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Odkryj pomysłowe aranżacje 

ogrodów autorstwa Dominika 

Strzelca i daj się zainspirować.

Projekty Dominika
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Zadbamy, aby urządzanie ogrodu 

ułożyło się po Twojej myśli  

– od desek na tarasie aż po kostkę 

brukową na podjeździe.

Urządzanie

98

Więcej 
inspiracji na

castorama.pl

Postaw na sprawdzone narzędzia 

i sprzęt, który sprawi, że Twoje 

marzenia o idealnym ogrodzie 

nabiorą kształtów. 

Pielęgnacja

222

Ceny obowiązują  
od 1.03.2023 r. 
do 31.05.2023 r.
Ceny i dostępność  
mogły ulec zmianie  
od daty publikacji.

Uwaga: przed dokonaniem 
zakupu sprawdź aktualne  
ceny i dostępność  
na stronie castorama.pl.

Sprawdź, co zrobić, by Twój ogród 

wyglądał kwitnąco. Podpowiemy, 

jakie rośliny zadomowią się na tarasie 

oraz jak zadbać o warzywniak.

Uprawa

168
Znajdź swój sposób na odpoczynek 

w ogrodzie i poznaj ofertę wygodnych 

mebli, które Ci go umożliwią. 

Relaks w ogrodzie

28

Konsultanci naszej Infolinii  
są do Twojej dyspozycji

(+48) 690 680 690

Masz 
pytania?
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Wspierajmy 
bioróżnorodność    
Wprowadzajmy niewielkie zmiany 
o ogromnym wpływie na zrównoważone 
ogrody, balkony i tarasy. Naszym 
zdaniem ogrody, tarasy i balkony 
powinny współgrać z naturą, a nie z nią 
rywalizować. Wprowadzanie drobnych 
zmian, np. wykorzystywanie produktów 
bez opakowań, stosowanie ekologicznych 
wyrobów czy uprawa własnych warzyw  
i owoców, sprawi, że Twój ogród stanie 
się lepszym miejscem dla Ciebie,  
roślin i zwierząt.

Chrońmy  
zdrowie    
Dbajmy o bezpieczeństwo 
naszego domu. W Castoramie 
oferujemy poręcze do łazienek, 
wentylatory kanałowe poprawiające 
jakość powietrza czy farby 
wodorozcieńczalne, dzięki 
czemu stworzenie zdrowszego, 
bezpieczniejszego domu jest 
łatwiejsze.

Oszczędzajmy wodę
Szukajmy nowych sposobów  
na oszczędzanie wody. Oszczędne 
toalety, baterie czy prysznice  
to prosty sposób na obniżenie  
zużycia wody w domu. A dzięki 
zbiornikowi na deszczówkę  
możesz w bardziej ekologiczny  
sposób podlewać swój ogródek. 

Oszczędzajmy energię 
Wystarczy kilka zmian, aby wyraźnie 
zwiększyć efektywność energetyczną 
domu. Lepsza izolacja, inteligentne 
rozwiązania do sterowania domem  
oraz bardziej energooszczędne 
oświetlenie i AGD to tylko kilka sposobów 
na obniżenie rachunków. Ponieważ 
instalacje grzewcze odpowiadają  
za niemal 2/3 całej energii zużywanej 
przez dom, niewielkie zmiany w tym 
obszarze potrafią przełożyć się na wielką 
różnicę.

Alternatywne 
materiały 
Wprowadzajmy materiały ograniczające 
nasz wpływ na środowisko. Czasami 
mała zmiana robi wielką różnicę. 
Zastąpienie materiałów szkodliwych  
dla środowiska bardziej przyjaznymi 
– np. zastąpienie plastiku bambusem  
– ma ogromny, pozytywny wpływ  
na środowisko.

Niższy ślad węglowy
produkcji
Wprowadzamy istotne zmiany, aby 
zwiększyć efektywność energetyczną 
naszych zakładów produkcyjnych. 
Produkcja może mieć negatywny 
wpływ na środowisko. A jeśli możemy 
to zmienić? Nawiązaliśmy współpracę  
z organizacjami, które pomagają 
naszym zakładom produkcyjnym 
działać wydajniej. Razem możemy 
więcej!

Materiały z odzysku
Stawiajmy na materiały z odzysku,  
aby ograniczać ilość odpadów. 
Ponowne wykorzystanie odpadów  
to świetny sposób na ograniczenie 
ilości śmieci trafiających  
na składowiska. Przy użyciu surowców 
wtórnych twórzmy nowe produkty. 
Efekt? Wytrzymałe i trwałe produkty,  
a przy okazji ograniczona ilość 
odpadów trafiających do środowiska.

Odpowiedzialnie
pozyskiwane materiały
Pozyskujemy materiały w sposób 
odpowiedzialny, aby chronić środowisko. 
Dążymy do tego, by nasze wszystkie 
produkty były pozyskiwane 
w zrównoważony sposób oraz miały 
pozytywny wpływ na otoczenie. Drewno 
stosowane w naszych produktach pochodzi 
z odpowiedzialnie zarządzanych lasów. 
Dzięki temu kontrolujemy łańcuchy dostaw 
materiałów i produktów oraz aktywnie 
walczymy z wylesieniem. Dołącz do nas!

Oszczędzajmy  
zasoby    
Szukajmy nowych metod ograniczania 
odpadów. Odpady nie zawsze muszą 
trafiać do śmieci. Czasami wystarczy 
rozejrzeć się po domu, żeby znaleźć 
rzeczy, które możesz wykorzystać 
ponownie. Przekształć obierki  
z warzyw, ogryzki i skórki w kompost  
z pomocą kompostownika. Zastąp 
baterie akumulatorami i powstrzymaj 
kolejną falę odpadów.
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CastoSfera   
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 CastoSferze 

będziemy prezentować wydarzenia 

oraz porady, które przyczynią się  

do zmiany świadomości i stylu życia 

na zdrowszy, bardziej odpowiedzialny 

i  zrównoważony.  



1  Pomidor cherry 
Verve Bio
5059340392219
4,98 zł
 

2  Fasola 
karłowa-szparagowa
Verve Bio
5059340392233
4,98 zł

 

4  Marchew 
jadalna Verve Bio
5059340392271
4,98 zł

 

3  Sałata masłowa 
głowiasta Verve Bio
5059340392349
4,98 zł

 

5  Cebula 
Verve Bio
5059340392288
4,98 zł

 

6  Rzodkiewka 
Verve Bio 
5059340392325
4,98 zł

 

14,98 zł
Doniczki z włókna 
GoodHome  
6 cm 48 szt.
5059340329529

19,98 zł
Nawóz  
do pomidorów  
Westland Eko 1 kg
5901688873311

16,98 zł
Biohumus Extra 
truskawka  
poziomka 1 l
5907520402190

16,98 zł
Biohumus  
Extra  
borówka 1 l
5907520400042

16,98 zł
Doniczka 
produkcyjna Verve 
papierowa 5 szt. 
5059340329482
4,5 x 4,5 x 12 cm

22,98 zł
Nawóz  
do warzyw  
i rozsad Agrecol  
Viano 1 kg
5902341007159

Naturalny ogród – naturalnie!

Sezon rozpocznij od przygotowania zdrowej rozsady. Z pomocą przyjdą akcesoria produkcyjne 
oraz przyjazne środowisku nawozy, które znajdziesz w ofercie naszego sklepu. Dzięki 
nim stworzysz naturalny warzywniak od ziarenka, aż po plon. Poczuj satysfakcję, jaką daje 
wyhodowanie okazałych smacznych warzyw i owoców we własnym ogrodzie!  

19,98 zł
Nawóz  
organiczny  
do truskawek 2 l
5902341120520

19,98 zł
Nawóz  
organiczny  
do pomidorów 2 l
5902341120513

19,98 zł
Nawóz  
organiczny  
do borówek 2 l
5902341120506

Ogród w zgodzie z naturą
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14,98 zł
Bionawóz  
do warzyw  
Florovit 0,5 kg
5900498024067

19,98 zł
Bionawóz  
do winorośli  
Florovit 1,1 l
5900498027174

44,98 zł
Bionawóz  
do borówek  
Florovit 5 l
5900498027273

19,98 zł
Bionawóz  
do warzyw  
Florovit 1,1 l
5900498027235

26,98 zł
Uniwersalne podłoże  
bez torfu 
Westland 50 l 
5901688872413

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Środek ochrony  
roślin Agrecol  
Limocide 50 ml
5902341105237
 

34,98 zł

22,98 zł
Preparat Substral 
Naturen Multi-Insekt 
750 ml
5907487102317

22,98 zł
Preparat Agrecol  
Lencare-s  
ograniczający  
skutki chorób
roślin sadowniczych 0,5 l
5902341007470

24,98 zł
Środek ochrony  
roślin Agrocover  
mszyce 750 ml
5901875010222

29,98 zł
Środek ochrony  
roślin Biosept  
Active 750 ml
5901875006881

Środek ochrony  
roślin Agrecol  
NeemAzal-TS 3 ml
5902341105312
 

16,98 zł

Kroplownik 
przelotowy
8000625912186

24,98 zł

Chcesz zoptymalizować bądź zredukować 
zużycie wody oraz mieć zdrowe piękne 
rośliny w swoim ogrodzie? Idealnym wyborem 
będzie nawadnianie kropelkowe. Łatwo 
skonfigurujesz własny system: potrzebujesz 
tylko kilku komponentów i prostej instalacji. 
Stwórz go przy użyciu węży i złączy, wybierz 
kroplowniki, które najlepiej odpowiadają 

Twoim potrzebom i zacznij oszczędzać cenną 
wodę. Możesz też sięgnąć po gotowy zestaw 
– wszystkie potrzebne produkty znajdziesz 
w wygodnym pudełku. Jeśli zamontujesz 
timer, będziesz mógł aktywować program 
nawadniania dokładnie wtedy, gdy rośliny 
będą tego najbardziej potrzebować.

Oszczędzaj cenną wodę

19,98 zł
Środek ochrony  
roślin Agrecol  
SpinTor 240 SC 6 ml
5902341103868

Możliwość samodzielnego 
montażu

Niezależny 
system

Bez strat Oszczędność wody 

19,98 zł
Resolva natural  
na grzyby 800 ml
5901688874387

Zadbaj o swój ogród – naturalnie!

Dopilnuj, by Twoje rośliny rosły zdrowe 
i silne. Doskonałymi sprzymierzeńcami 
w walce o naturalny ogród, wolny 
od chorób, grzybów i pasożytów, 
będą przyjazne środowisku preparaty 
ochronne, które znajdziesz w ofercie 
Castoramy. Wspomogą prawidłowy 
wzrost warzyw i owoców dzięki 
naturalnym składnikom,  
dopuszczonym do stosowania 
na uprawach ekologicznych.      

Ogród w zgodzie z naturą
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Programator 
Aquadue Duplo 2
8000625084104

398 zł
Kroplownik 
regulowany
8000625912254

18,98 zł
Kropelkowy zestaw 
nawadniania Aqua-Magic 
8000625080632
do 20 roślin

348 zł
Zestaw nawadniania  
Aqua-Magic
8000625907670 
40-60 roślin

248 zł

Linia kroplująca
8000625903573
śr. 1/2”, dł. 50 m

89,98 zł
Już teraz zrób swój projekt 
nawadniania podziemnego  
w sklepach Castorama



Wyrywacz  
do chwastów  
Xact Fiskars
6411501399502
 

198 zł

Zielony trawnik – naturalnie!

Piękna, bujna trawa, wolna od chwastów, a także przyjazna Twojej rodzinie i pupilom? 
Tak, to możliwe dzięki naturalnym nawozom do trawników, które znajdziesz w ofercie 
Castoramy. W pielęgnacji zielonego trawnika pomogą także narzędzia takie jak 
wyrywacze, wycinaki czy nożyki do chwastów – wszystkie dostępne w naszym sklepie.

5
Ogród zero waste – naturalnie!

Wszystko, co rośnie, możesz przetworzyć 
i ponownie wykorzystać – to najbardziej 
efektywny sposób na zdrowy i ekologiczny 
ogród. Ułatwi Ci to kompostownik 
idealny do gromadzenia odpadów 
roślinnych. Umieścisz tu skoszoną trawę, 
usunięte chwasty czy zgrabione liście, 
a zmagazynowany kompost wykorzystasz 
do nawożenia warzyw i owoców rosnących 
w ogrodzie. Sprawdź kompostowniki 
dostępne w naszej ofercie!

248 zł
Kompostownik  
Prosperplast
5905197960463
poj. 630 l

89,98 zł
Kompostownik
5908283370016 
wym. 80 x 80 x 80 cm

30,98 zł
Bioazobakter  
komposter  
500 ml
5902042000411

Kompostownik  
Prosperplast
5905197268125
poj. 220 l
 

118 zł188 zł
Kompostownik  
Prosperplast
5905197960487
poj. 420 l

Mieszanka 
nasion traw 
EkoGazon 1 kg
5902042000015
 

44,98 zł

Preparat  
Agrecol  
Grammini  
Limit 10 g
5902341003946
 

34,98 zł

Mieszanka nasion 
traw i kwiatów 
EkoŁąka 1 kg
5902042000008
 

44,98 zł

Ogród w zgodzie z naturą

22,98 zł
Granulowany  
nawóz  
do trawników  
EkoNawóz 2 kg
5902042000664

39,98 zł
Bionawóz  
do trawników  
5 l (3,5 kg) Florovit
5900498039153

24,98 zł
Preparat  
Target Guard  
zdrowy trawnik 20 g
5901875008205

NOWOŚĆ
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Metamorfoza
Dominika StrzelcaRelaks na okrągło

z najbliższymi
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Ogród Moniki był dość zaniedbany 

i zachwaszczony, a do tego trudno dostępny. 

Ziemię i kruszywa dostarczyliśmy na miejsce 

podnośnikiem HDS, a potem już poszło 

z górki. Uznałem, że mały wąski ogródek 

będzie idealną przestrzenią do stworzenia 

saloniku pod chmurką. Żeby pogodzić 

potrzeby zarówno mamy, jak i dzieciaków, 

podzieliłem go na dwie strefy. Strefę 

wypoczynkową wyznaczyłem, kładąc płytę 

wielkoformatową, która dodaje aranżacji 

elegancji. Przytulny komplet wypoczynkowy 

pozwoli zrelaksować się całej trójce. 

W otoczeniu zimozielonych roślin, kwitnących 

bylin oraz rododendronów i iglaków 

prezentuje się niezwykle klasycznie. 

Biel i zieleń to połączenie, które nie zawodzi 

w ogrodzie. Tuż obok jest miejsce na więcej 

zabawy. Z racji dużego zacienienia wybrałem 

sztuczny trawnik, który przetrwa wszystkie 

pomysły dzieciaków.

Monika z dziećmi
Monika wkładała w uprawę ogrodu całe serce. 
Startowała nawet w konkursach na najładniejszy 
osiedlowy ogródek. Z czasem jednak musiała porzucić 
swoją pasję, a ogród pozostawiony sam sobie zaczął tracić 
dawny blask. Marzeniem Moniki była metamorfoza, która 
znów pozwoli przyjmować tu gości oraz umożliwi stworzenie 
miejsca do zabawy na świeżym powietrzu dla dzieci.

przed metamorfozą



1

1

5  Palisada  
granitowa
5057741128123
wym. 10 x 10 x 25 cm 
szara
15,98 zł

3  Kostka brukowa  
Prostokąt
5901796614684
35,98 zł/m2

2  Donica wysoka
5059340327488
wys. 40 cm
szary mat
298 zł

4  Płyta Pela  
5903230304212
wym. 40 x 80 x 3,8 cm
jasnoszara
45,98 zł/m2

4

3

1

2

5

Metamorfoza
Dominika Strzelca

2

1  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 
1998 zł

3

4

4

Sztuczna trawa  
Rodos
5059340626321
wys. runa 30 mm
wys. całkowita 32 mm
dostępna  
w szerokości 2 i 4 m

44,98 zł/m2

4  Kora iglasta  
Verve 80 l 
5063022070487
10-20 mm 
29,98 zł

2  Skrzynia  
Denia 
663602937050 
wym. 115 x 36 x 47 cm 
akacja 
598 zł

1  Ławka  
z oparciem  
Denia 
663602937043 
wym. 128 x 57 x 90 cm 
akacja 
498 zł

3  Łańcuch solarny  
LED 
5059340020464
5000 K, IP44
5 kul o śr. 9 cm, dł. 3 m
44,98 zł
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Metamorfoza
Dominika Strzelca

Piękno ogrodu
w pełnym rozkwicie

Ogród Katarzyny ma regularny 

kształt i jest w większości 

dobrze nasłoneczniony. 

Uroku dodaje mu otaczający 

go starodrzew, który 

na szczęście nie zabiera zbyt 

wiele słońca. Problemem 

był raczej jego rozbudowany system 

korzeniowy oraz latami nieuprawiana 

ziemia. Od razu pomyślałem o wydzieleniu 

stref ogrodowych. Patio ułożone zostało 

z płyty betonowej. To doskonałe miejsce 

na zaaranżowanie strefy kawowej, której naturalnym 

przedłużeniem jest strefa obiadowa usytuowana 

na nawierzchni żwirowej. Wspaniale prezentuje się 

tutaj zestaw wypoczynkowy o rustykalnym charakterze. 

Z pewnością pomieści on gromadkę przyjaciół, 

a ażurowa pergola zadba o odrobinę wytchnienia 

w upalne dni. Obok zdecydowałem się rozwinąć trawnik 

z rolki, który od ręki daje świetny efekt wizualny. 

Aranżację okalają zimozielone rośliny, kwitnące byliny 

oraz ozdobne trawy.

Katarzyna
Kasia uwielbia gotować i od dawna marzyła 
o własnym kawałku zieleni, na którym mogłaby 
uprawiać warzywa, zioła i kwiaty, ale też przyjmować 
znajomych, rodzinę oraz czytać ulubione kryminały. 
Dlatego postanowiła zamienić kawalerkę 
na mieszkanie z ogrodem. Marzenia są przecież 
po to, żeby je spełniać. 

przed metamorfozą
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4  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, beżowy
4598 zł

1  Fotel Apolima 
5036581055967 
wym. 114 x 110 x 151 cm 
rama stalowa 
technorattan, beż 
2298 zł

2  Lampion Nest 
5901272934824 
wys. 43 cm 
158 zł

3  Hortensja bukietowa 
5059340415406 
don. 5 l 
49,98 zł

4  Płyta tarasowa Triest 
5903230302430  
wym. 30 x 60 x 5 cm  
wapień muszlowy
16,98 zł

1  Łącznik narożnikowy  
do kantówek Blooma 
3663602432418 
wym. 9 x 9 cm
metalowy   
45,98 zł4

2

1

3

4

Metamorfoza
Dominika Strzelca

Jej zbudowanie jest prostsze, niż może się wydawać. Będziesz do tego potrzebować: 

paneli weneckich, drewnianych kantówek, metalowych łączników narożnych  

i środkowych oraz podstaw ze śrubami. Wszystkie elementy dostępne są w naszym 

sklepie. Zaplanuj, gdzie postawisz konstrukcję i zwymiaruj przestrzeń. Następnie umieść 

w ziemi podstawy i wyrównaj je poziomnicą. Osadź kantówki, a na ich szczycie przykręć 

belki boczne, które stworzą daszek. Użyj do tego metalowych łączników. Następnie 

zamontuj panel wenecki – na tylnej ścianie oraz zadaszeniu pergoli. I gotowe!  

Marzysz o pergoli w swoim ogrodzie?

1

3

2

2

2  Kantówka  
drewniana Blooma  
3663602943181  
wym. 9 x 9 x 240 cm  
brązowa
94,98 zł

3  Płot panelowy  
wenecki  
GoodHome Lemhi 
5059340046303 
wym. 180 x 180 x 3,6 cm
318 zł

Produkt sprzedawany jest  
w wersji niemalowanej.
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Metamorfoza
Dominika Strzelca

W towarzystwie zieleni
na co dzień

Ogród Joanny ma nietypowy kształt i zróżnicowane 

nasłonecznienie. Otacza go malowniczy starodrzew, 

który ogranicza dopływ promieni słonecznych, 

a także utrudnia aranżację ogrodu ze względu  

na rozbudowany system korzeniowy. Jałowa gleba 

nieuprawiana przez lata i bujne zachwaszczenie 

sprawiły, że ogród przestał cieszyć oko. Naturalną 

decyzją wydało mi się wykorzystanie niecodziennego 

kształtu ogrodu i wydzielenie w nim stref – do pracy 

oraz do przyjmowania gości. Patio i ciąg komunikacyjny 

wykonałem z jednego rodzaju płyty betonowej, 

dzięki czemu strefy zyskały spójny charakter. 

Obok umieściłem profesjonalny sztuczny trawnik. 

Postanowiłem połączyć gatunki roślin zimozielonych 

z bylinami kwitnącymi oraz ozdobnymi trawami. 

Dzięki przycięciu starodrzewu udało się tu wpuścić  

trochę światła. Taras zdobią umieszczone w ceramicznych

ciężkich donicach rośliny, które udało się ponownie 

wykorzystać. Joanna w końcu ma swój zielony azyl,

o którym tak długo marzyła.

przed metamorfozą

Joanna
Joanna większość życia mieszkała w kawalerce blisko centrum. 
Gdy w końcu zamieniła ją na dom z ogrodem na przedmieściach, 
nie do końca wiedziała, jak zabrać się za jego aranżację. 
Starodrzew otaczający ogród ograniczał dostęp światła i sprawiał, 
że nie był on miejscem przyjaznym dla roślin. Joanna marzyła o miejscu 
do pracy na świeżym powietrzu oraz do spotkań z przyjaciółmi, 
gdzie mogłaby rozmawiać, śmiejąc się i popijając kawę. 
To dusza towarzystwa, która uwielbia ludzi, dlatego wiązała 
ogromne nadzieje z tą metamorfozą.
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2  Poduszka Denia
3663602427421  
wym. 45 x 45 cm 
59,98 zł

1  Ławka Apolima 
5036581055950 
wym. 66 x 120 x 81 cm 
rama stalowa 
technorattan, beżowa 
648 zł

3  Płyta tarasowa Pela 
5903230304212
wym. 40 x 80 x 3,8 cm
szara
45,98 zł

1 2

3 4

Metamorfoza
Dominika Strzelca

1

2

3
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2  Fotel Apolima 
3663602424147 
wym. 61 x 70 x 80 cm 
rama stalowa technorattan  
beżowy 
348 zł

1  Płot drewniany  
Arve z łukiem  
3663602433286 
wym. 180 x 180 cm 
rama 30 x 45 mm
brązowy, impregnowany ciśnieniowo
208 zł

3  Stolik GoodHome Nova  
3663602936657
śr. 70 cm  
czarny
148 zł

198 zł
Latarnia drewniana 
Orient 72 cm
5901272663359 
wys. 72 cm 

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

108 zł



Metamorfoza
Dominika Strzelca

Rodzinnie
pod chmurką

Pierwsza zasada reprezentacyjnego 

tarasu to kolorystyczna zgodność 

z elewacją budynku i stylem zabudowy. 

Zdecydowałem się więc na użycie 

płyt betonowych wzorowanych 

na szlachetnym trawertynie, które 

pozwoliły nie tylko powiększyć 

powierzchnię tarasu, ale też nadały 

mu spójny z obecnym wyglądem domu 

charakter. W ten sposób powstały dwie 

strefy, które podzieliłem według funkcji. 

Pierwsza, najbliżej domu, służy jako strefa 

jadalniana, w której do obiadu wygodnie 

zasiądzie cała rodzina. W upalne dni cień 

zapewni przestronny parasol. Kolejna, nieco 

niżej położona, to strefa relaksu. Malownicze 

otoczenie starodrzewu zapewnia naturalny 

cień, a zestaw wygodnych mebli jest idealnym 

miejscem na wypoczynek, lekturę lub wspólne 

gry i zabawy. Aranżację okalają klomby, które 

pozwoliły zlikwidować niewygodną skarpę.

