na castorama.pl

NOWOŚĆ

99,98 zł

Zraszacz wahadłowy Verve
5059340251257
pow. nawadniania 150 m²
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8,98 zł

14,98 zł

Przyłącze
kranowe
Verve
5059340251042

Dysza zraszająca
5059340250687
końcówka prosta
2-strumieniowa

69,98 zł

Licznik do wody Verve
5059340251165

34
,98 zł
Pistolet wielofunkcyjny
Verve
5059340251196
5-strumieniowy

7,98 zł

Trójnik Verve
5059340251141

szy bkie
podlewa n ie
to mi pasuje!

Dysza prosta Verve
5059340251172
2-strumieniowa

49,98 zł

pełna

Przyłącze kranowe
poczwórne Verve
5059340251066

14,98 zł

Pistolet prosty
do podlewania
5059340250694
2-strumieniowy

na castorama.pl
uniwersalny
rozmiar
pasuje na węże
1/2" i 3/4"

uniwersalny
rozmiar
pasuje na węże
1/2" i 3/4"

12,98 zł

24,98 zł

Pistolet prosty
do podlewania Verve
5059340251189
2-strumieniowy

49,98 zł

Pistolet wielofunkcyjny
metalowy GoodHome
5059340251486
2-strumieniowy

168 zł

Pistolet zraszający Fiskars
6411501511706
5-strumieniowy

uniwersalny
rozmiar
pasuje na węże
1/2" i 3/4"

NOWOŚĆ

9,98 zł

Przyłącze kranowe
1/2", 3/4", 1"
5059340251035
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12,98 zł

Szybkozłączka
Verve
5059340251103

13,98 zł

Reparator Verve
5059340251127

13,98 zł

Szybkozłączka
Verve z funkcją stop
5059340251110

128 zł

Pistolet Multispray
Pro Hozelock
5010646058483
7-strumieniowy

178 zł

Wielofunkcyjny pistolet
zraszający Gardena
4078500024181
5-strumieniowy

64,98 zł

Lanca przegubowa
Verve
5059340251219
5-strumieniowa

148 zł

Lanca zraszająca
3-funkcyjna Fiskars
6411501511553
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268 zł

Pompa zatapialna do wody
brudnej MacAllister
5059340250380
moc znamionowa 750 W
max wydajność 14000 l/h
wys. podnoszenia 8 m

118 zł

Pompa membranowa GT
5906395112722
moc znamionowa 280 W
max wydajność 1080 l/h
wys. podnoszenia 5 m

SYSTEMY DO NAWADNIANIA

podziemnego i kropelkowego – to się opłaca!

Dzięki instalacji zestawu do nawadniania podziemnego i kropelkowego oszczędzasz czas,
wodę i pieniądze, a także zyskujesz piękne i zdrowe rośliny.

168 zł

Pompa zatapialna
do wody brudnej
Opp
5059340250359
moc znamionowa 400 W
max wydajność 9000 l/h
wys. podnoszenia 5 m

198 zł

Zestaw nawadniania Aqua Magic
8000625907670
odpowiedni do nawadniania
kropelkowego
dla maksymalnie 60 roślin

do basenów
i deszczówek

NOWOŚĆ

248 zł

Pompa zatapialna do czystej
wody MacAllister
5059340250472
moc znamionowa 400 W
max wydajność 3000 l/h
wys. podnoszenia 11 m

Pompa głębinowa
MacAllister
5059340250625
moc znamionowa 900 W
max wydajność 6000 l/h
wys. podnoszenia 42 m
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Programator
Aquauno
Video2 Plus
8000625084128

228 zł

Domowa jednostka
sterująca 24 V
8000625080229
sterowanie do 8 linii

99,98 zł

Zawór
elektromagnetyczny
Claber
8000625908141

NOWOŚĆ

378 zł

Pompa do wody brudnej
i czystej MacAllister
5059340250427
moc znamionowa 1000 W
max wydajność 16500 l/h
wys. podnoszenia 9 m

1298 zł

Pompa zanurzeniowa
INOX Auto Gardena
4078500047906
moc znamionowa 900 W
max wydajność 5900 l/h
wys. podnoszenia 35 m

NOWOŚĆ

798 zł

218 zł

498 zł

Pompa akumulatorowa
18 V MacAllister
5059340250656
max wydajność 1900 l/h
wys. podnoszenia 12 m

29,98 zł

64,98 zł

19,98 zł

22,98 zł

Rura zasilająca
8000625903658
śr. 1/2”, dł. 25 m

Wąż kroplujący
5010646058667
dł. 10 m

89,98 zł

Linia kroplująca
8000625903573
dł. 50 m

74,98 zł

Skrzynka poboru
wody z zaworem 3/4”
5905620024625

118 zł

Wąż ssący Aspirflex Plus
8011963748139
śr. 1”, dł. 7 m
zawiera filtr i zawór
zwrotny

NOWOŚĆ

328 zł

Pompa powierzchniowa
5059340250519
moc znamionowa 800 W
max wydajność 3000 l/h
wys. podnoszenia 35 m

528 zł

Zestaw hydroforowy
5059340250557
moc znamionowa 600 W
max wydajność 3000 l/h
wys. podnoszenia 35 m

598 zł

Zestaw hydroforowy
MacAllister
5059340250564
moc znamionowa 1100 W
max wydajność 4600 l/h
wys. podnoszenia 7 m

