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wiosna 2020

witamy
Remont lub aranżacja przydomowej
przestrzeni to nie lada wyzwanie.
Jesteśmy tu po to, aby pokazać
Ci, jak szybko i w prosty sposób
zrealizować wymarzony projekt.

zakupy od ręki
dostawa do domu
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.

pomoc przy
załadunku
Skorzystaj z pomocy pracowników
Castoramy przy załadunku do
samochodu kupionych w naszym
sklepie towarów. Niezależnie od
wielkości zakupów nasz personel
pomoże Ci je przetransportować
do Twojego auta, a także bezpiecznie
ułożyć na czas przejazdu.

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

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

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

traficargo
Jeśli wolisz sam przetransportować
swoje zakupy do domu, ułatwimy
Ci 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.
śledź nas
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. Zdjęcia umieszczone w katalogu
mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów
znajdujących się w sprzedaży. Informacje przedstawione
w katalogu zachowują ważność od 16.03.2020 r.
do 31.05.2020 r., do wyczerpania zapasów lub wycofania
produktu ze sprzedaży.

spis treści
Od ogrodzenia zapewniającego odrobinę prywatności
aż po przemyślane pomysły na obecność natury w Twoim
otoczeniu — w katalogu znajdziesz rozwiązania, które
pomogą Ci w stworzeniu idealnej przestrzeni wokół domu.

strefa
relaksu

wymarzony
ogród

Ola

Joanna i Piotr

mała
powierzchnia, duże
możliwości > str. 10
Amelia i Tomek

przestrzeń
dla całej
rodziny > str. 18
meble ogrodowe > str. 20
parasole, pawilony i markizy > str. 40
baseny i spa > str. 46
oświetlenie zewnętrzne > str. 50
grille > str. 52

prywatna
oaza spokoju > str. 64
ogrodzenia Neva > str. 68
ogrodzenia drewniane > str. 76
ogrodzenia ozdobne > str. 81
osłony, siatki i panele
ogrodzeniowe > str. 86
malowanie i zabezpieczanie > str. 90

Anna i Robert

taras
na skarpie
> str. 92
pokrycia tarasowe > str. 94
kostka brukowa > str. 108
płyty ogrodowe i tarasowe > str. 112
przechowywanie > str. 120
domki narzędziowe > str. 122

4

uprawa
ogrodu

zieleń pod
kontrolą

Monika i Dawid

narzędzia > str. 162
maszyny ogrodowe > str. 172
myjki ciśnieniowe > str. 183

w zgodzie
z naturą > str. 126
rośliny > str. 130
doniczki > str. 132
własne uprawy > str. 142
pielęgnacja trawnika > str. 148
ochrona roślin > str. 152
nawadnianie > str. 154

5

poszukaj inspiracji...
Uwolnij swoją wyobraźnię i zaaranżuj
na nowo przestrzeń wokół domu.
Zapoznaj się z naszymi poradami
w internecie, a także poproś
o wskazówki w sklepie.

Odwiedź naszą stronę poświęconą
kształtowaniu terenu –
castorama.pl/8002304, aby
dowiedzieć się, jak rozpocząć
projekt.

Pielęgnuj ogród przez cały rok.
U nas znajdziesz sprytne rozwiązania
ułatwiające pracę w ogrodzie,
np. ergonomiczne narzędzia ręczne.
str. 162
Korzystaj
z naszej
aplikacji
i rób
wygodnie
zakupy

6

Spraw, aby Twój ogród był
bardziej zrównoważony. Dzięki
temu stanie się prawdziwą
zieloną oazą.
castorama.pl/8002305

Gotowanie na świeżym powietrzu?
Oferujemy grille, a także wiele
innych pomysłów na letnie kulinarne
rewolucje.
castorama.pl/1091971

Skorzystaj z kalendarza upraw
i pielęgnacji roślin.
castorama.pl/1125932

Podłoże uniwersalne pozyskiwane
z odnawialnych źródeł.
str. 135

Łatwe w montażu deski
kompozytowe Neva to tylko jedno
z wielu naszych rozwiązań, dzięki
którym stworzysz przestrzeń
swoich marzeń.
str. 99
Zapoznaj się z naszą gamą produktów,
opracowaną z myślą o tworzeniu
wyjątkowych ogrodów w prosty sposób.
7
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8

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

strefa
relaksu
Nasza gama mebli została zaprojektowana
tak, aby łączyć stylowy wygląd oraz
funkcjonalność. Oferujemy meble oraz
skrzynie ogrodowe z ukrytymi schowkami
na poduszki czy koce, a także grille na gaz
oraz węgiel drzewny — jednym słowem
wszystko to, co pozwoli Ci miło spędzać
czas w ogrodzie, niezależnie od jego
wielkości i kształtu.

9
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balkon

mała
powierzchnia,
duże
możliwości
Ola chciałaby jak najlepiej
wykorzystać swój niewielki
balkon. Pragnie stworzyć na nim
przyjemne miejsce
do relaksu, spożywania
posiłków oraz spotkań
z przyjaciółmi. Ponieważ jest on
umiejscowiony od strony ulicy,
zależy jej na zyskaniu odrobiny
prywatności, a także ożywieniu
przestrzeni za pomocą roślin
i kwiatów.

10
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onie:
niez będ ne na ba lk
a rośliny
✓ donicz ki n
✓ s kła da ne meble

w ią z a ✓ in teli gen tne rozprz echoia w z a kresie
n
wywa nia

balkon na widoku

brak miejsca
do sadzenia
roślin
11
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balkon
oszczędność
miejsca
Zestawy
składanych mebli
ogrodowych
zapewnią
dodatkowe
miejsca do
siedzenia podczas
spotkań w większym
gronie. Po wyjściu
gości można je łatwo
złożyć i zyskać
wolną przestrzeń.

Zrób miejsce
i zabezpiecz
poduszki i koce.

Aby jak najlepiej wykorzystać dostępną przestrzeń oraz
zyskać trochę prywatności, stwórz zieloną ścianę za pomocą
wiszących i pnących roślin.

pomysłowe sadzenie
roślin
Wprowadź na balkon
powiew świeżości,
uprawiając kwiaty
w doniczkach
oraz skrzynkach
mocowanych
do balustrady.

12
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zestaw Pilares
kod 627171*
w zestawie stolik i 2 fotele
fotel, wym. 65 x 72,5 x 77,5 cm
stolik, wym. 46 x 46 x 44 cm
rama aluminiowa, technorattan
szary

1248,-

* Dostępne w wybranych sklepach.
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kameralna
przestrzeń
krzesło
składane
Saba
kod 626887
wym.46 x 50 x 48,5 cm
stal
antracyt

69,98

stół Saba
kod 626884*
wym. 110 x 70 x 70 cm
stal
antracyt

228,-

14
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meble balkonowe | strefa relaksu

ułatwia życie

meble balkonowe
fotel Bari
kod 614114
wym. 60 x 53 x 76 cm
metal i technorattan
brązowy

stolik Bari

59,98

kod 614115
wym. 59,5 x 70 cm
brązowy

74,98

stół
składany
Saba
kod 626882
wym. 70 x 70 cm
stal
antracyt

118,-

stół
składany
Tinian
kod 632927*
wym. 74 x 74 cm
stal
antracyt

398,* Dostępne w wybranych sklepach.

15
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ułatwia życie

1

2

1

krzesło Morillo
jodełka
kod 630825*
wym. 66,3 x 71 x 75,5 cm
stal i rattan syntetyczny
czarno-białe
możliwość sztaplowania, 168 zł

2

stolik Morillo
kod 630836*
wym. 50 x 50 cm
stal, czarny, 79,98 zł

3

krzesło Morillo
kod 630824*
wym. 66,3 x 71 x 75,5 cm
stal i rattan syntetyczny
czarno-białe
możliwość sztaplowania, 168 zł

16
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meble balkonowe | strefa relaksu

stół
składany
Batang
kod 626905*
wym. 73 x 73 cm
aluminium
szary

3

krzesło Batang
składane
kod 626900*
wym. 45 x 57 x 92 cm
aluminium, PVC, poliester
szare

148,-

368,-

zestaw Virginia
kod 628538
w zestawie stół i 2 krzesła
stół, wym. 60 x 60 x 74 cm
krzesła, wym. 48 x 38 x 79 cm
akacja

268,-

* Dostępne w wybranych sklepach.
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rodzinny ogród

przestrzeń
dla całej
rodziny
Amelia i Tomek mają
duży ogród, który chcą
przekształcić w przestrzeń
przyjazną dla wszystkich
członków rodziny. Zależy
im na wydzieleniu stref
do zabawy dla dzieci
oraz wspólnych posiłków,
a także miejsca
na przechowywanie rzeczy.

18
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miejsce na
odpoczynek
1

1

ławka Apolima
kod 632822*
wym. 66 x 120 x 81 cm
stal, technorattan
brązowa
poduszka z poliestru, 398 zł

2

stolik Nova
kod 626880
śr. 70 cm
czarny
stal, 128 zł

3

fotel Apolima
kod 630831*
wym. 61 x 70 x 80 cm
stal, technorattan
brązowy
poduszka z poliestru, 228 zł

4

fotel kokon Apolima
kod 632827*
wym. 114 x 110 x 151 cm
stal, technorattan
brązowy
poduszka z poliestru, 1298 zł

20
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2

meble ogrodowe | strefa relaksu

kolekcja
Apolima

4

ułatwia życie

uzupełnij wystrój...
dywanik
kod 631291*
wym. 160 x 230 cm
tworzywo sztuczne
czarno-biały
dostępny również
o wym. 120 x 170 cm

118,-

poduszka Denia
kod 631251
wym. 45 x 45 cm
bawełna
czarno-biała

3

39,98
poduszka Denia
kod 631249
wym. 45 x 45 cm
bawełna
czarno-biała

49,98
poduszka Denia
kod 631250
wym. 30 x 50 cm
bawełna
czarno-biała

46,98
* Dostępne w wybranych sklepach.

21

Projekt ogród i balkon 2020

ułatwia życie

zestaw Maevea
kod 630830
w zestawie sofa, stolik, 2 fotele
fotel wym. 76,5 x 56,5 x 62 cm
stół wym. 52 x 90,5 x 36 cm
sofa wym. 78,5 x 155 x 70 cm
rattan syntetyczny
poduszki z poliestru
szary

1998,-

Wsuń fotele w kanapę,
aby zaoszczędzić miejsce.
Dostosuj meble
do dostępnej
przestrzeni.

22

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

zestaw Jaz
kod 626920

•

wygodne poduszki, fotele
i podłokietniki

•

zdejmowane pokrowce na poduszki
ułatwiające czyszczenie mebli

1398 zł

23
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ułatwia życie

zestaw Bennett
kod 628519*
w zestawie sofa, 2 fotele, stolik
sofa, wym. 64 x 78 x 194 cm
fotel, wym. 64 x 78 x 74 cm
stolik, wym. 36 x 118 x 68 cm
rama aluminiowa

2998,-

fotel Janeiro

stolik Janeiro

fotel Barbana

kod 630829*
wym. 56,5 x 76 x 94,5 cm
rama aluminiowa
niebieski

kod 630835*
śr. 70 cm
stal
biały

kod 630913
wym. 56,5 x 59 x 86 cm
rama aluminiowa
szary

99,98

128,-

118,-

24
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meble ogrodowe | strefa relaksu

ułatwia życie

fotel Bacopia
kod 632905*
wym. 57 x 62,5 x 82,5 cm
rama aluminiowa
niebieski

148,stół rozkładany Bacopia
kod 632904*
wym. 200/300 x 105,5 x 76,5 cm
rama aluminiowa
szkło hartowane
biały
8–10 osób

2498,* Dostępne w wybranych sklepach.

25

Projekt ogród i balkon 2020

zestaw Nymark
ułatwia życie

LOW RES 630915

kod 630915
w zestawie sofa, 2 fotele, stolik,
niebieskie poduszki
fotel, wym. 65 x 73,5 x 70 cm
stolik,wym. 64,5 x 120 x 34,5 cm
sofa, wym. 73,5 x 175 x 70 cm
aluminium
szary

1898,-

Zdejmowane
pokrowce
ułatwiają
czyszczenie
gąbką.

Ława jest lekka
i odporna na rdzę.
26
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meble ogrodowe | strefa relaksu

Zdejmowane pokrowce
można łatwo czyścić gąbką.

sofa Gabbs 2 szt.
kod 628672
wym. 171 x 266 x 80 cm
aluminium i technorattan
szara

ułatwia życie

2898,-

puf
Gabbs 2 szt.

blat stołu
Gabbs

podstawa
stołu Gabbs

kod 628675
wym. 44 x 44 x 41 cm
szary

kod 628673
wym. 94 x 94 cm
szary

kod 628674
wym. 64 x 64 cm
szara

398,-

348,-

348,-

Niski stolik kawowy można
przekształcić w stół obiadowy.

Wewnętrzny schowek
chroni poduszki, gdy
nie są używane.

27
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zestaw Belle isle
kod 630907*
w zestawie: stolik, 2 fotele, sofa
fotel, wym. 84 x 76 x 74 cm
sofa, wym. 190 x 76 x 74 cm
stolik, wym. 160 x 64 x 40 cm
rama aluminiowa, technorattan
beżowy

2998,-

zestaw Floral
kod 632821*
w zestawie sofa, 2 fotele,
stolik, niebieskie poduszki
fotel, wym.
65 x 71 x 80 cm
sofa, wym.
142 x 71 x 80 cm
stolik, wym.
100 x 50 x 40 cm
technorattan
szary

2998,-

28
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meble ogrodowe | strefa relaksu

zestaw California
kod 633379*
w zestawie sofa, 2 fotele, stolik
fotel, wym. 83 x 68 x 72 cm
sofa, wym. 141 x 68 x 72 cm
stolik, wym. 68 x 68 x 35 cm
technorattan
antracyt

1498,-

zestaw Columbia
kod 631292*
w zestawie 4 fotele, 4 stołki, stół
stół, wym. 117 x 117 x 75 cm
fotel, wym. 56 x 54 x 68 cm
stołek, wym. 38 x 46 x 52 cm
technorattan
antracyt

1798,-

* Dostępne w wybranych sklepach.
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zestaw Corona
kod 627503
w zestawie sofa, 2 fotele, stolik
sofa, wym. 135 x 70 x 78 cm
fotel, wym. 68 x 70 x 76 cm
stolik, wym. 80 x 60 x 42 cm
technorattan
grafitowy

998,-

zestaw Salvador
kod 622757
w zestawie stół, 2 krzesła
krzesło, wym. 62 x 60 x 89 cm
stół, wym. 59 x 59 x 43 cm
technorattan
antracyt

428,30

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

stół Wolin
kod 632824

•

motylkowy mechanizm przedłużający pozwala
zamienić prostokątny stół w kwadratowy,
mieszczący nawet 8 osób

•

aluminiowa rama ułatwia
użytkowanie stołu

998 zł

31
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miejsce
na rozrywkę

2
1

3
1

krzesło składane
Denia
kod 626915
wym. 40 x 53 x 87 cm
akacja, 148 zł

2

stół rozsuwany
Denia
kod 626916
wym. 180/228 x 90 x 75 cm
akacja, 6–8 miejsc, 598 zł

3

ławka Denia
kod 626841*
wym. 160 x 35,5 x 45 cm
akacja, 3 miejsca, 198 zł

32
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meble ogrodowe | strefa relaksu

kolekcja Denia

stół składany
Denia

stolik kawowy
Denia

kod 626917*
wym. 90 x 90 x 75 cm
akacja

kod 626918*
wym. 47 x 47 x 40 cm
akacja

328,-

99,98

leżanka
Denia
kod 628551
wym. 200 x 33 x 65,5 cm
akacja

wózek
GoodHome
Denia

398,-

kod 628550*
wym.
50 x 90 x 75 cm
akacja

398,składany fotel
5-pozycyjny
Denia
kod 626919
wym.
86 x 76,5 x 107 cm
akacja

258,-

skrzynia
Denia
kod 626914
wym.
47 x 115 x 36,5 cm
akacja

428,zestaw
Denia
kod 630908
w zestawie sofa, 2 krzesła, stół
krzesło, wym. 73 x 72,8 x 73,2 cm
stół, wym. 47 x 90 x 40 cm
sofa, wym. 73 x 134,8 x 73,2 cm
akacja

1298,* Dostępne w wybranych sklepach.
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stół Mayotte
kod 630833*
wym. 160 x 90 x 75 cm
rama stalowa, szkło hartowane
szary
6 miejsc

448,-

fotel Mayotte
kod 630832*
wym. 65 x 57 x 86 cm
rama stalowa
plecionka z tworzywa
sztucznego
poduszka w komplecie
szary

348,-

fotel
z podłokietnikami
Dallas
stół Dallas
kod 620906
wym. 150 x 90 cm
metal
szkło hartowane
szary
6 miejsc

298,34

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

kod 620907
wym. 87 x 55,9 x 54,9 cm
rama stalowa
szary

74,98

meble ogrodowe | strefa relaksu

fotel
z podłokietnikami
Toscana
kod 620903
wym. 56 x 61 x 87 cm
rama aluminiowa
drewno eukaliptusowe

stół rozkładany
Toscana

158,-

kod 626903
wym. 180/240 x 99 x 74 cm
rama aluminiowa
blat z drewna eukaliptusowego
6-8 miejsc

998,fotel Barbana
stół rozkładany
Brusnik
kod 632903*
wym. 180/240 x 100 x 76,5 cm
rama aluminiowa,
hartowana płyta laminowana
szary
6-8 miejsc

kod 632926*
wym. 56 x 59 x 86 cm
rama aluminiowa
możliwość sztaplowania
szary

118,-

2198,Rozsuwany blat sprawia, że stół
może pomieścić do 8 osób.
* Dostępne w wybranych sklepach.
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Rozsuwany
blat sprawia,
że stół może
pomieścić
do 8 osób.

stół rozsuwany
Baradal
kod 632826*
wym. 160/240 x 100 x 75 cm
aluminium i szkło hartowane
6–8 miejsc
czarny