Aleksandra 
i Tomasz
Aleksandra i Tomasz to szczęśliwi rodzice 
piątki pociech. Uwielbiają spędzać czas na graniu 
w planszówki i gry integracyjne oraz organizować 
wspólne posiłki na świeżym powietrzu. Aby pomieścić 
całą rodzinkę, potrzebny jest niemały kawałek tarasu. 
Dlatego podzielenie go na strefy okazało się 
strzałem w dziesiątkę.

przed metamorfozą
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2  Zestaw Hamilton narożny 8-osobowy 
5059340355023 
stół wym. 100 x 100 x 46-70 cm 
ławka wym. 90 x 40 x 40 cm 
sofa 2-osobowa wym. 121 x 75 x 84 cm 
sofa 3-osobowa wym. 196 x 75 x 84 cm 
technorattan, szary 
5998 zł

1  Donica terakota 
paski skośne
5059340327914 
wys. 17 cm 
34,98 zł

3  Dywan Mango 
3663602433804 
wym. 160 x 230 cm 
128 zł

5  Płyta tarasowa Lira 
5901796635047
wym. 4 x 25 x 75 cm
beżowa 
34,98 zł

4  Bukszpan 
forma kulista 
5059340415246 
don. 19 cm
39,98 zł

1  Parasol Naya 
5059340125947 
wym. 300 x 300 cm, wys. 298 cm 
poliester, konstrukcja aluminiowa
1998 zł

3  Fotel Coline 
5059340125053, czarny 
wym. 79 x 57 x 63 cm 
rama aluminiowa 
298 zł

2  Stół rozsuwany Vao 
5059340675671  
wym. 174/237 x 95 x 75 cm
blat i rama aluminium, imitacja 
drewno teakowe
2198 zł

4  Fotel wiszący Cannock 
3663602723301 
wym. 96 x 96 cm, wys. 198 cm 
1498 zł

2

3

1

1

Metamorfoza
Dominika Strzelca
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Kolekcja Bari

Kolekcja Virginia

Meble Bari to doskonały wybór na nieduży balkon lub taras. Wykonane z wytrzymałego metalu, 
odpornego na kapryśne warunki pogodowe, z pewnością posłużą latami. Solidna konstrukcja  
z wyglądu przypomina subtelne wykończenie rattanowe, które wspaniale będzie prezentować  
się pośród ziół i zielonych roślin balkonowych.

Składane meble to świetny 
pomysł na zagospodarowanie 
niedużych przestrzeni 
balkonowych lub tarasowych. 
Kolekcja Virginia wykonana 
z drzewa akacjowego 
to klasyka gatunku. Meble 
są łatwe w utrzymaniu 
oraz uniwersalne – prezentują 
się niezwykle elegancko 
i przytulnie, zarówno na 
drewnianym podeście,  
jak i na trawie. 

Meble balkonowe

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

89,98 zł

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

118 zł

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

198 zł

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

268 zł

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

198 zł
Olej do drewna 
GoodHome 1 l
5059340321738

76,98 zł

Olej do mebli 
ogrodowych  
Altax 0,5 l
5900172976446
109,96 zł/l 

54,98 zł

Olej do mebli
ogrodowych 
V33 0,5 l
3153895165013
125,96 zł/l 
 

62,98 zł
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Stół składany Saba 
5059340137001
wym. 110 x 70 x 70 cm
stal, antracyt  
dostępny także
wym. 70 x 70 x 70 cm
3663602935605
stal, antracyt
198 zł

328 zł

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

99,98 zł

Kolekcja Nova i Apolima Kolekcja Saba

Ciemne meble to funkcjonalny wybór na balkon lub taras. Zarówno kolekcja 
Nova ze stalowej blachy, jak i kolekcja Apolima z wikliny syntetycznej 
i aluminium, cechują się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne. 
Zachowają więc estetyczny wygląd przez wiele sezonów.

Minimalistyczna forma i uniwersalna szarość kolekcji Saba 
będzie wspaniale prezentować się nie tylko na balkonie czy 
tarasie, ale też w otoczeni zieleni ogrodu. Po sezonie letnim 
z łatwością złożysz i przechowasz meble do kolejnej wiosny.

1  Stolik Nova
5059340124858
stal, antracyt
śr. 46 cm 118 zł

2  Stolik Nova
5059340124827
stal, antracyt 
śr. 65 cm 148 zł 

3  Latarenka  
Black
5905620029415
wys. 20 cm 29,98 zł
5905620029422
wys. 30 cm 59,98 zł
5905620029439
wys. 40 cm 84,98 zł 
 

Zamów 
z dostawą
na castorama.pl

1

2

3

Pufa Ghost
5902490743915, antracyt
5902490743922, beżowa
wym. 80 x 90 x 110 cm 

198 zł

Stolik Apolima
5059340347226
wym. 68 x 74 cm 
stal, szary
 

398 zł NOWOŚĆ

Zestaw Balkonowy Moorea 
5059340676869 
w zestawie dwa fotele i stolik 
fotel wym. 72,5 x 64 x 67 cm 
stolik wym. 49,5 x 51,8 x 34,5 cm
aluminium, szary

1498 zł

NOWOŚĆ

Fotel Apolima
5059340677491
wym. 56 x 64 x 83 cm
stal, pleciony sznur, szary
 

348 zł

NOWOŚĆ
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Więcej 
inspiracji na

castorama.pl

Porada Dominika
Meble z polipropylenu są odporne na działanie czynników 

zewnętrznych, jak opady atmosferyczne, zagrzybienie czy promienie 

słoneczne. Ich kolory nie blakną, a powierzchnia nie odkształca się, 

utrzymuje oryginalny wygląd przez wiele lat bez konieczności 

impregnacji.

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 

598 zł

1598 zł
Zestaw balkonowy modułowy Egg
5057741443936
w zestawie stolik i 2 fotele
stolik wym. 49,5 x 49,5 x 40,5 cm
fotel wym. 71  x 71 x 70 cm
stal, technorattan hartowane szkło, szary

NOWOŚĆ

1598 zł
Zestaw balkonowy modułowy

5057741443882
w zestawie stolik, fotel i pufa
stolik wym. 50 x 47 x 42 cm

fotel wym. 78 x 77 x 81 cm
pufa wym. 70 x 60 x 32 cm

technorattan, hartowane szkło, brązowy

NOWOŚĆ69,98 zł
Girlanda Kanor
5063022066398
2300 K, IP44
multikolor, na baterie
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Zestaw balkonowy  
Lazaretta
5059340352756
w zestawie 2 fotele i stolik
fotel wym. 98 x 92 x 84 cm
stolik wym. 68 x 68 x 48 cm
technorattan
szkło hartowane, beż

3998 zł

Stolik Hamilton
5059340352572
wym. 71 x 72 cm 
technorattan, szary
 

598 zł

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

898 zł

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

1598 zł

Kolekcja Lazaretta

Kolekcja Hamilton

Jeśli zależy Ci na eleganckiej aranżacji tarasu, kolekcja Lazaretta będzie strzałem w dziesiątkę.  
Meble te cechują się odpornością na rdzewienie oraz blaknięcie, będą więc cieszyć oko przez wiele 
sezonów. Na blacie stołu znajduje się szkło, które ułatwia utrzymanie mebla w czystości.

Stworzona zarówno na kameralne balkony, jak i przestrzenne tarasy czy altany ogrodowe. 
Składa się z wielu mebli o różnej wielkości, z łatwością więc skomponujesz własną 
aranżację w zależności od potrzeb. Meble są eleganckie, solidne i wytrzymałe,  
to wybór na lata.   

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 255.

Kup na raty(1)

RRSO 0%
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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, szary 

1998 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 
 

1448 zł

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

448 zł

Zestaw 2 foteli  
California
8711245143538 
wym. 83 x 68 x 72 cm
efekt rattanu, antracyt
 

998 zł

Kolekcja Denia i Loa

Kolekcja California i Salemo

Obie kolekcje to sposób na efektowną aranżację strefy ogrodowej. Solidna 
konstrukcja, wysokiej jakości materiały oraz nowoczesny design sprawiają, że będą 
idealnym przedłużeniem salonu i sprawdzą się podczas wypoczynku czy spotkań  
na świeżym powietrzu.

Obie kolekcje będą doskonałym dopełnieniem Twojej strefy 
tarasowej. Elegancki ciemny kolor, który nie blaknie, wygodne 
do utrzymania w czystości poduchy czy komfortowe 
podłokietniki to tylko niektóre cechy, które sprawią,  
że pokochasz oba te komplety.    

Sofa California
8711245143590
wym. 191 x 68 x 72 cm
efekt rattanu, antracyt 
 

1298 zł

Zestaw 2 foteli Loa 
5059340677651
wym. 116,5 x 96 x 91 cm
technorattan, stal, beż
 

2498 zł

NOWOŚĆ

Sofa 2-osobowa Loa
5059340675916
wym. 174 x 96 x 91 cm
technorattan, stal, beż
 

2798 zł

NOWOŚĆ
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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

3598 zł

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

2298 zł

Zestaw 5-osobowy Moorea
5059340352725
w zestawie  sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 173 x 72,5 x 67 cm
fotel wym. 64 x 72,5 x 67 cm
stolik wym. 122 x 67 x 35 cm
aluminium, szary

2598 zł

Kolekcja Moorea i Apolima

Meble w obu kolekcjach wyróżniają się stonowaną kolorystyką i z pewnością pomogą 
stworzyć Ci nowoczesną stylizację tarasu lub altany ogrodowej. Cechują się również 
odpornością na różne warunki pogodowe i są łatwe do utrzymania w czystości  
– poduszki możesz wyprać w pralce.

Zestaw 4-osobowy 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

2298 zł

NOWOŚĆ
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NOWOŚĆ Porada Dominika
Wybór mebli tarasowych to nie lada wyzwanie. Strefa tarasowa 

jest naturalnym przedłużeniem domu i powinna być spójna 

z elewacją oraz stylem budynku. Elegancki zestaw Cippertone 

świetnie prezentuje się na deskach drewnianych, kompozycie  

czy betonie. To pewny i solidny wybór. 

Więcej 
inspiracji na

castorama.pl
Kolekcja Cippertone

Komplet Cippertone to główny bohater spotkań na świeżym powietrzu.  
Postaw na gotowy zestaw lub narożnik, a Twoja strefa wypoczynkowo-jadalniana  
zmieni się nie do poznania. Wygodnie zjesz tu obiad w towarzystwie rodziny  
lub ugościsz znajomych podczas wieczornego grilla. Nie zabraknie miejsca dla nikogo.   

Meble tarasowe

Narożnik Cippertone
5057741436334
sofy wym. 131 x  80 x 80 cm 
narożnik wym. 172 x 111 x 80 cm 
stolik śr. 105 x wys. 57 cm
rama aluminiowa, technorattan  
szkło hartowane, szary
 

6998 zł

Fotel Cippertone Relax
5057741443929
wym.  84 x 71 x 80 cm
technorattan
rama aluminiowa
szary
 

1198 zł

Lampion Basket
5901272934862
wys. 24 cm

118 zł
Lampion Nest
5901272934824
wys. 43 cm

158 zł

Kup na raty(1)

RRSO 0%

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 255.

4498 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, szkło hartowane technorattan, szary
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Kolekcja mebli modułowych Kolekcje Santorin i Vao 

Meble modułowe to bardzo nowoczesna i funkcjonalna propozycja  
na Twój taras. Możesz ustawić je aż na 6 sposobów, a może nawet  
więcej – ogranicza Cię jedynie Twoja wyobraźnia!

Zarówno zestaw Vao, jak i Santorin to doskonały wybór do strefy wypoczynkowo-jadalnianej  
na świeżym powietrzu. Jeśli zależy Ci na jasnej, estetycznej aranżacji, utrzymanej w romantycznym 
stylu – Santorin będzie strzałem w dziesiątkę. Komfortowo pomieści 5 osób, a barwione poduszki 
zawarte w zestawie odporne są na blaknięcie, więc zachowają kolor na wiele sezonów. Meble Vao 
natomiast prezentują się bardzo nowocześnie, doskonale współgrając z zielenią ogrodu.

Zestaw 5-osobowy  
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, beżowy 

2598 zł
Zestaw modułowy 
aluminiowy
5057741436082
w zestawie 2 sofy i stolik
sofy wym. 195 x 75 x 82 cm
stolik wym. 70 x 70 x 30 m
aluminium, poliester
 

3998,00 zł
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Zestaw 4-osobowy Santorin
5059340676777

w zestawie sofa 2 fotele i stolik

fotel wym. 64.5 x 74 x 70 cm

sofa wym. 140 x 74 x 70 cm

stolik wym. 100 x 58 x 35 cm

aluminium, beżowy

 

2298 zł

NOWOŚĆ

Zestaw tarasowy Vao
5059340676463
w zestawie sofa, 2 fotele i stolik
sofa wym. 145 x 70,6 x 65 cm 
fotel wym. 66,8 x 70,6 x 65 cm
stolik wym. 119 x 70,6 x 42 cm
aluminium, szary
 

3998 zł

NOWOŚĆ



Kolekcja Moala

To coś dla miłośników nowoczesności i niecodziennych połączeń. Meble te zawdzięczają  
swój oryginalny design strukturze drewna oraz metalowym czarnym podstawom. Poduchy  
w kontrastowym kolorze dodatkowo przyciągają wzrok i sprawiają, że ten zestaw podbije  
Twoje serce. Rozsiądź się wygodnie i podziwiaj z nich swój wyjątkowy zielony zakątek.  

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, 
beżowy

4598 zł

obrót  
o 360o

Fotel obrotowy  
Orion  
5902490745445
wym. 84 x 95 cm 
wys. 75 cm
stal, technorattan 
beżowy

698 zł
Kolekcje Melbourne i Belle Isle

To propozycje dla miłośników rustykalnego stylu 
w romantycznym wydaniu. Połączenie materiału 
przypominającego rattan i jasnych poduch jest 
kwintesencją elegancji. Oba zestawy będą prezentowały 
się niezwykle atrakcyjnie, zarówno na trasie, jak i ukryte 
między roślinami w zielonym zakątku Twojego ogrodu.  
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Zestaw mebli tarasowych Melbourne
5057741444353     
w zestawie stolik, sofa i dwa fotele
stolik wym. 100 x 60 x 34 cm
fotel wym. 89 x 84 x 68 cm
sofa wym. 160 x 84 x 68 cm
stal, technorattan, hartowane szkło
beżowy
            
 

3998 zł NOWOŚĆ

Narożnik Moala
5059340677033
wym. 80 x 80 x 71,5 cm 
akacja, rama aluminiowa
szary
 

1298 zł

NOWOŚĆ

Stolik Moala
5059340677699
wym: 80 x 80 x 23 cm
akacja, rama aluminiowa  
szary 

478 zł

NOWOŚĆ

Sofa 2-osobwa Moala
5059340676074
wym: 180 x 80 x 71,5 cm 
akacja, rama aluminiowa 
szary
 

2198 zł

NOWOŚĆ



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
rama aluminiowa, technorattan
szkło hartowane, szary 
Produkt dostępny tylko  
na zamówienie klienta.

5998 zł

Kolekcja Hamilton

Kolekcja Hamilton zachwyca 
eleganckim stylem i klasyczną 
formą. W jej skład wchodzą 
wygodne meble jadalniane  
z podwyższanym stołem, który 
pozwoli komfortowo zjeść posiłek 
na świeżym powietrzu, przestronne 
leżanki, na których zrelaksujesz się 
w zaciszu ogrodu oraz estetyczne 
skrzynie, które ułatwią zachowanie 
porządku na Twoim tarasie.

49,98 zł
Poduszka na siedzisko
5059340347363, niebieska
3663602433620, antracyt
wym. 36 x 36 cm

Skrzynia Hamilton
5059340677392   
wym. 125 x 55 x 70 cm
rama aluminiowa 
technorattan, szara
dostępna także 
5059340677415
wym. 180 x 65 x 70 cm
1498 zł    

798 zł NOWOŚĆ

Zestaw Hamilton narożny 8-osobowy
5059340355023
stół wym. 100 x 100 x 46-70 cm
ławka wym. 90 x 40 x 40 cm
sofa 2-osobowa wym. 121 x 75 x 84 cm

sofa 3-osobowa wym. 196 x 75 x 84 cm
rama aluminiowa, technorattan
szkło hartowane, szary

5998 zł

1498 zł
Leżanka Hamilton
5059340675701
wym. 188/160 x 67 x 61/96 cm
rama aluminiowa
technorattan, szara

NOWOŚĆ
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4   Ławka Denia 
3663602936008 
wym. 160 x 35 x 45 cm  
akacja 
298 zł

Kolekcja Denia

Ten zestaw modułowych mebli tarasowych jest niezwykle praktyczny i wygodny. Został wykonany  
z naturalnego drewna i stwarza doskonałe warunki do letniego biesiadowania na świeżym powietrzu. 
Rozkładany stół pozwala szybko zrobić dodatkowe miejsca dla niespodziewanych gości  
lub zaplanować duży obiad dla rodziny i przyjaciół.  

3 4

2

1

Zestaw 2 krzeseł Denia
5059340675695
wym. 73 x 75 x 78,5 cm
akacja
 

1098 zł
Stolik Denia
3663602936015
wym. 47 x 47 x 40 cm
akacja 

148 zł

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

598 zł

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

498 zł
1  Krzesło składane 

Denia 
3663602935971 
wym. 53 x 40 x 87 cm 
akacja 
198 zł

2  Stół rozkładany  
Denia 
3663602935995 
wym. 180/228 x 90 x 75 cm 
akacja  
998 zł

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

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

498 zł

Zamów 
z dostawą
na castorama.pl
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Porada Dominika
Podwyższany stół to strzał w dziesiątkę, jeśli cenisz  

sobie wygodę jedzenia posiłków na świeżym  

powietrzu. W Castoramie dostępne są różne modele takich 

funkcjonalnych stołów – na pewno znajdziesz idealnie  

pasujący do Twojej tarasowej aranżacji.

Kolekcja Lazaretta

Wygodna sofa z łatwością pomieści 3 gości, a podwyższany blat pozwoli wygodnie 
zjeść posiłek przy dekoracyjnym stoliku. Komplet Lazaretta to doskonały wybór 
zarówno na taras, jak i do altany. Solidne wykonanie i odporność na warunki 
atmosferyczne sprawiają, że posłuży wiele sezonów.    

2  Fotel Apolima  
5036581055967 
wym. 114 x 110 x 151 cm 
rama stalowa  
technorattan, beżowy 
2298 zł

3  Ławka Apolima 
5036581055950 
wym. 66 x 120 x 81 cm 
rama stalowa 
technorattan, beżowa 
648 zł

1  Fotel Apolima 
3663602424147 
wym. 61 x 70 x 80 cm 
rama stalowa 
technorattan, beżowy 
348 zł

4  Stolik Morillo 
3663602424055 
śr. 50 cm, czarny 
118 zł

Kolekcja Apolima

Nowoczesny zestaw modułowych mebli Apolima to wyjątkowy dodatek do każdego ogrodu. 
Wszystkie elementy kompletu wyróżniają się nowoczesnym wyglądem oraz dużą trwałością. 
W jego skład wchodzą ławka, fotel typu kokon oraz fotel o klasycznej konstrukcji, a dołączone 
poduszki zapewnią większy komfort.

2

1

3

4
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Sofa Lazaretta
5059340352770 
wym. 219 x 92 x 84 cm 
technorattan, naturalny beżowy 
Produkt dostępny tylko  
na zamówienie klienta. 

3998 zł

Stół Lazaretta
5059340352763 
wym. 110 x 110 x 37,5/66 cm 
szkło hartowane 
technorattan, naturalny beżowy 
Produkt dostępny tylko  
na zamówienie klienta. 

1998 zł



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

298 zł

Stół Noura
5057741443905
wym. 90 x 200 x 75 cm
akacja

1298 zł
Fotel Noura
5057741443912
wym. 63 x 62 x 90,5 cm
technorattan, akacja
czarny

348 zł

Kolekcja Noura i Coline

Uniwersalne fotele z kolekcji Coline doskonale prezentują się zarówno 
w towarzystwie rozkładanego stołu z kolekcji Santorin, jak i Vao, Morlaix  
czy Baradal. Wyprofilowane podłokietniki to gwarancja komfortu i wygody. 

Stół rozsuwany Santorin
5059340125046
wym. 180/260 x 100 x 75 cm 
aluminium, beż
Produkt dostępny  
na zamówienie klienta. 

1998 zł

Fotel Santorin
5059340124995
wym. 80 x 54,5 x 57 cm  
aluminium, beż
siedzisko tekstylne w zestawie
Produkt dostępny  
na zamówienie klienta. 

298 zł

Kolekcja Santorin

To zestaw wyróżniający się funkcjonalnością i nowoczesnym, oszczędnym designem. Praktyczny 
rozkładany stół pozwoli wygodnie biesiadować na świeżym powietrzu w większym gronie,  
krzesła ze zdejmowanymi poduszkami zaś są komfortowe i łatwe w utrzymaniu.  
Każdy z elementów jest odporny na warunki atmosferyczne.  

Zamów 
z dostawą

na castorama.pl

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Porada Dominika
Jeśli lubisz biesiadować w ogrodzie od święta,  

a na co dzień wystarcza Ci kameralna aranżacja  

– wybierz zestaw z rozkładanym stołem oraz krzesłami 

z możliwością sztaplowania. Wygodnie przechowasz je w garażu 

lub domku narzędziowym, kiedy nie będą potrzebne.

Kolekcja Vao

Stół Vao nie tylko estetycznie się prezentuje, ale też cechuje się niezwykłą funkcjonalnością 
– podczas spotkań w większym gronie z łatwością rozłożysz go, by stworzyć dodatkowe 
miejsca dla gości. To gwarant komfortowo spędzonego czasu na świeżym powietrzu. 

Kolekcja Toscana

Połączenie klasycznej czerni z elementami naturalnego drewna 
eukaliptusowego to sprawdzony sposób na elegancką aranżację na tarasie. 
Duży blat stołu Toscana możesz dodatkowo rozłożyć, dzięki czemu kolacja  
w gronie znajomych czy letnie spotkanie przy grillu na pewno będą udane.

Stół rozsuwany Vao 
5059340675671
wym. 174/237 x 95 x 75 cm
blat i rama aluminium 
imitacja drewno teakowe
 

2198 zł

NOWOŚĆ

Fotel Vao
5057741398670
wym. 58,75 x 58,40 x 88,4 cm
aluminium czarny
 

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

228 zł

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

1398 zł

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 255.

Kup na raty(1)

RRSO 0%
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Fotel Dallas
3663602936138
wym. 87 x 55,9 x 54,9 cm 
rama stalowa, szary 

128 zł

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

428 zł

Kolekcja Dallas

Ten zestaw pozwoli stworzyć nowoczesną aranżację do spożywania posiłków na świeżym 
powietrzu. Fotel w całości wykonany jest z metalu, zaś stół to połączenie metalu ze szkłem 
hartowanym. Dzięki temu meble nie tylko nietuzinkowo wyglądają, ale i są niezwykle trwałe. 
Doskonale będą prezentować się zarówno na płytkach, jak i na deskach tarasowych. 

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

198 zł

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

188 zł

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

2398 zł
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Porada Dominika
Stół i krzesła ogrodowe nie zawsze muszą pochodzić z jednej 

kolekcji, żeby do siebie pasować. Możesz śmiało stworzyć własny 

zestaw, mieszając ze sobą różne style, ważne, żeby elementy miały 

ze sobą jeden wspólny mianownik, np. kolor.  

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

188 zł

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

1698 zł

Kolekcja Batz i Baradal

Stół rozsuwany Baradal świetnie prezentuje się w towarzystwie foteli z kolekcji Batz. 
Jest w stanie pomieścić do ośmiu osób. Został wykonany z połączenia aluminium  
i szkła hartowanego. To sprawia, że stół jest trwały, odporny na działanie wody,  
łatwy w czyszczeniu, a także nie rdzewieje. 

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

1198 zł

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

298 zł
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Oświetlenie
Odpowiednia oprawa świetlna Twojego ogrodu pozwoli Ci stworzyć klimatyczną aranżację, 
która sprawi, że z przyjemnością posiedzisz w ogrodzie do późnego wieczora. Oświetlenie solarne 
nie tylko jest niezwykle uniwersalne i łatwe w montażu, ale przede wszystkim energooszczędne.  
Oświetli Twój taras nawet przez osiem godzin po naładowaniu. 