Zraszacz Pop-Up 360o
Claber
8000625900435

Zraszacz
regulowany 360o
Claber
8000625900060

72,98 zł

Zraszacz Med
Jet Turbin
40-360o Claber
8000625904747

9,98 zł

Kolanko
8000625904235

13,98 zł

Złącze
8000625904198

16,98 zł

Trójnik
8000625904181
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PRODUKTY DO RETENCJI

i zagospodarowania
wody deszczowej

84,98 zł

Zbiornik na
deszczówkę
8006417011211
poj. 200 l

2
6

+

+
1

4
5
8

7

8

+

+
+
+
+
3

1. 	Filtr do wody deszczowej
D400 AQ - 228 zł
5901095524837
2. Nadbudowa
D400 H200 AQ - 118 zł
5901095524844
3. Zbiornik na deszczówkę
BioClean 2500 l - 2198 zł
5901095522413
4. Nadbudowa na zbiornik
440 x 200 mm - 118 zł
5901095522437
5. Studzienka
rozdzielająca
D300 AQR - 168 zł
5901095524806
6. Nadbudowa
D300 H150 AQ - 49,98 zł
5901095524820
7. Tunel rozsączający
150 l - 138 zł
5901095522550
8. Dekiel do tunelu
rozsączającego
150 l - 55,98 zł
5901095522567

9,98 zł

Opryskiwacz
3663602896456
poj. 0,5 l

22,98 zł

Opryskiwacz
3663602896470
poj. 1,5 l

59,98 zł

24,98 zł

Opryskiwacz
Mercury Super
5904447001369
poj. 1 l

Podstawa
zbiornika
8006417004664

228 zł

Zbiornik
na deszczówkę
Woodcan
5905197295596
poj. 265 l, brązowy

44,98 zł

Opryskiwacz
3663602896494
poj. 5 l

188 zł

118 zł

Opryskiwacz
Orion
5904447001604
poj. 9 l

Opryskiwacz XI6
5904447009389
poj. 6 l

298 zł

Rura filtracyjna
PCV
5905485405539
śr. 100 mm, dł. 50 m

OSZCZĘDZAJ WODĘ!

1598 zł

Zbiornik na deszczówkę
BioClean 1000 l
5901095522406
dostępne także:
Zbiornik na deszczówkę
AQ 3000 l - 2848 zł
5901095524295
Zbiornik na deszczówkę
5000 l - 4598 zł
5901095524943
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Woda jest jednym
z najcenniejszych surowców.
Coraz częściej słyszmy
o prognozowanych jej
deficytach. Wspólnie możemy
temu zaradzić, korzystając
z alternatywnych rozwiązań,
np. odzyskując wodę
z deszczówki.
Więcej na temat
zrównoważonego rozwoju na

castorama.pl/nasza-sfera

398 zł

Rura filtracyjna
PCV bez otworów
5905485409896
śr. 100 mm, dł. 50 m
dostępne także
inne wymiary

848 zł

Rura filtracyjna
w otulinie
5905485444835
śr. 100 mm, dł. 50 m
dostępne także
inne wymiary

NOWOŚĆ

228 zł

Opryskiwacz
plecakowy Verve
3663602896548
poj. 12 l

548 zł

Opryskiwacz
akumulatorowy Worx
6924328394433
poj. 5 l, napięcie 20 V
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już od

ułatwiamy
pielęgnację
ogrodów

PIELĘGNACJA
to mi pasuje!
Zagospodarowanie przydomowej przestrzeni
może okazać się prawdziwą sztuką. Precyzyjnie
przycięte krzewy, idealnie skoszony trawnik,
kolorystycznie uporządkowane rabaty,
doskonale dopasowany zestaw wypoczynkowy.
Ogród jak z obrazka to nie mrzonka. Z pomocą
naszych Doradców stworzysz wyjątkowe
miejsce, z którego będziesz naprawdę dumny.
Zamknij oczy i wyobraź je sobie... widzisz?
Twoje marzenia zaczynają nabierać kształtów!
Już od 25 lat narzędzia dostępne w ofercie
Castoramy pozwalają naszym Klientom zadbać
o każdy centymetr wymarzonego ogrodu.
Rozsiądź się więc wygodnie i podziwiaj.
To Twoje prywatne dzieło sztuki... ogrodniczej.

wszystk o
w po r z ą d k u
to mi pasuje!
208
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Porada
Doroty
Jeśli marzy Ci się ogród, w którym panuje
bogactwo precyzyjnie przyciętych krzewów
i kolorystycznie uporządkowanych kwietników,
zacznij od dobrania odpowiedniego podłoża.
Każda roślina ma swoje wymagania. Jeśli im
sprostasz, Twój ogród Ci się odwdzięczy!
To tutaj będziesz mógł wypocząć, dobrze
się bawić i wyrazić siebie. Ogród może być
prawdziwym dziełem sztuki, jeśli tylko na
to pozwolisz. O każdy centymetr swojego
ogrodowego arcydzieła precyzyjnie zadbasz
z niezawodnymi narzędziami, które znajdziesz
w Castoramie.

CZY WIESZ, ŻE

198 zł

Nożyce akumulatorowe
MacAllister
3663602627630
napięcie 3,6 V
dł. ostrza 16 cm

Pora przycinania roślin
w ogrodzie jest uzależniona
od czasu ich kwitnienia.
Warto poznać kalendarz
ich pielęgnacji, by cieszyć
się swoim ogrodem w całej
okazałości.

698 zł

Nożyce na wysięgniku Erbauer
3663602418252
dł. ostrza 45 cm, napięcie 18 V
akumulator i ładowarka
nie wchodzą w skład zestawu

3498 zł

Kosiarka samojezdna Worx M 500 20 V
6924328319986
wys. koszenia 3-6 cm, pow. koszenia do 500 m2
możliwość rozbudowy dodatkowymi akcesoriami

210
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ROZWIĄZANIA
PRZYCIĘTE NA MIARĘ
to też pasuje!

548 zł

Fantazyjnie przycięte krzewy będą się dobrze prezentować
w towarzystwie eleganckich donic, lampionów czy stylowego
grilla. Daj się ponieść kreatywności i nadaj kształt swoim
marzeniom o idealnym ogrodzie.

