oferta ważna od 27.04 do 7.05.2022 roku

już jesteśmy
Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 2B

możliwość
przechowywania
w pionie

948 zł
Kosiarka spalinowa z napędem
5059340124506
silnik Briggs & Stratton 550E
moc znamionowa 2,1 kW
poj. silnika 140 cm3
szer. koszenia 46 cm
poj. kosza 60 l

23,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Viera
5907555420954
5907555420961
AC4, gr. 8 mm, opak. 2,22 m2

53,24 zł /opak.

Kupujesz, zyskujesz!
*

na kartę podarunkową
za każde wydane 1000 zł

darmowy
transport
*Oferta ważna od 27.04 do 2.05.2022 r. tylko w sklepie stacjonarnym, regulamin dostępny w sklepie oraz na castorama.pl
**Oferta dla Stalowej Woli ważna od 27.04 do 7.05.2022 r., regulamin dostępny w sklepie oraz na castorama.pl

przy zakupach
za min. 800 zł!**
• obowiązuje w sklepie stacjonarnym
• dotyczy transportu lekkiego w 1. strefie

Stalowa Wola
ul. Przemysłowa 2B

mega
okazja!

J esteśm y tu
dla C iebie

1198 zł

Nasz nowo otwarty sklep oferuje:

Zestaw tarasowy 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

258 zł

Prawie 8100 m pełnych inspiracji.
4
 00 miejsc parkingowych dla Twojej wygody.
P
 onad 28 500 tys. profesjonalnych produktów dostępnych od ręki.
D
 uży ogród zewnętrzny pełen roślin, które upiększą
Twój przydomowy kawałek zieleni.
2

1298 zł
Gotowy zestaw mebli tarasowych Tanna
5059340136752
w zestawie sofa, stół, 2 fotele
sofa wym. 140,5 x 70 x 70,5 cm; fotel wym. 64 x 70 x 70,5 cm
stół wym. 100 x 50 x 36 cm; aluminium, antracyt

Usługa projektowania kuchni z Doradcą
Skorzystaj z konsultacji w Strefie Inspiracji
i stwórz wizualizację swojej wymarzonej kuchni z naszym Doradcą.

2

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

398 zł

Huśtawka Batz

3663602419464
wym. 194 x 120 cm, wys. 167 cm
poduszki ozdobne sprzedawane
oddzielnie

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

Fotel Dallas
3663602936138, wym. 87 x 55,9 x 54,9 cm
rama stalowa, szary 69,98 zł /szt.

148 zł
Grill węglowy
Barren

626857,
3663602706687
śr. rusztu 60 cm
wys. grilla 42 cm

698 zł
Grill gazowy Tippach
5059340137728
wym. rusztu 62 x 43 cm
wys. grilla 106 cm

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

3

Ogród w rozkwicie
1

Stalowa Wola
ul. Przemysłowa 2B

2

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

mega

3

29,98 zł
Pistolet wielofunkcyjny
5059340251196

6,98 zł

1 Pelargonia Pretty Little

5059340075211, śr. doniczki 13 cm

2 Pelargonia Peltatum Hot Pink

5059340374185, śr. doniczki 11 cm

3 Pelargonia Rosalie

5902738996776, śr. doniczki 13 cm

768 zł
Myjka ciśnieniowa
K 5 indukcyjna

okazja!

kontrola
kciukiem,
która ułatwia
użytkowanie

silnik
indukcyjny

4039784973480
moc 2100 W
maks. ciśnienie robocze
145 barów, przepływ 500 l/godz.
dł. węża 8 m
pompa aluminiowa

89,98 zł
zestaw
Zestaw 3 sekatorów
5059340150673

598 zł
15,98 zł

2,18 zł
Lampka LED
solarna wbijana

5059340020617, czarna
8000 K, IP44
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15,98 zł

Skrzynia balkonowa
60 cm antracyt

Nawóz Substral
Osmocote 2 w 1
Burza kwiatów 300 g

5905197961484
dostępne inne kolory

17,48 zł

Zestaw kosiarka
elektryczna Rotak 370
+ podkaszarka
elektryczna
Easy GrassCut
26 cm

Podłoże do kwiatów 50 l
3663602950707
0,35 zł /l

4059952594798

5907487104311

14,98 zł
Lampa LED
solarna wbijana

zestaw

3663602891826
5000 K, RGB, IP44
stal nierdzewna
efekt pękniętego szkła
dostępne inne elementy serii

19,98 zł

498 zł
Naświetlacz LED Lucan 10 W
5059340191430 - biały
5059340191317 - czarny
1000 lm, 5000 K, IP65
dostępne inne elementy serii

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

Kosa spalinowa BP54

5902490742352
moc znamionowa 2,2 kW
poj. skokowa 54 cm3

248 zł
Kosiarka elektryczna

5900607538812 znamionowa
1200 W
szer. koszenia 32 cm
poj. kosza 30 l

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

798 zł
Kosiarka spalinowa z napędem
5059340124414
moc znamionowa 2,2 kW
poj. silnika 139 cm3
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Otwórz drzwi nowych możliwości!