1  Girlanda solarna 
Bottle 
5059340131276
2700 K, IP44 
54,98 zł

1

2

3

4

5

6

7

8

8  Girlanda solarna 
Smoke
5059340330822
3000 K, IP44 
69,98 zł

Lampa stołowa  
Coogee
5059340679020
2500 K, IP44

69,98 zł

NOWOŚĆ

2  Girlanda solarna
Fajara
5063022066350
2300 K, IP44 
89,98 zł

NOWOŚĆ

3  Girlanda Buzios  
5059340678740
2700 K, IP44
na baterie 
89,98 zł

NOWOŚĆ

4  Girlanda solarna 
Smoke Arenzano
5063022066381
2300 K, IP44, juta 
49,98 zł

NOWOŚĆ

5  Girlanda solarna  
Anakena 
5063022066336
3000 K, IP44 
69,98 zł

NOWOŚĆ

6  Girlanda Kanor
5063022066398
2300 K, IP44
multikolor, na baterie
69,98 zł

NOWOŚĆ

7  Girlanda solarna  
Amanpulo  
5059340675336
2300 K, IP44 
59,98 zł

NOWOŚĆ

Lampa Scalea
5059340678634
2300 K, IP44
na baterie
 

54,98 zł

NOWOŚĆ

Wieniec liście
5059340678382
2300 K, IP44
na baterie
 

49,98 zł

NOWOŚĆ

Lampa solarna  
Paraty
5059340678801
6500 K, RGB, IP65

79,98 zł

NOWOŚĆ

Lampa solarna  
wbijana Coogee 3 szt.
5059340678443
2500 K, IP44

99,98 zł

NOWOŚĆ
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Lampa solarna stołowa  
Cropani
5063022066299
1000 K, IP44
 

34,98 zł

1 2 3

Latarenka  
solarna Amanpulo
5059340678818
3000 K, IP44
 

89,98 zł

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

34,98 zł

Kula solarna Lignao  
5059340678757
3000 K, IP44
efekt pękniętego szkła 
 

59,98 zł

Lampa solarna wbijana 
5059340020648
5000 K, IP44, stal
 

16,98 zł

Oświetlenie tarasowe
solarne
5059340131184
4000 K, IP65
 

21,98 zł

Girlanda
5902693779889, biała
5902693776932, czarna
15 x E27, IP44, 15 m
możliwość zastosowania
dowolnej żarówki E27
 

248 zł

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

44,98 zł

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

238 zł

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

168 zł

Lampa solarna
wbijana kula
5059340020730
8000 K, IP44

39,98 zł

możliwość postawienia 
lub powieszenia

2  Lampa solarna wbijana  
Rattan 
5059340330792 
3000 K, IP44  
39,98 zł

NOWOŚĆ

1  Lampa solarna 
wbijana Botafogo 
5063022066282 
3000 K, IP44  
29,98 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ3  Lampa solarna 
wbijana Cropani 
5059340678948 
3000 K, IP44  
59,98 zł
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Kinkiet Ambler
5059340247953
E27, IP44, czarny
 

128 zł

Kinkiet Charwell
5059340189499
E27, IP44, czarny
 

99,98 zł

Kinkiet Caprera
5059340189635
E27, IP44, czarny

148 zł

Kinkiet Callisto
5059340190051
1400 lm, 4000 K
IP44
grafitowy

198 zł

Kinkiet Radley
5059340130903
E27, IP44, czarny
 

168 zł

Kinkiet Jarrow
5059340189703
E27, IP44, czarny
 

198 zł

Kinkiet Kalari
5059340189925
1200 lm, 4000 K
IP44  
grafitowy

99,98 zł

Kinkiet Kalari
5059340189949
1200 lm, 4000 K  
IP44 
czujnik ruchu 
grafitowy

148 zł

Kinkiet Haro
5059340189413
1000 lm, 4000 K
IP44
grafitowy

158 zł

Lampa Edna
5059340190648
1000 lm, 4000 K
IP44, czarna

168 zł
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Kinkiet LED Eriksson
5059340190303
600 lm, 4000 K, IP44
czarny

128 zł



1598 zł
Fotel wiszący Apolima
5059340677637 
wym. 105 x 105 cm 
wys. 196 cm 

Fotele i huśtawki

Strefa wypoczynkowa na 
świeżym powietrzu wyposażona 
w odpowiednie meble to prawdziwy 
raj na ziemi. Usiądź wygodnie na 
podwieszanym fotelu albo huśtawce 
ogrodowej i oddaj się pasjonującej 
lekturze lub po prostu… pobujaj  
w obłokach. 

Więcej 
inspiracji na

castorama.pl

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

1498 zł
Fotel podwieszany Jumi
5900410755192
wym. 95 x 83 cm  
wys. 194 cm

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

998 zł
Huśtawka ogrodowa
3663602419457
wym. 170 x 110 cm  
wys. 153 cm 

448 zł
Huśtawka Moorea
5059340680033 
wym. 194 x 120 cm  
wys. 167 cm 

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

1098 zł

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

2998 zł
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Leżanka Curacao
5059340125343
wym. 183 x 57 x 24 cm
dostępne także inne kolory 

178 zł

Leżanka Alona
5059340125398
wym. 190 x 60 x 30 cm

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

698 zł

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

92,98 zł

Krzesło brazylijskie
5907795816791
wym. 120 x 150 cm

128 zł

Hamak Rural
3663602427629
wym. 144 x 209 cm

228 zł

Hamak Visoke
3663602724018
wym. 200 x 100 cm 

398 zł

Leżanka Denia
5059340675787
wym. 200 x70 x 33/94 cm 

798 zł

Leżanka Daytona
8711245121000
wym. 195 x 65 x 25,5 cm

798 zł

Hamak kokon
5900410653474
wym. 70 x 70 x 140 cm 

158 zł

Hamaki i leżanki

Dodaj swojemu tarasowi 
odrobinę fantazji, wzbogacając 
go o kolorowy hamak. Jeśli 
zależy Ci na bardziej eleganckiej 
aranżacji, postaw na hamak  
na stelażu lub klasyczną leżankę. 
Każde z rozwiązań pozwoli  
Ci na pełen relaks w ogrodzie.     

na castorama.pl

pełna

oferta
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Porada Dominika
Parasol to praktyczny dodatek do ogrodu, który zapewni  

Ci skuteczną ochronę przed deszczem i słońcem. Wykonany 

z aluminium i poliestru jest odporny na wodę, a także 

promieniowanie UV. Niezastąpiony w upalne dni, stanie się 

cienistym azylem przed mocnym słońcem. 

Parasol Naya
5059340125947
wym. 300 x 300 cm, wys. 298 cm
poliester, konstrukcja aluminiowa
dostępny także
obciążnik do parasola
3663602723578
20 kg 158 zł

1998 zł

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

498 zł

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

248 zł

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

248 zł

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

1298 zł

Parasole

Zapewnij sobie chwilę wytchnienia w upalny 
dzień i schroń się w cieniu rozłożystego 
parasola. W naszej ofercie mamy szeroki 
wybór parasoli ogrodowych w różnych 
rozmiarach i kolorach – bez cienia 
wątpliwości znajdziesz ten idealny  
do Twojego ogrodu.

na castorama.pl

więcej 

inspiracji

Parasol Malta
5059340125862
śr. 300 cm, wys. 255 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
szary
dostępny takżze  
obciążnik do parasola 
3663602723523, 15 kg 
118 zł 

398 zł

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

798 zł

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

238 zł
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Pawilon Yallis  
5059340718705
wym. 3 x 3,65 m
z moskitierą
konstrukcja z aluminium i stali 
dach z powłoką poliwęglanową

2998 zł

Pawilony i markizy

Pawilon ogrodowy jest coraz bardziej popularnym elementem sezonowego wystroju działki 
lub ogrodu. Twoi goście będą oczarowani, gdy urządzisz letnie przyjęcie w jego cieniu.  
W naszej ofercie możesz wybierać spośród klasycznych lub bardziej nowoczesnych modeli  
o prostej formie. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.  

Pawilon Florenz  
z moskitierą
4260300549098
wym. 3 x 3 m
konstrukcja z aluminium i stali
dach z powłoką poliwęglanową 
i regulacją zaciemnienia
 

3998 zł

Pawilon ogrodowy Suhali 
3663602419051
wym. 3 x 2 m 
biały

148 zł

Pawilon  
Preston
5059340125497
beżowy  
dostępny także 
3663602425083
antracyt

1698 zł
Pawilon  
Beloye
5059340142111 
wym. 3 x 3,6 m
biały
konstrukcja z aluminium i stali
dach z regulacją zaciemnienia

 

2198 zł

Pawilon Kiro 
4260278796388
wym. 3 x 3 m
konstrukcja  
z aluminium i stali
dach z regulacją  
zaciemnienia
szary
dostępny także 
4260278797965 
wym. 3 x 4 m  
6998 zł

4998 zł

1

2

1  Pawilon Moses
3663602419129
wym. 4 x 3 x 2,33 m
powłoka poliuteranowa
konstrukcja  
z aluminium i stali
dach przesuwny  
1898 zł

2  Pawilon Shamal 
5059340125435 
wym. 3 x 3 m
poliester
konstrukcja stalowa
szary  
748 zł
dostępny także  
5059340125466
wym. 3 x 4 m 1198 zł

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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Markiza elektryczna kasetowa
3663602418795
wym. 4,8 x 3 m
akryl 300 g/m2

 

3998 zł

Markiza balkonowa  
elektryczna w półkasecie
3663602419013
wym. 5 x 3,5 m 
poliester 300 g/m2

 

2998 zł

Markiza balkonowa  
ręczna
3663602418993
wym. 2,5 x 3 m
poliester 300 g/m2

598 zł

ręczny elektryczny    pilot

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.

1. Wybierz rodzaj markizy
2. Wybierz rodzaj mechanizmu

bez 
kasety

z kasetą 
połówkową

z pełną 
kasetą

dł. 3 m

2 m

strefa cienia 2 m

szer. 4 m

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

1498 zł

Markiza balkonowa  
ręczna
3663602418771 
wym. 3,95 x 3 m
poliester 270 g/m2

998 zł

Pergola Yallis
5059340142128 
wym. 3,6 x 3 m  
konstrukcja aluminiowa 
dach rozsuwany z powłoką  
poliwęglanową

3448 zł

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

3998 zł

Jak wybrać 
markizę?  
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Grill gazowy to niezwykle wygodne rozwiązanie. Jego obsługa jest dziecinnie prosta,  
a brak dymu sprawia, że swobodnie przyrządzisz smaczne posiłki na balkonie  
czy pod zadaszeniem tarasu, w bliskim sąsiedztwie domu.

Grille gazowe
Zamów 

z dostawą
na castorama.pl
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Zestaw akcesoriów  
do grillowania
5059340138060
 

118 zł/zest.

Grill gazowy GoodHome 
Tarhar
5036581092092
ruszt stalowy
wym. rusztu 62 x 40 cm
wys. grilla 111 cm 

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

1998 zł

12 osób

12 osób

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

478 zł

6 osób

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

1498 zł

9 osób

Butla domowa 8 kg
5904213009179
 

218 zł

Reduktor do butli 8 kg
5904213009162
 

34,98 zł

Grill gazowy  
Plancha 3 palniki 
GoodHome
5059340400792
wym. 19 x 61,5 x 41 cm

498 zł
Wózek do grilla  
Plancha  
GoodHome
3663602738916
wys. 83 cm

398 zł

6 osób



(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 255.

Kup na raty(1)

RRSO 0%
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998 zł
Grill gazowy 
GoodHome Tippah
5059340137728
ruszt stalowy
wym. rusztu  
62 x 43 cm
wys. grilla 106 cm

12 osób

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

3198 zł

16 osób

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

1298 zł

8 osób

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 

1998 zł

12 osób

2698 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

16 osób
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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

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

2198 zł

8 osób

2698 zł

12 osób

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

3298 zł

12 osób

Lampka do grilla
5059340137506

99,98 zł
Wędzarka do grilla 
gazowego
5059340137568
wym. 22 x 9,5 cm

39,98 zł
Kamień do pizzy
5059340137575
śr. 28 cm

79,98 zł
Wok wielofunkcyjny
5059340137629
śr. 34,5 cm
  

168 zł

16 osób

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

5748 zł



Porada Dominika
Konstrukcja grilla Kiowa pozwala zmniejszyć 

zużycie węgla, a wyjmowane zbiorniki gromadzą 

tłuszcz i popiół, który sprawnie usuniesz  

po zakończeniu grillowania.

Grille węglowe

Grill węglowy to jeden z popularniejszych sprzętów goszczących wiosną na tarasach i działkach. 
Przyrządzane na nim potrawy mają niepowtarzalny smak i dymny aromat. Jeśli należysz do fanów 
takiego rozwiązania, w szerokiej ofercie Castoramy z pewnością znajdziesz grill idealny dla Ciebie. 
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Grill węglowy  
wózek
4000810114269
śr. rusztu 44 cm
wys. grilla 104 cm 

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

318 zł

8 osób

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

228 zł

Preparat  
do czyszczenia 
piekarników i grilli 
ORO Perfekt 0,5 l 
5907176885835
59,96 zł/l

29,98 zł

6 osób

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

598 zł

10 osób

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

218 zł

6 osób

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

138 zł

6 osób

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

138 zł

6 osób

Grill węglowy Tehema
5059340351575

wym. rusztu 
36 x 39,5 cm, 2 szt.

wys. grilla 85 cm

698 zł

10 osób

Grill węglowy Kiowa
5059340351544
śr. rusztu 54,5 cm
wys. grilla 101 cm

498 zł

10 osób

6 osób

NOWOŚĆ
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Pędzel do grilla
5059340137995
 

39,98 zł

Szpikulce do grilla 6 szt.
5059340138107
 

25,98 zł/opak.

Szczypce do grilla
5059340138152
 

39,98 zł
Grill węglowy 
Willacy
5059340351551
wym. rusztu  
38 x 53 cm
wys. grilla 93 cm 

328 zł

Palenisko gwiazdy  
i księżyć
z funkcją grillowania
4000810118113
wym. 75 x 60 x 75 cm
śr. 57 cm

798 zł

Czyścik do grilla 2 w 1
5059340138039
 

39,98 zł

Kociołek myśliwski 
żeliwny
5904842114299
poj. 8 l, wys. 56 cm
 

248 zł

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

728 zł

10 osób

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

238 zł

8 osób

z kominem
- funkcja wędzarni

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

698 zł

12 osób

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

548 zł

10 osób

10 osób

4 osoby



Place zabaw

Ruch na świeżym powietrzu to coś, czego potrzebuje każde dziecko, a każdy 
rodzic zdecydowanie to doceni. Stwórz w ogrodzie strefę zabawy, którą pokochają 
Twoje maluchy, bez względu na wiek. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, co jest 
do tego niezbędne – od huśtawek po piaskownice, a nawet trampoliny.

Impregnat do drewna  
Njord 0,75 l
5906725254818 
14 kolorów
53,31 zł/l

39,98 zł

Piasek do piaskownic
5063022090652
20 kg

18,98 zł

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

998,00 zł

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

1998 zł
Huśtawka z wieżą Janek
3663602706106
wym. 224 x 346 cm, wys. 277 cm
drewno sosnowe
impregnacja ciśnieniowa
produkt sprzedawany jest w wersji niemalowanej

1398 zł

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

388 zł

Huśtawka Ula
3663602706076
wym. 220 x 160 cm 
wys. 225 cm
impregnacja ciśnieniowa

338 zł

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

898 zł
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Ślizg wodny podwójny
6942138983050
dł. 4,88 m 

108 zł

Ślizg wodny potrójny
6941607308998
dł. 4,88 m

168 zł

Trampolina
3663602706304
śr. 2,44 m, z siatką
maksymalne obciążenie 50 kg
dostępne również 
3663602706311, śr. 3,66 m 1098 zł
3663602706328, śr. 4,27 m 1398 zł 

698 zł

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

49,98 zł

Huśtawka siodełko
5057741174731
wym. 37 x 36 x 42 cm 

99,98 zł

Huśtawka Małpie siodełko
5057741174762
wym. 60 x 5 cm
 

46,98 zł
Piaskownica Żółw
0050743631566
wym. 109 x 100 x 38 cm  
plastikowa  

338 zł

Domek Billy
5904506707966
wym. 221/161 x 179 cm
drewno sosnowe

1298 zł

Domek dziecięcy z podstawą
3663602706243

wym. 150 x 243 x 299 cm
drewno sosnowe 

2198 zł

Przenośny  
tor przeszkód  
dla dzieci
5900410911949 

798 zł

NOWOŚĆ
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Baseny

Basen to bez wątpienia największa 
atrakcja letnich szaleństw w ogrodzie. 
Z pewnością zachwyci najmłodszych 
członków rodziny, ale nie tylko.  
W naszej ofercie znajdziesz 
przestronne modele, które swobodnie 
pomieszczą kilka osób – dobierz 
odpowiednie akcesoria i daj się 
ponieść wodnemu szaleństwu!

2198 zł
Basen Steel Pro Max Bestway
6941607328132
śr. 457 cm, wys. 122 cm
w zestawie filtr, drabinka i pokrywa

298 zł
Basen rozporowy Bestway
6942138951264
śr. 305 cm, wys. 76 cm
w zestawie filtracja 1998 zł

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

8998 zł
Basen stalowy Kea
8412081273082
wym. 500 x 300 cm, wys. 120 cm
w zestawie filtracja, drabinka

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

3498 zł

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

648 zł

998 zł
Basen na stelażu Bestway 
6941607328071
wym. 400 x 211 cm, wys. 81 cm
w zestawie filtracja 

Kup na raty(1)

RRSO 0%

3698 zł
Basen na stelażu Bestway
6941607311660
śr. 460 cm, wys. 120 cm
w zestawie filtracja, drabinka 

2998 zł
Basen na stelażu 
Bestway
6942138983784
śr. 549 cm, wys. 122 cm
w zestawie filtracja, 
przykrycie 

3998 zł
Basen na stelażu  
Bestway
6942138970319
wym. 732 x 366 cm, wys. 132 cm
w zestawie filtracja, drabinka, przykrycie 

Zakupy 
przez  telefon
dzwonisz i kupujesz!

1998 zł
Basen owalny na stelażu 
Bestway z oknem
6941607311219
wym. 427 x 250 cm  
wys. 100 cm

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 255.

basen całoroczny

stalowa konstrukcja

stalowa konstrukcja
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Jacuzzi Lay-Z-Spa  
Honolulu

6941607341209
śr. 196 cm, wys. 71 cm

w zestawie pompa i przykrycie 

2998 zł

6498 zł
Jacuzzi Lay-Z-Spa Malediwy
6941607330098
wym. 210 x 210 cm, wys. 80 cm
w zestawie pompa i przykrycie 

zawiera 2 leżanki
i siedzisko pośrodku 

Pawilon do jacuzzi
6942138984095

wym. 390 x 390 cm, wys. 255 cm

878 zł

Jacuzzi Lay-Z-Spa Helsinki
6941607329979
śr. 180 cm, wys. 66 cm
w zestawie pompa i przykrycie 

3298 zł

Porada Dominika
 Lubisz korzystać z jacuzzi i chciałbyś to robić nawet podczas 

niesprzyjającej pogody? Pawilon do jacuzzi to idealne rozwiązanie. 

Zapewni skuteczną ochronę przed deszczem, promieniowaniem 

słonecznym i silnym wiatrem. Do tego jest łatwy w montażu i skutecznie 

eliminuje konieczność codziennego usuwania zabrudzeń.

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

1898 zł

Jacuzzi San Francisco
6941607320433
wym. 230 x 230 cm, wys. 71 cm
w zestawie: pompa, przykrycie, 
dozownik do chemii, 5 poduszek

6998 zł

Jacuzzi

Jacuzzi doskonale sprawdzi się w ogrodzie 
lub na tarasie. To gwarancja relaksu  
i przyjemnie spędzonego czasu na świeżym 
powietrzu, w zaciszu własnej posesji.  
Jest łatwe w montażu oraz wyposażone 
w system spieniający wodę. Nie musisz się 
martwić jego zabezpieczeniem po sezonie 
– dmuchane jacuzzi z łatwością złożysz 
z końcem lata i przechowasz w garażu 
czy domku narzędziowym.  

Zamów 
z dostawą
na castorama.pl

NOWOŚĆ
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228 zł
Bezprzewodowy odkurzacz 
basenowy SPA Bestway
694213890486459,98 zł

Mata pod  
basen 9 szt.
6942138961409
wym. 50 x 50 cm

268 zł
Solarny podgrzewacz 
wody basenowej
6942138935202
wym. 110 x 171 cm

498 zł
Podgrzewacz wody 
do basenów
6942138919028

198 zł
Odkurzacz do basenu 
Aquacrawl
6942138948325

Akcesoria basenowe

W Castoramie najdziesz również akcesoria, które sprawią, 
że woda w Twoim basenie będzie nie tylko krystalicznie czysta, 
ale też osiągnie odpowiednią temperaturę. Umożliwi Ci to 
przyjemną kąpiel niezależnie od warunków atmosferycznych. 

798 zł
Filtracja piaskowa
5300 l/h
6941607333068

39,98 zł
Siatka  
do zanieczyszczeń
5052931414000

238 zł
Filtracja  
do basenu 
3028 l/h 
6942138966275

Jak przygotować wodę w basenie?

29,98 zł
Preparat pH-  
Stapar 1,5 kg
5908258389906

44,98 zł
Zestaw 
do analizy  
wody
3760011182528

29,98 zł
Paski pomiarowe  
Aqua Fun Stapar  
50 szt. 
5902349682075

29,98 zł
Środek  
podwyższający  
pH wody  
Stapar 1 kg
5908258389913

15,98 zł
Koagulant  
Stapar 1 l  
5908258389890

29,98 zł
Preparat 
przeciwko algom 
Stapar 1 l 
5908258389883

99,98 zł
Zestaw chemii 
basenowej 5 w 1 
Stapar
5902349681832

Zamów 
do castomatu

74,98 zł
Chlor  
długodziałający 
Marina 1,2 kg
3521686140271

49,98 zł
Chlor do basenu  
tabletki 200 g  
Stapar 1 kg
5908258389869

89,98 zł
Chlorowa bojka  
dozująca
5903462007677

59,98 zł
Chlor szok  
granulat 
Marina 1,2 kg
3521685400062

2. Dezynfekcja

Temperatura wody  
w nasłonecznionym basenie 
rośnie, przyczyniając się do 
rozwoju bakterii i glonów. Zastosuj 
granulat chlorowy, rozpuszczony 
uprzednio w wiaderku i włącz 
system filtrujący. Aby utrzymać 
zawartość aktywnego chloru 
w wodzie, używaj tabletek 
chlorowych. 

1. Regulacja pH

Sprawdź pH wody basenowej 
i wyreguluj jego poziom 
między 7,0 a 7,6. Pamiętaj, 
że na pH wody wpływają różne 
czynniki, takie jak temperatura 
powietrza, ilość kąpiących itp. 

3. Zwalczanie 
glonów

Zabezpiecz wodę przed 
rozwojem alg przeznaczonym  
do tego preparatem.
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1  Zestaw desek 
kompozytowych  
Neva 3 szt. 
3663602942986 
wym. 179 x 16 cm 
antracyt 158 zł   

2  Moduł aluminiowy Neva 
3663602943020  
wym. 88 x 179 cm 
panel dekoracyjny motyw liści 
antracyt 
898 zł   

Brama aluminiowa Neva
3663602759881
wym. 350 x 174 cm, antracyt
 

4298 zł

Furtka aluminiowa Neva
3663602943068
wym. 93 x 171 cm, antracyt
 

1198 zł

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

398 zł
Zestaw desek kompozytowych Neva 3 szt.
5057741386684
wym. 179 x 16 cm
struktura drewna
dąb

168 zł

Moduł akrylowy Neva  
3663602943044 
wym. 88 x 179 cm 
przezroczysty

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

168 zł

Ogrodzenia kompozytowe

Ogrodzenie domu to Twoja wizytówka. Postaw 
na sprawdzone rozwiązania, które będą się 
doskonale prezentować przez lata. Kompozyt  
jest nie tylko wytrzymały, ale też reprezentacyjny. 
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Metalowa podstawa 
słupa Neva
3663602431893
wym. 15 x 15 x 40 cm
antracyt

79,98 zł

Listwy  
wykończeniowe  
Neva 2 szt.
3663602759980
taupe

64,98 zł

Słupek  
aluminiowy  
Neva
3663602432142
wys. 95 cm
taupe

118 zł

Słupek  
aluminiowy Neva

3663602431879
wys. 183 cm, antracyt

198 zł

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

64,98 zł

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

898 zł

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

79,98 zł

Moduł aluminiowy dekoracyjny Neva 
3663602760023
wym. 88 x 179 cm
antracyt

898 zł

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

158 zł
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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

338 zł

Ogrodzenia drewniane

Drewno jest ponadczasowe i świetnie sprawdzi się w roli ogrodzenia. Wysoki 
rustykalny płot nada charakteru Twojej posesji, a niski wyznaczy granice 
warzywniaka. 

Impregnat do drewna  
Vidaron 4,5 l
5903973142508
11 kolorów
28,44 zł/l

128 zł

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

208 zł

Kratka drewniana  
sosnowa Neva
3663602949350
wym. 52 x 179 cm
impregnowana ciśnieniowo

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

29,98 zł

Drewniany profil  
wykończeniowy Neva
3663602949336
dł. 179 cm
impregnowany ciśnieniowo

12,98 zł
Słupek drewniany  
Neva połówka
3663602949312
dł. 180 cm
impregnowany ciśnieniowo

24,98 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

168 zł

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

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

298 zł

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

298 zł
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Płot panelowy 
5059340668352
wym. 180 x 80 cm
rama 35 x 45 mm
antracyt
impregnowany ciśnieniowo
 

298 zł

Zakupy 
przez  telefon

dzwonisz i kupujesz!