1398,-

fotel Barbana
kod 630911
wym. 56 x 59 x 86 cm
rama aluminiowa
możliwość sztaplowania
czarny

118,-

fotel Janeiro
kod 620695
wym. 56,5 x 76 x 94,5 cm
rama aluminiowa
czarny

99,98

1

Możliwość
rozłożenia
pozwala
zwiększyć liczbę
miejsc z 6 do 10.
2
1

stół rozsuwany
GoodHome Morlaix
kod 628545
wym. 180/268 x 100 x 75 cm
aluminium czarny i naturalny, 1498 zł

2

krzesło GoodHome
Annecy
kod 628548
wym. 53,3 x 56 x 77,1 cm
tworzywo sztuczne, czarne, 198 zł
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Wysokiej jakości
aluminiowa rama
jest odporna
na rdzę.

huśtawki
ogrodowe

meble ogrodowe | strefa relaksu

huśtawka
ogrodowa zielona
kod 630839
wym. 170 x 110 cm
wys. 153 cm

huśtawka Batz
kod 630837
wym. 194 x 120 cm
wys. 167 cm

228,-

498,fotel wiszący
Cannock
kod 628543*
wym. 96 x 96 cm
wys. 198 cm

998,-

huśtawka
z moskitierą Venezia
kod 632993
w zestawie poduszki
wym. 222 x 143 cm
wys. 173 cm

1778,* Dostępne w wybranych sklepach.
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leżanki

ułatwia życie

leżanka
Swindon
kod 628505*
wym. 189/204 x 63 x 51/88 cm
aluminium, PVC, poliester
wielopozycyjna regulacja
możliwość sztaplowania

368,-

leżanka
GoodHome Falke

leżanka Denia
kod 628551
wym. 197 x 71 cm
akacja
wielopozycyjna
regulacja

kod 628544
wym. 56 x 188 x 93,5 cm
aluminium, poliester
ciemnoszara
wielopozycyjna
regulacja

398,-

niezbędnik
poduszka
na leżak Tiga

38

298,-

leżanka Daytona

kod 620552

kod 631510*
wym. 195 x 65 x 22 cm
wielopozycyjna
regulacja

168,-

498,-

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

meble ogrodowe | strefa relaksu

hamaki
hamak z łącznikiem
w paski
kod 611163
wym. 200 x 100 cm
bawełna

hamak Rural

hamak Visoke z podpórką

kod 631268*
wym. 209 x 144 cm
bawełna

kod 628517*
wym. 91,5 x 238 x 75 cm
stal, poliester
niebieski

178,-

74,98

298,-

leżaki i fotele
składany fotel
podłużny Aland

składany fotel
podłużny Louga

kod 620154*
wym. 60 x 95,5/104 x
87/98 cm
eukaliptus
wielopozycyjna
regulacja

kod 620723*
wym. 60 x 96,5/105 x
87/98 cm
eukaliptus, poliester
wielopozycyjna
regulacja

188,-

198,-

fotel Newada
plus

fotel
Bergama

kod 632991
stal, poliester
wielopozycyjna
regulacja

kod 632930*
stal, poliester
wielopozycyjna
regulacja

168,-

168,-

leżak plażowy
kod 611306
wym. 186 x 62 x 98 cm
2 pozycje
stal
niebieski

89,98

leżak Lord
kod 632992
stal, poliester
wielopozycyjna
regulacja

158,-

krzesła plażowe i leżanki
składana
leżanka
Curacao

składane krzesło
plażowe Curacao

kod 623798
wym. 57,5 x 185 x 119 cm
stal, poliester
niebieska
dostępna w 2 kolorach

kod 623792
wym. 51 x 77 x 77 cm
stal, poliester
zielone
dostępne
w 3 kolorach

99,98

59,98
* Dostępne w wybranych sklepach.
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parasole
parasol ogrodowy
Carambole
kod 628599
wys. 236 cm, śr. 270 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa

168,podstawa parasola Garo
kod 623765*, stal. 9,7 kg, 99,98 zł

parasol balkonowy Pali
kod 628602
wym. 130 x 230 cm, wys. 242 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
jasnoszary
dostępny w 2 kolorach
idealne rozwiązanie na balkon

40

parasol ogrodowy
Capri
kod 628592
wys. 230 cm, śr. 250 cm
poliester
konstrukcja z eukaliptusa
beżowy
dostępny w 2 kolorach

168,-

228,-

podstawa parasola Aland
kod 628537*
198 zł

podstawa parasola Tobago
kod 628533
beton, 15 kg, 69,98 zł

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

parasol
prostokątny
Adelaide
kod 623772
wys. 252 cm, śr. 300 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
szary

178,podstawa parasola Tobago
kod 628534
beton, 35 kg, 158 zł

parasole | strefa relaksu

parasol Mallorca
kod 628591*
wys. 259 cm śr. 350 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
niebieski arona
dostępny w 3 kolorach

498,obciążnik do parasola
kod 602361
stal, 15 kg, 79,98 zł

niezbędnik

Wiszące parasole
wymagają
podstaw, które
są sprzedawane
oddzielnie.

parasol wiszący Malta

wiszący składany parasol
kwadratowy Jaya

kod 628587
wys. 255 cm, śr. 300 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
szary
dostępny w 2 kolorach

kod 628595*
wys. 260 cm, śr. 300 cm
poliester
konstrukcja aluminiowa
biały
dostępny w 2 kolorach

228,-

798,-

obciążnik do parasola
kod 602361
żywica, 15 kg, 79,98 zł

obciążnik do parasola
kod 628535
żywica, 20 kg, 99,98 zł

* Dostępne w wybranych sklepach.
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pawilony
i markizy
pawilon Suhali
kod 630919
wym. 2 x 3 x 2,45 m
biały
polietylen
konstrukcja stalowa
trwałość i odporność
idealny na
spotkania towarzyskie
dostępny także
o wym. 3 x 3 m

99,98
pawilon Urilla

pawilon Moses

kod 630926
wym. 2,6 x 2,95 x 2,95 m
poliester
konstrukcja
z aluminium i stali
taupe

kod 630797*
wym. 4 x 3 x 2,33 m
poliester
powłoka
poliuretanowa
konstrukcja
z aluminium i stali
dach przesuwny

348,pawilon Preston
kod 630925
wym. 2,88 x 3 x 3 m
poliester
konstrukcja aluminiowa
dach z poliwęglanu
taupe
trwały i odporny

998,42

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

1298,pawilon Skye
kod 630922*
wym. 3 x 8,93 x 2,66 m
polietylen
konstrukcja stalowa
biały
idealny na spotkania
towarzyskie

498,-

pawilony i markizy | strefa relaksu

jak wybrać
markizę?
1

wybierz rodzaj
markizy
markiza ręczna
bez kasety Torello
kod 630799
wym. 2 x 2,95 m, poliester 270 g/m²
ochrona przed promieniowaniem UV

bez
kasety

2

398,-

z pełną
kasetą

wybierz rodzaj
mechanizmu

ręczny

3

z kasetą
połówkową

elektryczny

pilot
markiza elektryczna
w półkasecie Suzie

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.

kod 630801*
wym. 3,8 x 3 m, poliester 270 g/m²
ochrona przed promieniowaniem UV

szerokość 4 m

998,markiza ręczna
podwójna Azores

długość 3 m

2m

strefa cienia 2 m

kod 630798
wym. 4 x 3 x 2,40 m
poliester 220 g/m²
konstrukcja stalowa
ochrona przed
promieniowaniem UV

698,* Dostępne w wybranych sklepach.
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huśtawka Ola
kod 603528
wym. 215 x 250 x 225 cm
dł. ślizgu 220 cm
drewno sosnowe
impregnacja ciśnieniowa
sprzedawany produkt
nie jest pomalowany

448,-

szeroki wybór
artykułów
dla dzieci
znajdziesz na
castorama.pl

dla dzieci

44

huśtawka
siodełko

siodełko
płaskie

kod 631316
wym. 37 x 36 x 42 cm

kod 631317
wym. 38 x 15 x 7,5 cm

79,98

39,98

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

dla dzieci | strefa relaksu

piaskownica
z pokrywo-ławką
kod 612959
wym. 120 x 120 cm
sprzedawany produkt nie jest
malowany

228,-

trampolina
kod 628487
śr. 2,44 m
z siatką

458,-

huśtawka Ula
kod 629210
wym. 220 x 160 x 225 cm

198,-

domek
dziecięcy
z podstawą
kod 629211
wym. 299 x 150 x 243 cm

1278,45

Projekt ogród i balkon 2020

baseny i spa
ogrodowe
basen
na stelażu
kod 630893
śr. 427 cm, wys. 107 cm
w zestawie filtracja,
przykrycie i drabinka

1398,basen na stelażu
kod 620649
śr. 305 cm, wys. 76 cm
w zestawie filtracja
i przykrycie

548,basen rozporowy
kod 602213
śr. 305 cm, wys. 76 cm
w zestawie filtracja
i przykrycie

238,-

flaming
dmuchany
jednorożec
dmuchany

kod 632849
wym. 173 x 170 cm

kod 632848
wym. 224 x 165 cm

79,98

79,98

brodzik
dmuchany
akwarium
kod 632846
wym. 239 x 206 cm
w zestawie akcesoria
dmuchane

128,46

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

baseny i spa | strefa relaksu
dozownik
pływający
kod 613250
komplet
do uzdatniania
wody

94,98
basen na stelażu
kod 623753*
wym. 400 x 211 cm, wys. 81 cm
w zestawie filtracja, przykrycie i torba

698,-

zestaw chemii
basenowej 5 w 1
kod 619226
w zestawie chlor szok, pH
plus, pH minus, alga off,
tester zawartości chloru

basen na stelażu
z oknem

128,-

kod 630900*
wym. 427 x 250 cm, wys. 107 cm
w zestawie filtracja, drabinka
i przykrycie

1598,basen na stelażu
Comfort Jet
kod 632850*
wym. 610 x 366 cm, wys. 122 cm
w zestawie filtracja, drabinka,
przykrycie i dysze spa

filtracja piaskowa
kod 632843
wydajność 5000 l/h

598,-

2998,-

robot czyszczący
do basenów
kod 630903*
wym. 35 x 35 x 49,5 cm

998,* Dostępne w wybranych sklepach.
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jacuzzi
Lay-Z-Spa
Hawaii

szeroki wybór
akcesoriów
basenowych
znajdziesz na
castorama.pl

kod 628439
wym. 180 x 180 cm, wys.71 cm
w zestawie pompa
i przykrycie

2298,jacuzzi
Lay-Z-Spa
Bali
kod 632845*
śr. 180 cm, wys. 66 cm
w zestawie pompa
i przykrycie
jacuzzi wyposażone
w diodę LED i pilota

1998,poduszka
do jacuzzi

mata pod basen
lub jacuzzi

kod 632852*
w komplecie
2 szt.

kod 632840
wym. 50 x 50 cm
8 szt.
pianka

138,48

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

39,98

System oświetlenia
LED w ośmiu kolorach
pozwoli stworzyć
unikatowy klimat.

jacuzzi Lay-Z-Spa
Helsinki
kod 630958*
śr. 180 cm, wys. 66 cm
w zestawie pompa i przykrycie

2998,-

System
freeze-shield
pozwala
na korzystanie
z jacuzzi w niskich
temperaturach.

jacuzzi
Lay-Z-Spa
Honolulu
kod 632853*
śr. 196 cm, wys. 71 cm
w zestawie pompa
i przykrycie

2398,jacuzzi
Lay-Z-Spa
Miami
kod 630889
śr. 180 cm, wys. 66 cm
w zestawie pompa
i przykrycie

1498,-

bezprzewodowy
odkurzacz do spa
kod 630904*
możliwość ładowania,
w zestawie kabel usb

198,-

uchwyt
na napoje
do jacuzzi
kod 632851*
pasuje do wszystkich
jacuzzi
Lay-Z-Spa z wyjątkiem
modelu Helsinki

29,98
* Dostępne w wybranych sklepach.
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oświetlenie
zewnętrzne
lat

wa

ra n c

j

i

g

5

kinkiet LED
Blooma Gambell
kod 828177
wym. 24 x 16 cm
IP44
800 lm
ciepła biała barwa światła

kinkiet Blooma
Rimouski
kod 828352
wym. 24,5 x 25 cm
IP44, gwint E27

84,98

59,98

kinkiet Blooma Grandy
kod 828155
wym. 27,5 x 20 cm
IP44, gwint E27

49,98
strefy wejścia i miejsca spotkań
kod 830226towarzyskich
lat

wa

ra n c

j

i

g

5

plafon zewnętrzny LED
z czujnikiem ruchu Halli
kod 828711
IP65
1800 lm
neutralna biała
barwa światła

99,98
50
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lampa solarna
wbijana 2w1 barwa
biała/RGB
kod 831148
IP44
zimna biała
barwa
światła/RGB

8,98

latarenka
solarna mini
kod 830226
IP44
wys. 15 cm
ciepła biała
barwa światła

19,98

oświetlenie zewnętrzne | strefa relaksu

lampa solarna
wbijana

lampa solarna
wbijana LED

kod 831167
IP44
wym. 20 x 74,5 cm
zimna biała barwa
światła

kod 830225
wys. 39 cm
IP44
zimna biała barwa światła

7,48

19,98

kod 831161

alejki i przejścia
lampa solarna
wbijana 5 szt.
kod 831161
IP44
zimna biała barwa światła

29,98

lampa solarna
LED wbijana
Blooma Kitmat,
zestaw 4 szt.
kod 828275
wys. 38,8 cm
IP44
zimna biała barwa
światła i RGB

59,98

szeroki wybór
lamp ogrodowych
znajdziesz na
castorama.pl
51
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grille

rodzaje grillów

gazowe – szybkie podgrzewanie i możliwość
regulacji temperatury
52

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

węglowe – autentyczny smak potraw
pieczonych na ruszcie

grill gazowy Tarhar
kod 632817

•

pokrywa ze stali emaliowanej gwarantująca
równomierne ogrzewanie jedzenia

•

szybkie i łatwe rozpalanie

•

miejsce do przechowywania
umożliwiające uporządkowanie naczyń
i przyborów do grillowania

698 zł

53
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grille gazowe
lat

g

Żeliwne ruszty
zapewniają najlepszą
wydajność podczas
przyrządzania posiłków.

5

wa

ra n c

j

i

x16

grill gazowy
Rockwell 450
kod 628476
powierzchnia rusztu 4 x 20,7 x 43 cm
4 palniki + 1 palnik boczny
wys. 115 cm

1598,-

szeroki wybór
akcesoriów
grillowych
znajdziesz na
castorama.pl
lat

g

5

wa

ra n c

j

i

g

grill spirit e220
Weber
kod 628329*
powierzchnia rusztu
wym. 52 x 45 cm
wys. 117 cm

1998,54

wa

ra n c

j

grill gazowy
Rockwell 310

lat

x8

5

i

x12

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

kod 630857*
powierzchnia rusztu
wym. 3 x 20,7 x 43 cm
wys. 115 cm

1198,-

grille | strefa relaksu
grille | relaks w ogrodzie

ułatwia życie

niezbędnik
kod 521638

19,98

reduktor
do butli
gazowej
13 mm
kod 517775

29,98

szpatułka
Rockwell

lat

x8

g

5

wa

ra n c

j

i

wąż do gazu
śr. 13 mm

grill gazowy
Rockwell 210
kod 628473 *
powierzchnia rusztu
wym. 2 x 20,7 x 43 cm
wys. 108 cm

698,-

kod 630861

19,98
pędzel
grillowy
Rockwell
kod 6308 88*

19,98
* Dostępne w wybranych sklepach.
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lat

g

5

wa

ra n c

j

i

x8

grill gazowy
Rockwell 200
kod 628472
powierzchnia rusztu
wym. 2 x 20,7 x 43 cm
uchwyt umożliwia łatwe
przenoszenie grilla w ogrodzie
wys. 108 cm

548,-

lat

g

5

wa

ra n c

j

i

x10

grill gazowy
Rockwell 300
kod 628474*
powierzchnia rusztu
wym. 3 x 20,7 x 43 cm
wys. 115 cm

798,-

x12

grill gazowy Weber
Genesis II
kod 631425*
powierzchnia rusztu
wym. 86 x 48 cm
wys. 104,1 cm

3998,56

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

x6

grill gazowy Mygar
kod 632816
powierzchnia rusztu
wym. 50 x 36 cm
wys. 98 cm

348,-

grille | strefa relaksu

grille
węglowe

lat

g

5

wa

ra n c

j

i

x10

grill węglowy
Rockwell
kod 628486
śr. rusztu 54,5 cm
wys. 105 cm

398,-

niezbędnik
3-funkcyjna
szczotka do grilla
Rockwell
kod 630869

24,98

szpikulce
do szaszłyków
na stojaku
Rockwell
kod 630864*

34,98

szczypce
Rockwell
kod 630859

29,98

brykiet
drzewny
kod 631764*
2,5 kg

8,98
** Dostępne
Dostępne w
w wybranych
wybranych sklepach.
sklepach.
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ułatwia życie

Duża
powierzchnia
do przyrządzania
potraw.

lat

wa

x12

ra n c

j

i

g

5

grill węglowy
Rockwell 310
kod 628471*
powierzchnia rusztu
wym. 3 x 20,7 x 43 cm
wys. 109 cm
wbudowany termometr

798,środki
do czyszczenia
grilli znajdziesz
na castorama.pl

x6

x6

grill okrągły
kod 602451
śr. rusztu 41 cm
wys. 73 cm

69,98

składany grill
węglowy Kembla
kod 632818
powierzchnia rusztu
wym. 47 x 24,8 cm
wys. 63 cm
zestaw zawiera pasek
ułatwiający przenoszenie

89,98
58
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grille | strefa relaksu
x16

grill węglowy
Zelfo

lat

g

kod 632819
powierzchnia rusztu
wym. 85 x 46,5 cm
wys. 97,5 cm

5

wa

ra n c

j

i

x10

grill węglowy
Weber Bar-B-Kettel

398,-

kod 602121
śr. rusztu 57 cm
wys. 99 cm
odporne na korozję aluminiowe
otwory wentylacyjne i tacka
na popiół

748,x6
x6

grill węglowy
Eiger

grill węglowy
Russel

kod 626856
śr. rusztu 44 cm
wys. 78 cm

kod 629144
śr. rusztu 54 cm
wys. 97 cm

158,-

198,-

x6

grill węglowy
Barren

ekspert radzi

kod 626857
śr. rusztu 60 cm
wys. 42 cm

Aby wydłużyć
okres eksploatacji
grilla węglowego,
kup pokrowiec,
który zabezpieczy
go przed warunkami
atmosferycznymi
podczas
przechowywania.