Stalowa Wola
ul. Przemysłowa 2B

mega
okazja!

Klamka

1

za zł**

klamka i szyld
za 1 zł
solidna
konstrukcja
modułowa

szer. deski
280 mm

198 zł
Skrzydło drzwiowe Roma*

5900121335263
kolor dąb sonoma
szer. 60, 70, 80, 90, cm
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym

27,98 zł/m

2

54,98 zł/m

Panel podłogowy Davenport
3663602997634
AC4, gr. 8 mm, 4V-fuga
opak. 1,996 m2 55,85 zł /opak.

2

Panel podłogowy wodoodporny
Dąb Pedro

298 zł

4003992570922
AC5, gr. 8 mm, 4V-fuga
opak. 2,158 m2 118,65 zł /opak.

solidna
konstrukcja
modułowa

Skrzydło drzwiowe Toreno*

5908443150908
kolor dąb silver
szer. 60, 70, 80, 90 cm
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym

44,98 zł/m

2

298 zł

Panel podłogowy
Dąb Sherwood

Skrzydło drzwiowe Trame*

5900378207870
kolor biały
szer. 60, 70, 80, 90 cm
pełne, pokojowe, z podcięciem wentylacyjnym
5900378207917
przesuwne: pełne, pokojowe, szer. 80, 90 m 498 zł

5907555418906

Dąb Wonderland

5907555419262
AC5, gr. 8 mm, 4V-fuga. szer. deski 242 mm
opak. 2,49 m2 112,00 zł /opak.

59,98 zł/m

2

Panel podłogowy Dąb Vicovero
5907555423610
AC6, gr. 12 mm, 4V-fuga
opak. 1,48 m2 88,77 zł /opak.

izolacja akustyczna
29 dB

228 zł
Schody strychowe LL1T
3663602910688
12 antypoślizgowych stopni
wym. skrzyni 120 x 70 cm
wys. kondygnacji 2,8 m

798 zł
Drzwi wewnątrzklatkowe/zewnętrzne
Artemida
5902335896516
kompletny zestaw z ościeżnicą, dwoma
zamkami i 3 regulowanymi zawiasami
kolory: złoty dąb, orzech, antracyt
szer. 80, 90 cm, gr. skrzydła 55 mm
metalowe, pokryte folią odporną
na promieniowanie UV

100%
wodoodporny

1298 zł

Drzwi zewnętrzne Zitron

kompletny
zestaw
z ościeżnicą,
klamką i dwoma
zamkami

5907803993377
kolory: biały, antracyt, orzech
szer. 80 i 90 cm
gr. skrzydła 55 mm

*Cena skrzydła wewnętrznego nie zawiera klamki.
**Przy zakupie skrzydła drzwiowego Toreno Dąb Silver i ościeżnicy (belki i bazy), klamka z szyldem drzwiowym do klamki za 1 zł. Promocja obowiązuje
wyłącznie w sklepie stacjonarnym od 27.04 do 7.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie w sklepie lub na castorama.pl
6

64,98 zł/m

2

Panel winylowy SPC Dąb Sunrise

5907501812215
wym. 192 x 1280 mm, gr. 4 mm, click, kl. 32
opak. 1,97 m2 128,01 zł /opak.

89,98 zł/m

2

Deska trójwarstwowa Dąb Gold

5906737967317
wym. 14 x 207 x 1092 mm, 3-lamelowa, lakier
opak. 1,58 m2 142,17 zł /opak.

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

już jesteśmy

Stalowa Wola
ul. Przemysłowa 2B
lat

ra n c

j

i

g

wa

perlator
oszczędzający
wodę

mega
okazja!