Płot lamelowy Bryza
3663602948988
wym. 180 x 180 cm  
rama 18 x 37 mm 
impregnowany ciśnieniowo 
dostępny także
3663602948995
wym. 90 x 180 cm  
49,98 zł

72,98 zł

Płot drewniany z kratką 
5059340668246
wym. 180 x 180 cm, rama 35 x 45 mm
zielony
impregnowany ciśnieniowo 
dostępny także 5059340669014 
wym. 90 x 180 cm 
198 zł

248 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  
99,98 zł

128 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

198 zł
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Zestaw 
montażowy 
3663602430681
opakowanie 10 szt.

6,98 złPodpora  
ze śrubami 
3663602943235
wym. 70 x 70 mm 
ocynkowana 

23,98 zł
Kotwa stalowa
3663602943242
wym. 7,1 x 7,1 x 75 cm
ocynkowana 

26,48 zł
Zestaw 
4 uchwytów 
do płotów
3663602943419
ocynkowane

11,98 zł

Panel wenecki Lemhi
5059340046303
wym. 180 x 180 x 3,6 cm
impregnowany  
ciśnieniowo
dostępny także
5900886513906
wym. 180 x 90 cm
228 zł

318 zł

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

69,98 zł

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

45,98 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
35,98 zł

21,98 zł

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

228 zł
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system ogrodzeń  
malowany proszkowo,
czarny

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

5  Furtka Rodos 2 lewa/prawa 
5900652459476   
5900652459483 
wys. 150 cm  
szer. 90 cm  
318 zł

4   Przęsło Rodos 2
5900652459490 
wys. 120 cm  
szer. 200 cm 
168 zł

6  Brama Rodos 2
5900652459469 
wys. 150 cm 
szer. 400 cm  
898 zł

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

3  Brama dwuskrzydłowa Tola 
5902360103368 
wys. 150 cm, szer. 400 cm  
1148 zł

system ogrodzeń  
malowany proszkowo, 
ocynkowany, czarny

Ogrodzenia metalowe

Metalowe przęsła prezentują się lekko i estetycznie, do tego są odporne  
na szkodliwe działanie wilgoci czy promieni słonecznych. Idealnie sprawdzą się 
w roli ogrodzenia domu jednorodzinnego czy działki rekreacyjnej.

1 2 3

1  Przęsło Flores* 
5903641450171  
wys. 120 cm, szer. 200 cm  
928 zł

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

3   Brama Flores 
5903641450096 
wys. 150 cm, szer. 400 cm 
2398 zł

1 2 3

5  Furtka Alicja 2  
z zamkiem lewa/prawa 
5902360103566 
5902360103573 
wys. 175 cm, szer. 105 cm 
578 zł

4   Przęsło Alicja 2
5903427775757 
wys. 145 cm, szer. 200 cm 
578 zł

6  Brama Alicja 2  
z zamkiem
5902360103542 
wys. 175 cm, szer. 400 cm 
2048 zł

4 5

6

4 5

6

system ogrodzeń  
malowany proszkowo, 
ocynkowany, czarny

system ogrodzeń  
malowany proszkowo, 
czarny

na castorama.pl

pełna oferta
systemów ogrodzeń
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system ogrodzeń  
malowany proszkowo, 
ocynkowany, antracytowy

1  Furtka Paros 
lewa/prawa   
5903641450072
5903641450065 
wys. 150 cm, szer. 90 cm
338 zł

5  Furtka Laura 
lewa/prawa  
5901891473117 
5901891473124 
wys. 150 cm, szer. 90 cm
438 zł

4  Przęsło Laura   
5901891473131
wys. 120 cm, szer. 200 cm 
338 zł

6  Brama dwuskrzydłowa 
Laura
5901891473100
wys. 150 cm, szer. 400 cm 
1448 zł

2  Przęsło Paros   
5903641450089 
wys. 120 cm, szer. 200 cm
268 zł

3  Brama dwuskrzydłowa Paros  
5903641450003  
wys. 150 cm, szer. 400 cm
998 zł

2  Furtka Lara 
uniwersalna  
5900652450152 
wys. 154 cm, szer. 90 cm 
818 zł

5  Furtka Daria 2 
lewa/prawa 
5900652459414  
5900652459421
wys. 150 cm, szer. 90 cm 
488 zł

4  Przęsło Daria 2  
5900652459438
wys. 120 cm, szer. 200 cm
318 zł

6  Brama Daria 2 
5900652459407
wys. 150 cm, szer. 400 cm
1478 zł

1  Przęsło Lara 
5900652450169 
wys. 120 cm, szer. 200 cm 
718 zł

3  Brama Lara 
5900652450091 
wys. 154 cm, szer. 400 cm 
2548 zł

4 4 5

6

5

6

1 23 2 3 1

system ogrodzeń  
malowany proszkowo, 
ocynkowany, antracytowy

system ogrodzeń  
malowany proszkowo, 
ocynkowany, antracytowy

system ogrodzeń  
malowany proszkowo, 
ocynkowany, czarny

na castorama.pl

pełna oferta
systemów ogrodzeń
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1  Przęsło Elba 
5903641450263 
wys. 120 cm, szer. 200 cm 
1048 zł

2  Furtka Elba prawa/lewa 
5903641450249 
5903641450256 
wys. 150 cm, szer. 90 cm 
1148 zł

3  Brama Elba 
5903641450188 
wys. 150 cm, szer. 400 cm 
2998 zł

2 3 1

system ogrodzeń 
ocynkowany,  
malowany proszkowo,
antracytowy

1  Przęsło Imperial 
5902360122826 
wys. 120 cm  
szer. 200 cm 
748 zł

5  Furtka Brava 
5901891476958
wys. 150 cm, szer. 90 cm 
618 zł

4  Przęsło Brava 
5901891476941
wys. 120 cm, szer. 200 cm 
598 zł

6  Brama Brava 
5901891476965
wys. 150 cm, szer. 400 cm 
2348 zł

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

3  Brama  
dwuskrzydłowa  
Imperial z zamkiem 
5902360122918 
wys. 150 cm  
szer. 400 cm 
2848 zł

4  Przęsło Leda 
5901122311171 
wys. 118 cm, szer. 200 cm 
878 zł

5  Furtka Leda  
lewa/prawa 
5901122311188
5901122311041 
wys. 158 cm, szer. 90 cm 
1298 zł

6  Brama Leda 
5901122311034 
wys. 158 cm  
szer. 400 cm 
3148 zł

1

4 5

6

23

4 5

6

system ogrodzeń  
malowany proszkowo, 
ocynkowany, antracytowy

kompozytowe  
wypełnienie

system ogrodzeń  
malowany proszkowo, 
ocynkowany, antracytowy

system ogrodzeń  
malowany proszkowo, 

ocynkowany, 
antracytowy

na castorama.pl

pełna oferta
systemów ogrodzeń
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1 2 3

1 2

3

1 2

3

1  Przęsło Dakota 
5902360142978 
wys. 120 cm, szer. 200 cm 
998 zł

2  Furtka Dakota 
prawa/lewa 
5902360143005 
5902360142992 
wys. 120 cm, szer. 90 cm  
1498 zł

3  Brama Dakota 
5902360143050 
wys. 120 cm, szer. 400 cm  
4598 zł

1  Przęsło Alaska 
5902360143470 
wys. 120 cm, szer. 200 cm 
898 zł

2  Furtka Alaska  
prawa/lewa 
5902360143494
5902360143500
wys. 120 cm, szer. 90 cm 
1098 zł

3  Brama Alaska 
5902360143555
wys. 120 cm, szer. 400 cm 
3398 zł

system ogrodzeń  
malowany proszkowo, 
ocynkowany, antracytowy

2 3 1

na castorama.pl

pełna oferta
systemów ogrodzeń

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

116 117

ogrody 2023 Urządzanie ogrody 2023Urządzanie



1  Przęsło Vermont  
w elementach 
5902360135864
wym. pełnego przęsła  
wys. 120 cm, szer. 200 cm 
848 zł

2  Furtka Vermont  
w elementach 
5902360141872
wys. 120 cm, szer. 90 cm
984 zł

3  Brama Vermont  
w elementach 
5902360141896
wys. 120 cm, szer. 200 cm
2798 zł

system ogrodzeń  
malowany proszkowo, 
ocynkowany, 
antracytowy

w elementach  
do samodzielnego  
montażu

123

1 2

3

Seria Vermont

doskonale sprawdzi się na Twojej posesji

Poszczególne elementy dostępne są w paczkach, które można przenosić 
i transportować znacznie łatwiej niż tradycyjnie spawane bramy i ogrodzenia.

1. Jest poręczna

Wystarczy zacięcie techniczne i ochota, aby złożyć i zainstalować system 
samodzielnie, ale można też skorzystać z ekipy monterskiej.

3. Możesz ją zamontować samodzielnie

2. Montaż nie wymaga profesjonalnych narzędzi
Aby złożyć i zainstalować system na posesji, nie potrzeba spawarki ani innych 
elektronarzędzi – wystarczą podstawowe klucze i śrubokręty dołączone do zestawu.

4. Jest estetyczna i designerska
Produkcja systemu odbywa się z pominięciem procesów spawania – wpływa to na unikalną, 
wysoką estetykę połączeń poszczególnych części oraz ostatecznie złożonego produktu. 
Dodatkowo wzory oferowane w ramach systemu cechują się najwyższą jakością wykonania 
oraz atrakcyjnym designem.

na castorama.pl

pełna oferta
systemów ogrodzeń

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Mata dekoracyjna  
Paproć 
5902110005973
wym. 50 x 50 cm

53,98 zł

Mata dekoracyjna laur
5902110005980
wym. 50 x 50 cm

53,98 zł

Mata liściowa rozkładana
5059340679884
wym. 100 x 200 cm
 

118 zł

Mata żywopłot 
5059340673196
wym. 100 x 300 cm

158 zł
Mata żywopłot zielona
5059340672670
wym. 150 x 300 cm

228 zł

Mata dekoracyjna bukszpan
5902110005966
wym. 50 x 50 cm

53,98 zł

Mata Edera
8004944079049
wym. 100 x 300 cm

198 zł

Maty ogrodzeniowe

Zapewnij sobie prywatność na balkonie lub tarasie, wybierając 
osłonę, którą będzie jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną.  
W Castoramie znajdziesz maty ogrodzeniowe wykonane z rattanu, 
wikliny lub trzciny, które pięknie się prezentują.

Mata roślinna iglak
5059340674278
wym. 100 x 100 cm
 

148 zł

Mata roślinna mix
5059340671932
wym. 100 x 100 cm

258 zł
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Mata roślinna Saltus
8002929126863
wym. 100 x 100 cm

 

248 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Mata roślinna Lilac 
8002929129468
wym. 50 x 50 cm
 

64,98 zł

NOWOŚĆ



na castorama.pl

pełna

oferta

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

118 zł

Mata osłaniająca
5059340672618
wym. 1,2 x 10 m

 

79,98 zł

Mata osłaniająca PVC 
3663602732228 
wym. 100 x 300 cm 
szara

118 zł

Mata trzcinowa
5902110005133
wym. 100 x 600 cm 

99,98 zł

Mata wiklinowa 
5057741397000
wym. 100 x 300 cm
 

99,98 zł
Mata bambusowa
5059340674575
wym. 100 x 300 cm

 

75,98 zł

Mata eko recykling
5059340674193, zielona
wym. 100 x 300 cm
dostępna także
5059340672212, brązowa
5059340673493, antracytowa

 

218 zł

Osłona oczkowana 
technorattanowa
5059340673813
wym. 100 x 300 cm
antracytowa
dostępna także
5059340672632
wym. 150 x 300 cm
178 zł

 

128 zł

Mata wiklinowa
5902110055039
wym. 150 x 500 cm
 

288 zł

Mata trzcinowa
5059340672151
wym. 150 x 300 cm

 

94,98 zł
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Siatka typ 404
5905620013667
wym. 0,5 x 5 m
zielona

45,98 zł

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

79,98 zł

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

289 zł

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

978 zł

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

738 zł

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

69,98 zł 

nazwa produktu kod kolor wymiary 
[cm]

drut  
Ø [mm]

cena
[zł] 

Furtka uniwersalna  
ze słupkami 3663602730941 ocynkowana 150 x 100 4 698

Furtka uniwersalna  
ze słupkami 3663602730903

ocynkowana 
antracytowa

150 x 100 4 738

nazwa produktu kod kolor wymiary 
[cm]

drut  
Ø [mm]

cena
[zł] 

Brama panelowa 5901891477078 ocynkowana 150 x 400 4 878

Brama panelowa 5903641450294
ocynkowana 
antracytowa

150 x 400 4 1078

Dostępne również inne wysokości paneli, furtek i bram.

Dostępne również inne wymiary siatek ogrodzeniowych. 

Pełna gama siatek dostępna w sklepach i na castorama.pl

Siatka ogrodzeniowa  
zgrzewana Blooma
5059340449852
zielona, wym. 0,8 x 10 m

148 zł

Panele ogrodzeniowe

Siatki metalowe

Metalowa siatka to niedrogie rozwiązanie na wytrzymałe odgrodzenie działki nieograniczające 
widoczności. Jest dostępna w różnych wariantach kolorystycznych i łatwa w montażu  
– w Castoramie znajdziesz wszystkie niezbędne elementy do budowy płotu. 

Druciane panele ogrodzeniowe są niezwykle popularne. Dostępne 
w różnych kolorach, szybkie i łatwe w montażu, a ich lekka ażurowa 
konstrukcja nie przytłacza posesji, więc zbudowane z nich 
ogrodzenie doskonale sprawdzi się nawet na mniejszym terenie.

na castorama.pl

pełna

oferta

nazwa produktu kod kolor wymiary 
[cm]

drut  
Ø [mm]

cena
[zł]

Panel ogrodzeniowy 5904413698005 ocynkowany 153 x 250 3,1 59,98

Panel ogrodzeniowy 5904413698470
ocynkowany 
antracytowy

153 x 250 3,1 69,98

Panel ogrodzeniowy 5904501382212 ocynkowany 153 x 250 4 128

Panel ogrodzeniowy 5904501384148
ocynkowany 

zielony
153 x 250 4 158

Panel ogrodzeniowy 5904501384155
ocynkowany 
antracytowy

153 x 250 4 158

124 125

ogrody 2023 Urządzanie ogrody 2023Urządzanie



Porada Dominika
Emalie oraz farby podnoszą walory estetyczne malowanej 

powierzchni, ale też chronią ją przed szkodliwym działaniem 

wilgoci i warunków atmosferycznych.

Zamów 
do castomatu

Powierzchnie pokryte emalią na dłużej 
zachowują piękny i intensywny kolor. Zostają 
także zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem wilgoci i promieniowania 
słonecznego. Emalie malarskie od zwykłych 
farb odróżnia to, że w ich składzie znajdują się 
również żywice, dzięki czemu są  
o wiele trwalsze.

Środki do ochrony  
metalu i drewna

Emaiia do metalu
GoodHome

5059340321363 
czarna
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Impregnat Drewnochron  
Extra 9 l
5904000005810
15 kolorów
25,33 zł/l
 

228 zł

Emalia olejno-
alkidowa Dekoral 0,9 l
5904000820253
30 kolorów
49,98 zł/l
 

44,98 zł
Emalia alkidowa 
Jedynka 0,9 l
5902829150728
31 kolorów
49,98 zł/l

44,98 zł
Emalia 
chlorokauczukowa 
Nobiles 0,9 l
5904078219676
17 kolorów
57,76 zł/l
 

51,98 zł
Farba 
antykorozyjna 
GoodHome 0,75 l
5059340320205
17 kolorów
62,64 zł/l
 

46,98 zł

Pędzel ławkowiec
GoodHome
5059340015897
150 mm
 

35,98 zł

Farba do metalu 
Hammerite 0,7 l
5011867046723
37 kolorów
71,40 zł/l
 

49,98 zł

Impregnat Sadolin  
Hybrydowy 9 l
5904078212684
15 kolorów
27,56 zł/l
 

248 zł
Impregnat Drewnochron  
grunt bezbarwny 4,5 l
5904000001263
41,78 zł/l
 

188 zł
Impregnat Altax  
Jedna Warstwa 9 l
5900172975074
8 kolorów
13,11 zł/l

 

118 zł

Lazura do drewna 
GoodHome 8 lat ochrony

5059340322599 
dąb złocisty

Lakierobejca  
Sadolin Extra 5 l
5904078200605
6 kolorów
49,60 zł/l

248 zł
Lazura do drewna  
GoodHome 5 l
5059340322650
9 kolorów
37,60 zł/l

188 zł
Lakierobejca  
Vidaron 4,5 l
5903973206071
8 kolorów
44,00 zł/l

198 zł
Lazura do drewna 
GoodHome 5 l
5059340320366 
13 kolorów
45,60 zł/l

228 zł
Lazura ochronna  
V33 5 l
3153895179744
13 kolorów
47,60 zł/l

238 zł

12 lat ochronyodporna na 
promieniowanie UV 

8 lat ochrony



Zakupy 
przez  telefon

dzwonisz i kupujesz!

Gotowe farby elewacyjne

Wybór farby elewacyjnej to ostatni, być może najtrudniejszy, 
krok prac wykończeniowych. Jeśli paleta gotowych barw 
producenta nie spełnia Twoich oczekiwań, w Castoramie 
stworzymy dla Ciebie wymarzony kolor farby z mieszalnika. 

Rozwiązania z mieszalnika

Gotowe farby specjalnego przeznaczenia

Farby wysokiej jakości 
na różne podłoża 
gotowe w 5 minut!

Narzędzia  
malarskie
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Silikonowa farba  
fasadowa GoodHome  
Extreme 10 l
3663602522171
8 kolorów
21,80 zł/l
 

218 zł

Farba fasadowa wnęki okienne  
i parapety GoodHome 2,5 l
3663602520641 
8 kolorów
29,99 zł/l

74,98 zł

Farba dach i rynna 
Nobiles 5 l
5904078085318
8 kolorów
65,60 zł/l 

328 zł

Lateksowa farba fasadowa  
Dulux Weathershield  
Complete 10 l
5904078219935
7 kolorów
24,80 zł/l
 

248 zł

Akrylowa farba na beton 
Betondur 5 l
5906291026598
2 kolory
59,60 zł/l
 

298 zł

Rozcieńczalnik  
Rafil Radach 0,5 l 
5900105810489
49,96 zł/l

24,98 zł
Farba na dach  
Rafil Radach 5 l
5900105809629 
7 kolorów
69,60 zł/l
 

348 zł

Silikonowa  
farba fasadowa  
GoodHome 10 l 
3663602572428
29,80 zł/l
 

298 zł
Akrylowa farba  
fasadowa  
GoodHome 10 l
3663602572305
21,80 zł/l
 

218 zł

Akrylowa farba  
fasadowa  
GoodHome  10 l
5059340321318
8 kolorów
16,80 zł/l
 

168 zł
Akrylowa farba  
fasadowa Dulux 
Weathershield  
Extreme 10 l
5904078207512  
8 kolorów
27,80 zł/l

278 zł

Farby i tynki z mieszalnika

Tynk silikonowy 
Valspar Pro  
baza  
do mieszalnika  
25 kg
5055018186630
10,32 zł/kg
 

258 zł
Tynk akrylowy 
Valspar Pro  
baza  
do mieszalnika  
25 kg 
5055018186616
7,52 zł/kg
 

188 zł

paleta  
42 kolorów

paleta  
42 kolorów

Wałek do farb 
elewacyjnych  
GoodHome 
5059340016177
31 cm 

 

40,98 zł

Emulsja gruntująca  
Diall 10 l
5906725236920
3,70 zł/l

 

36,98 zł

Kij teleskopowy
GoodHome
5059340016740
dł. 1-2 m

 

62,98 zł

Taśma tynkarska 
5907758507261
wym. 48 mm x 50 m

 

42,98 zł

Wiadro na farbę  
GoodHome 8 l 
5059340016900
dostępne także 12 l 
5059340016917 
62,98 zł

52,98 zł



Taras to niezastąpiona strefa 
relaksu na świeżym powietrzu. 
Wykonasz go samodzielnie, 
bez dużych nakładów 
finansowych, a właściwie 
zabezpieczony posłuży latami. 
Możesz wykończyć go deskami 
drewnianymi lub płytkami, 
ale doskonale prezentuje 
się także wykonany z desek 
kompozytowych.

Budowa tarasu

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
tarcza w zestawie

1698 zł

Pilarka stołowa 
MacAllister
5059340270050
moc 1500 W
4200 obr./min
śr. tarczy 254 mm 
głębokość cięcia 
przy 90° – 80 mm
przy 45° – 55 mm 

798 zł

Ukośnica z posuwem 
Evolution
849713073754
moc 2000 W
śr. tarczy 255 mm
do cięcia profili 
stalowych
aluminiowych
tworzyw sztucznych, 
drewna i drewna  
z gwoździami
tarcza w zestawie

1198 zł

Pilarka tarczowa MacAllister
5059340252070
moc 1200 W, 5000 obr./min
cięcie drewna, liczba zębów 24
śr. tarczy 165 mm
 

248 zł

Ukośnica z posuwem 
Macallister
5036581089887
moc 1500 W
5000 obr./min
kąt nachylenia 45°
cięcie w drewnie
śr. tarczy 210 mm
tarcza w zestawie

648 zł

Wkrętarka udarowa 
MacAllister
5059340253503
18 V, 2 x 2,0 Ah
maks. moment  
obrotowy 35 Nm

358 zł

Wyrzynarka 
MacAllister 
5059340252155
moc 600 W
kąt cięcia 45°  
w lewo zatrzymanie 
skosu 0-45°

168 zł

1. Wybór podłoża
Teren pod taras powinien być oczyszczony, suchy i równy. Dla wzmocnienia naturalnego 
podłoża możesz wysypać warstwę tłucznia lub piasku. Fundament może być wykonany  
z betonu lub innej stałej zaprawy, przy zachowaniu niewielkiego spadku, który przyspieszy 
odprowadzanie wody.

2. Postaw na fundament
Jeśli planujesz budowę tarasu na wspornikach, pora je rozmieścić. Na nich ustaw  
legary. Możesz je zamocować wkrętami, śrubami lub gwoździami. Wykorzystaj  
do pomocy młotowiertarkę MacAllister. To funkcjonalne elektronarzędzie z szybką 
ładowarką, które pełni funkcję dłuta, młota i wiertarki.

3. Od deski do deski 
Możesz kupić gotowe, odpowiednio docięte deski. Jeśli jednak chcesz wykonać taras 
samodzielnie, z pomocą przyjdą narzędzia MacAllister: pilarka, piła szablasta lub tarczowa  
i szlifierka kątowa. Wszystkie dostępne w naszej ofercie. Kolejno docinaj elementy,  
a następnie układaj, zaczynając od strony domu. Każdą deskę zamocuj przy użyciu wkrętów 
lub gwoździ. Jeszcze tylko impregnacja i możesz cieszyć się własnym, pięknym tarasem!

Szlifierka kątowa MacAllister
5059340252001
moc 750 W, 11 000 obr./min
śr. tarczy 125 mm 

148 zł

Szlifierka oscylacyjna  
Delta MacAllister 
5059340252452
moc 160 W
amplituda oscylacji 1,6 mm
funkcja wyciągu pyłu
 

158 zł
Szlifierka mimośrodowa  
MacAllister
5059340252315
moc 300 W
amplituda oscylacji 2 mm 
śr. tarczy 125 mm 
regulacja prędkości
 

178 zł

Piła szablasta MacAllister
5059340252193
moc 850 W, 3000 obr./min
1 x ostrze do drewna
1 x ostrze do metalu
1 x klucz sześciokątny
 

248 zł

lata

g

waranc
ji

Jak zbudować taras?

1. Rozmieszczenie wsporników

4. Docinanie desek – w glifie okna

2. Docinanie legarów

5. Mocowanie desek

3. Mocowanie legarów

6. Impregnacja desek

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

31,98 zł

Deska tarasowa świerk  
skandynawski
5903240691913
wym. 2,4 x 14,5 x 250 cm
impregnacja w kolorze naturalnym

41,98 zł

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

47,98 zł

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

34,98 zł

Deski tarasowe drewniane

Wybierając deski na taras, warto zwrócić uwagę czy zostały wyprodukowane z certyfikowanego 
drewna. Deski świerkowe i sosnowe wymagają impregnacji i regularnej konserwacji.  
Z kolei deski dębowe charakteryzują się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, 
promienie słoneczne i wilgotność.     