Pilarka akumulatorowa
mini Worx
6943475867973
napięcie 20 V
dł. prowadnicy 12 cm

1

1598 zł

Kosiarka bez napędu
3663602418627
napięcie 36 V (2 x 18 V)
poj. kosza 50 l
składany uchwyt ułatwiający
przechowywanie
2 akumulatory 5 Ah
i szybka ładowarka w zestawie

3
2
4

5

pełna
na castorama.pl
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1. Nożyce do żywopłotu
Magnusson - 54,98 zł
5059340150680

3. Bukszpan forma kulista - 34,98 zł
5059340415246
don. 19 cm

2. Taczka ogrodowa
Prosperplast - 128 zł
5905197979663
pojemność 95 l

4. Osłonka Emi Duck Egg - 64,98 zł
5059340392622
śr. 26 cm
5. Nożyce do żywopłotu
akumulatorowe Bosch Isio - 348 zł
3165140630689
dł. ostrza 12 cm
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TRWAŁE

· NIEZAWODNE · WYTRZYMAŁE

84,98 zł

Grabie duże
5059340086903

19,98 zł

Nożyczki do roślin
5059340086262

89,98 zł

Widły
5059340086576

74,98 zł

Szpadel ostry
5059340086682

69,98 zł

Aerator ręczny
5059340087412

niezawodny sprzęt

to mi pasuje!
13,98 zł

Łopatka metalowa
5059340150802

29,98 zł

Sekator ręczny
5059340086187

44,98 zł

Ostrzałka
5059340086477

99,98 zł

Nożyce
do żywopłotu
5059340086125

128 zł

Sekator
nożycowy*
5059340086361

*Sekatory z mechanizmem zapadkowym, miotły oraz szufelki ze zmiotką posiadają 5-letnią gwarancję.

148 zł

Siekiera ciesielska
1,4 kg
5059340086453

ogród 2022 / pielęgnacja

39,98 zł

Miotła 30 cm
5059340086767
trzonek drewniany

29,98 zł

Grabie ogrodowe
Prosperplast
5905197148045
trzonek drewniany

29,98 zł

Łopata
piaskowa
5906083358401
trzonek drewniany

84,98 zł

Łopata piaskowa
Solid Fiskars
6411501324030
trzonek metalowy

przy cięte n a mia rę
to mi pasuje!
49,98 zł

99,98 zł

198 zł

268 zł

64,98 zł

118 zł

Sekator nożycowy Fiskars
6411501112606
śr. cięcia do 22 mm

24,98 zł

NARZĘDZIA
RĘCZNE

Szpadel prosty
5906083358036
trzonek drewniany
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49,98 zł

Szpadel prosty
Profix
5903755123718
trzonek metalowy

99,98 zł

Szpadel
ostry T-rex
5902062038265
trzonek włókno
szklane

pielęgnacja / ogród 2022

Sekator do gałęzi Fiskars
6411501965417
śr. cięcia do 26 mm

Sekator nożycowy L78 Fiskars
6411501125903
śr. cięcia do 50 mm

49,98 zł

Widły ogrodowe
5904842009342
trzonek drewniany

Sekator dźwigniowy nożycowy Fiskars
6411501124906
śr. cięcia do 55 mm

Nożyce do żywopłotu Greenmill
5904842013158

Nożyce do żywopłotu Fiskars
6411501147301

29,98 zł

99,98 zł

148 zł

36,98 zł

148 zł

198 zł

Nóż uniwersalny K40 Fiskars
6411502870628

Nożyce do trawy Fiskars
6411501966803

Tasak karczownik XA3 Fiskars
6411501260048

89,98 zł

Grabie Solid
Fiskars
6411501330048
trzonek aluminiowy

wszystk o
w po r z ą d k u
to mi pasuje!

Toporek Vorel 600 g
5906083330650

Siekiera ciesielska
XS-X7 Fiskars 640 g
6411501214232
powłoka antywstrząsowa

Siekiera rozłupująca
M-X17 Fiskars 1500 g
6411501224637
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198 zł

Pilarka elektryczna
3663602627418
moc znamionowa 1800 W
dł. prowadnicy 30 cm

NOWOŚĆ

118 zł

Nożyce akumulatorowe
5906083795008
napięcie 3,6 V
dł. ostrza 11 cm

198 zł

Nożyce akumulatorowe
MacAllister
3663602627630
dł. ostrza 16 cm

498 zł

Pilarka spalinowa NAC
5907510489682
moc znamionowa 1,8 kW
poj. silnika 45 cm³
dł. prowadnicy 40 cm

NOWOŚĆ

398 zł

218

NOWOŚĆ

128 zł

Nożyce elektryczne
5059340240107
moc znamionowa 450 W
dł. ostrza 45 cm

248 zł

Nożyce elektryczne
MacAllister
5059340240114
moc znamionowa 550 W
dł. ostrza 50 cm

798 zł

NOWOŚĆ

Pilarka Erbauer
3663602461982
system automatycznego smarowania
beznarzędziowe napinanie łańcucha
dł. prowadnicy 30 cm
akumulator i ładowarka nie wchodzą
w skład zestawu

1498 zł

Pilarka akumulatorowa
Worx
6924328394518
dł. prowadnicy 40 cm
napięcie 40 V

NOWOŚĆ

448 zł

Nożyce akumulatorowe
MacAllister
5059340240213
napięcie 18 V
dł. ostrza 55 cm

NOWOŚĆ

398 zł

Nożyce elektryczne
na wysięgniku MacAllister
5059340240145
moc znamionowa 550 W
dł. ostrza 50 cm

548 zł

Nożyce akumulatorowe Erbauer
3663602418269
dł. ostrza 51 cm
ostrze cięte laserowo umożliwiające
precyzyjne cięcie i wykańczanie
akumulator i ładowarka nie wchodzą
w skład zestawu

NOWOŚĆ

698 zł

Nożyce do żywopłotu
Universal HedgeCut
4059952558769
dł. ostrza 55 cm

698 zł

Nożyce spalinowe MacAllister
5059340124353
moc znamionowa 750 W
poj. silnika 26 cm³
dł. ostrza 67 cm

NOWOŚĆ

328 zł

Pilarka na wysięgniku
MacAllister
3663602627685
moc znamionowa 750 W
dł. prowadnicy 20 cm