138,-

* Dostępne w wybranych sklepach.
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grille
murowane

grill
betonowy
Oslo
kod 623972
powierzchnia
rusztu
wym. 70 x 40 cm

798,-

grill
z wędzarnią
kod 633238*
powierzchnia rusztu
wym. 70 x 38 cm

1998,-

grill
betonowy
Denver
kod 629232
wym. rusztu
46 x 32 cm

428,60

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

grille, ogrzewanie | strefa relaksu

ogrzewanie
ogrodowe
palenisko
Manitan
kod 628498*
śr. 80 cm, wys. 34 cm
stalowe

258,-

ogrzewacz
tarasowy
Etinas

palenisko
z kratką Tinaga

kod 628497*

kod 628496*
śr. 59 cm

268,-

198,-

palenisko Ulong
kod 628499*
śr. 56 cm, wys. 56 cm
miska ogniowa z żeliwa
stojak stalowy z matowym
wykończeniem

258,-

ogrzewacz
tarasowy
Diogo
kod 628496*

178,* Dostępne w wybranych sklepach.
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wymarzony
ogród
Stworzenie idealnej przestrzeni ogrodowej
nie byłoby możliwe bez odpowiednich desek
tarasowych, kostki brukowej, ogrodzenia
czy elementów małej architektury. Duży
wybór produktów pozwala na organizację
przydomowej strefy niezależnie od jej
metrażu i ukształtowania terenu.
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w zaciszu ogrodu

prywatna
oaza spokoju
Ogród Joanny i Piotra jest
zlokalizowany w widocznym
miejscu, dlatego para
chciałaby zyskać nieco
więcej prywatności i mieć
do dyspozycji przestrzeń,
w której można byłoby
swobodnie spędzać czas,
organizować przyjęcia dla
najbliższych czy po prostu się
relaksować. Podstawowym
celem jest odizolowanie się
od hałasu dobiegającego
z sąsiedniej drogi i stworzenie
w ogrodzie oddzielnych
stref do różnych aktywności
na świeżym powietrzu.

64
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ogród w zbiey tjscu
widocznym m

droga – źródło
hałasu

niezbędne
w ogrodowej oazie:
ie się
✓ odiz olowadnów
od są sia
ru nki
✓ komfor tow e wua
do od pocz ynk
y
✓ miejsce na ws p óląn
posiłek z rodzi in
i prz yja ciółm

konieczność
odpowiedniego
wykorzystania
dostępnej przestrzeni
65
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w zaciszu ogrodu
gwarancja
spokoju
Ogrodzenie to
świetna metoda
na ograniczenie
dopływu hałasu
— wybór opcji
zabudowanej (bez
szczelin) zapewni
najlepszy efekt.
Można również
zdecydować się
na żywopłot, który
będzie jednocześnie
tłumił dźwięki
i cieszył estetycznym
wyglądem.
Zaaranżuj miejsce,
w którym będziesz mógł
cieszyć się odpoczynkiem
w otoczeniu roślin.

czujesz na
sobie wzrok
przechodniów
i sąsiadów?
Zieleń pozwoli Ci stworzyć
strefę komfortu i zyskać
poczucie prywatności.
Co ważne, rośliny można
szybko przenosić z miejsca
na miejsce! Bambus osiąga
wysokość nawet 8 metrów,
a dodatkowo jest prosty
w uprawie i pielęgnacji.
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Panele dekoracyjne
Neva zapewniają
prywatność,
a jednocześnie nie
ograniczają dostępu
do światła.

podział ogrodu
na strefy

cichy
zakątek

miejsce
na wspólny
posiłek

Umiejętne wyodrębnienie części
w ogrodzie pozwoli w pełni
wykorzystać jego przestrzeń.
Poszczególne strefy mogą
pełnić funkcje szklarni, miejsca
do spożywania posiłków, tarasu
z oświetleniem zewnętrznym
czy zacisznego zakątka.

miejsce do sadzenia roślin
i majsterkowania

przestrzeń
do relaksu
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ogrodzenia
Neva
• możliwość dowolnego miksowania i łączenia
• prosty montaż
• łatwa pielęgnacja
• trwałość i odporność na działanie warunków
atmosferycznych
• różne wymiary — możliwość dopasowania
do własnych potrzeb
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ogrodzenia | wymarzony ogród

ułatwia życie

pomysł
na aranżację
• 10 x zestaw desek
(po 3 szt. w zestawie)
• 6 x słupek
• 6 x podstawa słupka
wraz z mocowaniami
• 2 x panel pionowy
• 2 x panel poziomy
• 5 x zestaw listew
wykończeniowych
(po 2 szt. w zestawie)
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ogrodzenia
kompozytowe
Neva
zestaw 3 desek
kompozytowych
kod 626973
wym. 179 x 16 cm
antracytowe

99,98
zapewnia
prywatność

słupek
i podstawa
Słupki są dostępne w różnych
wysokościach, w 2 wariantach
kolorystycznych.
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deski i listwy
wykończeniowe

+

Deski i listwy wykończeniowe są oferowane
w 2 kolorach. Istnieje możliwość przycięcia
do odpowiedniego wymiaru.

ogrodzenia | wymarzony ogród
furtka
aluminiowa
Neva
kod 626924*
wym. 93 x 171 cm
antracytowa

ułatwia życie

998,-

zabezpiecza
ogród

ekspert radzi
Przezroczyste panele
akrylowe mają świetne
właściwości wyciszające,
a jednocześnie pozwalają
cieszyć się ciepłymi
promieniami słońca.

+

przezroczysty
panel akrylowy
kod 626928*
wym. 179 x 88 cm

378,-

chroni
przed wiatrem

panel
dekoracyjny
i furtka
Dostępne w różnych
wymiarach i stylach.
Pozwalają nadać
ogrodzeniu indywidualny
charakter.
* Dostępne w wybranych sklepach.
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brama wjazdowa
kod 628916*
wym. 174 x 350 cm
antracytowa

3998,-

4

1

moduł dekoracyjny
perforowany
kod 629433*

1

wym. 179 x 44 cm
antracytowy
398,-

2

słupek aluminiowy
kod 631082*
wym. 183 x 7 x 7 cm
antracytowy

2

dostępne inne wymiary
69,98

3

metalowa
podstawa słupka
kod 630996
wym. 40 x 15 x 15 cm
antracytowa
49,98

4

listwy
wykończeniowe,
2 szt.
kod 626972
wym. 179 x 2 cm
aluminiowe
antracytowe
44,98
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ogrodzenia | wymarzony ogród

panel
dekoracyjny,
motyw liści
kod 629432*
wym. 88 x 179 cm
taupe

698,-

1
1

listwy
wykończeniowe,
2 szt.
kod 629437*
wym. 179 x 2 cm
aluminiowe
taupe
44,98

2
2

słupek
aluminiowy
kod 631083*
wym. 95 x 7 x 7 cm
taupe
dostępne inne wymiary

3

69,98

3

zestaw 3 desek
kod 629430*
wym. 179 x 16 cm
taupe
99,98

4

metalowa
podstawa
słupka
kod 631084*
wym. 40 x 15 x 15 cm
taupe
49,98

4
* Dostępne w wybranych sklepach.
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ogrodzenia
drewniane
Neva

pomysł na aranżację
• 6 x słupek drewniany połówka
• 3 x kratka
• 24 x deska drewniana

element
początkowy
i końcowy x 2

łącznik x 3

wybierz słupek
i podstawę
Wybierz słupek drewniany
lub stalowy — dostępne
w wersjach o różnych
wysokościach.

łącznik
kątowy x 3
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+

Wybierz podstawę słupka
odpowiednią do rodzaju podłoża.

Podstawa do
zamocowania

Podstawa do
zakotwienia

ogrodzenia | wymarzony ogród

ułatwia życie

1

listwa drewniana
wykończeniowa Neva
kod 627457*
dł. 179 cm
impregnowana ciśnieniowo
6,98

2

deska Neva
kod 627447*
wym. 179 x 13 cm
impregnowana ciśnieniowo
16,98

3

moduł panelowy
drewniany
Neva
kod 627484*
wym. 179 x 52 cm

1

2

impregnowany
ciśnieniowo
69,98

4

słupek
drewniany
Neva
kod 627455*
wys. 180 cm
impregnowany
ciśnieniowo
12,98
dostępny także:
kod 631473*
wys. 240 cm
22,98

3
4

+

wybierz deskę, listwę
wykończeniową i panel
Deski i panele pozwalają dopasować
ogrodzenie do dowolnej stylistyki.

* Dostępne w wybranych sklepach.
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ogrodzenia
drewniane

ekspert radzi
Regularna impregnacja
drewna ochroni je przed
negatywnym działaniem
czynników atmosferycznych, a także bakterii,
owadów i grzybów.
Dzięki niej materiał
będzie bardziej odporny
również na uszkodzenia
mechaniczne.
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ogrodzenia | wymarzony ogród

płot
lamelowy
Bryza
kod 616490
wym.
180 x 180 x 2 cm
impregnowany
ciśnieniowo

35,98
kod 624215
wym.
180 x 90 x 2 cm
impregnowany
ciśnieniowo
26,98

płot
panelowy
kod 631529
wym.
180 x 180 x 2,5 cm
impregnowany
ciśnieniowo

59,98
kod 631530*
wym.
180 x 90 x 2,5 cm
impregnowany
ciśnieniowo
44,98

płot
drewniany
Douro

płot
ażurowy
z łukiem

kod 631733
wym.
180 x 180 x 3,5 cm
impregnowany
ciśnieniowo

kod 627322*
wym.
180 x 180 x 4 cm
impregnowany
ciśnieniowo

99,98

188,-

kod 631734*
wym.
180 x 90 x 3,5 cm
impregnowany
ciśnieniowo
74,98

kod 627323*
wym.
180 x 105 x 4 cm
impregnowany
ciśnieniowo
148,-

płot sztachetowy
Mekong
kod 631740
wym. 100 x 180 x 3,2 cm
zielony
impregnowany
ciśnieniowo

79,98

* Dostępne w wybranych sklepach.
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panel wenecki
kod 633486*
wym. 180 x 180 cm
impregnowany
ciśnieniowo

198,-

niezbędnik
kantówka
drewniana
kod 631723
wym. 180 x 7 x 7 cm
impregnowana
ciśnieniowo

elementy
mocujące

podstawa słupka
ogrodzeniowego

kotwa
ocynkowana

kod 631060
zestaw 4 szt.

kod 630820
wym. 7 x 7 cm
stal ocynkowana

kod 656120
wym. 7,1 x 7,1 cm

8,98

16,98
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15,98

14,98

ogrodzenia | wymarzony ogród

płot Arve
kod 631729
wym. 180 x 180 x 3 cm
impregnowany
brązowy

89,98
kod 631730*
wym. 180 x 90 x 3 cm
impregnowany
brązowy
59,98

płot Arve
z łukiem
kod 631731
wym. 180 x 180 x 3 cm
impregnowany
brązowy

99,98
kod 631732*
wym. 180 x 90 x 3 cm
impregnowany
brązowy
74,98

płot
drewniany
kod 627315
wym. 180 x 180 x 4 cm
impregnowany
brązowy

178,kod 627316*
wym. 90 x 180 x 4 cm
impregnowany
brązowy
108,-

płot
drewniany
kod 631475*
wym. 180 x 180 x 4 cm
impregnowany
antracytowy

198,-

płot
drewniany
ażurowy
płot
z łukiem
i kratką
kod 631738
wym. 180 x 180 cm
impregnowany
brązowy

158,-

kod 627324
wym. 180 x 180 x 4 cm
impregnowany
brązowy

218,kod 627325*
wym. 90 x 180 x 4 cm
impregnowany
brązowy
138,-

* Dostępne w wybranych sklepach.
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kratki

drewniana kratka
do pnączy
kod 631443
wym. 180 x 45 cm
impregnowana
ciśnieniowo

39,98
kratka
drewniana
kod 631435
wym. 183 x 61 cm
dostępna również
w innych wymiarach

26,98
rozciągana
kratka
z wikliny
kod 631233
wym. 180 x 90 cm
dostępna również
w innych wymiarach

39,98

kratka
metalowa

kod 630976
wym. 120 x 90 cm
czarna

39,98

ekspert radzi
Powojnik świetnie
wygląda na kratce.
Piękny zapach to
dodatkowy atut tej
ogrodowej rośliny.

niezbędnik
akcesoria
montażowe
kod 630858
opakowanie 40 szt.

9,98
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kantówka
drewniana
kod 631722
wym. 180 x 4,5 x 4,5 cm
impregn owana
ciśnieniowo

9,98

ogrodzenia | wymarzony ogród

ogrodzenia
ozdobne

przęsło Rodos 2
kod 621323
wym. 120 x 200 cm
malowane proszkowo
czarne

99,98

furtka Rodos 2
lewa/prawa
kod 621324
kod 621325
wym. 150 x 90 cm
malowana proszkowo
czarna

198,brama
Rodos 2
kod 621327
wym. 150 x 400 cm
malowana proszkowo
czarna

598,furtka Tola 2
lewa/prawa
kod 621333
kod 621334
wym. 150 x 90 cm
ocynkowana
malowana proszkowo
czarna

258,-

przęsło
Tola 2
kod 621332
wym. 120 x 200 cm
ocynkowane
malowane proszkowo
czarne

168,-

brama
Tola 2
kod 621338
wym. 150 x 400 cm
ocynkowana
malowana proszkowo
czarna

798,81
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brama Alicja 2
kod 624278*
wym. 175 x 400 cm
ocynkowana, malowana proszkowo
czarna

1398,przęsło Alicja 2
kod 624273*
wym. 145 x 200 cm
ocynkowane, malowane
proszkowo
czarne

378,-

furtka Alicja 2 lewa/prawa
kod 624276*
kod 624274*
wym. 175 x 105 cm
ocynkowana, malowana proszkowo
czarna

brama Daria 2
kod 621387
wym. 150 x 400 cm
ocynkowana, malowana
proszkowo
antracytowa

398,-

furtka Daria 2
lewa/prawa

898,-

kod 621388
kod 621389
wym. 150 x 90 cm
ocynkowana, malowana
proszkowo
antracytowa

298,-

przęsło
Daria 2

kod 621390
wym. 120 x 200 cm
ocynkowane, malowane
proszkowo
antracytowe

198,82
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ogrodzenia | wymarzony ogród

przęsło
Brava
kod 624339
wym. 120 x 200 cm
ocynkowane
malowane
proszkowo
antracytowe

398,-

furtka Brava
kod 624340
wym. 150 x 90 cm
ocynkowana, malowana proszkowo
antracytowa

398,-

brama Brava
kod 624341
wym. 150 x 400 cm
ocynkowana, malowana proszkowo
antracytowa

1398,-

* Dostępne w wybranych sklepach.
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1

furtka Imperial
lewa/prawa

przęsło
Imperial

kod 631326*
kod 631327*
wym. 150 x 100 cm
ocynkowana, malowana
proszkowo
antracytowa

kod 631323*
wym. 120 x 200 cm
ocynkowane,
malowane proszkowo
antracytowe

598,brama Imperial
kod 631328*
wym. 150 x 400 cm
ocynkowana, malowana
proszkowo
antracytowa

1898,84

2
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498,-

ogrodzenia | wymarzony ogród

1

przęsło Leda
kod 631294*
wym. 118 x 200 cm
ocynkowane, malowane proszkowo
antracytowe
698,-

2

brama Leda
kod 631299*
wym. 158 x 400 cm
ocynkowana, malowana proszkowo

3

antracytowa
2198,-

3

furtka Leda
lewa/prawa
kod 631295
kod 631296
wym. 158 x 90 cm
ocynkowana, malowana proszkowo
antracytowa
898,-

furtka Lara
kod 629026
wym. 154 x 90 cm
ocynkowana, malowana
proszkowo
antracytowa

548,-

przęsło Lara
kod 629029
wym. 120 x 200 cm
ocynkowane, malowane
proszkowo
antracytowe

498,brama Lara
kod 629018
wym. 154 x 400 cm
ocynkowana, malowana
proszkowo
antracytowa

1698,* Dostępne w wybranych sklepach.
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osłony
Wyczaruj w ogrodzie
strefę prywatności.

mata
osłonowa
imitacja liści
kod 628850
wym. 100 x 200 cm

99,98
mata
wiklinowa
kod 655636
wym. 100 x 300 cm
dostępna również
w innych wymiarach

68,98
ekspert radzi
Schroń się przed oczami przechodniów
oraz hałasem dobiegającym z otoczenia.
Zastosowanie osłon sprawi, że w Twoim
ogrodzie zagoszczą cisza i spokój.
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mata
technorattanowa

mata
trzcinowa

kod 629147
szer. 100 cm
dostępna również w innych
kolorach

kod 621292
wym. 100 x 600 cm
dostępna również
w innych wymiarach

54,98/mb

54,98
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ogrodzenia | wymarzony ogród

mata
bambusowa
pełna
kod 631229*
wym. 100 x 300 cm
dostępna również
w innych wymiarach

99,98

mata
osłaniająca
PVC
kod 629314
wym. 150 x 300 cm
zielona

138,-

mata
z bambusu
łupanego
kod 631227
wym. 100 x 300 cm
dostępna również
w innych wymiarach