Olej do tarasów  
V33 5 l
3153895165143
5 kolorów
45,60 zł/l

 

228 zł
Olej do drewna  
Altax 2,5 l
5900172250119
8 kolorów
51,20 zł/l

 

128 zł
Olej Sadolin Superdeck 
do tarasów i mebli  
ogrodowych 2,5 l
5903525770029
6 kolorów
83,20 zł/l
 

208 zł

Deska modrzew syberyjski
5902431572109
wym. 2,4 x 14 x 300 cm
impregnacja w kolorze naturalnym

74,98 zł

Deska tarasowa sosnowa
5036581094515
wym. 2,7 x 14,4 x 240 cm
impregnacja w kolorze brązowym

47,98 zł

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

14,48 zł
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Deska kompozytowa antracyt
5036581094379
wym. 220 x 14,5 x 2,1 cm

59,98 zł

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

59,98 zł

Deski tarasowe kompozytowe

Deski kompozytowe wyglądem imitują drewno. Są równie eleganckie, uniwersalne, a także odporne 
na zmienne warunki pogodowe. Ponadto tworzą nawierzchnię, którą możesz ułożyć niemal  
na każdym podłożu, zarówno na utwardzonym gruncie, jak i na wcześniej przygotowanych legarach.

148 zł
Impregnat  
do kompozytów  
Betondur 2,5 l
5906291026659
59,20 zł/l

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

74,98 zł

Zestaw montażowy  
stalowy do tarasu 
200 elementów
3663602948018

228 zł

29,98 zł
Profil  
wykończeniowy
5059340647807
wym. 5,2 x 220 cm
antracyt

NOWOŚĆ

29,98 zł
Profil  
wykończeniowy
5059340648521
wym. 5,2 x 220 cm
taupe

NOWOŚĆ

29,98 zł
Profil  
wykończeniowy
5059340648484
wym. 5,2 x 220 cm
chocolate

NOWOŚĆ
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74,98 zł
Deska tarasowa szara
5059340647906
wym. 2,1 x 14,5 x 220 cm

Deska kompozytowa teak
5059340355917
wym. 220 x 14,5 x 2,2 cm
struktura drewna

89,98 zł

Deska kompozytowa dąb 
5059340355979
wym. 220 x 14,5 x 2,2 cm
struktura drewna

89,98 zł

89,98 zł
Deska tarasowa szara
5059340355993
wym. 220 x 14,5 x 2,2 cm
struktura drewna

74,98 zł
Deska kompozytowa  
jasnobrązowa
5059340647982
wym. 2,1 x 14,5 x 220 cm

45,98 zł
Legar  
kompozytowy
5059340648460
wym. 5,5 x 2,9 x 302 cm

52,98 zł
Taśma ochronna 
pod legar
5059340648347

31,98 zł
Profil wykończeniowy
5059340648125
wym. 5,2 x 220 cm
szary premium
dostępne także
5059340648309, dąb premium
5059340648422, teak premium

59,98 zł
Zestaw klipsów T
5059340648408
opak. 60 szt.

To innowacja, która pozwala zarówno doświadczonym majsterkowiczom, jak i nowicjuszom 
zbudować taras kompozytowy. Ułatwia pracę już na etapie zakupów, dzięki jednemu mocowaniu 
pasującemu do wszystkich desek kompozytowych Neva. Komponenty są łatwe w czyszczeniu, 
estetyczne i odporne na czynniki zewnętrze takie jak woda, promieniowanie UV, duża różnica 
temperatur czy pleśń. Szeroka gama kolorów i wykończeń daje swobodę aranżacji i pewność,  
że taras doskonale będzie prezentował się w sąsiedztwie Twojego domu.

Dlaczego warto?

System szybkiego montażu jest kompatybilny z pełną gamą desek kompozytowych Neva.

System szybkiego montażu Neva

NOWOŚĆ
NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

238 zł
Zestaw startowy
5059340648507
zestaw zawiera: 10 klipsów początkowych, 10 klipsów końcowych, 
30 klipsów bocznych 170 klipsów T (środkowych), 10 śrub torx  
M3,5 x 15, 35 śrub torx M3,5 x 40, 5 elementów dystansowych  
i 2 szablony do wyznaczenia odległości między legarami 25 cm

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

• Listwa wykończeniowa  
o profilu L, montowana  
na zacisk.

• Dyskretne łączenia 
desek klipsami T.  

• Łatwy montaż, który 
wymaga ok. 80% mniej śrub.  
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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 pozwoliły sprostać wyzwaniom 
stawianym przez wymagających klientów – połączyć pełną ochronę antykorozyjną z wysoką 
estetyką oraz zamknąć wszystko w systemach, których montaż jest intuicyjny i szybki.

System Reno K100

Tarasy i balkony z płytek ceramicznych  
na zaprawie klejowej

System Reno W30

Tarasy i balkony z posadzką wentylowaną

Posadzka wentylowana

Profil cokołowy C1/C2 Wspornik Renopad

Systemy tarasowo-balkonowe Renoplast

Profil okapowy K100 
5901619693674
dł. 2 m, grafitowy 

158 zł 72,98 zł
Narożnik zewnętrzny 90°
NZ K100/90 
5901619693773
grafitowy 

318 zł
Profil okapowy W30

5901619693926
dł. 2 m, grafitowy 

208 zł
Narożnik zewnętrzny 
90° NZ W30/90
5901619693940
grafitowy 

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

15,98 zł
Wspornik Renopad L
5901619694695
wys. 58-92 mm 

4,98 zł/opak.
Podkładka tarasowa  
Smart
5901619693810

128 zł/m.b.
Membrana EPDM

3663602384229
przeznaczona  

do wykonywania
hydroizolacji, gr. 1,4 mm  

OBLICZ ILOŚĆ 
POTRZEBNYCH 

PROFILI

OBLICZ ILOŚĆ 
POTRZEBNYCH 

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

59,98 zł

Podest kompozytowy
3663602613251
wym. 40 x 40 cm
brązowy

29,98 zł

Podesty tarasowe

Podest tarasowy to świetna alternatywa dla płyt czy desek. Doskonale sprawdzi się podczas 
tworzenia prostych ogrodowych nawierzchni – z łatwością wykończysz nim taras czy wyznaczysz 
ścieżki w sąsiedztwie domu. W Castoramie znajdziesz szeroki wybór podestów w różnych  
kolorach i rozmiarach.

Kratka trawnikowa plastikowa
3663602727040
wym. 60 x 40 cm 

17,98 zł

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

42,98 zł
Podest tarasowy 8 szt. 
5907795813783
wym. 30 x 30 cm 
grafitowy

79,98 zł

Podest kompozytowy
5902431572833
wym. 30 x 30 cm 
brązowy

16,98 zł

Podest kompozytowy 
3663602613282
wym. 40 x 40 cm  
szary

29,98 zł

Podest kompozytowy
5902431572840
wym. 30 x 30 cm 
szary

16,98 zł

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

89,98 zł

Podest kompozytowy
5902431573823
wym. 30 x 30 cm 
teak

16,98 zł
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duży format

duży format

Płyta tarasowa Triest 
5903230302430, wapień muszlowy
dostępny także 
5903230500386, multigran
wym.  30 x 60 x 5 cm
21,98 zł

16,98 zł

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

16,98 zł
Płyta Pela  
5903230304212
wym. 40 x 80 x 3,8 cm
jasnoszara
 

45,98 zł

duży format

Płyty tarasowe
betonowe

Płyty tarasowe to 
ponadczasowy i elegancki 
sposób na wykończenie 
wszelkich reprezentacyjnych 
obszarów wokół domu. Aby 
weranda, taras, podjazd czy 
ścieżka w ogrodzie nabrały 
nowoczesnego charakteru, 
wybierz płyty wielkoformatowe. 
Płyty imitujące kamień to także 
ciekawe wizualnie rozwiązanie.

Płyta Pela
5903230304229
wym. 40 x 80 x 3,8 cm
ciemnoszara

45,98 zł

Płyta Lamell
5901796664818, ivory
5901796649136, nerino
wym. 40 x 60 x 4,5 cm

17,98 zł
Zamów 

z dostawą
na castorama.pl
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Krążek pień dekoracyjny
5905669198769
śr. 32-37 cm
betonowy 

19,98 zł

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

34,98 zł

Płyta granitowa
5057741128185
wym. 60 x 40 cm
gr. 2 cm
szara  

39,98 zł

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

7,98 zł

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

7,98 zł

Płyta tarasowa płukana
5901796632480, grafitowa
5901796606054, szara 
wym. 35 x 35 cm
gr. 5 cm,  

11,98 zł

Deska dekoracyjna z korą   
5905669198790
wym. 23 x 60 cm

29,98 zł

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

39,98 zł

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

19,98 zł
Zamów 
z dostawą
na castorama.pl
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Krążek akacja 
5903230236421
śr. 40 cm, gr. 4,5 cm 
betonowy, brązowy
 

29,98 zł



Porada Dominika
 Palisada doskonale spełni funkcję ochronną rabatek  

kwiatowych, klombów, skalniaków i wszystkich innych  

elementów dekoracji ogrodu czy działki. To budżetowe  

i naprawdę funkcjonalne rozwiązanie. Palisada Stone Silver
5901874926661
wym. 15,1 x 6 x 34,5 cm 
 

8,78 zł
Palisada Stone Piryt
5901874925763
wym. 15,1 x 6 x 34,5 cm 

8,78 zł

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

5,48 zł
Palisada
5907561725845, czerwona
5907561725791, szara 
5907561725883, grafitowa 
wym. 33,5 x 25 cm   

15,98 zł

Zamów 
do castomatu

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

5,48 zł
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Porada Dominika
Ażurowe płyty doskonale nadają się na podjazdy. Dzięki nim woda 

może swobodnie przedostawać się do gleby, co w naturalny 

sposób zwiększa metraż powierzchni biologicznie czynnej. 

Ażurowa nawierzchnia jest praktyczna, nie tworzą się na niej 

kałuże i nie musimy budować odwodnień liniowych.

Kostka brukowa  
Nostalite
5901796612604
gr. 4 cm, szara
3 różne kształty
 

40,98 zł/m²    

Kostka brukowa  
Nostalite
5901796612512 
gr. 4 cm, grafitowa 

45,48 zł/m²

Kostka brukowa  
Nostalite
5901796612499 
gr. 4 cm, czerwona

45,48 zł/m²

Kostka brukowa  
Prostokąt 
5901796614684
gr. 4 cm, szara 

35,98 zł/m²

Kostka brukowa Westa
5901796642618, szara
5901796642632, grafitowa
gr. 4 cm, płukana

54,98 zł/m²    

Kostka brukowa

To idealny materiał na ułożenie ścieżki, chodnika czy podjazdu. 
Cechuje się wysoką wytrzymałością na obciążenia, odpornością 
na czynniki atmosferyczne, ścieranie i uszkodzenia. Do tego jest 
dostępna w różnych kolorach i rozmiarach. 

9,98 zł
Płyta ażurowa Meba
5901796605576
wym. 60 x 40 x 8 cm, szara 
dostępna także 
5901796605545, grafitowa
wym. 40 x 60 x 8 cm
15,48 zł

Kostka brukowa Prostokąt
5901796614585, grafitowa
5901796614561, czerwona 
gr. 4 cm

38,98 zł/m²    
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Kostka brukowa Trento
5901796639816 
gr. 6 cm, nerino
3 różne kształty

66,98 zł/m²    
Kostka brukowa Oland
5901796648948 
gr. 6 cm, nerino
3 różne kształty

66,98 zł/m²    

Kostka brukowa  
Trento
5901796637607, szara
5901796637621, grafitowa
gr. 6 cm  
3 różne kształty

66,98 zł/m²    

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

318 zł

Kanał odwadniający ACO Euromini 
5900280610034
1 m, klasa A15, ruszt ze stali ocynkowanej
przejezdny dla samochodów osobowych

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

62,98 zł    

Zamów 
z dostawą
na castorama.pl

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

62,98 zł/m²    

żeliwny ruszt
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Gres Hektor
5901503217979, taupe
5901503217962, soft grey
wym. 60 x 60 x 2 cm
opak. 0,72 m2 92,16 zł/opak.

128 zł/m2    

gr. 2 cm

Gresy

Gres to płytki, które możesz zastosować wewnątrz i na zewnątrz 
budynków. Są mrozoodporne i antypoślizgowe. Zapewniają 
estetyczne, wytrzymałe wykończenie tarasu, ścieżek ogrodowych, 
podjazdu czy innych przydomowych obszarów.

Zamów 
z dostawą

na castorama.pl

Gres Suomi
5901503213858, cream
5901503207185, brown
wym. 60 x 60 x 2 cm
opak. 0,72 m2 92,16 zł/opak.

128 zł/m2    

Gres Rocky
5901503201985, antracite
5907641443195, beige
5901503222027, grey
5901503222041, white
wym. 60 x 60 x 2 cm
opak. 0,72 m2 113,76 zł/opak. 

158 zł/m2    

gr. 2 cm

gr. 2 cm
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Gres Cuadrado 
5904151230628

wym. 60 x 60 cm
brown  

opak. 1,44 m2  
155,20 zł/opak.

108 zł/m2

Granit  
płomieniowany 603
5036581057695 
wym. 61 x 30,5 x 2 cm  
opak. 0,558 m²  
138,38 zł/opak.

248 zł/m2    

Granit polerowany 603
5036581057725 
wym. 61 x 30,5 cm  
opak. 0,93 m² 146,94 zł/opak.
dostępna także stopnica
5057741322064 
wym. 33 x 120 x 2 cm
168 zł/szt.

158 zł/m2    

Granit  
płomieniowany 603
5036581057688 
wym. 61 x 30,5 cm  
opak. 0,93 m² 156,24 zł/opak.
dostępna także stopnica
5057741322057 
wym. 33 x 120 x 2 cm  
208 zł/szt.

168 zł/m2    

Gres Rockstar
5902610586576, grys
5902610586552, brown
5902610586590, grafit
wym. 30 x 30 cm
opak. 1,35 m² 67,47 zł/opak.
dostępne także stopnice

49,98 zł/m2    

Gres Expedition
5902610589515, grys
5902610589539, grafit
5902610589553, khaki
5902610589492, rust
wym. 40 x 40 cm
opak. 1,6 m² 111,97 zł/opak.

69,98 zł/m2    

154 155

ogrody 2023 Urządzanie ogrody 2023Urządzanie



Sztuczna trawa Alexia 
5059340793986
wys. runa 40 mm
wys. całkowita 42 mm
dostępna w szerokości 4 m

59,98 zł/m²    

Sztuczna trawa Aruba
3663602235538
wys. runa 5,3 mm
wys. całkowita 7,3 mm
dostępna w szerokości 1,33, 2 i 4 m

13,98 zł/m²    

Sztuczna trawa Rodos
5059340626321
wys. runa 30 mm
wys. całkowita 32 mm
dostępna w szerokości 2 i 4 m

44,98 zł/m²    

Sztuczna trawa

Soczyście zielona trawa przez cały rok? To możliwe także  
w naszym klimacie. Sztuczna trawa to estetyczny sposób  
na aranżację posadzki na balkonie czy tarasie. Jest odporna  
na trudne warunki atmosferyczne i eksploatację.

Sztuczna trawa Cubano
5907736288021
wys. runa 20 mm
wys. całkowita 22 mm
dostępna w szerokości 2 i 4 m

34,98 zł/m²    

Sztuczna trawa Norway
5059340793993
wys. runa 30 mm
wys. całkowita 32 mm
dostępna w szerokości 2 i 4 m

49,98 zł/m²    

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Kamień elewacyjny Catalonia 
5902406632203
wym. 10 x 35 cm
mrozoodporna
opak. 0,35 m2 85,66 zł/m2

29,98 zł/opak.

Kamień dekoracyjny Pearl Grey 
5903206050785
wym. 10 x 30 cm
mrozoodporny
opak. 0,45 m² 199,96 zł/m2

89,98 zł/opak.
Kamień naturalny Quartz 
5902610370359, white & grey
wym. 10 x 35 cm
mrozoodporny
opak. 0,39 m2 248,67 zł/m2

5902610370816, czarny
opak. 0,385 m2 118 zł/opak. 
306,49 zł/m2

96,98 zł/opak.

Płytka elewacyjna Hudson Volcano
5901752816480 
mrozoodporna
opak. 0,38 m² 118,37 zł/m2

 

44,98 zł/opak.

Płytka elewacyjna California Desert 
5907762305709 
mrozoodporna
opak. 0,5 m² 119,96 zł/m2

 

59,98 zł/opak.

Kamienie elewacyjne

Kamień elewacyjny to ekologiczna alternatywa dla tynku. Jest naturalny, 
starannie wykonany i niezwykle odporny na niekorzystne czynniki.  
Dostępny w wielu ciekawych wzorach, nada Twojej ścianie interesujący 
charakter.        
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Płytka elewacyjna Metro 
5901752818385
wym. 10 x 37,5 cm
grafitowa, mrozoodporna  
opak. 0,38 m2 113,11 zł/m2

42,98 zł/opak.

Cegła Madeira
5902406633316
czerwona, mrozoodporna  
opak. 0,44 m2 113,59 zł/m2

49,98 zł/opak.
Płytka elewacyjna Amsterdam 
5901752818484
mrozoodporna  
opak. 0,32 m2 115,56 zł/m2

36,98 zł/opak.

Cegła Parana 
5902406633309
czerwona, mrozoodporna  
opak. 0,43 m2 116,23 zł/m2

49,98 zł/opak.

Płytka elewacyjna  
Hexagon Natural 
5905669198714
mrozoodporna  
opak. 0,392 m2  
109,64 zł/m2

42,98 zł/opak.

Beton elewacyjny 
5903111385743, szary
5903111385736, jasny szary 
wym. 45 x 90 cm

49,98 zł/szt.

Więcej 
inspiracji na

castorama.pl

Zamów 
z dostawą
na castorama.pl
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Fornir kamienny  
Rock Silver
5908283539277
wym. 122 x 244 cm
 

628 zł/szt.

Fornir kamienny  
Forest Fire
5908283539260
wym. 122 x 244 cm
 

628 zł/szt.
Fornir kamienny 
Rock Black
5908283539253
wym. 122 x 244 cm
 

628 zł/szt.

Fornir kamienny  
Rock Spring
5908283539246
wym. 122 x 244 cm
 

628 zł/szt.

Fornir kamienny

Z jego pomocą wykończysz powierzchnię zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu.  
Jest mrozoodporny, niezwykle lekki, elastyczny i na długo zachowuje kolor.  
Z łatwością dotniesz go na wymiar i samodzielnie zamontujesz.

Trzy warstwy nadające trwałość i elastyczność

Budowa forniru kamiennego

łupek naturalny

klej

włókno szklane

podkład

łatwa obróbka bez 
użycia specjalistycznych 
narzędzi

w 100% naturalna  
powierzchnia kamienna

elastyczny

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Przechowywanie

W ogrodzie dobrze jest zaplanować miejsce na przechowywanie – poduch z mebli tarasowych, 
narzędzi, doniczek, czy też dziecięcych zabawek. W razie deszczu czy niezapowiedzianych gości,  
z łatwością schowasz je do skrzyni, która atrakcyjnie się prezentuje i pozwala utrzymać porządek 
na posesji. 

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

778 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   

698 zł

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

298 zł

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

898 zł

Skrzynia Darwin
7290112636195
poj. 380 l
wym. 145 x 67,5 x 15 cm
tworzywo sztuczne ze strukturą drewna 

698 zł

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

648 zł

NOWOŚĆ

Porada Dominika
 Skrzynie ogrodowe sprawdzą się zarówno w ogrodzie,  

jak i na balkonie. Mogą służyć nie tylko  

do przechowywania, ale również do siedzenia. Można  

w nich schować narzędzia ogrodowe, zabawki dziecięce  

czy też ogrodowe poduszki i koce.
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Domek narzędziowy metalowy
3663602734857

wym. 192 x 152 x 200 cm

dostępne także

3663602734864 

wym. 236 x 195 x 210 cm 1998 zł
3663602734871 

wym. 226 x 269 x 206 cm 2148 zł

1498 zł
Domek narzędziowy metalowy  
5059340270623

wym. 174 x 110 x 191 cm  

dostępne także

5059340270630 

wym. 238 x 193 x 199 cm 1698 zł  
5059340270647 

wym. 238 x 279 x 199 cm 1998 zł   

998 zł
Domek Darwin 6 x 6
7290112634054

wym. 190 x 182 x 221 cm

tworzywo sztuczne  

ze strukturą drewna

2748 zł

Domek 
narzędziowy Mokau 
3663602713326 

wym. 236 x 206 x 210 cm

drewno świerkowe 

impregnacja ciśnieniowa

dostępny także 3663602713265

wym. 176 x 176 x 201 cm

3448 zł

4798 zł

Domki narzędziowe

Gotowy domek narzędziowy to estetycznie wykonana alternatywa dla samodzielnie 

budowanego składziku. Nie tylko elegancko się prezentuje, ale też pozwala 

zabezpieczyć przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi nawet większe 

gabarytowo narzędzia, akcesoria czy sprzęty. 

Domek 
narzędziowy Uran

5908283365166

wym. 180 x 180 x 210 cm

drewno sosnowe

impregnacja ciśnieniowa

2198 zł

Domek Darwin 6 x 4
7290112634030

wym. 190 x 121 x 221 cm

tworzywo sztuczne

ze strukturą drewna

2248 zł

Domek narzędziowy Sputnik
5908283365104

wym. 195 x 152 x 211 cm 

drewno sosnowe, impregnacja ciśnieniowa 

1598 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Uprawa
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Wiosna w ogrodzie

Wybierając sadzonki kwiatów odpornych na mrozy, 
przywitasz wiosnę o wiele wcześniej. Dzięki prymulom, 
bratkom czy margerytkom Twój balkon będzie zachwycał 
feerią kolorów już od lutego. Zwróć uwagę na sadzonki, które 
charakteryzuje długi czas kwitnienia, by kwiaty cieszyły oczy 
aż do końca sezonu.

Margaretka mix
5059340184456
don. 13 cm

9,98 zł
Jaskier
5902738996509
don. 10,5 cm 

4,98 zł

Bratek wielkokwiatowy
5906395932160

1,98 zł

Ciemiernik Christmas 
Carol
5059340413945
don. 0 cm

16,98 zł

12,98 zł
Bratek Ample
5059340153667
don. 23 cm 

9,98 zł
Osteospermum 
Purple Sun
5903282111189
don. 11 cm

Sum Cape Daisy
3663602443940
don. 13 cm

9,98 zł

9,98 zł
Osteospermum  
Pink Sun 
5907714354427
don. 11 cm  

Stokrotka pospolita 
5902738996271
don. 10,5 cm

4,98 zł

Prymula mix
5907714354731
don. 10,5 cm

3,98 zł

Bratek drobnokwiatowy
5906395932177

1,98 zł
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Pelargonia Peltatum 
Candy Cane
5059340374208
don. 11 cm 

9,98 zł
Pelargonia Peltatum  
Cherry Blossom
5063022077783
don. 11 cm

9,98 zł

Pelargonii czar

Pelargonia Peltatum Scarlet
5059340374178
don. 11 cm 

9,98 zł
Pelargonia Peltatum Night 
5059340374161
don. 11 cm 

9,98 zł

Pelargonia  
Zonale Vio 
5063022077806
don. 13 cm 

9,98 zł

Pelargonia  
Zonale Tumbao
5907714354717
don. 13 cm 

9,98 zł
Pelargonia Zonale 
Pretty Little 
5059340075211
don. 13 cm 

9,98 zł

Pelargonia  
Zonale Rosalie
5059340184296
don. 13 cm 

9,98 zł

Pelargonie to prawdziwa ozdoba balkonu, tarasu czy ogrodu. Są dostępne w kilku kolorach  
i każdy z nich prezentuje się bardzo dekoracyjnie niezależnie od tego, czy zasadzisz go  
w doniczce czy na rabacie. Zwykle kwitną od kwietnia aż do września i lubią słoneczne stanowiska.    

na castorama.pl

więcej 

inspiracji

Pelargonia Zonale  
Sunrise Paloma
5059340374154
don. 13 cm 

9,98 zł

Pelargonia Peltatum Hot Pink
5059340374185
don. 11 cm 

9,98 zł
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Wszystkie kolory petunii 
8,98 zł
Petunia Queen of Hearts
5059340184715
don. 13 cm  

Petunia 
Tumbeliena Anna 
5904796032151
don. 13 cm

8,98 zł

Petunia Tumbeliena 
Darsey Rosa
5904796032175
don. 13 cm

8,98 zł

Petunia Tea
5063022077745
don. 13 cm

8,98 zł

Petunia to stosunkowo łatwa  
w utrzymaniu ozdoba balkonów 
i rabatek. Jest odporna na niskie 
temperatury, tak więc możesz posadzić 
ją już wczesną wiosną. Odpowiednio 
często nawadniana, będzie kwitła  
nawet przez kilka miesięcy.  