728 zł

Pilarka akumulatorowa
na wysięgniku Worx
6924328338505
napięcie 20 V
dł. prowadnicy 20 cm

NOWOŚĆ

548 zł

Pilarka akumulatorowa
mini Worx
6943475867973
napięcie 20 V
dł. prowadnicy 12 cm

PILARKI

NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTÓW

Nożyce elektryczne
MacAllister
5059340240138
moc znamionowa 700 W
dł. ostrza 70 cm
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948 zł

Wiertnica spalinowa NAC
5902067851678
moc znamionowa 2,2 kW

GOSPODAROWANIE
ODPADAMI

3 świdry
w zestawie
o śr. 100, 150
i 200 mm

498 zł

39,98 zł

Glebogryzarka elektryczna
MacAllister
3663602627272
moc znamionowa 1400 W
szer. robocza 40 cm

848 zł

Glebogryzarka
spalinowa
3663602627289
moc znamionowa 2,2 kW
szer. robocza 40 cm

Worki na odpady
ogrodowe 2 szt.
5905620029781
2 x 120 l

1748 zł

Glebogryzarka spalinowa
MacAllister
3663602627302
moc znamionowa 3,75 kW
szer. robocza 80 cm

84,98 zł

Kompostownik
5908283370016
wym. 80 x 80 x 80 cm

2598 zł

Właściwa segregacja to nie tylko
obowiązek, ale także korzyść,
ponieważ przyczynia się
do poprawy stanu środowiska
naturalnego. Odpad wrzucony
do odpowiedniego pojemnika
staje się surowcem, który
stanowi bazę do produkcji
kolejnych przedmiotów. Chroniąc
środowisko naturalne musimy
zatroszczyć się o dokładne
sortowanie śmieci, tak aby
późniejsze odzyskiwanie
surowców było możliwe.
To jedyny sposób, aby zapobiec
przepełnianiu się składowisk
przy jednoczesnym ograniczeniu
zużycia surowców naturalnych!
Więcej na temat
zrównoważonego rozwoju na

Zamiatarka
spalinowa
z napędem NAC
5900607536917
moc znamionowa
4,1 kW

castorama.pl/nasza-sfera

69,98 zł

Taczka Easy Go
Breeze 50 l
7290106923607

299 zł

Aerator wertykulator
3663602627203
moc znamionowa 1500 W
poj. kosza 30 l
szer. robocza 32 cm

448 zł

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

1698 zł

Aerator wertykulator
spalinowy 2 w 1 NAC
5902490741720
moc znamionowa 4,1 kW
poj. kosza 45 l
szer. robocza 40 cm

128 zł

Pojemnik
do segregacji
odpadów 120 l
5902249502855
żółty
dostępne także w kolorach i pojemnościach:
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120 l

120 l

120 l

120 l

240 l

240 l

240 l

240 l

118 zł

Kompostownik 220 l
5905197268125
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NOWOŚĆ

398 zł

NOWOŚĆ

Kosa elektryczna MacAllister
5059340239941
moc znamionowa 1000 W
szer. robocza 23 cm/42 cm

298 zł

Podkaszarka elektryczna
5059340240015
moc znamionowa 600 W
szer. robocza 30 cm

89,98 zł

PODKASZARKI
I KOSY

Podkaszarka
elektryczna
5059340239989
moc znamionowa 250 W
szer. robocza 23 cm

NOWOŚĆ

848 zł

Kosa akumulatorowa Erbauer
3663602418238
napięcie 18 V, w zestawie tarcza
tnąca o śr. 23 cm i żyłka
akumulator i ładowarka nie wchodzą
w skład zestawu

998 zł

Kosa akumulatorowa
MacAllister
5059340239965
napięcie 36 V
szer. robocza 23 cm/30 cm

498 zł

Kosa spalinowa NAC
5907510483512
moc znamionowa 1,25 kW
poj. skokowa 42,7 cm³
szer. robocza
25,5 cm/42 cm

Kup na raty1
RRSO
%

318 zł

0

Podkaszarka
elektryczna Bosch
3165140689090
moc znamionowa 450 W
szer. robocza 27 cm

NOWOŚĆ

698
zł
Kosa spalinowa

MacAllister
5059340124261
moc znamionowa 1,4 kW
poj. silnika 52 cm³
szer. robocza 25 cm

NOWOŚĆ

348 zł

Podkaszarka
akumulatorowa
MacAllister
5059340240060
napięcie 18 V
szer. robocza 23 cm

498 zł

Podkaszarka
akumulatorowa
Erbauer
3663602418245
szer. robocza 30 cm
akumulator i ładowarka
nie wchodzą
w skład zestawu

648 zł

Kosa spalinowa BP520 NAC
5902067851517
moc znamionowa 2,22 kW
poj. skokowa 52 cm3
szer. robocza 25,5 cm/41 cm
Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.
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Kup na raty1
RRSO
%

0

2298 zł

Kosiarka samojezdna Worx S 300I 20 V
6924328319962
wys. koszenia 2-5 cm
preferowana pow. koszenia do 300 m²
sterowanie za pomocą aplikacji
kompatybilna z systemami Android i iOS

3498 zł

Kosiarka samojezdna
Worx M 500 20 V
6924328319986
wys. koszenia 3-6 cm, pow. koszenia do 500 m²
możliwość rozbudowy dodatkowymi akcesoriami

możliwość mycia
za pomocą węża
ogrodowego

CZY WIESZ, ŻE

ROBOTY KOSZĄCE

3998 zł

Kosiarka samojezdna Bosch
4059952511962
możliwe sterowanie
z pozycji telefonu/tabletu
silnik bezszczotkowy
pow. koszenia do 500 m²

wy g oda przede
wszystkim
to mi pasuje!

Samojezdne kosiarki
akumulatorowe są wyposażone
w wygodny system zdalnego
sterowania. Możesz obsłużyć je
bez wstawania z leżaka.