44,98

mata osłaniająca
PVC
kod 629305
wym. 100 x 300 cm
szara

99,98
szeroki wybór
osłon
znajdziesz na
castorama.pl

mata
osłaniająca
kod 629317
wym. 100 x 300 cm
szara
dostępna również w innych kolorach

84,98
* Dostępne w wybranych sklepach.
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siatki
ogrodzeniowe
siatka
pleciona
kod 629078
wym. 1,5 x 10 m
oczko 6 x 6 cm
drut 2,4 mm
zielona

szeroki
wybór siatek
znajdziesz na
castorama.pl

89,98

siatka pleciona
heksagonalna
kod 650100
wym. 1 x 10 m
oczko 2,5 x 2,5 cm
ocynkowana
dostępna również
w innych wymiarach

54,98
siatka
zgrzewana
kod 629072
wym. 10 x 0,8 m
oczko 10 x 5 cm
drut 2,2 mm
zielona

74,98
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siatka
polietylenowa
kod 621038
wym. 5 x 0,5 m

36,98

ogrodzenia | wymarzony ogród

panele
ogrodzeniowe
panel
ogrodzeniowy

kod 629341
wys. 153 cm, dł. 250 cm
drut 3,2 mm
oczko 20 x 7,5 cm
ocynkowany
antracytowy

nazwa produktu

kod

kolor

wymiary
[cm]

drut
Ø [mm]

cena
[zł]

1.

panel ogrodzeniowy

602904

ocynkowany

153 x 250

3,2

44,98

2.

panel ogrodzeniowy

614416

ocynkowany

153 x 250

4

89,98

3.

panel ogrodzeniowy

630746

ocynkowany
zielony

153 x 250

3,2

49,98

4.

panel ogrodzeniowy

630747

ocynkowany
zielony

153 x 250

4

99,98

5.

panel ogrodzeniowy

629427

ocynkowany
antracytowy

153 x 250

4

99,98

49,98
nazwa produktu

kod

kolor

wymiary
[cm]

drut
Ø [mm]

cena
[zł]

1.

furtka uniwersalna
ze słupkami

628870

ocynkowana
zielona

150 x 100

4

448

2.

furtka uniwersalna
ze słupkami

628873

ocynkowana
antracytowa

150 x 100

4

448

brama
panelowa

furtka
uniwersalna
ze słupkami

kod 624355
wym. 150 x 400 cm
drut 4 mm
ocynkowana
zielona
zawiasy w komplecie

kod 628876
wym. 150 x 100 cm
drut 4 mm
ocynkowana

448,-

648,-

Dostępne również inne
wysokości paneli, furtek
i bram.

nazwa produktu

kod

kolor

wymiary
[cm]

drut
Ø [mm]

cena
[zł]

1.

brama panelowa

624353

ocynkowana

150 x 400

4

598

2.

brama panelowa

629429

ocynkowana
antracytowa

150 x 400

4

698
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malowanie
i zabezpieczanie
Nadaj nowy wygląd elewacjom, ogrodzeniom czy tarasom
za pomocą naszych odpornych na warunki atmosferyczne
farb, lazur i olejów.
malowanie domku narzędziowego i ogrodzenia
impregnat
ogrodowy
Altax 10 l

impregnat
powłokotwórczy
Vidaron 9l

kod 739104

kod 729722

99,98

158,-

9,50 zł za litr

17,56 zł za litr

lakierobejca
do drewna
Altax 5 l

lakierobejca
Sadolin
Extra 5 l

kod 731393

kod 726829

174,-

192,-

34,80 zł za litr

38,40 zł za litr

impregnat
hybrydowy
Sadolin
Classic 9 l
kod 745506

178,-

19,78 zł za litr

lazura
ochronna
o wysokiej
odporności
V33 5 l
kod 702068

194,-

38,80 zł za litr

pielęgnacja pokrycia tarasowego
olej
do drewna
Altax 2,5 l

olej
do tarasów
V33 2,5 l

kod 715931

kod 728491

92,98
37,19 zł za litr

138,-

55,20 zł za litr

impregnat
gruntujący
Drewnochron
2,5 l
kod 732262

74,98

29,60 zł za litr
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malowanie i zabezpieczanie | wymarzony ogród
dekoracyjna
farba ogrodowa
GoodHome
Premium 1 l
kod 745579

49,98

49,98 zł za litr

emalia zewnętrzna
Valspar Pro
do drewna
i metalu 1 l

rozwiązania z mieszalnika
Nie znalazłeś wymarzonego koloru wśród farb
gotowych? Nic straconego, chętnie przygotujemy
dla Ciebie farbę spełniającą Twoje oczekiwania.

kod 745721

69,98

Farby wysokiej jakości na wszystkie podłoża gotowe
w 5 minut!

69,98 zł za litr

farba kolorowa
do podłóg tarasowych
GoodHome Premium 2,5 l

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

kod 745567

99,98

39,99 zł za litr

akrylowa farba
fasadowa
GoodHome 10 l

silikonowa farba
fasadowa
GoodHome 10 l

kod 745679

kod 745606

148,-

198,-

14,80 zł za litr

farba fasadowa
Valspar Pro 10 l
kod 745741

268,26,80 zł za litr

19,80 zł za litr

malowanie elewacji – farby gotowe

akrylowa farba
fasadowa
GoodHome 10 l

silikonowa farba
fasadowa Good Home
Premium 10 l

akrylowa farba
fasadowa
Dulux 10 l

akrylowa farba
fasadowa Dulux
Extreme 10 l

kod 742244

kod 742250

kod 742164

kod 742191

128,-

168,-

148,-

188,-

12,80 zł za litr

16,80 zł za litr

14,80 zł za litr

18,80 zł za litr
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ogród na pochyłym terenie

taras
na skarpie
Ogród Anny i Roberta
znajduje się na pochyłym
terenie, przez co narażony
jest na działanie wiatru.
Zależy im na takiej
modernizacji przestrzeni,
która ułatwi wejście na
zbocze, stworzy idealne
miejsce do spotkań
z rodziną i przyjaciółmi,
a przy tym będzie jasna
i sprzyjająca relaksowi.
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odpowiednie
wykorzystanie
dostępnej
przestrzeni

odświeżenie
zaniedbanego
pokrycia tarasowego

niezbędne
u:
w ogrodzie na zbocz
ia trem
✓ ochro na prz ed w
wsz ys t kich
✓ dos tęp doogrodz ie
s tref w
la k su
✓ miejsce do re p osił ków
i s poż ywa nia
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jak wybrać nawierzchnię?
pokrycia
tarasowe

idealne rozwiązanie

na taras, patio, balkon, dach, ścieżki i podjazdy

zalety
drewno: tradycyjny charakter i pozyskiwanie
ze zrównoważonych źródeł
kompozyt: niewielkie wymagania
pielęgnacyjne i duża trwałość

rodzaje

deski
drewniane

płytki
zewnętrzne

deski
kompozytowe

podesty
tarasowe

idealne rozwiązanie

na taras, patio, balkon, ścieżki i podjazdy

zalety
łatwa konserwacja i trwałość
możliwość dopasowania płytek
używanych w pomieszczeniach
i na zewnątrz
prosty montaż na każdym podłożu
ze względu na grubość płytki (2 cm)
przystępna cena
antypoślizgowa powierzchnia

rodzaje

płytki
zewnętrzne
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idealne rozwiązanie

nawierzchnie
brukowane

na taras, patio, podjazd i obrzeża basenów

zalety
doskonała trwałość
tradycyjny wygląd
bruk betonowy jest odpowiedni do wielu
zastosowań
możliwość dopasowania obrzeża do
nawierzchni

rodzaje

kostka
brukowa

kamienie
dekoracyjne

idealne
rozwiązanie

na ścieżki i rabaty

płyty
ogrodowe

płyty
granitowe

sztuczna
trawa

zalety
łatwe układanie
tradycyjny wygląd

rodzaje

idealne
rozwiązanie
na balkon, dach, taras
i patio

zalety
zielony ogród przez
cały rok
nie wymaga
pielęgnacji
łatwe układanie

grys

otoczak

żwir

kamień
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deski tarasowe
drewniane
• tradycyjny, ciepły
charakter
• różne rodzaje drewna
• przystępna cena
• trwałość
• możliwość malowania
deska tarasowa świerkowa
kod 627355
wym. 2,4 x 12 x 240 cm
impregnacja
w kolorze naturalnym

17,98
kod 627356* impregnacja
w kolorze brązowym
19,98 zł

deska tarasowa
sosnowa
kod 627354
wym. 2 x 9,5 x 240 cm

8,98
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pokrycia tarasowe | wymarzony ogród

deska tarasowa
modrzew europejski
kod 627482
wym. 250 x 14 x 2,4 cm

32,98
deska tarasowa
modrzew syberyjski
kod 627480
wym. 300 x 14 x 2,4 cm

49,98

ułatwia życie

deska tarasowa
sosnowa
kod 627492
impregnacja
w kolorze naturalnym
wym 2,7 x 14,4 x 240 cm

29,98
kod 632928
impregnacja w kolorze
brązowym
31,98

* Dostępne w wybranych sklepach.
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deski tarasowe
kompozytowe

kantówka
kompozytowa
kod 626968
wym. 3 x 5 x 300 cm

36,98/szt.

deska
kompozytowa
antracytowa, kod 632831
chocolate, kod 627098
taupe, kod 632836
wym. 300 x 14,5 x 2,1 cm

54,98/szt.
• doskonała trwałość
• łatwe utrzymanie
• możliwość odwracania — inny wzór
na obydwu stronach deski
• materiały pochodzące z recyklingu

deska
kompozytowa
chocolate, kod 626966
taupe, kod 632835
wym. 220 x 14,5 x 2,1 cm

34,98/szt.

wybierz akcesoria do wykończenia tarasu
listwa narożna
listwa
wykończeniowa
kompozytowa

zestaw montażowy
do tarasu
kod 626929
200 elementów

kod 626967
wym. 220 x 5 x 0,8 cm
chocolate
dostępna także w kolorach
antracytowym i taupe

25,98/szt.

198,98

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

kod 631067
chocolate
dostępna również
w kolorach
antracytowym i taupe

zaślepki
plastikowe
kod 631065
chocolate,
opakowanie
10 szt.
dostępne również
w kolorach
antracytowym
i taupe

12,98/szt.

27,98/szt.

deski kompozytowe
Neva
kod 632830

•

niewielkie wymagania konserwacyjne

•

możliwość odwracania — różne ryflowanie
na obydwu stronach deski

•

doskonała trwałość

34,98zł
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jak zbudować taras?
1

przygotuj podłoże
Wybierz rodzaj konstrukcji w zależności
od warunków w danym miejscu.
na betonowej posadzce lub brukowanym podłożu
umożliwia
wentylację
drewna

możliwość
regulacji
wyrównaj
poziom

2
1

wyrównaj
poziom

zbuduj stelaż

oczyść obszar

wyrównaj ustawienie legarów
na wspornikach
100

złącz
legary

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

rozmieść wsporniki

przykręć legary do wsporników

pokrycia tarasowe | wymarzony ogród

3
1

przymocuj deski

drewniane za pomocą wkrętów

kompozytowe za pomocą klipsów

ekspert radzi
wsporniki i legary
co 30 cm
przed rozmieszczeniem
elementów należy
wyłożyć podłoże
agrotkaniną

ułóż deski na legarach

zamocuj listwy brzegowe za pomocą wkrętów
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niezastąpiona pomoc
w domu i ogrodzie
jeden akumulator do wielu narzędzi
• uniwersalny system EXT
• silnik bezszczotkowy

wyrzynarka
kod 214977
napięcie 18 V
kąt cięcia 0–45 0
gł. cięcia drewno/stal
120/10 mm
bez akumulatora

318,piła szablasta
kod 214976
napięcie 18 V
dł. skoku 29 mm
3 brzeszczoty
bez akumulatora

318,szlifierka
kątowa

102

ukośnica

kod 214980
napięcie 18 V
śr. tarczy 115 mm
bez akumulatora

kod 214983
napięcie 18 V
gł. cięcia drewna
przy 45/90 0 –40/61 mm
bez akumulatora

kod 215972
napięcie 18 V
śr. tarczy 216 mm
obustronne cięcie
ukosowe: prawo/lewo
akumulator 5 Ah
w zestawie

318,-

398,-

1198,-
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piła tarczowa

wiertarkowkrętarka
udarowa z silnikiem
bezszczotkowym 18 V EXT
kod 214960

•

w zestawie 2 akumulatory 4,0 Ah

•

maksymalny moment obrotowy 50 Nm

•

czas ładowania 50 minut

648 zł
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deski tarasowe
Areto
Montaż wysokiej jakości desek
tarasowych i odpowiedniego
stelaża to proste zadanie, nawet
jeśli nie masz doświadczenia.
• mocowanie za pomocą klipsów
• łatwy i szybki montaż bez użycia narzędzi
• perfekcyjne wykończenie — bez widocznych
wkrętów
• doskonała trwałość
• pozyskiwane ze zrównoważonych źródeł

deska
wa
kompozyto
Areto

*
kod 632828
12 x 205 cm
x
1
2,
.
ym
w
a
antracytow

39,98
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ułatwia życie

deska sosnowa
Areto
kod 632981*
wym. 2,1 x 12 x 205 cm
termowana
naturalna

44,98

pokrycia tarasowe | wymarzony ogród

jak szybko i łatwo
zamontować deski
tarasowe Areto?
1

zamontuj szynę

nie
potrzeba
wkrętów

mocowanie za
pomocą klipsów

łatwe
przycinanie

Prosty montaż z użyciem
narzędzi lub bez.
Zapewnia idealne ustawienie
desek i sprawia, że ślady
mocowania są niewidoczne.
Szyna może być umieszczona
bezpośrednio na twardej
posadzce lub przykręcona
do drewnianego legara,
w przypadku podwyższonego
tarasu lub miękkiego podłoża.

2

zamontuj
deski
Wystarczy docisnąć deskę,
aby zamocować ją na szynie
wyposażonej w klipsy.
Montaż nie wymaga użycia
wkrętów ani narzędzi.
Odstępy między deskami
są idealne.

3

wykończ
swój taras
Wstępnie nawiercony
profil ułatwia zamocowanie
w desce.

niezbędnik

Użyj klucza, aby
zdemontować
deskę. Przyda się
, gdy trzeba
będzie położyć
kable elektryczne
,
wymienić uszkod
zoną deskę lub
wyjąć przedmiot,
który wpadł
pod taras.

Mocowania są w zestawie.

* Dostępne w wybranych sklepach.
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podesty
tarasowe
• szeroka gama kolorów i wymiarów daje
możliwość dopasowania do wszystkich
tarasów
• łatwy i szybki montaż

podest tarasowy
akacja 4 szt.
kod 632931
wym. 30 x 30 cm

44,98/opak.

podest
drewniany

podest
drewniany

kod 627471
wym. 40 x 40 cm
impregnacja brązowa

kod 602951
wym. 50 x 50 cm
impregnacja brązowa

7,98

12,28

podest
drewniany

kratka
trawnikowa

kod 627474
wym. 100 x 100 cm
impregnacja brązowa

kod 629017
wym. 60 x 40 cm
zielona
plastikowa

49,98

13,98
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pokrycia tarasowe | wymarzony ogród

podest kamienny
grafitowy, kod 633207*
beżowy, kod 633206 *
wym. 30 x 30 cm

19,98/szt.

podest
kompozytowy
brązowy, kod 633204
szary, kod 633205
wym. 30 x 30 cm

13,48/szt.

podest
kompozytowy
szary, kod 632933
brązowy, kod 627275
wym. 40 x 40 cm
system klik

21,98/szt.

Niektóre produkty są dostępne tylko w wybranych sklepach — sprawdź
* Dostępne
dostępność
w wybranych
na castorama.pl.
sklepach.
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kostka
brukowa

kostka brukowa
Nostalite
kod 918595
gr. 4 cm
szara
3 różne kształty

29,98/m²
czerwona, kod 918597
32,98/m²
grafitowa, kod 918599
32,98/m²

płyta ażurowa Meba
kod 918871
wym. 60 x 40 cm, gr. 8 cm
szara

8,28/szt.
czerwona
kod 919691
10,98
antracytowa
kod 926261
10,98

108

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

kostka brukowa | wymarzony ogród

kostka brukowa
Westa
szara, kod 921982
grafitowa, kod 921983
gr. 4 cm
2 różne kształty
płukana

39,98/m²
kostka
brukowa
Prosto
kod 916603
gr. 4 cm
szara

29,98/m²
czerwona, kod 916605
32,98/m²
grafitowa, kod 924182
32,98/m²

kostka brukowa
płukana Prosto
grafitowa, kod 928151*
szara, kod 928150
gr. 6 cm
płukana

45,98/m²

* Dostępne w wybranych sklepach.
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kostka brukowa
Nostalite
kod 923019*
gr. 6 cm
barwy jesieni
3 różne kształty

41,98/m²

kostka brukowa
Trento
kod 919699
gr. 6 cm
szara
3 różne kształty
kod 919701
grafitowa

49,98/m²

kostka brukowa
Metrik
kod 926255
gr. 6 cm
nerino

49,98/m²
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kostka brukowa | wymarzony ogród

kostka
brukowa
Trento
kod 928152
gr. 6 cm
nerino
3 różne kształty

45,98/m²

kostka brukowa
Oland
kod 926258
nerino
3 różne kształty

49,98/m²

kostka brukowa
Prima
kod 919696*
gr. 6 cm
galia
3 różne kształty

44,98/m²
* Dostępne w wybranych sklepach.