Petunia Tumbeliena Diana
5904796032168

don. 13 cm

8,98 zł Petunia Tumbeliena  
Belinda  
5904796032182
don. 13 cm

8,98 zł

Petunia Tumbeliena Superstar
5904796032144
don. 13 cm

8,98 zł

8,98 zł
Petunia Night Sky
5059340184753
don. 13 cm  

Petunia Pink Sky
5063022077721
don. 13 cm

8,98 zł

Supertunia Vista
5904796031635

8,98 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Surfinia
5904796030010

8,98 zł

8,98 zł
Petunia King  
of Hearts
5059340184722
don. 13 cm     
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Rozkwit kreatywności

24,98 zł
Begonia Beauvilia
5059340183756
don. 17 cm 

9,98 zł
Fuksja
5059340184241
don. 13 cm

9,98 zł
Begonia Trailing Grace
5059340183916
don. 13 cm 

Niecierpek  
Glimmer  

Bright Red
5063022077622

don. 13 cm

14,98 zł

Niecierpek Glimmer 
Appleblossom
5063022077615
don. 13 cm

14,98 zł

Niecierpek Glimmer 
Hot Pink
5063022077639
don. 13 cm

14,98 zł

Goździk Scully
5907714354755
don. 11 cm

8,98 zł

Goździk Oscar 
5907714354458
don. 11 cm

8,98 zł

Mandevilla  
Rio White
5907714354816
don. 11 cm 

22,98 zł

Begonia Trailing Grace 
5063022077943
don. 13 cm

9,98 zł

Nie obawiaj się niecodziennych połączeń gatunków i kolorów 
kwiatów na swoim balkonie czy tarasie. Mix odmian pnących 
oraz zwisających sprawi, że Twoja przestrzeń zakwitnie bujnie 
i wielobarwnie niczym zaczarowany ogród i przez cały sezon 
będzie prezentować się naprawdę spektakularnie.

Mandevilla Rio Red
5907714354809
don. 11 cm

22,98 zł

Mandevilla Rio Pink
5907714354793
don. 11 cm

22,98 zł

Goździk Cottage Pink
5903282111363
don. 10,5 cm

8,98 zł

Goździk Alpine
5903282111028
don. 10,5 cm

8,98 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Ostnica cieniutka 
5059340414645
don. 17 cm

22,98 zł

Postaw na zieleń

Trawy i byliny to prosty sposób 
na aranżację ogrodu  
w rustykalnym stylu. Dzięki nim 
będzie prezentował się niezwykle 
lekko i elegancko. Jeśli natomiast 
doskwiera Ci brak czasu  
na pielęgnację ogrodu, postaw  
na rośliny zimozielone, które 
przez cały rok będą cieszyć  
oko klasyczną zielenią.   

Kostrzewa popielata
5059340413549
don. 10,5 cm 

12,98 zł

Laurowiśnia Rotundifolia 
5059340414775
don. 10 l

168 zł
Laurowiśnia Novita
5059340414751
don. 7,5 l

74,98 zł
Trzmielina Bravo
5059340412917
don. 2 l

19,98 złImperata cylindr.  
Red Baron 
5059340414614
don. 2 l 

19,98 zł
Trzcinnik Karl  
Foerster
5059340414690
don. 5 l

49,98 zł

Oliwnik zimozielony
5059340412870
don. 3 l

29,98 zł
Trzmielina  
Aureomarginatus
5059340412900
don. 2 l

19,98 zł

Skimia Fragrant Cloud
5059340413310
don. 3 l

39,98 zł

49,98 zł
Miskant chiński  
Morning Light
5059340414669
don. 5 l

Rozplenica
5059340414638
don. 2 l

24,98 zł
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Magnolia Susan
5059340412573
don. 3 l

44,98 zł
Magnolia  
gwiaździsta
5059340412559
don. 3 l

44,98 zł

Klasyczna elegancja

Magnolie, lilak i lawenda to wybór 
dla lubiących klasyczne aranżacje 
romantycznych dusz. Piękne okazałe 
kwiaty magnolii zachwycają kolorem 
już wczesną wiosną, bez odurza 
słodkim zapachem przez cały maj, 
a lawenda cieszy oko od czerwca 
do października. Czym będzie 
zachwycać Twój ogród?

Lilak Madame  
Lemoine
5059340413358
don. 3 l

49,98 zł

Lavendula Angustifolia 
Alba White Pot
5906395932658
don. 1 l

9,98 zł

Ciemiernik 
Christmas Carol
5059340413945
don. 1 l

16,98 zł

Modrzewnica Blue Ice
5059340412689
don. 2 l

29,98 zł

Szczodrzeniec Allgold 
5059340412849
don. 3 l

22,98 zł

Lawenda francuska
5059340415192
don. 1 l

11,98 zł

Magnolia Meganolia
5063022091949
don. 5 l

148 zł
Szczodrzeniec  
Boskoop Ruby
5059340412856
don. 3 l

22,98 zł

Buddleja Summer  
Lounge lila
5059340412757
don. 2 l

39,98 zł
Buddleja Summer  
Lounge
5059340412740
don. 2 l

39,98 zł
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Karłatka niska
8719194203136
wys. 80-100 cm

148 zł

Araucaria
5063022091802
don. 5 l

148 zł

Karłatka niska
8719194203129
wys. 100-120 cm

218 zł

Skimia Rubella
5059340413327
don. 3 l

59,98 zł
Pieris Flaming silver
5059340412610
don. 2 l

29,98 zł
Kordylina Red star
5059340414799
don. 3 l

49,98 zł

Oliwka Europejska
8719194203846
don. 18 cm

79,98 zł

Sośnica japońska  
5063022091819
don. 5 l

148 zł

Wpuść do ogrodu odrobinę egzotyki. 
Rośliny zielone pochodzące z różnych 
zakątków świata często doskonale 
czują się w naszym klimacie. Warto 
dać im szansę, aby zadomowiły się 
tutaj na dobre. Szorstkowiec czy oliwa 
uświetnią aranżację tarasu i na pewno 
nie pozostaną niezauważone.  

Ogród wiecznie żywy

Szorstkowiec  
Fortunego   
8719194203112
wys. 200 cm
dostępny także
8719194203105
wys. 80-90 cm
128 zł

798 zł

Oliwka Europejska
8719194203747
don. 26 cm

168 zł

182 183

ogrody 2023 Uprawa ogrody 2023Uprawa

Porada Dominika
Kordylina zyskuje na popularności w naszym klimacie.  

Coraz cieplejsze zimy pozwalają jej przetrwać na zewnątrz cały 

rok. Sprawdza się jako główna ozdoba tarasu, ale też świetnie 

prezentuje się w towarzystwie bylin.



Festiwal kolorów

108 zł
Różanecznik 
Wine and Roses  
5059340412382
don. 7,5 l

99,98 zł
Różanecznik Rosa Perle
5059340412375
don. 7,5 l

Hortensja  
Magical Amethyst
5059340415390
don. 23 cm 

69,98 zł

Hortensja Magical 
Revolution
5059340415376
don. 23 cm 

69,98 zł

Zakochaj się w bujnych, majestatycznych i pełnych koloru pąkach hortensji oraz 
różanecznika. Pozwól, by te wyjątkowe rośliny zadomowiły się w Twoim ogrodzie  
lub na tarasie. Z pewnością będą jego największą ozdobą. 

Różanecznik Blattgold  
5059340412368
don. 7,5 l

99,98 zł

79,98 zł
Różanecznik  
Variegatum
5059340412290
don. 5 l

Różanecznik  
zimozielony   
5059340412306
don. 5 l

99,98 zł

Różanecznik czerwony
5059340412337
don. 7,5 l

79,98 złHortensja bukietowa  
Little Limelight
5059340415406
don. 23 cm 

49,98 zł
Hortensja Magical  
Glam Rock
5059340415383
don. 23 cm 

69,98 zł
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Róża pnąca 
Starlight Symphony  
5059340415673
don. 5 l

59,98 zł

Brzoza Youngii
5063022091918
wys. 80-100 cm

99,98 zł

Modrzew 
japoński pienny
5063022091826
wys. 125 cm

198 zł

Róża krzewiasta Harkness 
Mary Berry
5059340415635
don. 23 cm 

59,98 zł
Róża krzewiasta Harkness 
Debbie Phillips
5059340415598
don. 23 cm 

59,98 zł

Róża pnąca Harkness  
Cumberland
5059340415659
don. 23 cm 

59,98 zł

Hortensja bukietowa  
pienna Whieliht
5063022091901
wys. 80-100 cm

198 zł
Różanecznik pienny
5059340412313
don. 7,5 l

128 zł

Róża pnąca  
Harkness White Star
5059340415697
don. 23 cm 

59,98 zł

Róża krzewiasta Easy Going
5059340415604
don. 5 l

59,98 zł

Surmia Nana pienna
5063022091932
wys. 80-100 cm

148 zł
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10,98 zł
Doniczka  

upcyklingowa 
5908305663669 

śr. 10,5 cm 
antracytowa

dostępne także 
5908305663683 
śr. 14 cm 16,98 zł 
5908305663720 
śr. 24 cm 59,98 zł

9,98 zł
Doniczka  
upcyklingowa 
5908305663560 
śr. 9 cm, biała
dostępne także
5908305663614 
śr. 19 cm 32,98 zł 
5908305663621 
śr. 21 cm 44,98 zł

Doniczki ogrodowe

Dobrze dobrana doniczka 
potrafi nie tylko podkreślić urodę 
rośliny, ale też estetykę aranżacji 
przestrzeni wokół domu. Na tarasie 
czy balkonie postaw na duże, 
stabilne donice, które zwrócą 
uwagę na Twoje ulubione rośliny  
i sprawią, że niestraszne będą 
im niesprzyjające warunki 
atmosferyczne.

198 zł
Doniczka Camila 
5905925097867
wym. 28 x 57 cm
dostępna także
5905925097874
wym. 38 x 61 cm  
228 zł

59,98 zł
Doniczka Furu 
5905197457512 
śr. 25 cm
dostępna także 
5905197457536
śr. 30 cm  
79,98 zł

24,98 zł
Doniczka Gracia 
5905197387307
śr. 24 cm 

Wykonane są aż w 50% z odpadowej folii pakowej, która przetwarzana jest w granulat. Dzięki temu, 
zgodnie z ideą upcyklingu, udało się nam nadać drugie życie odpadom zalegającym w naszych 
magazynach. Powstałe w ten sposób doniczki mają doskonałą jakość – są odporne na warunki 
atmosferyczne takie jak mróz czy promieniowanie UV, a cały proces produkcji odbywa się lokalnie,  
w Polsce.

Ekologiczne doniczki

44,98 zł
Doniczka Save 
191942047458 
śr. 29 cm, antracytowa

19,98 zł
Doniczka Save 
191942059253 
śr. 20 cm, biała

29,98  zł
Doniczka Save 
191942047625 
śr. 25 cm, brązowa
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Kosz z trawy morskiej z uszami
5059340327396
śr. 33 cm

148 zł
Kosz z trawy morskiej z uszami
5059340327389    
śr. 39 cm

198 zł

Donica terakota
plaster miodu
5059340327617
śr. 41 cm
5059340327624   
śr. 31 cm 89,98 zł

148 zł

Donica geometryczna
5059340328201    

wys. 40,5 cm, jasnoszara
5059340328195  

wys. 58 cm 398 zł   

178 zł

Zakupy 
przez  telefon

dzwonisz i kupujesz!

Donica Strata 
5059340353715
śr. 32 cm, biała

148 zł

Donica Cube
5059340353678
wym. 30 x 30 cm, szara

168 zł

Doniczka  
Graphit Up 
3086960260026
śr. 40 cm, biała 

138 zł

Donica Durdica
3663602700234
wym. 100 x 39,5 x 43 cm
szara, efekt łupka
dostępna także
3663602700258
wym. 80 x 40 x 40 cm
398 zł  
3663602700241 
wym. 41 x 40 x 40 cm  
228 zł 
 

398 zł

190 191

ogrody 2023 Uprawa ogrody 2023Uprawa



2

1

1

3 4

5

6 7 8

Podane ceny nie zawierają  
cen osłonek.

1  Zielistka 
3663602464112 
don. 12 cm 
19,98 zł

2  Palma Areca 
3663602463832 
don. 24 cm 
148 zł

3  Strelicja Nicolai 
5059340159935 
don. 21 cm 
148 zł

4  Monstera 
5059340127385 
don. 19 cm 
79,98 zł

5  Zamiokulkas 
5036581092207 
don. 17 cm 
59,98 zł

6  Skrzydłokwiat 
3663602464075 
don. 21 cm 
79,98 zł

7  Szeflera 
3663602464037 
don. 13 cm 
24,98 zł

8  Sansevieria 
3663602463993 
don. 14 cm 
44,98 zł

9  Dracena 
3663602463870 
don. 24 cm 
118 zł

10  Cymbidium 
8719194203969 
2 pędy, don. 11 cm 
69,98 zł

12  Storczyk dwupędowy 
3663602464297 
don. 12 cm 
34,98 zł

11  Stefanotis 
8719194204003 
don. 12 cm 
34,98 zł

13  Kalia 
3663602464167 
don. 12 cm 
29,98 zł

9

10

10

11 12

12

13

192 193

ogrody 2023 Uprawa ogrody 2023Uprawa



24,98 zł
Doniczka
5905925087448
śr. 14 cm, biała
5905925087455
śr. 17 cm
 

Terakota paski 
pionowe
5059340327938
śr. 12 cm
 

22,98 zł

Osłonka Etno  
5905925103346
śr. 14 cm
5905925110245
śr. 16 cm 39,98 zł 

19,98 zł

Doniczki wewnętrzne

W szerokiej ofercie sklepów Castorama 
znajdziesz doniczki, które będą pasować  
do każdego stylu wnętrza. Ogranicza Cię tylko 
Twoja wyobraźnia! Kosz z trawy morskiej nada 
aranżacji lekkość i podkreśli jej rustykalny 
charakter, betonowe osłonki to synonim 
nowoczesności, a białe – elegancji. 

Osłonka beton
5905925076374
wym. 11 x 11 cm
wym. 16 x 16 cm  
25,98 zł 

14,98 zł

Osłonka Latina
4006063253946
wym. 17 x 17 cm, biała
 

39,98 zł

Kosz z trawy morskiej 
3663602442493
śr. 24 cm
3663602442486    
śr. 19 cm 39,98 zł

49,98 zł

Stojak na donicę 
stalowy
5059340327952
złoty
 

42,98 zł

Osłonka Bamboo 
5905925105081
śr. 13 cm
biała
5905925105098 
śr. 18 cm 69,98 zł

34,98 zł

Stojak  
drewniany
3663602442356
wym. 12 cm
 

59,98 zł

Stojak z donicą
5059340327976
śr. don. 19 cm, czarny
 

54,98 zł
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Łopatka metalowa 
Magnusson
5059340150819  

14,98 zł

Podłoża

Grunt to dobre podłoże! W ofercie 
sklepów Castorama znajdziesz duży 
wybór produktów przeznaczonych 
do uprawy krzewów, warzyw czy 
kwiatów. Dzięki nim Twoje rośliny 
będą doskonale odżywione, a zawarte 
w podłożach nawozy przyczynią się 
do optymalnego wzrostu i zdrowego 
rozwoju sadzonek. 

1  Kora iglasta Verve 80 l 
5063022070463 
50-120 mm 
59,98 zł

2  Kora iglasta Verve 80 l 
5063022070487 
10-20 mm 
29,98 zł

3  Kora iglasta Verve 80 l 
5063022070456 
15-30 mm 
29,98 zł

4  Kora iglasta Verve 80 l 
5063022070470 
30-60 mm 
29,98 zł

1

2

3 4
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Ziemia  
do trawników 50 l
5059340397245

16,98 zł
Beztorfowe podłoże 
do trawnika Verve 50 l
5063022050304

24,98 zł

Podłoże uniwersalne
beztorfowe Verve 10 l
5063022050236

5,98 zł
Podłoże uniwersalne
Verve 20 l
3663602950738

12,98 zł
Ziemia uniwersalna
50 l
5908305642893

14,98 zł
Ziemia do roślin  
balkonowych Athena 20 l
5901736009273

12,98 zł
Ziemia do roślin  
balkonowych 50 l
5059340397238

16,98 zł

Beztorfowe podłoże  
do pelargonii Verve 50 l
5063022050410

29,98 zł
Podłoże  
do hortensji 20 l
5907735201021

12,98 zł
Beztorfowe  
podłoże do róż  
Verve 50 l
5063022050328

29,98 zł
Ziemia  
do iglaków 50 l
5059340397221

16,98 złSubstrat do warzyw 
Athena 50 l
5901736009150
 

19,98 zł

Agrowłóknina 
3663602891420
wym. 1 x 10 m, 50 g
dostępna także
3663602891444
wym. 3 x 3 m, 50 g
 
 

19,98 zł

Kołki do agrowłókniny 
3663602891550
opak. 30 szt.
 

12,98 zł

Ziemia do siewu 
i pikowania Athena 20 l
5901736009129
 

11,98 zł
Podłoże beztorfowe  
do warzyw Verve 27 l
5063022050298
 

14,98 zł
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Środek ochrony roślin 
Target Amistar 
250 SC 25 ml
5901875002906

29,98 zł
Substral 
kompleksowa 
ochrona 100 ml
5907487102096

34,98 zł
Środek grzybobójczy 
Magnicur Finito 25 ml
5908229369968     

14,98 zł
Środek ochrony roślin 
Magnicur One-Day 
15 ml
5908229360125

24,98 zł

Środek grzybobójczy 
Agrecol Syllit 65 WP 5 g
5902341104261

9,98 zł
Środek grzybobójczy 
Agrecol Proplant 722 
SL 10 ml
5902341104353

14,98 zł
Środek grzybobójczy 
Agrecol Scorpion 
325 SC 50 ml
5902341105176

49,98 zł
Środek grzybobójczy 
Substral Saprol 
kwiaty i rośliny 
ozdobne 25 ml
5907487102072

12,98 zł
Środek grzybobójczy 
Magnicur Gold 2,5 g
5908229364628

24,98 zł

Środki owadobójcze Środki grzybobójcze

W sieci sklepów Castorama znajdziesz wiele środków ochrony roślin przeznaczonych  
dla amatorów ogrodnictwa i upraw działkowych. Są łatwe w użyciu i niezwykle skuteczne. 
Pomogą ci zwalczyć niechcianych gości i zadbają o stan zaatakowanych przez szkodniki 
sadzonek.
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Agrecol Mospilan 
na ćmę 
bukszpanową 2,5 g
5902341105282

14,98 zł
Target Karate 
Zeon 050 CS 5 ml
5901875002807

14,98 zł

Środek owadobójczy 
Deltam 30 ml
5908229369777

29,98 zł
Środek owadobójczy 
Substral Polysect 
005 SL 25 ml
5907487100597

19,98 zł

Agrecol Neemazal 
T/S 3 ml
5902341105312

16,98 zł
Agrecol Pesticol  
3 w 1 75 ml
5902341105305

34,98 zł

Spray na szkodniki 
Spruzit AL 500 ml
5902341105374

30,98 zł

Środek na przędziorki Bros 
Nissorun Strong 250 SC 5 ml
5904517004139     

14,98 zł
Środek ochrony roślin 
Agrecol Ortus 05 SC 
20 ml
5902341103462     

22,98 zł

Środek ochrony 
roślin Sanium 
AL 1 l
3664715027652

34,98 zł

Środek ochrony roślin 
Magnicur Energy 
15 ml
5908229363959

29,98 zł



Ochrona roślin

Substral do trawników 
z odchwaszczaczem 100 dni 5 kg
5904871015062

168 zł
Preparat na chwasty 
Substral Mniszek Ultra 
Hobby AL 750 ml 
5907487101457

29,98 zł

Środek ochrony roślin 
Agrecol Randacol 
Total Natural 1 l
5902341105183

39,98 zł

Środek na chwasty 
Agrecol Starane 
Trawniki 20 ml
5902341101239

29,98 zł

Środek chwastobójczy 
Substral AntyChwast 
250 ml
5907487103291

59,98 zł

Preparat Substral 
Mniszek Ultra 500 ml
5907487102638

49,98 zł

Środek na chwasty 
i mech Effect 24 H 
50 ml
5901875008496

24,98 zł
Środek ochrony roślin 
Agrecol Randacol 
680 EC 150 ml
5902341101857

42,98 zł

Opryskiwacz 
Mercury Super
5904447001369
poj. 1 l

26,98 zł

Opryskiwacz akumulatorowy 
Neptune Super EL
5904447001406
poj. 15 l

1198 zł
Opryskiwacz 
3663602896470
poj. 1,5 l

24,98 zł

Opryskiwacz 
3663602896456
poj. 0,5 l 

9,98 zł

Opryskiwacz  
Venus Super
5904447001338
poj. 1,5 l
 

59,98 zł

Opryskiwacz Xi6
5904447009389
poj. 6 l  

148 zł

Opryskiwacz  
Hozelock
5010646048682
poj. 1,25 l
 

49,98 zł

Opryskiwacz Orion  
5904447001604
poj. 9 l 

208 zł

Wybierając środki ochrony  
do swoich upraw, zwróć uwagę 
na ich skład i wpływ  
na środowisko. Stosuj  
je zawsze według  
wytycznych na etykiecie.

Zamów 
do castomatu

NOWOŚĆ
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Ochrona przed owadami

Preparat odstraszający 
Bros Max Spray na komary 
i kleszcze 90 ml
5904517049543

21,98 zł

Spray na komary 
i kleszcze Bros 
Zielona Moc 90 ml
5904517105584

16,98 zł

Elektrofumigator 
Bros
5904517001763

39,98 zł

Preparat owadobójczy 
Agrecol Bixam Karmnik żel
5902341009221

22,98 zł
Preparat na mrówki 
Mrówkotox 100 g
5902341009160

14,98 zł
Preparat na mrówki 
płynny 500 ml
5902341009214

24,98 zł

Spray 
na mrówki  
i karaluchy 
Bros Zielona 
Moc 300 ml
5904517105683

21,98 zł

Elektrofumigator 
dla dzieci Bros
5904517049376

39,98 zł

Płyn na karaluchy 
i roztocza 500 ml
5902341009146

24,98 zł
Płyn na pająki  
500 ml
5902341008910

24,98 zł

Pułapka na muszki 
owocowe jabłko
5902341009382

22,98 zł
Płytka na owady
5902341009931

19,98 zł

Pułapka na muchy  
Bros Zielona Moc
5904517226159

39,98 zł

Moskitiera drzwiowa  
lamelowa czarna
4052329002735
wym. 100 x 220 cm
możliwość dostosowania 
wymiarów
siatka o drobnych oczkach

49,98 zł
Moskitiera okienna czarna
4052329000113, czarna
4052329000106, biała  
wym. 130 x 150 cm
możliwość dostosowania 
wymiarów
siatka o drobnych oczkach

10,98 zł

Pułapka lepowa 
na karaluchy 2 szt.
5902341009139

14,98 zł
Paralizator  
na owady  
Bros 300 ml
5904517241237

19,98 zł

z magnesem  
do samodzielnego 
montażu

do samodzielnego 
montażuZadbaj o niezakłócony wypoczynek 

na świeżym powietrzu, zaopatrując 
się w środki odstraszające owady. 
W Castoramie znajdziesz produkty, 
które w skuteczny sposób zniechęcą 
do odwiedzin komary, kleszcze  
i innych niemile widzianych gości.