168 zł

79,98 zł/m

39,98 zł/m

2

Bateria umywalkowa Start Loop
4005176934940
chrom, dostępne inne elementy serii

2

Gres Bontova

Gres Logan Snow polerowany

5902767922562
wym. 60 x 60 cm, rektyfikowany, III kl. ścieralności, opak. 1,44 m2
5902767920551
wym. 60 x 120 cm, 118 zł /m2 169,92 zł /opak.

115,17 zł /opak.

5059340349237, orange
5059340349220, beige
5059340349213, grey
wym. 17,5 x 60 cm, opak. 1,05 m2
IV kl. ścieralności

41,98 zł /opak.

ciche domykanie

298 zł

198 zł

Szafka Belluno 50 cm z umywalką

Kompakt WC Karista

5908271109116
wym. 52 x 39,6 x 45 cm, biała

5057741298154
z deską

44,98 zł/m

lat

2

Gres Lomero

5901771042730, jasnoszary
5901771042716, szary
wym. 59,8 x 59,8 cm, opak. 1,07 m2
rektyfikowany, IV kl. ścieralności

48,13 zł /opak.

wa

wąski
stelaż
35 cm

ra n c

j

i

5907180100610, biały mat
wym. 60 x 60 cm, rektyfikowany, IV kl. ścieralności
opak. 1,44 m2 100,77 zł /opak.
5907180100603, biały polerowany
79,98 zł /m2, 115,17 zł /opak.

g

Gres Hardin

bateria
termostatyczna

bezpieczne
szkło
hartowane
4 mm

miska
bezkołnierzowa

lat

wa

g

lat

Glazura Urca

5036581067496, jasnoszara
5036581067489, szara
wym. 29,7 x 60 cm, opak. 1,25 m2

Dekor Urca

5036581067519, szary
wym. 29,7 x 60 cm, opak. 1,25 m2

8

39,98 zł/m

2

37,48 zł /opak.
59,98 zł /m2 74,98 zł /opak

Płytka dekoracyjna gipsowa Murro
5901752815216, bianco
opak. 0,48 m2 19,19 zł /opak.

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

698 zł
Zestaw podtynkowy
WC Nora

wa

j
ra n c

i

2

g

29,98 zł/m

8433290602227
deska wolnoopadająca duroplast slim
z szybkim demontażem, przycisk
chrom, dostępny także czarny

528 zł
Kabina Kosta 80 cm
z niskim brodzikiem

5908264688048
wym. 80 x 80 x 192 cm
szkło transparentne
profile w kolorze chrom
dostępny także wym. 90 x 90 x 192 cm
5908264688055 548 zł

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

498 zł
zestaw

Zestaw prysznicowy Logis E
4059625234341
bateria umywalkowa, bateria
prysznicowa, słuchawka na
drążku w komplecie, dostępny
także zestaw wannowy
4059625234334

ra n c

j

i

69,98 zł/m

2

front lakierowany
na wysoki połysk

498 zł
Kolumna prysznicowa
Kever z baterią
termostatyczną
5059340085708
czarna
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Zmalujmy coś razem!

Stalowa Wola
ul. Przemysłowa 2B

zobacz pełną ofertę na castorama.pl

*

mega

mega

okazja!

okazja!

1 zł

za farbę Dulux
Fresh White
2,5 l*

56,98 zł

1

2

3

79,98 zł

Farba Dekoral
Ściany i Sufity
10 l + 20% gratis

Zasłona gotowa Rosa

5904000030492
4,75 zł /l

5903571075574
wym. 135 x 300 cm
welwetowa, na taśmie
dostępne 12 kolorów

79,98 zł

62,98 zł/opak.
Farba Dulux EasyCare 2,5 l

5904078211212, 60 kolorów
5904078211694, 5 l
118 zł /opak. 23,60 zł /l

25,19 zł /l

1 Lampa wisząca Harley 1 x E27
5900644314080

2 Lampa wisząca Harley 1 x E27

5900644435518 258 zł
3 Lampa wisząca Harley 3 x E27
5900644314226 328 zł

kolory: biały, grafitowy, dostępne
inne elementy serii

49,98 zł
Karnisz pojedynczy Anafi

5059340223988, cylinder
5059340224046, stożek
śr. 19 mm, dł. 160 cm, biały mat
dostępny także w kolorze czarnym