111

Projekt ogród i balkon 2020

płyty
ogrodowe

płyta tarasowa
wapień dewoński, kod 620824
wapień muszlowy, kod 629196*
wym. 30 x 30 cm,
gr. 4 cm

5,98/szt.

płyta tarasowa
płukana
grafitowa, kod 624863
szara, kod 624862
wym. 35 x 35 cm
gr. 5 cm

7,98/szt.

płyta tarasowa
Indigo Bello
biała, kod 620837
żółta, kod 624094*
wym. 40 x 40 cm,
gr. 3,8 cm

16,98/szt.

płyta tarasowa Linea
kod 623139
wym. 100 x 25 cm, gr. 4 cm
betonowa
jasnoszara

26,98/szt.
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krążek
drewnopodobny akacja

płyta
drewnopodobna

kod 629191
śr. 40 cm, gr. 4,5 cm
betonowy
brązowy

kod 624110*
wym. 45 x 45 cm,
gr. 3,5 cm
betonowa
szara

21,98/szt.

24,98/szt.
płyta drewnopodobna Lira
kod 624104
wym. 75 x 25 cm,
gr. 4 cm
betonowa
beżowa

krążek pień
dekoracyjny
kod 633243
śr. 32–37 cm

23,98/szt.

21,98/szt.
płyta ogrodowa
piasek pustyni
kod 631427
śr. 45 cm, gr. 5 cm

37,98/szt.

płyta
granitowa
kod 630974
wym. 60 x 40 cm,
gr. 2 cm
szara

29,98/szt.
* Dostępne w wybranych sklepach.
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płyty tarasowe
gres Wood
natural
kod 417878
wym. 30 x 120 x 2 cm
opak. 0,72 m²
kl. antypośl. R12
kl. ścier. IV
mrozoodporny
99,36 zł/opak.

138/m²

gres Slate
anthracite
kod 417877
wym. 30 x 60 cm
opak. 1,08 m²
kl. antypośl. R10
kl. ścier. III
43,18 zł/opak.

39,98/m²

gres Blue Stone
kod 417876
wym. 60 x 60 x 2 cm
opak. 0,72 m²
kl. antypośl. R11
kl. ścier. IV
mrozoodporny
92,16 zł/opak.

128/m²
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gres Quartz grey
kod 417873
wym. 60 x 60 x 2 cm
opak. 0,72 m²
kl. antypośl. R11
kl. ścier. IV
mrozoodporny
92,16 zł/opak.

jak zamontować
profile okapowe
Renoplast W30?

128/m²
Zaleca się wykonanie w płaszczyźnie podkładu obniżenia
wzdłuż krawędzi płyty na głębokość około 3 mm i na szerokość
80 mm [1].

1. Narożniki Renoplast NZ
W30/90 osadzamy na uszczelnieniu Sopro Racofix WB588
i mocujemy mechanicznie za
pomocą kołków rozporowych.

2. Profile proste Renoplast W30
montujemy podobnie jak narożniki, pozostawiając przerwy
dylatacyjne na połączeniach [2],
gdzie stosujemy łącznik LW30
[3], a przy ścianie odbojnik OP
W30 [4].

3. Na połączeniu profilu z podkładem (na jego całej długości)
wklejamy taśmę Sopro AEB148,
na uszczelnieniu Sopro Racofix
WB588 [5].

4. Na całej powierzchni podkładu nanosimy zaprawę uszczelniającą Sopro DSF523 w co
najmniej dwóch warstwach
o łącznej grubości 2 mm.

5. Płyty posadzkowe układamy na podkładkach Renoplast
Smart, niwelując nierówności
podłoża krążkami dystansowymi
o grubościach: 0,5; 1 i 2 mm [6].

gres Piasentina grey
kod 417875
wym. 60 x 60 x 2 cm
opak. 0,72 m²
kl. antypośl. R12
kl. ścier. IV
mrozoodporny
92,16 zł/opak.

128/m²

gres Egypte Stone
crema
kod 417874
wym. 60 x 60 x 2 cm
opak. 0,72 m²
kl. antypośl. R11
kl. ścier. IV
mrozoodporny
92,16 zł/opak.

128/m²
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sztuczna
trawa

sztuczna trawa
Verde

sztuczna trawa
Maestro

kod 430432
kod 400814
kod 400815
wysokość
runa: 4 mm
wysokość
całkowita: 6,5 mm
dostępna
w szerokościach:
1,33, 2 i 4 m

kod 417845
kod 417846
wysokość
runa: 10 mm
wysokość
całkowita: 11 mm
dostępna
w szerokościach: 1,33 i 2 m

19,98/m²

116

29,98/m²

sztuczna trawa
Spring

sztuczna trawa
Mery

kod 417733
kod 417732
wysokość
runa: 6 mm
wysokość
całkowita: 7 mm
dostępna
w szerokościach: 2 i 4 m

kod 417539
kod 417540
wysokość
runa: 20 mm
wysokość
całkowita: 22 mm
dostępna
w szerokościach: 2 i 4 m

39,98/m²

39,98/m²

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

gres Burgundy beige
kod 417895

•

mrozoodporny

•

klasa antypoślizgowości R10

•

klasa ścieralności V

kolor grey, kod 417896

•

klasa antypoślizgowości R10

•

klasa ścieralności IV

43,38zł/m

²
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granity i płytki
elewacyjne
płytka elewacyjna
Modena szara

granit
płomieniowany 664

kod 924002
opak. 0,46 m²
86,90 zł/m²

kod 417863
wym. 61 x 30,5 cm
opak. 0,93 m²
dostępny także kolor szary 603
dostępne także: stopnice,
podstopnice i cokoły

39,98/opak.

108,-/m²

płytka
elewacyjna
Modena biała
kod 924000
86,90 zł/m²

39,98/opak.

granit polerowany 664

granit polerowany g664
kod 417474
wym. 30,5 x 61 cm
opak. 1,12 m²
mrozoodporny
kod 417482
wym. 45 x 45 cm
dostępne także:
stopnica, podstopnica, cokół

kod 417864
wym. 61 x 30,5 cm
opak. 0,93 m²
mrozoodporny
dostępny także kolor szary 603
dostępne także: stopnice,
podstopnice, cokoły

108,-/m²

108,98/m²

beton elewacyjny
jasny szary

beton elewacyjny
szary

beton elewacyjny
grafit

kod 925076
wym. 35 x 70 cm
opak. 0,245 m²

kod 925074
wym. 35 x 70 cm
opak. 0,245 m²

kod 925075
wym. 35 x 70 cm
opak. 0,245 m²

kod 417860
wym. 45 x 45 cm
opak. 0,81 m²
mrozoodporny

31,48/szt.

31,48/szt.

31,48/szt.

96,96/m²
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granit polerowany 664

granity i płytki elewacyjne | wymarzony ogród
płytka dekoracyjna
Monsanto 1
kod 925052
opak. 0,42 m²

109,-/m²

gres Faktory
anthracite
kod 417881
wym. 40 x 80 cm
opak. 0,96 m²
mrozoodporny
kl. antypośl. R11
kl. ścier. IV
62,38/opak.

gres Kontainer
medium grey
kod 417882
wym. 60 x 60 cm
opak. 1,08 m²
mrozoodporny
kl. antypośl. R11
kl. ścier. IV
64,78/opak.

59,98/m²

64,98/m²

gres Kontempo
anthracite
kod 417879
wym. 40 x 80 cm
opak. 1,11 m²
mrozoodporny
kl. antypośl. R11
kl. ścier. II
72,13/opak.

64,98/m²

gres English Stone
greige

gres English Stone
silk

gres str.Wood
grey

kod 417898
wym. 29,8 x 59,8 cm
opak. 1,24 m²
mrozoodporny
kl. antypośl. R10
kl. ścier. V
43,38/opak.

kod 417897
wym. 29,8 x 59,8 cm
opak. 1,24 m²
mrozoodporny
kl. antypośl. R10
kl. ścier. IV
43,38/opak.

kod 417904
wym. 29,8 x 59,8 cm
opak. 1,24 m²
mrozoodporny
kl. antypośl. R10
kl. ścier. IV
47,10/opak.

34,98/m²

34,98/m²

37,98/m²

97,32/m²

kamień naturalny
Slate black

kamień naturalny
Quartz white&grey

płytka dekoracyjna
Monsanto 2

płytka elewacyjna
Metro grafit

kod 923984
wym. 10 x 35 cm
opak. 0,42 m²
mrozoodporny

kod 923986
wym. 10 x 35 cm
opak. 0,39 m²
mrozoodporny

kod 925054
opak. 0,42m²

kod 928091
wym. 37,5 x 10 cm
opak. 0,38 m²

157,10/m²

189,18/m²

109,-/m²

płytka elewacyjna
Metro bianco
kod 928092
wym. 37,5 x 10 cm
opak. 0,38 m²

97,32/m²
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przechowywanie
skrzynia
plastikowa
z łukiem
kod 630342
poj. 1200 l
wym 120 x 146 x 820 cm

648,-

skrzynia plastikowa

skrzynia plastikowa Comfy

kod 631098
poj. 227 l
wym. 117 x 45 x 56 cm

kod 623917
poj. 270 l
wym. 117 x 45 x 57,5 cm

138,-

198,-
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przechowywanie | wymarzony ogród
skrzynia ogrodowa Midi
kod 627293
poj. 845 l
wym. 110 x 130 x 740 cm

498,-

skrzynia
plastikowa
Borneo
kod 631391
poj. 416 l
wym. 129 x 70 x 62 cm

458,-

skrzynia
plastikowa
Portofino

skrzynia
plastikowa
z oparciem
kod 631392*
poj. 227 l
wym. 140 x 80 x 60 cm
doskonała jako
schowek i siedzisko
dla dwóch osób

498,-

kod 631099
poj. 340 l
wym. 123 x 54 x 56 cm

258,-

* Dostępne w wybranych sklepach.
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domki
narzędziowe
domek
narzędziowy
kod 628724
szer. 236 cm, gł. 195 cm,
wys. 210 cm
metalowy

1198,ekspert radzi
Domek narzędziowy musi mieć
stabilne fundamenty i mocowania.
Upewnij się, że budujesz go na
równym, twardym podłożu, które nie
będzie miało kontaktu z wodą.

domek
narzędziowy
Manor
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domek
narzędziowy

kod 627290*
szer. 130 cm, gł. 192 cm,
wys. 198 cm
plastikowy
w zestawie
wytrzymała podłoga
i mocowania

kod 628723
idealny
do przechowywania
narzędzi ogrodowych
szer. 192 cm, gł. 152 cm,
wys. 200 cm
metalowy
dostępny w różnych
wymiarach

1498,-

998,-
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domki narzędziowe | wymarzony ogród

domek
narzędziowy
Selwyn
kod 629013
szer. 120 cm, gł. 160 cm,
wys. 205 cm
drewno świerk
podłoga w komplecie

1198,-

niezbędnik
impregnat
drewnochron
extra 9 l
kod 732620

168,-

18,67 zł za litr

domek
narzędziowy
Sputnik

domek
narzędziowy
Mokau

kod 631563
szer. 180 cm, gł. 127 cm,
wys. 210 cm
drewno sosnowe,
impregnacja
ciśnieniowa

kod 628975
szer. 160 cm, gł. 160 cm,
wys. 201 cm
drewno świerk suszony,
mocowanie system
pióro-wpust 19 mm,
dostępny w 3 wymiarach
5 lat gwarancji

898,-

1798,* Dostępne w wybranych sklepach.
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Joan i Peter mają ogród za domem, który
znajduje się na widoku, dlatego chcieliby
uzyskać nieco więcej prywatności. Zależy im
na przestrzeni, w której mogliby coś zjeść,
relaksować się i po prostu pomajsterkować
bez podglądania przez sąsiadów. Ich
ogród znajduje się przy ruchliwej drodze,
więc potrzebują miejsca, które będzie
miało niewielkie potrzeby pielęgnacyjne i
zablokuje hałas. Chcieliby także wyznaczyć
odpowiednie strefy w ogrodzie z tyłu domu,
aby cała rodzina mogła spędzać w nim
trochę czasu w samotności.
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uprawa
ogrodu
Począwszy od uprawy zachwycających
gamą barw kwiatów, aż po nowe, dobre
nawyki, takie jak tworzenie własnego
kompostu – u nas znajdziesz wiele
inspirujących porad dotyczących
prowadzenia idealnego i przyjaznego
dla środowiska ogrodu.
Wybieraj spośród szerokiej
gamy roślin, systemów
nawadniania oraz produktów
wykorzystywanych
w ogródku warzywnym,
a uzyskasz piękną
przestrzeń wokół domu.

125

Projekt ogród i balkon 2020

zrównoważony ogród

w zgodzie
z naturą
Monika i Dawid od zawsze
byli zwolennikami recyklingu
– wykorzystywali minimalną
ilość zasobów i utrzymywali
zużycie energii na niskim
poziomie.
Chcieli jednak zrobić
coś więcej dla naszej
planety. Postanowili więc
zmodernizować swój ogród
tak, aby był przyjazny dla
środowiska.
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symbol
zastępczy

niez będ ne z yja z nym
w ogrodz ie pra :
dla środow isk
ta
✓ z w ierz ę

h
u pra wa wła snyc
✓ wa rz yw i owoców
e siedliska
✓ ekologicz n
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zrównoważony ogród
ogród bez
chemii
Kompostownik pozwala
na stosowanie naturalnego
nawozu, dzięki czemu
rośliny są zdrowsze
i szybciej rosną. Ponadto,
do uprawy warzyw
i owoców nie trzeba
używać szkodliwych
środków chemicznych,
co oznacza, że możesz
cieszyć się plonami bez
obawy o swoje zdrowie!

oczko
wodne
Wykopanie oczka
wodnego będzie
miało korzystny
wpływ na Twój
ogród. Przyciągnie
ono bowiem żaby,
które zmniejszają
populację owadów,
jednocześnie
chroniąc rośliny.
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przywitaj się
z naturą
Zapewnienie zwierzętom
pożywienia oraz
bezpiecznego miejsca
do odpoczynku to świetny
sposób, by wesprzeć
naturę. Rośliny, takie
jak lawenda i werbena,
zwabiają pszczoły
oraz motyle.

meble
z odpowiedzialnie
pozyskanego
drewna
Oferujemy pełną gamę mebli,
które wykonano z odpowiedzialnie
pozyskanego drewna.
Zapewnią Ci spokój ducha
podczas zakupu.

Lasy to płuca Ziemi. Nie tylko pochłaniają
dwutlenek węgla i produkują tlen, ale dla
1,6 miliarda ludzi są głównym źródłem utrzymania,
leków, paliwa, żywności i schronienia. Stanowią
również środowisko życia dla wielu gatunków
zwierząt i roślin. Od ponad 20 lat powierzchnia
lasów na świecie stopniowo maleje. Dlatego też
tak ważne jest mądre korzystanie z zasobów
leśnych, by mogły nimi cieszyć się również
przyszłe pokolenia!

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.

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

ODPOWIEDZIALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI
W Castoramie oferujemy produkty, które zawierają drewno i papier certyfikowane w systemach
certyfikacji wyznaczających standardy odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Wybierając produkty
oznaczone logo FSC®, pomagasz dbać o środowisko oraz wspierasz rozwój
i ochronę obszarów leśnych.
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ogród
pełen barw
hortensja
Runaway
Bride

hortensja
kod 662706*
wys. 15–45 cm

kod 663612*
doniczka 5 l

19,98

49,98
hortensja
Blue Teller
kod 663508*
doniczka 5 l

49,98

bambus
kod 663503*
doniczka 5 l

ketmia
ogrodowa
kod 661229*
doniczka 5 l

44,98
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79,98

rośliny ogrodowe | uprawa ogrodu

żurawka
kod 661380*
doniczka 1 l

oleander
kod 662350*
doniczka 2 l

9,98

34,98
bukszpan
kod 662695*
wys. 10–15 cm

4,98
pieris
japonica
kod 663553*
doniczka 2 l

19,98
trawa
Vertigo

jeżówka
kod 661912*
doniczka 2 l

kod 661227*
doniczka 2 l

14,98

14,98

budleja

powojnik

kod 661914*
doniczka 2 l

kod 662633*
wys. 75 cm

14,98

24,98

* Dostępne w wybranych sklepach.
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doniczki
ogrodowe
Oferujemy doniczki dopasowane
do potrzeb każdego ogrodu
i ogrodnika: duże, małe, kwadratowe
lub okrągłe.
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pelargonia
GoodHome Pretty Little™
kod 663420

•

mnóstwo kolorowych pąków kwiatów

•

łatwa uprawa

•

prosta pielęgnacja

•

średnica doniczki 13 cm

doniczk
sprzedawan a
a
oddzielnie

6,98 zł
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kompost
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz
nawozu uniwersalnego, czy też czegoś
bardziej wyspecjalizowanego,
na pewno znajdziesz u nas odpowiednie
rozwiązanie. Nasze bogate, odżywcze
podłoża pomogą utrzymać rośliny
w zdrowiu i dobrej kondycji.
• wspomaga zdrowy wzrost roślin
• poprawia strukturę gleby
i ułatwia odprowadzanie wilgoci
• wspiera pożyteczne dla Twojego
ogrodu mikroorganizmy

ziemia uniwersalna
kod 624718
50 l

9,98

podłoże uniwersalne Verve
kod 628416
50 l

12,98
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uniwersalne podłoże
beztorfowe
kod 633384
50 l
dostępne od kwietnia

16,98

podłoże
do kwiatów Verve
kod 628417

•

50 l

•

zawiera nawóz długo działający
i hydrożel

14,98 zł
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rabaty ogrodowe

jak odmienić rabaty ogrodowe?
1

136

Usuń chwasty i podetnij nadmiernie
wyrośnięte lub zbędne rośliny. Zadbaj o dobrą
kondycję gleby, stosując kompost i nawóz
organiczny. Przed rozpoczęciem sadzenia
dobrze namocz rośliny.
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2

Wstępnie ustaw rośliny, pozostawiając
je w doniczkach, żeby uzyskać
pożądaną kompozycję. Większe
sadzonki umieść z tyłu, mniejsze –
z przodu. Aby osiągnąć lepszy efekt,
pogrupuj je w trójki.

rośliny ogrodowe | uprawa ogrodu

niezbędnik

przed...

widły ogrodowe
Verve
kod 628933*

39,98
szpadel prosty
Verve
kod 628929

39,98
motyka
i kultywator Verve
kod 627154
dwufu nkcyjn e
narzędzie do usuwa nia
chwastów, pielen ia
i spulch niania gleby

39,98

3

Zapewnij swoim roślinom wystarczająco
dużo przestrzeni do wzrostu i zasadź
je w takich miejscach, aby mogły się
swobodnie rozwijać. Na etykietach
znajdziesz wiele przydatnych informacji.