4398 zł

Kosiarka samojezdna
Worx M 1000 20 V
6924328320012
wys. koszenia 3-6 cm
preferowana pow. koszenia do 1000 m2
posiada alarm bezpieczeństwa
czujnik deszczu i podnoszenia
sterowanie za pomocą aplikacji

5798 zł

Kosiarka samojezdna
Worx L 2000 20 V
6924328320036
wys. koszenia 3-6 cm
preferowana pow. koszenia do 2000 m2
4 stopnie regulacji wysokości koszenia
posiada alarm bezpieczeństwa
czujnik deszczu i podnoszenia

Rozbuduj swojego LANDROIDA

4698 zł

Kosiarka samojezdna Bosch
4059952566931
system LogiCut umożliwia
40% szybsze koszenie trawnika
silnik bezszczotkowy
pow. koszenia do 700 m²

Wirtualne ogrodzenie
6924328322672

Wzmacniacz Wi-Fi
6924328328681

Lokalizator z kartą SIM
6924328322665

System antykolizyjny
6943475852955

Pierścieniowe
obszary ogrodzenia

Pozostań w kontakcie

Namierzanie
antykradzieżowe

Unikanie przeszkód

Upewnij się, że niektóre obszary
trawnika są wolne od ograniczeń.
Idealne do urządzeń sezonowych
lub nowego kwietnika bez konieczności
dobierania drutu granicznego.
Nie trzeba podłączać do głównego drutu
granicznego. Ogrodzenie jest samodzielne.

Tworzy silne połączenie
w zapewnieniu Landroidowi
nowoczesności oraz
jak najlepszego wykorzystania
cech sztucznej inteligencji.
Generuje stałe i silne połączenie
robota z siecią Wi-Fi. Zapewnia
bieżącą aktualizację.

Namierz Landroida, jeśli zostanie
skradziony. Dołączony moduł 4G
z przedpłaconą 2-letnią kartą SIM
eliminuje konieczność korzystania
z Wi-Fi.

Za pomocą czujników
ultradźwiękowych Landroidy omijają
przeszkody bez konieczności ich
oznaczania drutem. Niezbędna rzecz
do poruszania się między drzewami
i meblami ogrodowymi.

Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.
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JEDEN AKUMULATOR

do wielu n a rzęd zi!

358 zł

Szlifierka kątowa
bez akumulatora
5059340123684
napięcie 18 V
śr. tarczy 125 mm

398 zł

Wiertarkowkrętarka
udarowa bez akumulatora
3663602799320
napięcie 18 V
maks. moment obrotowy 120 Nm
8800-32 000 udr./min

378 zł

Wyrzynarka bez akumulatora
3663602799313
napięcie 18 V, 0-3000 obr./min
kąt cięcia 0-45 stopni
gł. cięcia drewno/stal
120 mm/10 mm
uchwyt T i U

848 zł

Kosa bez akumulatora
3663602418238
napięcie 18 V, w zestawie tarcza
tnąca o śr. 23 cm i żyłka
akumulator i ładowarka
nie wchodzą
w skład zestawu

478 zł

698 zł

Piła tarczowa
bez akumulatora
3663602799726
napięcie 18 V
śr. tarczy 165 mm
gł. cięcia drewna przy
45/90o - 40/61 mm

Zestaw akumulatorów
2 x 5 Ah
z szybką ładowarką
5059340058061
napięcie 18 V

1598 zł

Kosiarka bez napędu
3663602418627
napięcie 36 V (2 x 18 V)
poj. kosza 50 l
składany uchwyt ułatwiający
przechowywanie
2 akumulatory 5.0 Ah
i szybka ładowarka w zestawie

558 zł

Młotowiertarka SDS Plus
bez akumulatora
3663602799733
napięcie 18 V
0-1400 obr./min
0-4500 udr./min
energia udaru 2 J

678 zł

Wiertarkowkrętarka
3663602798583
napięcie 18 V
2 x 4,0 Ah Li-Ion
0-480/0-1700 obr./min
0-7200/0-25 500 udr./min
moment obrotowy 50 Nm
walizka

Innowacyjna linia
bezprzewodowych
elektronarzędzi
i narzędzi ogrodowych
Erbauer 18 V EXT

ZAPEWNIA:
• większy zasięg i swobodę
pracy bezprzewodowej
• współdzielenie jednego akumulatora i ładowarki
pomiędzy wiele urządzeń z naszej oferty
elektrycznych narzędzi ogrodowych
oraz elektronarzędzi

498 zł

Nożyce do żywopłotu
bez akumulatora
3663602935100
napięcie 18 V, dł. ostrza 55 cm
do przycinania i kształtowania
żywopłotów

+

JEDEN AKUMULATOR
do wielu n a rzęd zi!
398 zł

198 zł

Akumulator XR
5035048466933
napięcie 18 V
pojemność
5.0 Ah

Akumulator
5059340239163
napięcie 18 V
pojemność
5.0 Ah

798 zł

pełna oferta na castorama.pl

548 zł

Akumulator BL1850B
088381475730
napięcie 18 V
pojemność
5.0 Ah

2198 zł

Kosiarka
akumulatorowa
5059340240411
napięcie 18 V
szer. koszenia 34 cm
poj. kosza 35 l

Kosiarka akumulatorowa XR*
5035048690147
napięcie 36 V
szer. koszenia 51 cm
poj. kosza 55 l

498 zł

Akumulator
6924328313359
napięcie 20 V
pojemność 6.0 Ah

2998 zł
Kosiarka akumulatorowa
LXT*
088381757904
napięcie 18 V
szer. koszenia 33 cm
poj. kosza 30 l

Kosiarka akumulatorowa
z napędem
6924328394334
napięcie 80 V
szer. koszenia 51 cm
poj. kosza 70 l

768 zł

Dmuchawa akumulatorowa*
5035048728048
napięcie 18 V
silnik bezszczotkowy

348 zł

Podkaszarka
akumulatorowa
5059340240060
napięcie 18 V
szer. robocza 23 cm

498 zł
448 zł

Nożyce akumulatorowe
5059340240213
napięcie 18 V
dł. ostrza 55 cm

998 zł

Piła łańcuchowa*
5035048667569
napięcie 18 V
dł. prowadnicy 30 cm

Podkaszarka
akumulatorowa*
88381675451
napięcie 18 V
szer. robocza 26 cm

398 zł
*Akumulator i ładowarka nie wchodzą w skład zestawu.