3,98 zł

59,98 zł

1

2

3

1 Żarówka LED Diall

Emulsja podkładowa
Śnieżka Grunt biała 10 l

	3663602667643
P45, E27, 470 lm, 2700 K

5903973000242
6,00 zł /l

2 Żarówka LED Diall

	3663602670025
C35, E14, 470 lm, 2700 K

3,98 zł

3 Żarówka LED Diall

	3663602667216
A60, E27, 806 lm, 2700 K 4,98 zł
dostępne także w opcji 4000 K i o innych mocach

podkład
antypoślizgowy
gęste i miękkie
runo

89,98 zł
Impregnat Sadolin
Garden 9 l

5904078194577
6 kolorów 10,00 zł /l

138 zł
Impregnat Vidaron
9 l + 11% gratis
5903973221982
9 kolorów
13,80 zł /l

*Przy zakupie min. 5 l farby Dulux Easy Care otrzymasz farbę Dulux Fresh White 2,5 l za 1 zł. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie stacjonarnym od 27.04 do 7.05.2022 r. lub do wyczerpania
zapasów produktów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach lub na castorama.pl
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59,98 zł
Dywan Bella

19,98 zł
Roleta Halo

łatwy
montaż

3663602985525
wym. 37 x 180 cm
dostępne różne kolory i wymiary

5907736272457
wym. 53 x 80 cm,
dostępny w 7 kolorach i 5 rozmiarach:
śr. 80 cm, koło 99,98 zł
wym. 80 x 150 cm 188 zł
wym. 120 x 160 cm 298 zł
wym. 160 x 230 cm 598 zł

ZAMÓW Z DOSTAWĄ na castorama.pl
Dostawa na terenie całej Polski.
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Zaprojektuj z nami swoją przestrzeń
tak, jak chcesz! W sklepie lub na
mebleatomia.castorama.pl

mega

Z doradcą
w sklepie

okazja!

Z projektantem
w sklepie
lat

lat

6,98 zł

ra n c

j

wa

g

Stołek
kuchenny
Maloux

wa

g

128 zł

Pojemnik Burnham
z pokrywką 15 l

i

fronty lakierowane
na wysoki połysk

Z projektantem
online

ra n c

j

i

już jesteśmy

Stalowa Wola
ul. Przemysłowa 2B

5059340373355
dostępne inne pojemności

3663602722977, czarny
wys. 62 cm, drewno i metal

lat

3 szuflady

568 zł

Zestaw mebli kuchennych Aslon

5906365557836
dł. zestawu 1,8 m
zestaw zawiera szafki stojące:
zlewozmywakowa 80 cm, 40 cm z szufladami
wiszące: 40 cm, okapowa 60 cm, 80 cm

ra n c

j

i

g

wa

perlator Neoperl
oszczędzający
wodę

188 zł
Bateria kuchenna Polla
5907791143716
chrom

możliwość umieszczenia
opisów w uchwycie

21,98 zł

1144 zł

1555 zł

zestaw z wyposażeniem

zestaw z wyposażeniem

Pojemnik Kaze L
3663602763154
poj. 43 l, dostępne
inne pojemności

Pokrywka

3663602763246

9,48 zł

1656

Zestaw garderoba Atomia
dąb z szufladami

Zestaw szafa Atomia biała z drzwiami
wym. 225 x 150 x 58 cm

wym. 225 x 150 x 58 cm

syfon
w komplecie

wydajność
201 m³/godz.

lat

lata

g

wa

ra n c

j

i

g

wa

j
ra n c

i

3 ustawienia
prędkości

3

-20%
na drzwi
z serii
Atomia*

r

an

1

168 zł
Okap podszafkowy 60 cm
3663602429449
biały, emisja hałasu 68 dB(A)

12

178 zł
Blat laminowany piasek antyczny
wym. 305 x 60 x 2,8 cm

1 5906881500507
2 5906881502020, marmur rosso 198 zł
3 5906881500439, stare drewno 228 zł

zle

g wa

2

w

lat

c ji n a

378 zł
Zlew granitowy Kort z baterią
5906748102394, czarny
granital, wym. 58 x 42 cm
5906748102387, beżowy

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

89,98 zł
Regał ocynkowany
5907666215807
179 x 90 x 40 cm

2680 zł

2845

zestaw z wyposażeniem
Zestaw garderoba pod skos
Atomia biała/lustro
wym. 225 x 275 x 58 cm

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

*Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych i na castorama.pl od 20.04 do 3.05.2022 r.
lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły promocji w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
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już jesteśmy
mega

Stalowa Wola
ul. Przemysłowa 2B
odporna
na pękanie

torba

łatwa
do nakładania

okazja!