4

Wypełnij otwór wokół sadzonki ziemią,
a następnie delikatnie ugniataj glebę,
aby „zabezpieczyć” roślinę. Obficie
podlewaj rabaty wodą do czasu
rozwinięcia się roślin, a potem ciesz się
kwitnącym ogrodem!

* Dostępne w wybranych sklepach.
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zaproś zwierzęta
do swojego
ogrodu
Zasadzenie kilku roślin przyjaznych
zapylaczom sprawi, że staną się one
źródłem pożywienia dla pożytecznych
dla Twojego ogrodu insektów.
Owady zapylające wspomagają nawożenie
roślin oraz wzrost owoców i nasion. Ich pokarm
stanowią składniki odżywcze znajdujące się
w pyłkach i nektarze.

ekspert radzi
Nie porządkuj przesadnie
ogrodu, aby nie odstraszyć
owadów i zapewnić schronienie
innym zwierzętom.

dalia
czerwona
kod 662917 *
doniczka 1 l

6,98
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Szukaj logotypu z informacją
o produktach przyjaznych dla
owadów zapylających.

lawenda

sundaville

kod 663163*
doniczka 2 l

kod 660575*
doniczka śr. 12 cm

17,98

19,98

rośliny ogrodowe | uprawa ogrodu

ogród pełen
barw

Aby ożywić swój ogród,
posadź rośliny o kolorowych
kwiatach lub liściach.

* Dostępne w wybranych sklepach.
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doniczki
i rośliny
do wnętrz
Do pomieszczeń zacienionych,
chłodnych, ciepłych, jasnych
i słonecznych – w naszej ofercie
znajdują się rośliny, które idealnie
sprawdzą się w różnych warunkach.
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las w słoiku
zamkniętym
miks roślin

od

39,98 zł
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co i kiedy sadzić?
terminarz wysiewania
I

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

X

XI XII

fasola wielokwiatowa
fasolka zielona
brokuł gałązkowy
marchew
ogórek
szpinak
sałata
cukinia
cebula dymka
pasternak
groszek
papryka/papryczki chilli
ziemniak
rzodkiewka
pomidor
burak czerwony
bób
bakłażan
por
kabaczek
wysiewanie wewnątrz
wysiewanie na zewnątrz
zbiory
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Oto kalendarz, który pomoże Ci
stworzyć wymarzony, zachwycający
przez cały rok ogrodowy zakątek.

styczeń
Wykorzystaj swoją choinkę jako
ściółkę do ochrony i nawilżenia
ziemi w ogrodzie. Wystarczy
ją rozdrobnić oraz odpowiednio
przetworzyć.

kwiecień
Nadszedł czas, aby zasadzić
krzewy i rośliny ogrodowe.

lipiec
Pielęgnuj rośliny, regularnie
je podlewając, nawożąc
i usuwając martwe pędy.

październik
Lato minęło — czas na porządki!
Przystrzyż żywopłot,
skoś trawnik i przytnij byliny.

luty
Zacznij wysiewać nasiona
warzyw.

maj
Wypełnij ogród kolorami!
Postaw na rośliny rabatowe,
np. pelargonie i petunie.

sierpień
Zbierz warzywa i kontynuuj
nawożenie oraz podlewanie,
aby uzyskać lepsze plony.

listopad
Zacznij zbiory warzyw
korzeniowych, takich jak por,
pietruszka, kapusta i brukselka.

marzec
Rozpocznij sadzenie wiosennych
kwiatów, takich jak pierwiosnki
i bratki.

czerwiec
Stwórz własny rezerwat
przyrody i zbuduj schronienie
dla jeży, pszczół oraz innych
przedstawicieli dzikiej fauny.

wrzesień
Żonkile i tulipany potrzebują
dużo czasu na rozkwit.
Aby zakwitły na wiosnę,
zasadź je już teraz.

grudzień
Pora na odpoczynek – zbierz
siły i ciekawe inspiracje na
nowy sezon, który wkrótce się
rozpocznie.
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własne uprawy
pietruszka
Moss Curled 2

sałata
masłowa

kod 630430

kod 630409

1,98

1,98

fasola
Złota Saxa
marchew
Amsterdam 2

kapusta
brunświcka

kod 630366

kod 630362

1,98

1,98

ogórek
śremski

nasiona
pomidora

kod 630389

kod 630466

1,98

kod 630399

1,98

groch
Ambassador
kod 630434

1,98

1,98
ekspert radzi
Marchew odpowiednio
wzrasta w otoczeniu
czosnku, kopru, sałaty
i cebuli. Unikaj sadzenia jej
w pobliżu buraka i mięty.
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własne uprawy | uprawa ogrodu

ziemia do wysiewu

łopatka Verve

widełki Verve

kod 610477
20 l

kod 627080
doskonała do sadzenia
cebulek i sadzonek,
usuwania chwastów
i przesadzania roślin

kod 627083*
idealne do usuwania
chwastów,
porządkowania
i wyrównywania
gleby

8,98

metalowy
pikownik
Verve

14,98

14,98

kod 627087*

14,98
* Dostępne w wybranych sklepach.
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ogródek
warzywny
Produkty z modułowej
gamy Kitchen Garden
umożliwią uprawę roślin,
niezależnie od ilości
dostępnej przestrzeni.
ekspert radzi
Taśma miedziana
powstrzyma
ślimaki przed
podjadaniem
Twoich upraw.

Etykiety to idealny
sposób na oznaczenie
uprawianych
w ogrodzie
roślin.

duży tunel uprawowy
z tworzywa sztucznego
Verve

duża grządka Verve

kod 629053
wym. 80 x 120 x 58 cm
osłona chroniąca plony
przed szkodnikami

kod 629033
wym. 120 x 80 x 20 cm
możliwość ustawienia w stos

69,98

99,98
wkładka do dużej grządki Verve
kod 629042
wym. 120 x 80 x 20 cm

14,98
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szklarnie

szklarnie | uprawa ogrodu

szklarnia
Harmony
kod 631755
wym.185 x 250 x 209 cm
aluminium i poliwęglan
pow. 4,62 m²

1998,-

szklarnia Harmony
kod 631756
wym. 185 x 126 x 209 cm
aluminium i poliwęglan
pow. 2,33 m²

tunel
ogrodowy
kod 630794
wym. 272 x 130 cm
PVC
pow. 3,5 m²
zwijane, zapinane

228,-

1498,tunel
ogrodowy
kod 630795
wym. 200 x 200 x 300 cm
polietylen
pow. 6 m²

378,147
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ogród bez
chwastów

niezbędnik
środek
chwastobójczy
Randacol
680EC
kod 631447
1l

72,98

wyrywacz
chwastów
Fiskars
kod 624871
idealne rozwiązanie
do usuwania mniszków
pospolitych, ostu,
pokrzywy zwyczajnej
i innych roślin
korzeniowych z luźnych
gleb

148,-

Agrowłóknina doskonale
powstrzymuje
wzrost niechcianych
roślin w obszarach
wypełnionych żwirem
lub korą. Zapewnia
dodatkową barierę,
której chwasty nie są
w stanie spenetrować.

agrowłóknina
kod 628444
wym. 1 x 10 m

zrębki
dekoracyjne
szare
kod 633271
50 l

19,98
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12,98

pielęgnacja trawnika | uprawa ogrodu

trawnik
bez skazy
Projektujesz swój nowy ogród? A może
chcesz odświeżyć wygląd obecnego?
Niezależnie od etapu, na którym się
znajdujesz, mamy wszystko, byś mógł
cieszyć się idealnym trawnikiem.

dosiewka
do traw
Verve

mieszanka
traw
renowacyjna

kod 628291
1,5 kg

kod 633330
0,5 kg

16,98

19,98

trawa uniwersalna
Verve Quick Start
kod 627818
1,5 kg
ważne jest, aby pielęgnować
zarówno nowe, jak i już
rozwinięte trawniki – to
pozwoli utrzymać je
w dobrej kondycji

27,98
nawóz do
trawników
naturalny
kod 633273
2,5 kg

27,98

elektroniczny
programator
czasowy
Hozelock

zraszacz wahadłowy Verve

kod 627370

69,98

148,-

kod 627046
oszczędzaj wodę, używając programatora
czasowego ze zraszaczem
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zadbaj o trawnik
nasiona traw nowoczesny
trawnik

nasiona traw i kwiatów
miododajnych

nawóz do trawnika
z mchem

kod 633328
na 40 m²
1 kg

kod 633326
na 40 m²
1 kg

kod 633214
2 kg

29,98

32,98

trawa uniwersalna
samozagęszczająca

trawa uniwersalna
Eliza

kod 632922
na 50 m²
1 kg

kod 603223
na 160 m²
4 kg

54,98

74,98

środek
chwastobójczy
mniszek
do trawników rtu

środek
chwastobójczy
mlecz 202 sl

kod 618362
750 ml

23,98

150

kod 633020
250 ml

39,98

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

19,98

nawóz do trawnika
kod 602100
10 kg

29,98

nawóz do trawników
100 dni
kod 615242
10 kg

99,98

pielęgnacja trawnika | uprawa ogrodu

nawóz przeciwko
brązowieniu igieł

kapsułki nawozowe
do róż

kod 603481
2 kg

kod 633154*

17,98

12,98

rozpuszczalny nawóz
do rododendronów
magiczna siła
kod 600599
0,35kg

13,98

nawóz do tui
i cyprysów

nawóz uniwersalny
Azofoska

nawóz pronatura
do warzyw

kod 633023
5 kg

kod 629321
1,5 kg

kod 633212
1 kg

47,98

14,98

14,98

nawóz do iglaków
100 dni
kod 610811
10 kg

118,-

nawóz
do rododendronów
Osmocote
kod 601217
300 g

18,98

nawóz do ogrodu
Osmocote
kod 618360
1,5 kg

39,98

* Dostępne w wybranych sklepach.
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ochrona roślin
preparat
na owady
Multi-Insekt

środek
owadobójczy
Karate Spray

środek
owadobójczy
Sanium Spray

kod 631470
250 ml

kod 633236
750 ml

kod 633463
1l

29,98

24,98

29,98

Multirose
na szkodniki
i choroby
kod 630347
50 ml

25,98

kompleksowa
ochrona przed
szkodnikami
i chorobami

środek
grzybobójczy
Switch 62,5 WG
10 G

kod 621243
100 ml

kod 633160
1l

27,98

19,98

środek
grzybobójczy
Magnicur
One-Day

środek
grzybobójczy
Fungimat
koncentrat

środek
grzybobójczy
Scorpion
325 SC

kod 615785
15 ml

kod 633460
50 ml

kod 633163
50 ml

20,98

29,98

39,98

152

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

ochrona roślin | uprawa ogrodu
opryskiwacz
Verve

opryskiwacz
Mercury Super
360

kod 628889
5l

kod 615512
1l

79,98

19,98

opryskiwacz
Venus Super
New
kod 618330
1,5 l

49,98
opryskiwacz
Orion Super
New
kod 618327
6l

148,-

opryskiwacz

opryskiwacz
z pompką
ręczną

opryskiwacz
plecakowy

kod 628443
1,5 l

kod 628460
5l

kod 628461
12 l

19,98

34,98

99,98
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nawadnianie
wąż ogrodowy
z armaturą
kod 625917
śr. 1/2", dł. 20 m

24,98

wąż ogrodowy
kod 623097
śr. 1", dł. 10 m

49,98

wąż ogrodowy
Verve
kod 627596
śr. 1/2", dł. 25 m
zawiera zabezpieczenie przed
zginaniem zapewniające
nieustanny przepływ wody

59,98

wąż ogrodowy

wąż ogrodowy

kod 627597
śr. 3/4", dł. 25 m

kod 627602
śr. 1/2", dł. 25 m

99,98

108,-

bęben
samozwijający
z wężem Verve
kod 627052
śr. 1/2", dł. 25 m
zawiera złączki i dysze

248,-

profesjonalny wąż
ogrodowy Fitt

stojak
ogrodowy z wężem

kod 631754
śr. 1/2", dł. 25 m
system minimalizujący skręcanie się węża

kod 628384
śr. 1/2", dł. 25 m

128,-

148,-

wąż zraszający
Cellfast
kod 615635
dł. 15 m

mgiełka
wodna 15 m
kod 633201
obniża temperaturę
średnio o 10–120
odstrasza komary i insekty
możliwość podłączenia
do węża ogrodowego
lub kranu

84,98

54,98
kanister z kranikiem
kod 625025
poj. 20 l
metalowy kranik

59,98
konewka Prosperplast
kod 618393
poj. 10 l
sitko w zestawie

19,98
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nawadnianie | uprawa ogrodu
zestaw z wężem
ogrodowym Verve
kod 627023
dł. węża 10 m
niewielki i kompaktowy
wymiar umożliwiający
łatwe przechowywanie
idealny na balkony
lub do mniejszych
ogrodów

39,98
wózek z wężem
1/2" Hozelock
kod 627380
w zestawie wąż 40 m,
wielofunkcyjny
pistolet natryskowy
i mocowania

2

198,-

1

1

Nasze produkty
Verve są
kompatybilne
z zestawami węży
Hozelock.

wózek z wężem
Hozelock 25 m
kod 627379, 158 zł

2

zestaw zawierający
8-funkcyjny pistolet
natryskowy i mocowanie
do węża Verve
kod 627040, 39,98 zł
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nawadnianie
pompa zatapialna
do wody brudnej
kod 622725
moc znamionowa
400 W
maks. podnoszenie
5m
maks. wydajność
8000 l/h

99,98

pompa powierzchniowa

hydrofor

kod 617861
moc znamionowa
800 W
maks. podnoszenie
40 m
maks. wydajność
3600 l/h

kod 622574
moc znamionowa
600 W
maks. podnoszenie
35 m
maks. wydajność
3000 l/h

198,-

298,-

pompa powierzchniowa
MacAllister

pompa do wody brudnej
z rozdrabniaczem Kaltmann

kod 623347
moc znamionowa
1100 W
maks. podnoszenie
45 m
maks. wydajność
4600 l/h

kod 603265
moc znamionowa
550 W
maks. podnoszenie
45 m
maks. wydajność
4600 l/h

348,-

318,-

hydrofor Nac
kod 631405
moc znamionowa
1200 W
maks. podnoszenie
47 m
maks. wydajność
3600 l/h

598,-

wąż ssący
do wody 7 m

wąż tłoczny
1" 10 m

linia kroplująca
50 m Claber

rura montażowa
3/4" 25 m Claber

kod 627050

kod 631750

kod 631169

kod 631185

89,98

39,98

79,98

69,98

zbiornik
na wodę
kod 622885
poj. 200 l

99,98
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zbiornik
na wodę
Prosperplast

przedłużacz
ogrodowy
Diall 5 m

kod 622908*
poj. 265 l
brązowy

kod 828798
16 A, 3 x 1,5 mm²

198,-

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

34,98

nawadnianie | uprawa ogrodu

jak podłączyć system nawadniania?

zraszacz
regulowany
360o Claber
kod 631195

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

19,98
zraszacz
Med Jet
Turbin
40–360o
Claber
kod 631199

kod 627054
łatwa konfiguracja
dzięki 11 ustawieniom
częstotliwości
podlewania

kod 631168*
odpowiedni
do skonfigurowania
systemu nawadniania
kropelkowego dla
maksymalnie
60 roślin

99,98

198,-

domowa
jednostka
sterująca
Claber
kod 631175
24 V
obsługa 8 linii
nawadniających

64,98

zestaw
kroplujący
do grządek
Claber

programator
czasowy
podlewania
z ekranem
LCD Verve

kolanko rury
z gwintem wew.
3/4" Claber
kod 631192*

9,98

złącze 3/4"
Claber
kod 631187*

11,98

zraszacz
Long Jet
Turbine
30–360o
Claber
kod 631200

74,98
trójnik rury
z gwintem wew.
3/4" Claber
kod 631193

13,98

198,programator
Aquadue
Duplo 2
Claber
kod 631129

298,-

skrzynka poboru
wody z zaw. 3/4"
kod 631394

59,98

zawór
elektromagnetyczny
Claber
kod 631177
24 V

89,98

* Dostępne w wybranych sklepach.
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armatura
ogrodowa

prysznic
ogrodowy
Ergo
kod 631117

89,98
zraszacz
bijakowy
Verve

zraszacz
statyczny
Verve

zraszacz
statyczny
Verve

kod 627044
pow. nawadniania 56 m²

kod 627043
pow. nawadniania 72 m²

kod 617690
pow. nawadniania
320 m²

19,98

29,98

39,98

zraszacz
bijakowy
Verve

zraszacz
czteroramienny
Hozelock

zraszacz
wahadłowy

zraszacz
wahadłowy
Hozelock

zraszacz
wahadłowy
Hozelock

kod 627047
pow. nawadniania 300 m²

kod 604755
pow. nawadniania 254 m ²

kod 627004
pow. nawadniania 125 m²

kod 626391
pow. nawadniania 180 m²

kod 626393
pow. nawadniania 230 m²

59,98

69,98

29,98

84,98

99,98

pistolet prosty
Verve

pistolet
wielofunkcyjny
zestaw Verve

pistolet
wielofunkcyjny
metalowy Verve

pistolet Jet
Spray Pro
Hozelock

pistolet
Multispray Pro
Hozelock

kod 627038
2-strumieniowy

kod 627040
8-strumieniowy

kod 627018
7-strumieniowy

kod 627432
3-strumieniowy

kod 627374
7-strumieniowy

19,98

39,98

49,98

79,98

99,98
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nawadnianie | uprawa ogrodu

nypel T
Verve

nypel
prosty
Verve

trójnik
Hozelock

złącze
podwójne
zewnętrzne
Hozelock

kod 617681

kod 617680

kod 625603

kod 627420

5,98

3,98

19,98

12,98

reparator
1/2–5/8"

reparator
1/2" Verve

reparator
reparator
1/2-5/8" Hozelock pro 1/2" Hozelock

kod 617660

kod 627033

kod 627422

kod 627363*

4,98

9,98

14,98

29,98

szybkozłącze
1/2–5/8"

szybkozłącze 1/2"
Verve

szybkozłącze
stop 1/2" Verve

szybkozłączka
1/2" Hozelock

szybkozłączka
1/2" ze stopem
Hozelock

kod 617656

kod 627031

kod 627032

kod 612861

kod 612860

3,98

9,98

11,98

16,98

19,98

przyłącze
kranowe
1/2–3/4"

przyłącze
kranowe
1/2–3/4–1" Verve

przyłącze 2 w 1
z reduktorem
1/2-1" Hozelock

przyłącze
kranowe
podwójne 3/4"
Verve

przyłącze
kranowe
poczwórne Verve

kod 617654

kod 627028

kod 627415

kod 627029

kod 627030

3,98

7,98

10,98

16,98

24,98

Dostępna usługa próbnego uruchamiania urządzeń elektrycznych i spalinowych. Więcej informacji na str. 187.