Nożyce
akumulatorowe
do żywopłotu i trawy*
88381738903
napięcie 18 V

298 zł

Podkaszarka
akumulatorowa*
6924328306535
napięcie 20 V
szer. robocza 30 cm

398 zł

Nożyce do żywopłotu*
6924328306580
napięcie 30 V
dł. ostrza 61 cm
*Akumulator i ładowarka nie wchodzą w skład zestawu.
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198
zł
Kosiarka elektryczna

5059340240305
moc znamionowa 1000 W
szer. koszenia 32 cm
poj. kosza 27 l

KOSIARKI ELEKTRYCZNE
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Kosiarka elektryczna NAC
5900607538812
moc znamionowa 1200 W
szer. koszenia 32 cm
poj. kosza 30 l

NOWOŚĆ

398 zł

Kosiarka elektryczna
Bosch Rotak
3165140897846
moc znamionowa 1200 W
szer. koszenia 32 cm
poj. kosza 31 l

498 zł

Kosiarka elektryczna
MacAllister
5059340240336
moc znamionowa 1700 W
szerokość koszenia 37 cm
poj. kosza 45 l

598 zł

Kosiarka akumulatorowa
5059340240404
napięcie 18 V
szer. koszenia 32 cm
poj. kosza 30 l

Kosiarka elektryczna
Bosch Rotak
3165140897853
moc znamionowa 1400 W
szer. koszenia 37 cm
poj. kosza 40 l

848 zł

Kosiarka elektryczna
z napędem MacAllister
5059340240350
moc znamionowa 1800 W
szer. koszenia 44 cm
poj. kosza 55 l

798 zł

Kosiarka akumulatorowa
MacAllister
5059340240411
napięcie 18 V
szer. koszenia 34 cm
poj. kosza 35 l

NOWOŚĆ

1198
zł
Kosiarka akumulatorowa
MacAllister
5059340240428
napięcie 36 V
szer. koszenia 37 cm
poj. kosza 45 l

1598 zł

Kosiarka akumulatorowa
Erbauer
3663602418627
napięcie 36 V (2 x 18 V)
poj. kosza 50 l
składany uchwyt
ułatwiający
przechowywanie

automatyczne dostosowanie
mocy do wysokości
koszonej trawy

NOWOŚĆ

598 zł

NOWOŚĆ

2398 zł

Kosiarka akumulatorowa
Bosch Advanced Rotak
4059952526935
napięcie 36 V
szer. koszenia 46 cm
poj. kosza 50 l

2998 zł

Kosiarka akumulatorowa
z napędem Worx
6924328394334
napięcie 80 V
szer. koszenia 51 cm
poj. kosza 70 l

zawiera
4 akumulatory
i ładowarkę

KOSIARKI AKUMULATOROWE

ostra
k on k u ren cja
to mi pasuje!

298 zł

NOWOŚĆ
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878 zł

Kosiarka spalinowa NAC
5902490742314
silnik Loncin LC1P65FE-3
moc znamionowa 1,8 kW
poj. silnika 123 cm³
szer. koszenia 42 cm
poj. kosza 45 l

898 zł

Kosiarka spalinowa
z napędem NAC
5902490743854
silnik Rato RV125-S
moc znamionowa 1,9 kW
poj. silnika 127 cm³
szer. koszenia 42 cm
poj. kosza 45 l

898 zł

KOSIARKI
SPALINOWE
232

Kosiarka spalinowa
z napędem NAC
5902490742321
silnik Loncin LC1P65FE-3
moc znamionowa 1,8 kW
poj. skokowa 123 cm³
szer. koszenia 42 cm
poj. kosza 45 l

Kosiarka spalinowa
z napędem Erbauer
5059340124445
silnik Honda GCV145
moc znamionowa 2,7 kW
poj. silnika 145 cm³
szer. koszenia 46 cm
poj. kosza 65 l

Kosiarka spalinowa
z napędem NAC
5902490742338
silnik Loncin LC1P65FE-2
moc znamionowa 2,75 kW
poj. silnika 166 cm³
szer. koszenia 51 cm
poj. kosza 75 l

CZY WIESZ, ŻE
Kosiarki spalinowe
z napędem wymagają
regularnego serwisowania
układu tnącego i napędu, ale
moc i szybkość pracy
to ich niewątpliwe zalety.

możliwość
przechowywania
w pionie

Kosiarka spalinowa
pchana MacAllister
5059340124537
silnik Briggs & Stratton 300E
moc znamionowa 1700 W, poj. silnika 125 cm³
szer. koszenia 40 cm, poj. kosza 50 l

928 zł

1598 zł

1298 zł

948 zł

Kosiarka z napędem
MacAllister
5059340124513
silnik Briggs & Stratton 300E
moc znamionowa 1,7 kW
poj. silnika 125 cm³
szer. koszenia 40 cm
poj. kosza 50 l

1098 zł

Kosiarka spalinowa
z napędem MacAllister
5059340124506
silnik Briggs & Stratton 550E
moc znamionowa 2,1 kW
poj. silnika 140 cm³
szer. koszenia 46 cm
poj. kosza 60 l
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Kup na raty1
RRSO
%

0

1498 zł

Kosiarka spalinowa
z napędem MacAllister
5059340124469
silnik Briggs & Stratton 675EXi
moc znamionowa 2,6 kW
poj. silnika 163 cm³
szer. koszenia 51 cm
poj. kosza 60 l

NOWOŚĆ

2098 zł

KOSIARKI SPALINOWE
Z NAPĘDEM

Kosiarka spalinowa z napędem Erbauer
5059340261799
silnik Honda GCV200, poj. silnika 201 cm3
szer. koszenia 51 cm, poj. kosza 65 l