Spray na osy  
Arox 400 ml
5902341008507

24,98 zł

Zamów 
do castomatu
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Nasiona traw
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Trawa tereny zacienione 
Verve 1,25 kg
5059340392486

34,98 zł
Trawa na tereny 
nasłonecznione  
Verve 1,5 kg
5059340392493

39,98 zł

Trawa sportowa 
Verve 1,5 kg
5059340392448

39,98 zł
Trawa Eliza  
0,8 kg
5907466502541

22,98 zł
Trawa Gazon  
1 kg
5907466500011

44,98 zł

Trawa uniwersalna  
samozagęszczająca 
Substral 1 kg
5907487102904

59,98 zł

Trawa regeneracyjna
Najlepsze  
Trawy z Iławy  
0,5 kg
5902042014630

24,98 zł

Trawa  
Renowacja  
0,8 kg
5907466500417

19,98 zł

Trawa renowacyjna 
samozagęszczająca 
Substral 1 kg
5907487102881

59,98 zł
Trawa Renowacja mix 
Najlepsze Trawy z Iławy 5 kg
5907466502473

188 zł
Trawa uniwersalna  
Verve 1,5 kg
5059340392394

39,98 zł
Trawa uniwersalna  
0,8 kg
5907466502640    

14,98 zł

Trawa uniwersalna  
4 kg
5907466502657        

59,98 zł
Trawa sportowa  
Super Sport 4 kg
5907466502596

94,98 zł
Trawa Safari Najlepsze  
Trawy z Iławy 1 kg
5907466502343

39,98 zł

Trawa Sport mix  
Najlepsze Trawy z Iławy 1 kg
5907466502312

39,98 zł

Trawa Garden mix  
Najlepsze Trawy z Iławy 1 kg
5907466502367

39,98 zł
Trawa sportowa 
samozagęszczająca 
Substral 1 kg
5907487102928

59,98 zł



Nawozy do roślin domowych Nawozy do roślin balkonowych

Zamów 
z dostawą
na castorama.pl
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Nawóz do roślin 
kwitnących  
Biohumus 0,75 l
5902341000587

14,98 zł
Nawóz do roślin 
doniczkowych  
Agrecol 0,75 l
5902341003021

14,98 zł

Nawóz do juk,  
dracen i palm  
Biopon 0,3 l
5904517225213

7,98 zł

Nawóz  
do storczyków  
Agrecol 0,35 l
5902341003120

7,98 zł
Nawóz do roślin 
kwitnących  
Biopon 0,5 l
5904517008526

12,98 zł
Nawóz do paproci 
Biopon 0,5 l
5904517008199

12,98 zł

Nawóz do roślin 
zielonych  
Substral 500 ml
5907487103390

16,98 zł

Nawóz rozpuszczalny 
do roślin balkonowych 
Biopon 250 g
5904517008502

19,98 zł
Nawóz do pelargonii 
Biopon 0,5 l
5904517008106

11,98 zł
Nawóz do surfinii  
Biopon 0,5 l
5904517008144

11,98 zł
Nawóz Substral 
Osmocote 2 w 1  
Burza kwiatów 300 g
5907487104311

19,98 zł
Nawóz + humus 
Substral do domu  
i na balkon 1 l
5907487103376

19,98 zł

Nawóz do roślin balkonowych 
Agrecol Mineral żel 0,5 l
5902341005704

22,98 zł

Bionawóz do roślin domowych 
i balkonowych Florovit 1 kg
5900498024074

22,98 zł



Nawozy do ogrodu

Przygotuj się do sezonu i wybierz nawozy organiczne, które poprawią żyzność gleby w Twoim 
ogrodzie oraz zapewnią prawidłowy i zdrowy rozwój uprawianym w nim roślinom. Odżywcze 
minerały oraz materia organiczna dostarczą sadzonkom niezbędnych makro- i mikroelementów. 

Uniwersalny 
nawóz   
ogrodniczy 
Agrecol 350 g
5902341001256

19,98 zł
Nawóz  
uniwersalny  
płynny  
Florovit 1 kg
5900498025477

19,98 zł
Pokrzywa  
stymulator  
wzrostu  
koncentrat 1 l
5901875010130

24,98 zł

Nawóz do kwiatów 
Westland 1 kg
5901688873274

19,98 zł

Nawóz  
uniwersalny  
Biohumus 0,5 l
5902341000730

9,98 zł

Mączka bazaltowa 
Target 3 kg
5901875009509

22,98 zł
Nawóz uniwersalny 
granulat Azofoska 10 kg
5900861421110

108 zł

Nawóz do hortensji 
Westland 1 kg
5901688873885

19,98 zł
Nawóz rozpuszczalny  
do róż Biopon 350 g
5904517008625

19,98 zł

Nawóz do różaneczników 
Florovit 300 g
5900498017052

24,98 zł

Nawóz do róż
Westland 1 kg
5901688873250

19,98 zł
Nawóz barwiący 
Hortensje niebieskie 
Agrecol 0,2 kg
5902341001133

19,98 zł

Nawóz do rododendronów 
Agrecol 0,35 kg
5902341001232

19,98 zł
Nawóz do rododendronów 
i azalii Agrecol 1,2 kg
5902341002109

26,98 zł
Nawóz do hortensji  
100 dni Substral 1 kg
5907487102959

34,98 zł

Nawóz uniwersalny 
Westland 5 kg
5901688875285

52,98 zł
Zamów 
i odbierz
na castorama.pl

Siewnik uniwersalny  
Gardena XL
4078500033190
poj. 18 l 

398 zł
Siewnik ręczny  
do nasion
5059340146171
poj. 3 l 

54,98 zł
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Nawóz do regeneracji 
trawników Agrecol 350 g
5902341001287

19,98 zł
Nawóz do trawnika 
Biopon 1 kg
5904517008762

16,98 zł

Nawóz do trawników 
Substral 100 dni 10 kg
5907487100665

168 zł
Nawóz do trawników 
Antymech Westland 5 kg
5901688875278

52,98 zł
Nawóz do trawników Czysty 
trawnik Westland 2,56 kg
5901688871836

35,98 zł

Nawóz do iglaków i tui 
Target 1 kg
5901875010864

19,98 zł

Nawóz do trawników Zielony  
w 3 dni Westland 2,8 kg
5901688871829

30,98 zł

Nawóz do bukszpanów 
Agrecol 1,2 kg
5902341002666

26,98 zł
Nawóz do traw 
ozdobnych Westland 1 kg
5901688873960

19,98 zł
Koncentrat rozpuszczalny 
do iglaków Biopon 350 g
5904517008540

16,98 zł

Nawóz do iglaków 
Westland 1 kg
5901688873298

19,98 zł
Nawóz do iglaków 
Substral 100 dni 1 kg
5907487100672

34,98 zł
Nawóz przeciwko brązowieniu 
igieł Agrecol 5 kg
5902341002482

74,98 zł
Nawóz przeciwko brązowieniu 
igieł Biopon 2 kg
5904517048713

26,98 zł

NOWOŚĆ
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Nawóz do trawnika  
z mchem Target 1 kg
5901875010901

19,98 zł
Nawóz do trawników
zagęszcza Westland 2,8 kg
5901688871812

30,98 zł

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ



Bęben RollUp L Gardena 
4078500052047
w zestawie wąż śr. 1/2"  
dł. 30 m, zraszacz 
mocowanie ścienne

998 zł

Stojak na wąż
5059340250700
pomieści 30 m węża 1/2"
 

79,98 zł

Jeśli chcesz, by Twój trawnik pięknie się 
prezentował i był zielony przez cały sezon, 
pamiętaj o regularnym nawadnianiu. Wózek 
na wąż sprawi, że stanie się ono przyjemnością. 

Nawadnianie

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

248 zł
Stojak na wąż
Verve
5059340250922
pomieści 25 m węża 1/2" 
 

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

948 zł

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

848 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)  

848 zł

Stojak z wężem 
Hozelock 
5010646047111
w zestawie wąż śr. 1/2"  
dł. 25 m i złączki 

198 zł

Bęben  
kompaktowy 2 w 1 
Hozelock 
5010646042635
w zestawie wąż śr. 1/2"
dł. 25 m, dysza, złączki 
mocowanie ścienne 

298 zł

Wózek na wąż Hozelock
5010646058681
pomieści 90 m węża 1/2" 

248 zł

Bęben samozwijający  
Verve 
5059340250960
w zestawie wąż śr. 1/2"
dł. 25 m, dysza, złączki
mocowanie ścienne 

 

398 zł
Zestaw przyłączeniowy 
do wózka Verve
5059340250885
 

24,98 zł

Wózek na wąż GoodHome
5059340251301
pomieści 50 m węża 1/2"
 

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

448 zł

Wózek z wężem  
Hozelock
5010646058711
w zestawie wąż śr. 1/2"
dł. 40 m, pistolet i złączki 

348 zł
Wózek z wężem CleverRoll M 
Easy Gardena
4078500034531
w zestawie wąż śr. 1/2"  
dł. 20 m i armatura
 

548 zł

lekka 
aluminiowa 
konstrukcja
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Przepływomierz  
Verve
5059340251165
 

69,98 zł

Zraszacz 
kwadratowy Fiskars
6411501510365
pow. nawadniania do 150 m²

 

59,98 zł
Zraszacz wbijany  
Vario Comfort Gardena
4078500194907
pow. nawadniania do 225 m²

 

128 zł

Średni ogród

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

248 zł

Duży ogród

Zraszacz bijakowy 
5059340250717
pow. nawadniania  
do 260 m²

19,98 zł

Zraszacz wahadłowy  
Fiskars
6411501510327
pow. nawadniania do 500 m²

 

148 zł

Zraszacz 
wielofunkcyjny 
wbijany Verve
5059340251226
pow. nawadniania  
do 50 m²

49,98 zł

Zraszacz 
wielofunkcyjny Verve
5059340251233
pow. nawadniania do 72 m²

29,98 zł

Zraszacz 
wahadłowy
5059340250724
pow. nawadniania 
do 125 m²

 

44,98 zł

Mały ogród

Programator  
Aquauno Video2  
Plus
8000625084128

238 zł

Elektryczny sterownik 
nawadniania Verve
5059340251271
możliwość programowania
wodoodporny
 

138 zł
Sterownik  
nawadniania  
podwójny Fiskars
6411501511782
 

198 zł

Zraszacz wahadłowy 
Aquazoom S Gardena 
4078500048071
pow. nawadniania do 150 m²

 

198 zł

Mechaniczny  
sterownik  
nawadniania Verve
5059340251264
 

49,98 zł

Przyłącze  
kranowe  
Verve
5059340251042

14,98 zł

Przyłącze 
kranowe 
podwójne Verve
5059340251059
 

29,98 zł

Sterowanie nawadnianiem
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Dysza  
zraszająca
5059340250687
2-strumieniowa
 

8,98 zł
Pistolet  
prosty
5059340250694
2-strumieniowy
 

14,98 zł

Pistolet zraszający  
Classic Gardena
4078500010511
3-strumieniowy
 

118 zł
Pistolet Fiber 
Comp Fiskars 
6411501512574
5-strumieniowy
 

158 zł

Dysza metalowa  
prosta GoodHome 
5059340251455
2-strumieniowa

19,98 zł
Pistolet metalowy  
prosty GoodHome
5059340251479

39,98 zł

Pistolet zraszający  
Premium Gardena 
4078500024242
2-strumieniowy

148 zł

Pistolet 
zraszający  
prosty Verve
5059340251189
2-strumieniowy
 

24,98 zł

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

29,98 zł

Wąż ogrodowy Hozelock
3506111162417
śr. 1/2”, dł. 25 m

148 zł

Wąż ogrodowy  
Verve
5059340329918
śr. 1/2", dł. 50 m

138 zł

Wąż spiralny  
ze złączkami Verve
5059340250984
śr. 8 mm, dł. 15 m

69,98 zł

Wąż ogrodowy Yoyo Go
8011963769769
śr. 9 mm, dł. 15 m

138 zł

Wąż ogrodowy Fitt Force
8011963782607
śr. 1/2", dł. 20 m

198 zł

Wąż ogrodowy Classic Gardena 
4078500002226
śr. 1/2”, dł. 20 m
 

148 zł

Wąż ogrodowy  
Verve
5059340329895
śr. 1/2”, dł. 15 m
 

49,98 zł

Wąż ogrodowy Q5 Fiskars
6411501511331
śr. 1/2”, dł. 30 m

298 zł
Pistolet  
Jetspray  
Hozelock
5010646062442
3-strumieniowy

44,98 zł

Pistolet wielofunkcyjny Verve
5059340251196
5-strumieniowy
 

34,98 zł

Dysza prosta  
Verve
5059340251172
2-strumieniowa
 

12,98 zł

Pistolet metalowy  
wielofunkcyjny  
GoodHome 
5059340251486
7-strumieniowy

49,98 zł

NOWOŚĆ

Efektywne nawadnianie

Jeśli w swoim ogrodzie uprawiasz rośliny różnych gatunków, postaw na pistolet wielofunkcyjny, 
którego strumień dostosujesz do ich indywidualnych potrzeb. Łatwość i intuicyjność jego obsługi 
sprawią, że dbanie o przydomową roślinność stanie się przyjemnością.
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Pompa powierzchniowa 
5059340250519
moc znamionowa 800 W
max wydajność 3200 l/h
wys. podnoszenia 38 m

348 zł
Zestaw hydroforowy 
MacAllister
5059340250564
moc znamionowa 1100 W
max wydajność 4500 l/h
wys. podnoszenia 45 m

598 zł
Pompa akumulatorowa  
18 V MacAllister
5059340250656
moc znamionowa 70 W
max wydajność 1900 l/h
wys. podnoszenia wody 12 m

398 zł

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

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

128 zł

Pompa spalinowa 
KP-SD50 GTC
5901549968002
moc znamionowa 4,8 kW 
max wydajność 36 000 l/h 
wys. podnoszenia 28 m
 

898 zł
Pompa głębinowa  
4 SKM 100
5907695670653
moc znamionowa 750 W
max wydajność 2400 l/h
wys. podnoszenia 61 m
 

718 zł

Pompa zatapialna do wody
brudnej MacAllister
5059340250380
moc znamionowa 750 W
max wydajność 14 000 l/h
wys. podnoszenia 8 m

248 zł
Pompa do wody  
brudnej 
5900950302405
moc znamionowa 900 W 
max wydajność 17 000 l/h
wys. podnoszenia 9 m

 

318 zł

Pompa ogrodowa Gardena
4078500049733 
moc znamionowa 600 W 
max wydajność 3000 l/h
wys. podnoszenia 35 m

 

418 zł

69,98 zł
Podstawa  
zbiornika 
8006417004664
 

248 zł
Zbiornik  
na deszczówkę  
Woodcan
5905197295596
poj. 265 l, brązowy  

348 zł
Zbiornik  
na deszczówkę  
Aquacan
5905197199559
poj. 210 l 

648 zł
Zbiornik  
na deszczówkę 
Tower Stone
5905197378671
poj. 500 l

79,98 zł
Zestaw rynnowy  
Ican set 
5905197956466

59,98 zł
Filtr wewnętrzny  
do rynny 
5905197369327

9,98 zł
Kran do zbiorników  
ITAP2 
5905197368801

6,98 zł
Preparat do wody 
deszczowej 
5902837822839
poj. 30 g

Pompa zatapialna  
Furiatka
5903111344344
moc znamionowa 1500 W
max wydajność 24 000 l/h
wys. podnoszenia 18 m

 

698 zł
Zbiornik 
na deszczówkę
8006417011211
poj. 200 l   

99,98 zł

748 zł
Zbiornik  
na deszczówkę  
Tubo
5905197380063 
poj. 320 l
grys granitowy

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

218 219

ogrody 2023 Uprawa ogrody 2023Uprawa



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

328 zł

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

678 zł

Zbiornik na deszczówkę  
BioClean 1000 l
5901095522406 
dostępne także:
Zbiornik na deszczówkę
AQ 3000 l
5901095524295  
3448 zł 

1598 zł

1 4
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8

8

+

+

+
+

+

+

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

328 zł

Zbiornik na deszczówkę
5000 l
5901095524943

5398 zł

Rura PCV 110/3,2/2000 mm
5905485413466 
dostępne takę wym.
5905485413459 110/3,2/1000 
22,98 zł
5905485413473 110/3,2/3000 
54,98 zł
5905485401012 110/3,2/500 
20,48 zł

32,98 zł

1  Filtr do wody 
deszczowej  
D400 AQ 
5901095524837 
278 zł

2  Nadbudowa  
D400 H200 AQ 
5901095524844 
148 zł

3  Zbiornik  
na deszczówkę  
BioClean 2500 l 
5901095522413 
2598 zł

4  Nadbudowa  
na zbiornik  
440 x 200 mm 
5901095522437 
148 zł

5  Studzienka  
rozdzielająca  
D300 AQR 
5901095524806 
218 zł

6  Nadbudowa  
D300 H150 AQ 
5901095524820 
64,98 zł

7  Tunel rozsączający  
150 l  
5901095522550 
128 zł

8  Dekiel do tunelu  
rozsączającego 150 l  
5901095522567 
59,98 zł

Kup na raty(1)

RRSO 0%

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 255.

Woda jest jednym z najcenniejszych surowców. Coraz częściej 
słyszymy 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

Oszczędzaj wodę!

Produkty do retencji  
i zagospodarowania wody deszczowej
Gospodarując deszczówką, nie tylko oszczędzasz pieniądze, ale też działasz na korzyść 
środowiska naturalnego. Sprawdź, jak robić to w efektywny sposób.
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Pielęgnacja



Nożyce do żywopłotu
5059340150772  
dł. ostrza 20 cm 

39,98 zł

Sekator  
teleskopowy 
Magnusson
5059340150703
śr. cięcia do 40 mm 

74,98 zł

Siekiera  
rozłupująca  
XL-X25 Fiskars
6411501224835
 

318 zł

Stojak do cięcia  
drewna Magnusson
5059340086491
max. obciążenie 130 kg
3 ustawienia wysokości 

128 zł

Piła ręczna  
duża  
Magnusson
5059340086309
gł. cięcia  
do 160 mm

39,98 zł

Toporek Vorel 600 g
5906083330650
 

39,98 zł

Sekator ręczny  
Bypass Magnusson
5059340086187
śr. cięcia do 19 mm  

34,98 zł
Sekator nożycowy  
jednoręczny  
Magnusson
5059340086194
śr. cięcia do 19 mm  

39,98 zł

Teleskopowe nożyce  
do żywopłotu   
Magnusson
5059340150697
dł. ostrza 20 cm 

74,98 zł

Sekator nożycowy  
SingleStep Fiskars
6411501112606
śr. cięcia do 22 mm 

59,98 zł

Nożyce do żywopłotu 
PowerGear HS72  
Fiskars
6411501147905
dł. ostrza 23 cm

218 zł

Toporek  
Magnusson 450 g
5059340086415
drewniany trzonek  

49,98 zł

Narzędzia ręczne

Sekator nożyczki  
Magnusson
5059340086262
śr. cięcia do 4 mm  

19,98 zł

Nożyce do żywopłotu 
Greenmill
5904842013158
dł. ostrza 23 cm 

59,98 zł

Sekator nożycowy  
z przekładnią  
Magnusson
5059340086361  
śr. cięcia do 50 mm

148 zł
Sekator dźwigniowy 
nożycowy PowerGearXL 
Fiskars
6411501124906
śr. cięcia do 55 mm  

348 zł
Sekator  
Magnusson
5059340150666
śr. cięcia do 40 mm

49,98 zł

Toporek  
Magnusson 600 g
5059340086446
trzonek z włókna szklanego 
antypoślizgowy uchwyt
 

89,98 zł

Piła ręczna  
Magnusson
5059340086323
dł. listwy tnącej 330 mm 

49,98 zł
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Ostrzałka
diamentowa  
Magnusson 
5059340086477

49,98 zł



Szpadel prosty  
Magnusson
5059340086668
 

89,98 zł
Szpadel prosty  
Solid Fiskars
6411501314031
stal hartowana 

79,98 zł
Szpadel prosty Flo
5906083358036
trzonek drewniany  

24,98 zł
Szpadel  
drenarski 
Magnusson
5059340086637 

99,98 zł
Szpadel ostry T-rex 
5902062038265
trzonek włókno 
szklane 

128 zł

Łopata piaskowa
5903755123732
trzon metalowy 
powlekany 

79,98 zł

Motyczka z grabkami 
Magnusson
5059340150833

14,98 zł
Widełki  
Magnusson
5059340150826

14,98 zł
Grabki  
Magnusson
5059340150857

14,98 zł
Łopatka metalowa 
Magnusson
5059340150802  

14,98 zł

Szpadel do brzegów  
trawnika Magnusson
5059340086705
trzonek drewniany 

69,98 zł

Nóż uniwersalny 
K40 Fiskars
6411502870628
stal nierdzewna 

49,98 zł

Świder metalowy 
Verve
3663602938941
 

79,98 zł

Wieszak 
na narzędzia 
5905620030930
 

34,98 zł

Narzędzia ręczne

Grabie, łopatki czy motyczki to przydatne narzędzia, które zawsze warto mieć pod ręką podczas 
prac w ogrodzie. Przy ich zakupie dobrze wyposażyć się również w wieszak na narzędzia, który 
pomoże je uporządkować i utrzymać ład w domku narzędziowym.  

Grabie do liści 
Magnusson
5059340086903
26 zębów 

99,98 zł

Grabie metalowe 
Magnusson
5059340086934
17 zębów  

99,98 zł

Widły Magnusson
5059340086576 
 

118 zł
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Pilarka spalinowa Erbauer 
5059340255941
moc znamionowa 1,94 kW
poj. silnika 45,4 cm3

dł. prowadnicy 45 cm 

998 zł
Pilarka spalinowa Erbauer 
5059340255897
moc znamionowa 1,85 kW
poj. silnika 41,4  cm3

dł. prowadnicy 40 cm 

898 zł

Pilarka elektryczna NAC
5900607539710
moc znamionowa 2000 W 
dł. prowadnicy 40 cm 

348 zł
Pilarka elektryczna
3663602627418
moc znamionowa 1800 W
dł. prowadnicy 35 cm 

298 zł

Nożyce akumulatorowe 
na wysięgniku Erbauer
3663602418252
napięcie 18 V
dł. ostrza 45 cm
głowica z regulacją  
w zakresie 90 stopni  
idealna do przycinania  
wysokich żywopłotów  
akumulator i ładowarka  
nie wchodzą  
w skład zestawu 

798 zł

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

298 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 

648 zł

Nożyce akumulatorowe  
do trawy i krzewów 
5906083795008
napięcie 3,6 V
dł. ostrza 11 cm

128 zł

Pilarka spalinowa Erbauer 
5059340255996
moc znamionowa 2,2 kW
poj. silnika 50,9 cm3

dł. prowadnicy 50 cm 

1298 zł

Nożyce Pilarki

Nożyce spalinowe  
do żywopłotu
5059340124377 
moc znamionowa 750 W
poj. silnika 26 cm3

dł. ostrza 55 cm

 

548 zł
Nożyce akumulatorowe  
do żywopłotu Universal  
HedgeCut Bosch
4059952558769
napięcie 18 V
dł. ostrza 55 cm 

798 zł

Z narzędziami dostępnymi w Castoramie szybko 
zaprowadzisz porządek w ogrodzie lub na działce. Nożyce 
elektryczne i akumulatorowe są intuicyjne w obsłudze  
oraz pozwalają zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Funkcjonalna pilarka to narzędzie niezbędne w domowym 
gospodarstwie oraz fachowym warsztacie. Doskonale 
posłuży do cięcia drewna, ścinania drzew i gałęzi.

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

348 zł

Nożyce elektryczne  
MacAllister
5059340240121
moc znamionowa 600 W 
dł. ostrza 60 cm 

298 zł

Minipilarka akumulatorowa 
MacAllister
5059340487878
napięcie 18 V
dł. prowadnicy 15 cm
 

548 zł

Pilarka spalinowa Erbauer 
5059340255811
moc znamionowa 1 kW 
poj. silnika 28,5 cm3

dł. prowadnicy 30 cm 

798 zł

Minipilarka akumulatorowa 
WORX
6943475867973
napięcie 20 V
dł. prowadnicy 12 cm  

698 zł

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

528 zł

Nożyce akumulatorowe  
do trawy Bosch
3165140630689
napięcie 3,6 V
dł. ostrza 12 cm 

398 zł
Nożyce elektryczne
5059340240107
moc znamionowa 450 W 
dł. ostrza 46 cm 

148 zł

Pilarka akumulatorowa MacAllister
5059340370231
napięcie 18 V 
dł. prowadnicy 25 cm 

798 zł
Pilarka elektryczna MacAllister
3663602627494
moc znamionowa 2400 W 
dł. prowadnicy 45 cm 

448 zł
Pilarka sadownicza spalinowa
5059340256504
moc znamionowa 0,7 kW
poj. silnika 25,4 cm3 
dł. prowadnicy 30 cm 

498 zł
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Glebogryzarka spalinowa MacAllister
5059340256290
moc znamionowa  
3,75 kW
szer. robocza 80 cm 

2398 zł

Zamiatarka spalinowa  
z napędem NAC
5902490782495
moc znamionowa 4,1 kW
poj. silnika 196 cm3

szer. robocza  
80 cm 

3998 zł

Urządzenie 5 w 1 
MacAllister
5059340256054
w zestawie nożyce 
do żywopłotu, 
podkaszarka, kosa 
i przedłużenie trzonka

898 zł

Wiertnica  
spalinowa NAC
5902067851678
poj. silnika 52 cm3 
moc znamionowa 
2,2 kW

1198 zł

Glebogryzarka  
elektryczna 
3663602627265
moc znamionowa  
800 W
szer. robocza  
28 cm 

398 zł

Z wielofunkcyjnym urządzeniem MacAllister 5 w 1 prace  

w ogrodzie pójdą sprawnie jak nigdy dotąd, a w domku 

narzędziowym wreszcie zapanuje porządek. To niezawodny 

sprzęt, który pełni rolę nożyc do żywopłotu, pilarki, podkaszarki 

oraz kosy. W zestawie znajdziesz też przedłużenie trzonka,  

które ułatwi Ci dostęp do trudno dostępnych miejsc.