* Dostępne w wybranych sklepach.
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zieleń pod
kontrolą
Ergonomiczne narzędzia, które ułatwiają
kopanie, oraz produkty przeznaczone
do przycinania, koszenia i porządkowania
przestrzeni wokół domu – u nas znajdziesz
wszystko, co niezbędne, by utrzymać
ogród w idealnym stanie, niezależnie
od pory roku.
Zainspiruj się także naszymi pomysłami
i praktycznymi poradami, które pomogą
Ci w realizacji projektu od początku
do końca.
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ręczne
narzędzia
ogrodnicze

teleskopowy
sekator Verve
kod 627137
mocne ostrza
ze stali węglowej
miękkie uchwyty
rozsuwane do 83 cm
niezwykle lekka
konstrukcja z aluminium

89,98

ekspert radzi
Nasza gama sekatorów i nożyc do gałęzi
obejmuje wersje jednoostrzowe (kowadełkowe)
i dwuostrzowe (nożycowe). Ręczne sekatory
nożycowe są idealne do przycinania żywych
kwiatów, łodyg i gałęzi. Wersje z kowadełkiem
sprawdzą się przy zdrewniałych lub zwiędniętych
łodygach oraz gałęziach.

przystrzyganie
nożyce do żywopłotu
Verve
kod 627104
mocne ostrza ze stali węglowej
miękkie uchwyty
niezwykle lekka konstrukcja
z aluminium
powłoka teflonowa
zmniejszająca tarcie

49,98
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teleskopowe nożyce
do żywopłotu Verve

nożyce
do żywopłotu
Fiskars

kod 620850
mocne ostrza ze stali węglowej
miękkie, rozsuwane uchwyty
niezwykle lekka konstrukcja z aluminium
powłoka teflonowa
zmniejszająca tarcie

kod 627334
3 razy większa
siła cięcia
lekka konstrukcja
powłoka teflonowa
zmniejszająca tarcie

79,98

148,-

ręczne narzędzia ogrodnicze | zieleń pod kontrolą
sekator
nożycowy
Verve
kod 627109
regulowany uchwyt
komfort pracy dzięki
miękkiej rękojeści
powłoka teflonowa
zmniejszająca tarcie

24,98
przycinanie
sekator Powergear
Fiskars

sekator
nożycowy
Verve

sekator
nożycowy
Single Step
Fiskars

kod 627108

kod 619221

kod 635761
większa siła cięcia
obrotowy uchwyt zmniejszający
napięcie mięśniowe
powłoka teflonowa
zmniejszająca tarcie

34,98

39,98

99,98

wymagające cięcia
sekator
kowadełkowy
Verve

sekator kowadełkowy
do gałęzi Verve

kod 627110*
komfort pracy dzięki
miękkiej rękojeści
powłoka teflonowa
zmniejszająca tarcie

kod 627105
mocne ostrza ze stali węglowej
miękkie uchwyty
niezwykle lekka konstrukcja
z aluminium
powłoka teflonowa zmniejszająca
tarcie

19,98

59,98

sekator
do gałęzi
Verve
kod 620857

69,98

rozłupywanie
siekiera
uniwersalna
900 g
Verve

kod 636000

kod 627070
mocne i twarde drewno
orzesznika
obuch z wytrzymałej stali
węglowej

24,98

59,98

toporek
600g

siekiera
rozłupująca
XL-X25
Fiskars
kod 623726

228,* Dostępne w wybranych sklepach.
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narzędzia ręczne
siewnik
ogrodowy
pchany 12 l

walec do
trawnika

nakładki
na buty
z kolcami

kod 628410
do stosowania
na wszystkich
trawnikach
idealny
do wyrównywania
i zbijania gleby

628407

79,98

kod 628408

29,98

148,motyka
kabłąkowa

widły ogrodowe
trzon drewniany

grabie
Solid Fiskars

kod 611188

kod 602918

kod 627342

19,98

29,98

69,98

świder
metalowy
kod 627162

59,98

szpadel
prosty
Solid
Fiskars

szpadel
ostry
115 cm
Profix

łopata
piaskowa
Fiskars

kod 606542

kod 631110

kod 607438

54,98

44,98

79,98

łopata
ostra
mini

kilof
90cm
2,5 kg

kod 627056

kod 636007

29,98

39,98
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Dostępna usługa pierwszego uruchomienia kosiarki. Więcej informacji na str. 187.

ręczne narzędzia ogrodnicze | zieleń pod kontrolą

taczka easygo
Breeze 50 l
kod 629621

59,98

kompostownik 220 l

pojemnik brązowy
bio 120 l

kod 633247

99,98

kod 628283
kod 628287*, 158 zł

128,dostępne także
w kolorach i pojemnościach:

120 l

120 l

120 l

120 l

240 l

240 l

240 l

240 l

„Kompostowanie to naturalna
metoda zagospodarowania
odpadów organicznych.
Pozwala zmniejszyć ilość
odpadów kierowanych
na wysypiska nawet o 50% oraz
unieszkodliwia je pod względem
sanitarno-epidemiologicznym.
Ponadto zapewnia produkcję
kompostu niezbędnego dla
zachowania urodzajności gleb.”

kosiarka
ręczna

kosiarka ręczna
MacAllister

kod 624035
szer. koszenia 30 cm
wielkość ogrodów – małe
pojemność zbiornika 25 l
wysokość cięcia 1,5–4 cm

kod 626991
szer. koszenia 38 cm
wielkość ogrodów – średnie
pojemność zbiornika 30 l
wysokość cięcia 1,3–3,8 cm
wyłącznie dostawa do domu

148,-

248,-

* Dostępne w wybranych sklepach.
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Innowacyjna linia
bezprzewodowych
elektronarzędzi
i narzędzi ogrodowych
Erbauer 18 V EXT
ZAPEWNIA:
•

większy zasięg
i swobodę pracy
bezprzewodowej

•

współdzielenie
jednego
akumulatora
i ładowarki
pomiędzy
wiele urządzeń
z naszej oferty
elektrycznych
narzędzi
ogrodowych
oraz
elektronarzędzi.

•

uniwersalny
akumulator
to oszczędność
pieniędzy!

166

jeden akumulator
do wielu narzędzi
wybierz zestaw
narzędzie
z akumulatorem
i ładowarką

lub wybierz samo narzędzie
akumulatory i ładowarki
sprzedawane oddzielnie
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3

wa

ra n c

j

i

g

nożyce
akumulatorowe
do żywopłotu
na wysięgniku
Erbauer
kod 630779
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

648,-

regulowane
uchwyty
w kształcie
kierownicy
rowerowej
i szelki ułatwiają
manewrowanie

kosa
akumulatorowa
Erbauer
kod 630777
w zestawie metalowe ostrze
o śr. 23 cm i żyłka o dł. 30 cm
do podkaszania
akumulator i ładowarka nie
wchodzą w skład zestawu

698,-

nożyce akumulatorowe
do żywopłotu Erbauer
kod 630780
ostrze cięte laserowo
umożliwiające
precyzyjne cięcie
i wykańczanie
akumulator i ładowarka
nie wchodzą w skład
zestawu

448,-

podkaszarka
akumulatorowa
Erbauer
kod 630778
w zestawie uchwyt
w kształcie litery „D”
ułatwiający obsługę
akumulator i ładowarka nie
wchodzą w skład zestawu

328,168

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

Dostępna usługa próbnego uruchamiania urządzeń elektrycznych i spalinowych. Więcej informacji na str. 187.

Erbauer | zieleń pod kontrolą

pilarka łańcuchowa
akumulatorowa
Erbauer
kod 631776
system automatycznego
smarowania zapewniający
dłuższy czas eksploatacji
naciąg łańcucha regulowany
bez użycia narzędzi
akumulator i ładowarka nie
wchodzą w skład zestawu

naciąg
łańcucha
można
regulować
bez użycia
narzędzi

dmuchawa
do liści Erbauer
kod 631775
akumulator i ładowarka nie
wchodzą w skład zestawu

448,-

698,-

niezbędnik
akumulator
18 V 5,0 Ah z ładowarką
kod 632906, 328 zł

2 akumulatory 5,0 Ah
z podwójną ładowarką 18 V
kod 632907, 648 zł

Akumulator Erbauer
18 V 4,0 Ah
kod 214970, 248 zł

Akumulator Erbauer
18 V 5,0 Ah
kod 214971, 298 zł

kosiarka
akumulatorowa
Erbauer
kod 630781
napięcie 36 V (2 x 18 V)
szer. koszenia 46 cm
wytrzymały stalowy korpus
kosz na trawę o pojemności 50 l
w zestawie dwa akumulatory 5,0 Ah
i szybka ładowarka z dwoma portami
silnik bezszczotkowy

1448,-
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pilarki, dmuchawy
i rozdrabniacze
lata

3

wa

ra n c

j

i

g

1. pilarka spalinowa Nac

2. pilarka spalinowa Nac

3. pilarka spalinowa Nax

kod 629533
moc znam. 2,45 KM

kod 629953
moc znam. 3,8 KM

328,-

448,-

kod 632961
moc znam. 2 KM
silnik na licencji Briggs & Stratton

4. pilarka elektryczna

5. pilarka elektryczna Nac

6. pilarka elektryczna MacAllister

kod 629459
moc znam. 1800 W

kod 629530
moc znam. 2000 W

kod 629463*
moc znam. 2400 W

188,-

218,-

328,-

638,-

pilarki łańcuchowe
nazwa produktu

moc
znamionowa

długość
prowadnicy

napięcie
łańcucha

prędkość
łańcucha

2,45 KM

40 cm

przy użyciu
narzędzia

20,8 m/s

kod 804986
10 A, 2 x 1 mm²

3,8 KM

50 cm

przy użyciu
narzędzia

19,3 m/s

29,98

1

pilarka łańcuchowa
spalinowa Nac

2

pilarka spalinowa
Nac

3

pilarka łańcuchowa
spalinowa Nax

2 KM

50 cm

przy użyciu
narzędzia

19,3 m/s

4

pilarka elektryczna

1800 W

35 cm

przy użyciu
narzędzia

13,5 m/s

5

pilarka łańcuchowa
elektryczna Nac

2000 W

40 cm

beznarzędziowe

13 m/s

6

pilarka elektryczna
MacAllister

2400 W

45 cm

beznarzędziowe

13,5 m/s

170

przedłużacz
ogrodowy
Elgotech
OMY 20 m

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

osłona
ogrodowa
do wtyczki Diall
kod 828813

9,98
Dostępna usługa ostrzenia łańcuchów. Więcej informacji na str. 187.

pilarki | zieleń pod kontrolą

elektryczny
odkurzacz/dmuchawa
do liści Bosch ALS30
kod 629543
moc znam. 3000 W
poj. worka 45 l

358,-

kod 629474
moc znam. 2500 W
poj. worka 45 l

99,98

elektryczny
odkurzacz/
dmuchawa
MacAllister
kod 629443
moc znam. 3000 W
poj. worka 50 l

238,-

odkurzacz/
dmuchawa
spalinowa Nax
kod 632959
moc znam. 750 W
poj. worka 40 l
silnik na licencji
Briggs & Stratton

g

3

wa

ra n c

j

598,-

cichy
rozdrabniacz
MacAllister

rozdrabniacz
udarowy
MacAllister

kod 629466
moc znam. 2800 W
urządzenie
wyposażone
w system bębna
nożowego,
zapewniający
cichszą (96 dB)
pracę
pojemność
worka 50 l

kod 629439
moc znam. 2500 W
kółka ułatwiające
transport
system ostrza
tnącego
pojemność
worka 60 l

598,-

lata

i

elektryczny
odkurzacz/
dmuchawa do liści

318,* Dostępne w wybranych sklepach.
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aeratory
i glebogryzarki
aerator
wertykulator
MacAllister
kod 629479
moc znam. 1800 W
głębokość robocza 12 cm
5 stopni regulacji

448,elektryczny
aerator
wertykulator
kod 629471
moc znam. 1500 W
4 stopnie regulacji

298,-

glebogryzarka
spalinowa
kod 629445
moc znam. 2,72 KM
silnik 123 cm 3 Loncin
szer. robocza 40 cm

728,-

172

elektryczny
aerator
wertykulator
MacAllister
kod 629478
moc znam. 1400 W
5 stopni regulacji

348,-

glebogryzarka
elektryczna
MacAllister
kod 629458
moc znam. 1400 W
szer. robocza 40 cm

428,-

glebogryzarka
spalinowa
MacAllister

glebogryzarka
spalinowa
MacAllister

kod 629441*
moc znam. 3,2 KM
silnik 150 cm 3
Briggs & Stratton
szer. robocza 60 cm

kod 629442*
moc znam. 4,08 KM
silnik 163 cm 3
Briggs & Stratton
szer. robocza 80 cm

1398,-

1498,-

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

Dostępna usługa próbnego uruchamiania urządzeń elektrycznych i spalinowych. Więcej informacji na str. 187.

aeratory | zieleń pod kontrolą

przycinanie żywopłotu
1. nożyce elektryczne
do żywopłotu
kod 620780

99,98

2. nożyce elektryczne
do żywopłotu MacAllister
kod 622461

158,3. nożyce elektryczne
do żywopłotu
Bosch AHS480-16
kod 627311

4. nożyce
akumulatorowe
do żywopłotu
MacAllister

248,-

kod 627001

298,nożyce
akumulatorowe
do krzewów

przedłużacz
bębnowy
Diall 50 m

kod 620826

kod 828805
16 A, 3 x 1,5 mm²

99,98

158,ekspert radzi

nożyce do żywopłotu
nazwa produktu

1

nożyce do żywopłotu

2

moc
wielkość
długość
żywopłotu znamionowa ostrza

odstęp między
zębami

mały

450 W

45 cm

1,6 cm

nożyce elektryczne do
żywopłotu MacAllister

średni

520 W

50 cm

2 cm

3

nożyce elektryczne
do żywopłotu
Bosch AHS480-16

średni

450 W

48 cm

1,6 cm

4

nożyce akumulatorowe
do żywopłotu MacAllister

średni

18 V 2 Ah

52 cm

2 cm

Pamiętaj
o środkach
ochrony
indywidualnej
— zalecamy
noszenie rękawic
zabezpieczających
przed przecięciem
i okularów
ochronnych.

* Dostępne w wybranych sklepach.
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kosiarki
elektryczne
Niezależnie
od tego, czy
posiadasz mały,
czy duży trawnik,
te kosiarki
ułatwią Ci pracę.

2. kosiarka
Bosch Rotak 320
kod 627136
moc znam. 1200 W
szer. koszenia 32 cm
poj. kosza 31 l
nakładki umożliwiające
precyzyjne koszenie

348,-

1. kosiarka
Bosch Rotak

4. kosiarka
MacAllister

kod 626959
moc znam. 1300 W
szer. koszenia 35 cm
poj. kosza 40 l

kod 632469
moc znam. 1800 W
szer. koszenia 42 cm
poj. kosza 60 l
wysuwane uchwyty
teleskopowe umożliwiające
szybkie przygotowanie
do pracy i ułatwiające
przechowywanie

198,-

648,-

3. kosiarka
MacAllister
kod 622471
moc 1600 W
szer. koszenia 38 cm
poj. kosza 45 l

498,nazwa produktu

5. kosiarka
Bosch Rotak 650

wielkość
trawnika

moc
znamionowa

szerokość
koszenia

średni

1300 W

35 cm

2–6
cm

40 l

mały

1200 W

32 cm

2–6
cm

31 l

wysokość pojemność
koszenia
kosza

1

kosiarka
Bosch Rotak

2

kosiarka Bosch Rotak 320

3

kosiarka MacAllister

średni

1600 W

38 cm

2,5–7,5
cm

45 l

4

kosiarka MacAllister

duży

1800 W

42 cm

2,5–7,5
cm

60 l

5

kosiarka Bosch Rotak 650

duży

1700 W

42 cm

2,5–8
cm

50 l

174

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

kod 631932*
moc znam. 1700 W
szer. koszenia 42 cm
poj. kosza 50 l
jeden zintegrowany przycisk
do regulacji wysokości

898,-

Dostępna usługa pierwszego uruchomienia kosiarki. Więcej informacji na str. 187.

kosiarka elektryczna
MacAllister
kod 622468

•

moc znam. 1200 W

•

szerokość koszenia 33 cm

•

pojemność kosza 30 l

•

wysokość koszenia – 5 stopni regulacji od 2 do 6 cm

Dostępna usługa ostrzenia i wyważania noży do kosiarek. Więcej informacji na str. 187.