298 zł

walizka

zestaw

funkcja wiercenia
i udaru

Wiertarkowkrętarka z udarem 18 V
z latarką

5059340080000
18 V, 2 x 1,5 Ah li-Ion, 0-450/0-1600 obr./min, 35 Nm latarka
LED 20 V, 250 lm, 8 ustawień głowicy

158 zł

Wiertarka udarowa EasyImpact
4059952576350
moc 600 W, 3000 obr./min
45 000 ud./min
wiercenie w betonie: 12 mm
w drewnie: 25 mm, w stali: 10 mm

mega
okazja!

37,98 zł
Gładź gotowa Knauf
Goldband Finish 18 kg
5901793357324
gr. warstwy do 2 mm
zużycie 1,3-1,5 kg/m2/mm
2,11 zł /kg

17,98 zł

walizka systemowa
TSTAK

Płyta gipsowa GKB

5907651690879
wym. 12,5 x 1200 x 2000 mm
7,49 zł /m2

6-stopniowa
regulacja prędkości

558 zł

178 zł

7,98 zł

Wiertarkowkrętarka
bezszczotkowa

Szlifierka kątowa

Kantówka iglasta strugana

5035048664957
18 V, 2 x 1,5 Ah, 0-500/0 -1750 obr./min
moment obrotowy 65 Nm

5906083033728
moc 1100 W, 3000-12 000 obr./min
śr. tarczy 125 mm

zbiornik ze stali
nierdzewnej
funkcja
dmuchawy

5907513476894
wym. 20 x 60 x 1500 mm
5907508719050
wym. 20 x 58 x 2000 mm 13,48 zł
3663602859918
wym. 40 x 58 x 2000 mm 14,48 zł
5906725225269
wym. 36 x 50 x 2000 mm 14,98 zł
5907508719043
wym. 20 x 118 x 2000 mm 26,98 zł

szybkowiążący
możliwość
wchodzenia
po 6 h

walizka

398 zł

3-funkcyjna

Młotowiertarka GBH 220

3165140992596
moc 720 W, 0-4800 obr./min, 0-4800 ud./min
energia uderzenia 2,0 J
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498 zł
zestaw

Zestaw skrzynek narzędziowych
Erbauer ConnecX 3 szt.
5059340225500

11,78 zł/m

2

328 zł

Odkurzacz WD 3 S
Premium inox

4054278656106
moc 1000 W, poj. 17 l
do pracy na mokro i sucho

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

11,48 zł/opak.

Szybki Beton Kreisel
B-20 25 kg
5907418023711
gr. warstwy 25-100 mm
0,46 zł /kg

Papa Optimum
PYE PV250 S52H

5903874200581
zgrzewalna
wierzchniego krycia
rolka 7,5 m2 88,35 zł /rolka

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

69,98 zł
Drabina aluminiowa

5907666201787
4-stopniowa
maks. obciążenie 120 kg

15

To nie wszystko!

Mamy jeszcze więcej świetnych rzeczy do domu.
Sprawdź w sklepie i na castorama.pl

39,98 zł/szt.

Panel ogrodzeniowy
5902360141568
wym. 153 x 253 cm
oczko 200 x 75 mm
gr. drutu 3,1, zielony

69,98 zł/opak.
Farba kolorowa Magnat Ceramic 2,5 l

5903973220008, 51 kolorów 27,99 zł /l
5903973153412, 5 l 138 zł /opak. 27,60 zł /l

Teraz na wszystko do 30 rat
Dla kredytu na zakup towarów i usług, oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą
we Wrocławiu, dla propozycji od 3 do 30 rat 0%, wskazana wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy
Oprocentowania (RRSO) 0% wyliczona została na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień
2.01.2021 r. Propozycja kredytu obowiązuje dla umów zawartych od 27.04 do 7.05.2022 r. w sklepie
Castorama w Stalowej Woli. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank.

RRSO

Szczegóły w sklepie i na castorama.pl

Informacje zawarte w gazetce przedstawiają wybrany asortyment produktów dostępnych w sklepie
Castorama w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 2B, i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu
cywilnego. Informacje te zachowują swoją ważność od 27.04 do 7.05.2022 r. lub do wyczerpania zapasów
określonego produktu. Wskazane ceny są cenami maksymalnymi. Wzory i kolory produktów mogą różnić
się od rzeczywistych. Lampy nie zawierają źródła światła w komplecie, chyba że w opisie zawarto inną
informację. Sklepy Castorama nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Oferta skierowana jest do Klientów
detalicznych.

adresy sklepów na www.castorama.pl