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

598 zł

Glebogryzarka spalinowa MacAllister
5059340256276
silnik Briggs & Stratton 626 EXI
poj, silnika 150 cm3

moc znamionowa 3,2 kW 
szer. robocza 60 cm

1998 zł

Glebogryzarka 
spalinowa 
5059340256146
poj. silnika 123 cm3

moc znamionowa 2,2 kW
szer. robocza 40 cm
 

1098 zł Zamiatarka S4Twin 
Karcher
4054278247939
szer. robocza  
68 cm

798 zł

Maszyny ogrodnicze Praktycznie do wszystkiego 

nożyce do 
żywopłotu

pilarka

przedłużka 

kosa

silnik

podkaszarka

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
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Kosa spalinowa 
BP520 NAC
5902067851517
moc znamionowa 
2,22 kW
poj. silnika 52 cm3

szer. robocza  
25,5/41 cm 

648 zł
Kosa spalinowa  
Erbauer  
5059340256481
moc znamionowa 
1,72 kW
poj. silnika 41,2 cm3

szer. robocza  
25,5/43 cm
 

1298 zł

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

1098 zł

Kosa spalinowa MacAllister
5059340124261
moc znamionowa 1,4 kW
poj. silnika 52 cm3

szer. robocza 25 cm 

698 zł

Kosa  
akumulatorowa  
Erbauer
3663602418238
napięcie 18 V
szer. robocza  
23/30 cm  

998 zł

Podkaszarka akumulatorowa  
Erbauer
3663602418245
napięcie 18 V
szer. robocza 30 cm   
akumulator i ładowarka
nie wchodzą w skład zestawu 
w zestawie uchwyt w kształcie  
litery „D” ułatwiający obsługę
 

598 zł

Podkaszarki Kosy

Kosa elektryczna  
MacAllister
5059340239941
moc znamionowa 
1000 W
szer. robocza  
25/42 cm 

398 zł

Podkaszarka posłuży 
do wykaszania wysokiej 
trawy lub mocno 
zachwaszczonych, 
trudno dostępnych 
miejsc na Twojej 
posesji. Poradzi sobie 
wszędzie tam, gdzie 
nie dotrze tradycyjna 
kosiarka, np. przy 
płocie, krawężnikach,  
a także pod roślinami 
ogrodowymi. 

Podkaszarka  
akumulatorowa 
5059340240053
napięcie 18 V
szer. robocza 23 cm  

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

99,98 zł
Podkaszarka 
elektryczna Bosch
3165140961769
moc znamionowa 
280 W
szer. robocza 26 cm 

198 złPodkaszarka  
elektryczna MacAllister 
5059340239996
moc znamionowa 350 W
szer. robocza 25 cm 

148 zł
Kosa spalinowa 
BP427CA-T NAC
5907510483512
moc znamionowa 
1,25 kW
poj. silnika 42,7 cm3

szer. robocza  
25,5/42 cm 

548 zł

Kup na raty(1)

RRSO 0%

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 255.
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Porada Dominika
 Dzięki funkcji LogiCut kosiarka Indego kosi trawnik  

równoległymi pasami. Efektem jest równo przystrzyżony  

trawnik i krótszy czas pracy, który w mniejszym stopniu  

obciąża akumulator.

 

Roboty koszące to wygodna alternatywa dla tradycyjnych kosiarek. Są ciche, estetyczne 
i niewielkich rozmiarów. Dzięki systemowi zdalnego sterowania obsłużysz je bez 
konieczności wstawania z leżaka. To się nazywa nowy wymiar wygody!  

Rozbuduj swojego Landroida

Kosiarka samojezdna  
Worx M 500 20 V
6924328319986
wys. koszenia 3-6 cm
szer. koszenia 18 cm 
preferowana pow. koszenia do 500 m2  
sterowanie za pomocą aplikacji

3998 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

6998 zł

możliwość mycia  
za pomocą węża 
ogrodowego

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

4998 zł

598 zł
System antykolizyjny 
6924328322641

Unikanie przeszkód
Za pomocą czujników
ultradźwiękowych Landroidy
omijają przeszkody bez
konieczności ich oznaczania
drutem.

798 zł
Lokalizator z kartą SIM 
6924328322665

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

498 zł
Wzmacniacz Wi-Fi  
6924328328681

Pozostań w kontakcie
Generuje stałe i silne połączenie
robota z siecią Wi-Fi. Zapewnia
bieżącą aktualizację.

398 zł

Pierścieniowe  
obszary ogrodzenia
Idealne do urządzeń sezonowych
lub nowego kwietnika bez
konieczności dobierania drutu
granicznego.

Wirtualne ogrodzenie 
6924328322672

Kosiarki samojezdne

Kosiarka samojezdna  
Bosch Indego M+500
4059952511962
możliwe sterowanie z pozycji telefonu/tabletu
silnik bezszczotkowy, pow. koszenia do 500 m²
3 stopnie regulacji wysokości koszenia

4698 zł

Kosiarka samojezdna Bosch Indego M+700
4059952566931 
system LogiCut umożliwia 40% szybsze koszenie trawnika 
silnik bezszczotkowy, pow. koszenia do 700 m²
3 stopnie regulacji wysokości koszenia

4998 złKosiarka samojezdna  
Worx Vision M6*
6925387185727
preferowana pow.  
koszenia do 600 m2

sterowanie przez aplikację 
Wi-Fi
zawiera stację ładowania
łatwa instalacja bez  
drutu granicznego
 

7998 zł
Kosiarka samojezdna  
Worx Vision M1*
6925387185826
preferowana pow.  
koszenia do 1600 m² 
sterowanie przez aplikację 
Wi-Fi 
zawiera stację ładowania 
łatwa instalacja bez  
drutu granicznego 
 

9998 zł

*Produkt dostępny w sprzedaży od kwietnia 2023 roku
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Wyrzynarka 18 V  
bez akumulatora
5063022034137
napięcie 18 V  
2 x brzeszczot do 
drewna, brzeszczot 
do metalu

198 zł

Akumulator
5059340239163
napięcie 18 V
pojemność 5.0 Ah

198 zł

Ładowarka 
5059340239910

99,98 zł

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

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

478 zł

Szlifierka 
mimośrodowa 18 V  
bez akumulatora 
3663602799269
napięcie 18 V
7000-11000 obr./min
śr. tarczy 125 mm

398 zł
Ładowarka szybka  
18 V 
3663602799221
napięcie 18 V
możliwość montażu  
na ścianie

248 zł

Jeden akumulator do wielu narzędzi! 

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

898 zł

Minipilarka 
5059340487878
napięcie 18 V
dł. prowadnicy 15 cm

548 zł

Podkaszarka 
5059340240060
napięcie 18 V
szer. robocza 25 cm

398 zł

Akumulator 
3663602799245
napięcie 18 V
pojemność 4.0 Ah

298 zł

lata

g

waranc
ji

Szlifierka oscylacyjna  
Delta 18 V  
bez akumulatora
5063022034229 
napięcie 18 V  
przyłącze odciągu  
pyłu

148 zł
Wkrętarka udarowa 18 V  
bez akumulatora
5063022034182
napięcie 18V  
śr. wiercenia  
w betonie/drewnie/stali 
13 mm/30 mm/10 mm  
maks. moment obrotowy 35 Nm

148 zł

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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Nożyce do żywopłotu  
bez akumulatora
3663602935100 
napięcie 18 V 
dł. ostrza 55 cm
 

498 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 

1898 zł
Kosa
3663602418238
napięcie 18 V, w zestawie tarcza 
tnąca o śr. 23 cm i żyłka
akumulator i ładowarka  
nie wchodzą
w skład zestawu

998 zł 



Dmuchawa*
5035048728048
napięcie 18 V
silnik bezszczotkowy

798 zł
Akumulator XR
5035048466933
napięcie 18 V
pojemność  
5.0 Ah

398 zł

Akumulator
6924328313359
napięcie 20 V
pojemność 6.0 Ah

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

2998 zł

Nożyce do żywopłotu*
6924328306580
napięcie 30 V
dł. ostrza 61 cm

398 zł

Akumulator BL1850B
088381475730
napięcie 18 V
pojemność  
5.0 Ah

548 zł
Podkaszarka* 
88381675451
napięcie 18 V
szer. robocza 
26 cm

498 zł
Kosiarka LXT* 
0088381757904
napięcie 18 V
szer. koszenia 33 cm
poj. kosza 30 l

1248 zł

Nożyce  
do żywopłotu  
i trawy*
88381738903
napięcie 18 V

398 zł

*Akumulator i ładowarka nie wchodzą w skład zestawu.

Podkaszarka*
6924328306535
napięcie 20 V
szer. robocza 30 cm

298 zł

Wiertarkowkrętarka 
udarowa 18 V DCD709N-XJ
5035048737552
napięcie 18 V  
maks. moment  
obrotowy 65 Nm  

418 zł

Wiertarkowkrętarka  
DDF485Z 2-biegowa 
88381866316
napięcie 18 V  
maks. moment  
obrotowy 50 Nm  

448 zł

Ładowarka 
5035048562277

398 zł

Ładowarka 
88381373562

348 zł

Ładowarka 
6924328326052

168 zł

Jeden akumulator do wielu narzędzi! 
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Piła łańcuchowa* 
5035048667569
napięcie 18 V
dł. prowadnicy 30 cm

998 zł

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

2098 zł
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Kosiarka akumulatorowa 
MacAllister
5059340240411
napięcie 18 V
szer. koszenia 34 cm
poj. kosza 35 l 

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

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

1298 zł

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

2998 zł
Kosiarka akumulatorowa  
z napędem Erbauer
5036581058555
napięcie 36 V (2 x 18 V)
szer. koszenia 46 cm
poj. kosza 50 l 

2498 zł
Kosiarka elektryczna Bosch
3165140557436
moc znamionowa 1200 W
szer. koszenia 32 cm
poj. kosza 31 l

448 zł

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

348 zł
Kosiarka elektryczna 
5059340240305
moc znamionowa 1000 W
szer. koszenia 32 cm
poj. kosza 27 l 

228 zł

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

1098 zł
Kosiarka elektryczna 
MacAllister
5059340240343
moc znamionowa 1800 W
szer. koszenia 41 cm
poj. kosza 50 l 

798 zł

Kosiarka elektryczna MacAllister
5063022073600
moc znamionowa 1300 W
szer. koszenia 34 cm
poj. kosza 35 l 

428 zł

Kosiarki elektryczne

Największą zaletą kosiarek elektrycznych jest przystępna cena. 
Doskonale poradzą sobie ze skoszeniem trawnika o powierzchni 
do 500 m2. Należy pamiętać, że ogranicza je kabel zasilający 
i przy większym metrażu wygodniej rozważyć zakup kosiarki 
bezprzewodowej lub traktorka.  

Kosiarki akumulatorowe

Są ciche, nie emitują szkodliwych spalin, a dodatkowo nie wymagają 
stałego połączenia ze źródłem zasilania. To wygodny i ekologiczny 
wybór nie tylko na duże posesje czy działki. Odrobinę wyższą cenę 
zdecydowanie rekompensuje komfort koszenia.     

1898 zł
Kosiarka akumulatorowa  
Erbauer 
3663602418627
napięcie 36 V (2 x 18 V)
szer. koszenia 46 cm
poj. kosza 50 l
składany uchwyt ułatwiający 
przechowywanie 

zawiera  
4 akumulatory  

i ładowarkę 

automatyczne 
dostosowanie mocy 

do wysokości  
koszonej trawy

Kup na raty(1)

RRSO 0%

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 255.



Kosiarka spalinowa 
z napędem NAC
5902490742321
silnik Loncin LC1P65FE-3
poj. silnika 123 cm3

moc znamionowa 1,8 kW
szer. koszenia 42 cm
poj. kosza 45 l

1148 zł

Kosiarka spalinowa  
z napędem MacAllister
5059340124506
silnik Briggs & Stratton 550E
poj. silnika 140 cm3

moc znamionowa 2,1 kW
szer. koszenia 45 cm
poj. kosza 60 l
 

1398 zł

Kosiarka spalinowa  
z napędem NAC
5902490742338
silnik Loncin LC1P65FE-2
poj. silnika 166 cm3

moc znamionowa 2,75 kW
szer. koszenia 51 cm
poj. kosza 75 l

1598 zł

Kosiarka spalinowa NAC
5902490742314
silnik Loncin LC1P65FE-3
poj. silnika 123 cm3

moc znamionowa 1,8 kW
szer. koszenia 42 cm
poj. kosza 45 l

1048 zł

Kosiarka spalinowa NAC
5902490743854
silnik Rato RV125-S
poj. silnika 127 cm3

moc znamionowa 1,9 kW
szer. koszenia 42 cm
poj. kosza 45 l 

998 zł

Kosiarki spalinowe

Kosiarka spalinowa jest efektywniejsza na zróżnicowanym 
terenie oraz przy koszeniu wysokich traw, a do tego nie 
ogranicza jej długość kabla zasilającego. Jest natomiast 
cięższa i głośniejsza w porównaniu do kosiarki elektrycznej.

Kosiarka spalinowa  
MacAllister
5059340124537
silnik Briggs & Stratton 300E
poj. silnika 125 cm3

moc znamionowa 1,7 kW
szer. koszenia 40 cm
poj. kosza 50 l 

998 zł

Kosiarka spalinowa 
z napędem MacAllister
5059340124513
silnik Briggs & Stratton 300E
poj. silnika 125 cm3

moc znamionowa 1,7 kW
szer. koszenia 41 cm
poj. kosza 50 l 

1148 zł

Kosiarka spalinowa 
5059340359427
poj. silnika 123 cm3

moc znamionowa 2 kW
szer. koszenia 40 cm
poj. kosza 45 l 

748 zł
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1998 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 

Kosiarka spalinowa z napędem  
Nax
5902490749993
silnik Briggs & Stratton 875
moc znamionowa 3,23 kW
poj. silnika 190 cm3

szer. koszenia 56 cm
poj. kosza 75 l 

2998 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 

2298 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 

1798 zł

Kosiarka spalinowa z napędem Erbauer
5059340261799
silnik Honda GCV200
moc znamionowa 4,2 kW 
poj. silnika 201 cm3

szer. koszenia 51 cm
poj. kosza 65 l 

2598 zł 

1898 zł
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 

244 245
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Traktor MTF 98 HB
8008984862654
silnik Briggs & Stratton 4165, poj. silnika 500 cm3  

moc znamionowa 8,6 kW
max obszar roboczy do 4500 m²
szer. koszenia 98 cm
wys. koszenia 7 stopni regulacji od 2,5 do 8 cm
przekładnia hydrostatyczna 

12498 zł

Traktor MTF 98M SD ST 350 
8008984856707
silnik Mountfield ST 350, poj. silnika 352 cm3

moc znamionowa 6,5 kW
max obszar roboczy do 4500 m2, szer. koszenia 98 cm
wys. koszenia 7 stopni regulacji od 2,5 do 8 cm
oświetlenie przednie podwójne
przekładnia mechaniczna (5+1)

7498 zł

Traktor Mountfield Twin 2240H z koszem
8008984851856
silnik ST 600, poj. silnika 586 cm3 

moc znamionowa 10,8 kW
szer. koszenia 102 cm
wys. koszenia 7 stopni regulacji  
od 2,5 do 8 cm, poj. kosza 320 l 
przekładnia hydrostatyczna

17498 zł

Traktor MTF 84M
8008984856691
silnik Mountfield ST 350, poj. silnika 352 cm3  

moc znamionowa 5,8 kW
max obszar roboczy 3000 m2, szer. koszenia 84 cm 
wys. koszenia 7 stopni regulacji od 2,5 do 8 cm 
poj. kosza 200 l, przekładnia mechaniczna (5+1)

8998 zł

NOWOŚĆ

Traktorki koszące
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Porada Dominika
Jak zwiększyć funkcjonalność traktorka? Szukaj modelu,  

do którego z łatwością dokupisz akcesoria przydatne podczas 

innych zadań w Twoim ogrodzie, jak akcesoria do odśnieżania, 

grabienia liści czy innych ogrodowych zadań. 

Traktor MTF 98H - ST 450 
8008984861657
silnik Mountfield ST 450, poj. silnika 432 cm3

moc znamionowa 7,2 kW
max obszar roboczy do 4500 m2, szer. koszenia 98 cm
wys. koszenia 7 stopni regulacji od 2,5 do 8 cm
poj. kosza 240 l, przekładnia hydrostatyczna 

11998 zł

(1) Szczegóły propozycji kredytowej na stronie 255.

Kup na raty(1)

RRSO 0%



 Myjka ciśnieniowa  
Erbauer
5063022018908
pistolet, lanca
2 końcówki
spryskiwacz 
wysokociśnieniowy
 

1498 zł

Myjki ciśnieniowe

Nazwa produktu
Materiał 

wykonania pompy
Typ silnika

Moc  
znamionowa

Max
ciśnienie

Natężenie
przepływu

Długość
węża

1. Myjka ciśnieniowa Erbauer aluminiowa bezszczotkowy 2400 W 160 barów 520 l/godz. 10 m

2. Myjka ciśnieniowa Performance Power aluminiowa szczotkowy 1300 W 100 barów 390 l/godz. 3 m

3. Myjka ciśnieniowa Performance Power aluminiowa szczotkowy 1800 W 140 barów 432 l/godz. 6 m

4. Myjka ciśnieniowa MacAllister aluminiowa szczotkowy 2200 W 150 barów 500 l/godz. 10 m

5. Myjka ciśnieniowa MacAllister aluminiowa szczotkowy 2100 W 140 barów 450 l/godz. 9 m

6. Myjka ciśnieniowa Kärcher K2 EU kompozytowa szczotkowy 1400 W 110 barów 360 l/godz. 3 m

7. Myjka ciśnieniowa Kärcher K3 kompozytowa szczotkowy 1600 W 120 barów 380 l/godz. 6 m

8. Myjka ciśnieniowa Kärcher K5 Indukcja aluminiowa indukcyjny 2100 W 145 barów 500 l/godz. 8 m

9. Myjka ciśnieniowa Kärcher K7 Full Control aluminiowa indukcyjny 3000 W 180 barów 600 l/godz. 10 m

10. Myjka ciśnieniowa Kärcher K7 Premium aluminiowa indukcyjny 3000 W 180 barów 600 l/godz. 10 m

 Myjka ciśnieniowa  
Performance Power 
5059340124155
dysza vario, dysza rotacyjna
 

248 zł
2
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1

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

398 zł
3 Myjka ciśnieniowa  

MacAllister 
5059340104102 
pistolet natryskowy, dysza regulowana 
dysza obrotowa 
spryskiwacz wysokociśnieniowy 
wąż wysokociśnieniowy 
szczotka stała, szczotka patio 

698 zł
4

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

5

338 zł
Myjka ciśnieniowa  
Kärcher K2 EU 
4054278629889 
dysza rotacyjna  
pistolet spryskujący 
wąż wysokociśnieniowy 

6

598 zł
Myjka ciśnieniowa  
Kärcher K3  
4054278897332 
dysza rotacyjna 
dysza vario power 
pistolet spryskujący 
wąż wysokociśnieniowy

7

998 zł
Myjka ciśnieniowa 
Kärcher K5 Indukcja 
4039784973480 
lanca vario 
dysza rotacyjna

8

1998 zł
 Myjka ciśnieniowa  
Kärcher K7 Full Control 
4054278138381 
lanca multi jet 3 w 1  
pistolet spryskujący 
wąż wysokociśnieniowy

9

2798 zł
Myjka ciśnieniowa  
Kärcher K7 Premium  
Smart Control 
4054278605135 
lanca multi jet 3 w 1 
pistolet 
wąż wysokociśnieniowy

10

NOWOŚĆ



Magazynowanie

Seria Rand pozwoli Ci stworzyć w Twoim garażu lub piwnicy 
idealną przestrzeń do przechowywania. Szafa, regały czy stół 
narzędziowy idealnie do siebie pasują, tworząc estetyczną całość, 
którą dopasujesz do dostępnego miejsca.  
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Zestaw haczyków Rand
5059340214832
w zestawie 6 haczyków 

21,98 zł
Zestaw haków i szyn Rand
5059340215082
w zestawie 2 szyny i 6 haków

158 zł

 Szafa metalowa Rand
5059340214887
wym. 180 x 80 x 40 cm

648 zł

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

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

118 zł

Regał-stół  
warsztatowy Rand

5059340214924
wym. 90 x 97 x 40 cm

obciążenie 250 kg/półka

99,98 zł

lat

g
w

a
rancji na r

e
g

a
ły

Zestaw Kontor
3663602763574
5 szuflad
wym. 38 x 30 x 105 cm 
dostępne inne  
elementy serii

158 zł



252 253

ogrody 2023 Garaż ogrody 2023Garaż

Pojemnik 
Ando 20,5 l 
5059340373256
niebieski, szary lub zielony
dostępne także 
pojemności 28 l i 54 l

19,98 zł

Pojemnik zewnętrzny 
Skyda 135 l 
3663602763505
max obciążenie 60 kg

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

268 zł

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

54,98 zł

wykonany w 100%   
z plastiku z recyklingu

Uchwyt prosty  
podwójny Typ-27
5906711270853

14,48 złStojak na koła
5907439179435 

89,98 zł

Stojak na rower  
3-miejscowy
5901912899377

178 zł

1 2 3 4

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

69,98 zł

Przedłużacz ogrodowy  
OMY Elgotech
5902694551200
dł. 20 m, 2 x 1 mm² 
dostępny także o dł. 40 m
5902694551408 94,98 zł

49,98 zł

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

228 zł

Półka sufitowa  
5063022032072
wym. 96,1 x 61,1 x 68,3 cm
obciążenie 100 kg/półka

368 zł
Półka ścienna  
5063022032089
wym. 96,8 x 40 x 41,2 cm

348 zł

1  Regał plastikowy 
5063022089243 
wym. 130 x 61 x 31 cm 
obciążenie 25 kg/półka 
89,98 zł

2  Regał plastikowy 
5063022089267 
wym. 185 x 92 x 46 cm 
obciążenie 60 kg/półka 
228 zł 
dostępne inne wymiary

3  Szafa plastikowa wysoka  
3663602991588
wym. 173 x 68 x 39 cm
3 półki, obciążenie 15 kg/półka 
298 zł

4  Szafa wysoka Links  
3663602991595
wym. 182 x 65 x 45 cm
4 półki
obciążenie 25 kg/półka 
388 zł

lat

g

waranc
ji

lat

g

waranc
ji

możliwość 
przechowywania

żywności

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

59,98 zł

lat

g

waranc
ji

regulowany  
zakres  
73-104,5 cm

haczyki  
w zestawie



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

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.

Transport
na telefon

Zamów 
i odbierz

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. 

Traficargo

Zakupy od ręki

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.

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

Zamów 
z dostawą

Zakupy
online

Wszystko na raty
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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 12.12.2022 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. Castorama Polska Sp. z o.o. występujący w roli pośrednika  
kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i usług, udostępnia niezbędne dokumenty i udziela wyjaśnień.

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

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.

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. 

Codziennie podejmujemy ważne decyzje  
– kiedy zobaczysz logo FSC®, możesz dokonać 
wyboru, który przyczyni się do ochrony 
światowych lasów. 

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. 

W Castoramie oferujemy produkty, które 
zawierają drewno i papier certyfikowany 
w systemach certyfikacji wyznaczających 
standardy zrównoważonego zarządzania 
zasobami leśnymi. Odpowiedzialne zarządzanie 
zasobami zgodnie ze standardami FSC: 
standard gospodarki leśnej dla Polski:  
FSC-STD-POL-01-02-2013-PL, globalny 
standard łańcucha pochodzenia produktu: 
FSC-STD-40-004_v3-1.

Wybierając produkty oznaczone logo FSC®, 
pomagasz dbać o środowisko oraz wspierasz 
rozwój i ochronę obszarów leśnych.

Zrównoważone 
zarządzanie 
zasobami leśnymi



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 castorama.pl). Sprzedawca informuje, że zdjęcia umieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistego 
wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.

898 zł
Kosiarka akumulatorowa 
5059340240411
napięcie 18 V 
szer. koszenia 34 cm 
poj. kosza 35 l
w zestawie akumulator 
i ładowarka