234

aluminiowy deck

możliwość
przechowywania
w pionie

1698 zł

Kosiarka spalinowa z napędem NAC
5902490743847
silnik Loncin LC1P70FC
moc znamionowa 3,2 kW, poj. silnika 196 cm³
szer. koszenia 56 cm, poj. kosza 75 l

1748
zł
Kosiarka spalinowa z napędem

Erbauer
5059340124438
silnik Honda GCV170
moc znamionowa 3,1 kW, poj. silnika 167 cm³
szer. koszenia 51 cm, poj. kosza 65 l

2498 zł

Kosiarka spalinowa z napędem
5902490749993
silnik Briggs & Stratton 875
moc znamionowa 3,23 kW, poj. silnika 190 cm³
szer. koszenia 56 cm, poj. kosza 75 l
Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.
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Kup na raty1
RRSO
%

0

7998 zł

Traktor MTF 84M
8008984856691
silnik Mountfield ST 350 352 cm3
moc znamionowa 5,8 kW
wys. koszenia 7 stopni
regulacji od 2,5 do 8 cm
szer. koszenia 84 cm
poj. kosza 200 l
max obszar roboczy 3000 m2

8008984835894

6998
zł
Traktor MTF 98M 7050

TRAKTORKI

8008984856707
silnik Mountfield ST 350 352 cm3
moc znamionowa 6,5 kW
wys. koszenia 7 stopni regulacji
od 2,5 do 8 cm, szer. koszenia 98 cm
oświetlenie przednie podwójne
ładowarka akumulatora w zestawie
max obszar roboczy 4500 m2

Traktorki spalinowe z napędem
wymagają regularnego
serwisowania układu tnącego
i napędu, ale moc i szybkość
pracy to ich niewątpliwe
zalety.

NOWOŚĆ

8498 zł

Traktor Smart RE 125
4008423891782
silnik 382 cm3, moc znamionowa 7,1 kW
wys. koszenia 5 stopni regulacji od 3 do 9,5 cm
szer. koszenia 92 cm, poj. kosza 240 l
poprzecznie umieszczony agregat tnący
pozwalający na koszenie tuż przy krawędziach
max obszar roboczy 3500 m2
Szczegóły propozycji kredytowej na stronie nr 2.
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CZY WIESZ, ŻE

sied zen ie
zmien ia k oszen ie
to mi pasuje!

NOWOŚĆ

9998 zł

Traktor MTF 98H
8008984856677
silnik ST 500 454 cm3
moc znamionowa 7,9 kW
7 stopni regulacji od 2,5 do 8 cm
szer. koszenia 98 cm, poj. kosza 200 l
(+ koła podporowe agregatu)
max obszar roboczy 4500 m²

14998 zł

Traktor 2240H Twin Mountfield
8008984851856
silnik ST 600 586 cm3
moc znamionowa 10,8 kW
7 stopni regulacji od 3 do 9 cm
szer. koszenia 102 cm, poj. kosza 320 l
max obszar roboczy 6000 m²
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m y jk a
wszystk o um y je
to mi pasuje!

298 zł

528 zł

848 zł

7. Myjka ciśnieniowa
Kärcher K3
4054278897332
dysza rotacyjna
dysza vario power
pistolet spryskujący
wąż wysokociśnieniowy

6. Myjka ciśnieniowa
Kärcher K2 EU
4054278629889
dysza rotacyjna
pistolet spryskujący
wąż
wysokociśnieniowy

8. Myjka ciśnieniowa
Kärcher K5 Indukcja
4039784973480
lanca vario
dysza rotacyjna

328 zł

1. Myjka ciśnieniowa
Performance Power
5059340124162
wąż ciśnieniowy, pistolet
natryskowy, dysza vario
dysza obrotowa, szczotka stała

MYJKI CIŚNIENIOWE

428 zł

238

648 zł

1248 zł

2. Myjka ciśnieniowa
Performance Power
5059340124179
wąż ciśnieniowy
pistolet natryskowy
dysza vario
dysza obrotowa
szczotka stała

1898 zł

9. Myjka ciśnieniowa
Kärcher K5 Full Control
4054278044774
lanca
dysza rotacyjna
pistolet
wąż wysokociśnieniowy

2298 zł

11. Myjka ciśnieniowa
Kärcher K7 Premium
Smart Control
4054278605135
lanca multi jet 3 w 1
pistolet
wąż wysokociśnieniowy

10. Myjka ciśnieniowa
Kärcher K7 Full Control
4054278138381
lanca multi jet 3 w 1
pistolet spryskujący
wąż wysokociśnieniowy

4. Myjka ciśnieniowa MacAllister
5059340104102
pistolet natryskowy, dysza regulowana, dysza
obrotowa, spryskiwacz wysokociśnieniowy, wąż
wysokociśnieniowy, szczotka stała, szczotka patio

Nazwa produktu

1. Myjka ciśnieniowa Performance Power

748 zł
998 zł
3. Myjka ciśnieniowa MacAllister

5059340104119
pistolet natryskowy, lanca przedłużająca
dysza vario, dysza obrotowa
dysza 5 w 1, podwójna dysza
pianownica, wąż wysokociśnieniowy
szczotka obrotowa, szczotka patio

5. Myjka ciśnieniowa
MacAllister
3663602939719
pistolet natryskowy
lanca przedłużająca
dysza vario, dysza obrotowa
wąż wysokociśnieniowy
wzmacniany stalą
szczotka obrotowa
szczotka patio

Materiał
wykonania pompy

Typ silnika

Moc
znamionowa

Max
ciśnienie

Natężenie
przepływu

Długość
węża

aluminiowa

szczotkowy

1800 W

140 barów

432 l/godz.

6m

2. Myjka ciśnieniowa Performance Power

aluminiowa

szczotkowy

2200 W

160 barów

432 l/godz.

8m

3. Myjka ciśnieniowa MacAllister

aluminiowa

szczotkowy

2700 W

155 barów

850 l/godz.

10 m

4. Myjka ciśnieniowa MacAllister

aluminiowa

szczotkowy

2200 W

150 barów

500 l/godz.

10 m

5. Myjka ciśnieniowa MacAllister

aluminiowa

indukcyjny

2100 W

140 barów

450 l/godz.

9m

6. Myjka ciśnieniowa Kärcher K2 EU

kompozytowa

szczotkowy

1400 W

110 barów

360 l/godz.

3m

7. Myjka ciśnieniowa Kärcher K3

kompozytowa

szczotkowy

1600 W

120 barów

380 l/godz.

6m

8. Myjka ciśnieniowa Kärcher K5 Indukcja

aluminiowa

indukcyjny

2100 W

145 barów

500 l/godz.

8m

9. Myjka ciśnieniowa Kärcher K5 Full Control

aluminiowa

indukcyjny

2100 W

145 barów

500 l/godz.

8m

10. Myjka ciśnieniowa Kärcher K7 Full Control

aluminiowa

indukcyjny

3000 W

180 barów

600 l/godz.

10 m

11. Myjka ciśnieniowa Kärcher K7 Premium

aluminiowa

indukcyjny

3000 W

180 barów

600 l/godz.

10 m
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Pamiętaj o:

Zamów
i odbierz

na castorama.pl

39,98 zł

lat

ra n c

j

i

g

wa

Przedłużacz ogrodowy
OMY Elgotech
5902694551200
dł. 20 m, 2 x 1 mm²
dostępna także dł. 40 m
5902694551408 - 75,98 zł

118 zł

Regał-stół
warsztatowy Rand
5059340214924
wym. 90 x 97 x 40 cm
obciążenie 250 kg/półka

44,98 zł

Przedłużacz ogrodowy
wtykany Diall
3663602737780
dł. 5 m
2 gniazda, 3 x 1,5 mm²

198 zł

240

318 zł

Przedłużacz bębnowy
metalowy
3663602735342
25 m, 3 x 1,5 mm²
dostępna także dł. 40 m
3663602735366 - 398 zł

porządek w wa rszta cie
to mi pasuje!

lat

19,98 zł

Zestaw haczyków Rand
5059340214832
w zestawie 6 haczyków

118 zł

Zestaw haków i szyn Rand
5059340215082
w zestawie 2 szyny i 6 haków

99,98 zł

Tablica narzędziowa
metalowa Rand
5059340215068
wym. 94,9 x 40 x 1,2 cm

49,98 zł

Pojemnik Xago przezroczysty 51 l
3663602763376
max. obciążenie 60 kg
możliwość przechowywania żywności
dostępne różne pojemności

84,98 zł

Pojemnik Gaudi
z pokrywą 54 l
5059340373225
dostępne różne pojemności

ra n c

j

i

wa

g

MAGAZYNOWANIE

Przedłużacz bębnowy Diall
3663602735120
dł. 25 m, 4 gniazda
3 x 1,5 mm2
dostępna także dł. 50 m
3663602735137 - 268 zł

278 zł

Regał metalowy Rand
5059340214955
wym. 180 x 128 x 40 cm
obciążenie 300 kg/półka
dostępne różne wymiary

598 zł

 zafa metalowa Rand
S
5059340214887
wym. 180 x 80 x 40 cm
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17,98 zł

Kosz składany
Uzon 32 l
5059340373331
dostępna także
pokrywa do kosza

178 zł

Stojak na rower
3-miejscowy
5901912899377

18,98 zł

Pojemnik
Ando 20,5 l
5059340373232
szary, niebieski lub zielony
dostępne także
pojemności: 28 l i 54 l

71,98 zł

Stojak na koła
5907439179435

13,48 zł

Uchwyt prosty
podwójny Typ-27
5906711270853

178 zł

Pojemnik zewnętrzny
Skyda 135 l
3663602763505
max obciążenie 60 kg
dostępne inne pojemności

za prowa d zą porządek
to mi pasuje!
1. Regał drewniany
Symbios - 188 zł
5059340130606
wym. 170 x 75 x 40 cm
obciążenie 40 kg/półka
dostępne różne wymiary

1

2

3

2. Szafa wysoka - 298 zł
3663602991588
wym. 173 x 68 x 39 cm
3 półki
obciążenie 15 kg/półka
3. Szafa wysoka
Links - 368 zł
3663602991595
wym. 182 x 65 x 45 cm
4 półki
obciążenie 25 kg/półka

pełna
na castorama.pl
242

228 zł

Szafa niska Links
3663602991601
wym. 97 x 65 x 45 cm
2 półki, obciążenie 25 kg/półka

49,98 zł

Kosz składany wzmacniany
Foldie 46 l
5059340255231
max obciążenie 60 kg
dostępna także
pojemność 21 l

wykonany w 100%
z plastiku z recyklingu
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już od

7998 zł

Traktor MTF 84M

8008984856691
silnik Mountfield ST 350 352 cm3
moc znamionowa 5,8 kW
wys. koszenia 7 stopni
regulacji od 2,5 do 8 cm
szer. koszenia 84 cm
poj. kosza 200 l
max obszar roboczy 3000 m2

pomagamy
dbać o Wasze
trawniki

profesjon al n ie
za dba o trawn ik
to mi pasuje!

Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Castorama Polska Sp. z o.o.
zastrzega, że ceny i asortyment produktów dostępnych w naszych poszczególnych sklepach mogą się różnić od podanych w katalogu z uwzględnieniem
tego, że wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Dostępność niektórych produktów może być ograniczona tylko do wybranych sklepów lub na
zamówienie Klienta (szczegółowe informacje o dostępności produktów znajdują się na www.castorama.pl). Sprzedawca informuje, że zdjęcia umieszczone
w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Informacje przedstawione w katalogu zachowują ważność
od 1.03.2022 r. do 31.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów lub wycofania produktu ze sprzedaży – jeśli nastąpi to wcześniej.