248zł
* Dostępne w wybranych sklepach.
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kosiarki
akumulatorowe
1. kosiarka
MacAllister
kod 632471
szer. koszenia 35 cm
poj. kosza 40 l

998,3. kosiarka
Erbauer
kod 630781
szer. koszenia 46 cm
poj. kosza 50 l
wytrzymały
stalowy korpus
silnik bezszczotkowy

1448,2. kosiarka
MacAllister

w zestawie dwa
akumulatory 5,0 Ah
i szybka ładowarka
z dwoma portami

kod 632472
szer. koszenia 40 cm
poj. kosza 45 l
konstrukcja typu
Cut-to-Edge umożliwiająca
koszenie trawy przy
ogrodzeniach lub krawężnikach
bez pozostawiania
nieskoszonego obszaru

4. kosiarka Bosch
Easy Rotak 36-550

1298,nazwa produktu

kod 633222*
szer. koszenia 38 cm
poj. kosza 40 l
rozmiar
trawnika

akumulator

szerokość
koszenia

wysokość
koszenia

pojemność
pojemnika

1

kosiarka MacAllister

średni

2 x 2 Ah

35 cm

2,5–7,5 cm

40 l

2

kosiarka MacAllister

średni

2 x 2,5 Ah

40 cm

2,5–7,5 cm

45 l

3

kosiarka Erbauer

duży

36 V
2 x 5,0 Ah

46 cm

2,5–7,5 cm

50 l

4

kosiarka Bosch
Easy Rotak 36-550

średni

36 V
4,0 Ah

38 cm

2,5–7 cm

40 l

176

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

1498,-

Dostępna usługa próbnego uruchamiania urządzeń elektrycznych i spalinowych. Więcej informacji na str. 187.

podkaszarki | zieleń pod kontrolą

podkaszarki
1. podkaszarka
elektryczna
MacAllister

2. podkaszarka
elektryczna
Easycut Bosch

kod 626960
moc znam. 300 W
obrotowa głowica
umożliwiająca
przycinanie
krawędzi

kod 631100
moc znam. 280 W
lekka i ergonomiczna
konstrukcja

4. kosa
spalinowa
Nac
kod 629601
moc znam. 1,25 kW

338,-

128,-

99,98

przedłużacz
bębnowy
Diall 25 m
kod 828804
16 A, 3 x 1,5 mm²

3. podkaszarka
akumulatorowa
MacAllister

5. kosa
spalinowa
Nac

118,-

kod 627002
pojemność akumulatora 2 Ah
napięcie 18 V
automatyczne podawanie żyłki i funkcja
przycinania krawędzi umożliwiające
przycinanie i krawędziowanie

kod 622648
moc znam. 2,22 kW

498,-

278,podkaszarki do trawy
marka

moc
znamionowa

szerokość
koszenia

MacAllister

300 W

25 cm

Bosch

280 W

26 cm

MacAllister

–

28 cm

1

podkaszarka

2

podkaszarka Easycut

3

podkaszarka akumulatorowa

4

kosa spalinowa

Nac

1,25 kW

25,5–42 cm

5

kosa spalinowa bp520

Nac

2,22 kW

25,5–41 cm

6

kosa spalinowa 800b

Nax

1,35 kW

25,5–40 cm

6. kosa
spalinowa
Nax
lata

g

3

wa

ra n c

j

i

nazwa produktu

kod 632958
moc znam. 1,35 kW
silnik na licencji
Briggs & Stratton

798,* Dostępne w wybranych sklepach.
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roboty
koszące

Inteligentne roboty oszczędzają Twój czas,
są bardzo ciche, nie pozostawiają pokosu
i są bezpieczne dla zwierząt.
kosiarka
automatyczna
Worx S300

kosiarka
automatyczna
Worx M500

kod 630813
pow. koszenia do 300 m 2
wys. koszenia 2–5 cm
możliwość rozbudowy
dodatkowymi akcesoriami

kod 631385
pow. koszenia do 500 m 2
wys. koszenia 3–6 cm
możliwość rozbudowy
dodatkowymi akcesoriami

1998,-

2998,-

kosiarka
automatyczna
Worx M1000

kosiarka
automatyczna
Worx L2000

kod 630814
pow. koszenia do 1000 m 2
wys. koszenia 3–6 cm
możliwość rozbudowy
dodatkowymi akcesoriami

kod 630815
pow. koszenia do 2000 m 2
wys. koszenia 3–6 cm
możliwość rozbudowy
dodatkowymi akcesoriami

4498,-

5498,niezbędnik

Akcesoria do rozbudowy kosiarek Worx

system
antykolizyjny
ACS
– unikaj
przeszkód
kod 631710
548,-

178

wirtualne
ogrodzenie
– twórz
granice

lokalizator
wzmacniacz
z GPS
sieci Wi-Fi
– znajdź mnie kod 633225
wszędzie
398,-

kod 631711
linka magnetyczna
kod 631708
348,-

kod 631709
698,-

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

kosiarka automatyczna MacAllister
kod 632466
pow. koszenia do 500 m 2
wys. koszenia 3–6 cm

2498,-

kosiarka
automatyczna MacAllister
kod 632465

•

powierzchnia koszenia 250 m

•

wysokość koszenia od 2 do 5 cm

•

napięcie akumulatora 20 V

2

1498zł
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kosiarki
spalinowe

1. kosiarka pchana
kod 630782
szer. koszenia 40 cm
lekka konstrukcja
z tworzywa sztucznego

548,-

2. kosiarka
MacAllister
kod 623752
silnik Briggs & Stratton 450E
szer. koszenia 40 cm
własny napęd

3. kosiarka MacAllister

898,-

kod 626982
silnik spalinowy 4-suwowy
Briggs & Stratton 500E
szer. koszenia 46 cm
centralna regulacja wysokości,
10 wysokości cięcia
funkcja 3 w 1:
zbieranie,
mulczowanie
i boczne
odprowadzanie
trawy
własny napęd

1098,-

4. kosiarka Nac
kod 632965
silnik spalinowy Loncin
szer. koszenia 51 cm
własny napęd

1148,-

5. kosiarka
MacAllister
kod 626985
silnik Briggs & Stratton 675EXI
szer. koszenia 51 cm
własny napęd

nazwa produktu

wielkość pojemność
trawnika
silnika

szerokość
koszenia

wysokość
koszenia

pojemność
kosza

1

kosiarka pchana

duży

129 cm³

40 cm

2,5–7,5 cm

45 l

2

kosiarka MacAllister

duży

125 cm³

40 cm

2,5–7,5 cm

50 l

3

kosiarka MacAllister

duży

140 cm³

46 cm

2,5–7,5 cm

60 l

4

kosiarka Nac

duży

166 cm³

51 cm

2,5-7,5 cm

75 l

5

kosiarka MacAllister

duży

163 cm³

51 cm

2,5–7,5 cm

60 l

180
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1348,-

Dostępna usługa ostrzenia i wyważania noży do kosiarek. Więcej informacji na str. 187.

kosiarki | zieleń pod kontrolą
6. kosiarka
MacAllister

7. kosiarka
MacAllister

kod 626983
silnik Briggs & Stratton 675IS
szer. koszenia 46 cm
elektryczny rozruch
własny napęd

kod 630805
silnik Honda GCV170
szer. koszenia 51 cm
składane, miękkie uchwyty
ułatwiające przechowywanie
własny napęd

1448,-

1598,-

9. kosiarka Nax

8. kosiarka
Mountfield
kod 633471*
silnik Briggs & Stratton 750EX
szer. koszenia 53 cm
własny napęd

lata

3

wa

ra n c

j

i

1898,-

g

kod 632962*
silnik na licencji
Briggs & Stratton 875EXI
szer. koszenia 56 cm
uchwyt na napoje
skrętne przednie koła
własny napęd

2198,-

10. kosiarka
Makita
kod 631406*
silnik Briggs & Stratton 750EX
szer. koszenia 56 cm
własny napęd

2598,nazwa produktu

ekspert radzi
Nasi doradcy w punktach
serwisowych wyjaśnią
podstawy użytkowania
kosiarki i wykonają
pierwsze zalanie
i uruchomienie silnika.
Olej do pierwszego zalania
oferujemy bezpłatnie.

wielkość pojemność
trawnika
silnika

szerokość
koszenia

wysokość
koszenia

pojemność
kosza

6

kosiarka MacAllister

duży

163 cm³

46 cm

2,5–7,5 cm

60 l

7

kosiarka MacAllister

duży

170 cm³

51 cm

2,5–7,5 cm

60 l

8

kosiarka Mountfield

duży

167 cm³

53 cm

2,7–9 cm

60 l

9

kosiarka Nax

duży

190 cm³

56 cm

2,5–7,5 cm

75 l

kosiarka Makita

duży

163 cm³

56 cm

2,5–7 cm

70 l

10

Dostępna usługa pierwszego zalania silnika i uruchomienia kosiarki. Więcej informacji na str. 187.

* Dostępne w wybranych sklepach.
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traktorki
traktor MTF Mountfield
kod 632973
silnik Briggs & Stratton 344 cm 3
moc znam. 6,4 kW
wys. koszenia 7 stopni regulacji od 2,5 do 8 cm
szer. koszenia 98 cm
elektromagnetyczne sprzęgło noży,
agregat koszący z kołami podporowymi

5998,traktor MTF Mountfield
kod 632974
silnik Briggs & Stratton 344 cm 3
moc znam. 5,56 kW
wys. koszenia 7 stopni regulacji od 2,5 do 8 cm
szer. koszenia 84 cm
poj. kosza 200 l
możliwość opróżniania kosza z pozycji operatora
elektromagnetyczne sprzęgło noży

6998,traktor Smart RC 125 MTD
kod 631772*
silnik 382 cm 3
moc znam. 6,8 kW
wys. koszenia 5 stopni regulacji od 3 do 9,5 cm
szer. koszenia 76 cm
poj. kosza 200 l
ciśnieniowy układ smarowania silnika

8998,-

traktor Optima lN 200 h MTD
kod 631773*
silnik Briggs & Stratton 656 cm 3
moc znam. 11,6 kW
wys. koszenia 5 stopni regulacji od 3 do 9,5 cm
szer. koszenia 105 cm
poj. kosza 240 l
ciśnieniowy układ smarowania silnika

11 998,182

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

myjka ciśnieniowa Kärcher
K5 Full Control
kod 216816

•

moc wyjściowa 2100 W

•

maksymalne ciśnienie 145 barów

•

pistolet wysokociśnieniowy
z dyszą rotacyjną i wyświetlaczem LED

998zł
* Dostępne w wybranych sklepach.
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myjki
ciśnieniowe

drobne prace — mycie samochodów, rowerów i mebli ogrodowych
1. myjka
ciśnieniowa
kod 203110
moc 1400 W
niewielkie wymiary
ułatwiają transport
i przechowywanie

158,-

184

Zobacz pełną ofertę na castorama.pl

2. myjka ciśnieniowa
MacAllister
kod 212239
moc 1300 W
kompaktowy kształt
pompa aluminiowa

258,-

3. myjka ciśnieniowa
Kärcher K2 EU
kod 216809
moc 1400 W
lekka i łatwa
w transporcie,
kompaktowy
kształt

278,-

myjki ciśnieniowe | zieleń pod kontrolą

większe prace — czyszczenie chodników, schodów, fasad
5. myjka
ciśnieniowa
MacAllister

4. myjka
ciśnieniowa
Black & Decker

kod 212240
moc 1800 W
przenośna i kompaktowa
konstrukcja, liczne
akcesoria, pompa
aluminiowa

kod 212374
moc 1700 W
liczne akcesoria,
pompa aluminiowa

398,-

498 ,-

6. myjka ciśnieniowa
MacAllister
7. myjka ciśnieniowa
Kärcher K5
Full Control

kod 212241
moc 2100 W
trwały silnik indukcyjny, wbudowany
zbiornik na detergenty z łatwym
demontażem, liczne akcesoria, pompa
aluminiowa

kod 216816
moc 2100 W
trwały, chłodzony wodą
silnik indukcyjny, płynna
regulacja ciśnienia
i dozowania środka
czyszczącego

748,-

998,-

8. myjka
ciśnieniowa
Kärcher K7
Full Control
Plus
kod 216817
moc 3000 W
trwały, chłodzony
wodą silnik
indukcyjny,
płynna regulacja
ciśnienia
i dozowania środka
czyszczącego

1598,-

nazwa produktu

zakres
prac

natężenie
przepływu

długość
węża

1

myjka ciśnieniowa

drobne

1400 W

100
barów

330 l/godz.

3m

2

myjka ciśnieniowa
MacAllister

drobne

1300 W

100
barów

390 l/godz.

6m

3

myjka ciśnieniowa Kärcher
K2 EU

drobne

1400 W

110
barów

360 l/godz.

3m

4

myjka ciśnieniowa
Black & Decker

średnie

1700 W

130
barów

420 l/godz.

5,5 m

5

myjka ciśnieniowa
MacAllister

średnie

1800 W

130
barów

440 l/godz.

6m

6

myjka ciśnieniowa
MacAllister

większe

2100 W

140
barów

450 l/godz.

9m

7

myjka ciśnieniowa Kärcher
K5 Full Control

większe

2100 W

145
barów

500 l/godz.

8m

8

myjka ciśnieniowa Kärcher
K7 Full Control Plus

większe

3000 W

180
barów

600 l/godz.

10 m

Dostępna usługa przeglądu i naprawy sprzętu. Więcej informacji na str. 187.

moc
maks.
znamionowa ciśnienie

* Dostępne w wybranych sklepach.
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pomocna dłoń w zakupach
Dążymy do tego, aby robienie zakupów w Castoramie było jak najprostsze.
Łatwe składanie zamówień, dopasowana do Twoich potrzeb realizacja
dostaw, gwarancja najniższej ceny i opcje finansowania – jesteśmy
tu po to, aby dać Ci możliwość stworzenia swojego domu marzeń.
Pełny regulamin znajdziesz na naszej stronie internetowej
castorama.pl oraz w sklepach.

gwarancja najniższej ceny
Ciężko pracujemy, aby każdego dnia zapewnić Ci niskie ceny.
Jeśli w ciągu 15 dni znajdziesz niższą cenę na zakupiony u nas produkt,
zwrócimy Ci różnicę w gotówce.
Pełny regulamin jest dostępny na naszej stronie internetowej
castorama.pl oraz w sklepach.

WSZYSTKO NA RATY
KUPUJ WYGODNIE WSZYSTKO DO SWOJEGO DOMU!

RRSO

 bez zbędnych formalności
 bez poręczycieli
z możliwością łączenia różnych źródeł dochodów (również z zagranicy)
z możliwością dopasowania wysokości raty

0%

Szczegóły w sklepach i na castorama.pl.
Dla propozycji kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wskazana wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy
Oprocentowania (RRSO) 0% wyliczona została na podstawie przykładu reprezentatywnego na dzień 04.02.2020 r. Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu, z uwzględnieniem
oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez Bank.

chcemy Cię lepiej poznać zostaw nam swoją opinię
weź udział w Casto Sondzie i wygrywaj nagrody!

do wygrania:
codziennie do wygrania
karta podarunkowa
na zakupy w sklepie
Castorama
o wartości

1

100 zł

Wejdź na stronę castorama.pl/castosonda

2 Wpisz numer podany na paragonie lub fakturze.
3 Wyraź swoją opinię i wygrywaj nagrody

Aby wziąć udział w loterii należy w dniach od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
wyrazić swoją opinię o zakupach w Castoramie. Regulamin loterii dostępny jest
na stronie Castorama.pl i w Punkcie Obsługi Klienta.
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co miesiąc do wygrania
karta podarunkowa
na zakupy w sklepie
Castorama
o wartości

2 000 zł

nasze usługi
Pomożemy Ci zadbać o Twój sprzęt ogrodniczy.
Przynieś go, a my sprawdzimy, czy jest gotowy na nowy sezon.
Dopiero kupujesz urządzenie? Pokażemy Ci, jak je uruchomić
i jak z nim bezpiecznie pracować.

zalanie olejem, paliwem i uruchomienie kosiarki

Nasi doradcy w punktach serwisowych pomogą w wyborze kosiarki, wyjaśnią podstawy
użytkowania, wykonają pierwsze uruchomienie. Prawidłowa obsługa silnika zapewnia
bezawaryjną pracę. Olej do pierwszego zalania silnika oferujemy bezpłatnie.

ostrzenie łańcuchów

W naszych punktach serwisowych wykonujemy ostrzenie łańcuchów tnących.
Skorzystanie z tej usługi gwarantuje bezpieczną i wydajną pracę
oraz prawidłową eksploatację pił łańcuchowych.

ostrzenie noży do kosiarek

Systematyczne i prawidłowe koszenie to konieczny
warunek, by mieć ładny, zadbany trawnik.
W naszym punkcie serwisowym świadczymy usługi ostrzenia
i wyważania noży do różnych modeli kosiarek.

przegląd sprzętu ogrodniczego
Pomagamy w przygotowaniu narzędzi
do sezonu. W naszym punkcie serwisowym
można naprawić swój sprzęt ogrodniczy
i wykonać jego przegląd.

próbne uruchomienie urządzeń
elektrycznych i spalinowych

Nasi doradcy pomogą dobrać urządzenia do indywidualnych
potrzeb, zademonstrują działanie danego sprzętu oraz wykonają
próbne uruchomienie narzędzi elektrycznych i spalinowych.

projektowanie systemów
nawadniania*

Nasi doradcy wykonają indywidualny projekt systemu
nawadniania wraz z kosztorysem. Będzie on dopasowany
do wielkości, kształtu i zagospodarowania danego ogrodu.

*Usługa dostępna w wybranych sklepach Castorama.
Więcej informacji na stronie internetowej castorama.pl.

kosiarka
akumulatorowa
MacAllister
kod 632470

•

w zestawie akumulator 18 V 3,0 Ah
i ładowarka

•

szerokość koszenia 32 cm

•

centralna regulacja wysokości,
3 wysokości cięcia

•

pojemność kosza 30 l

•

powierzchnia koszenia do 120 m²

598 zł

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. Zdjęcia
umieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży. Informacje przedstawione w katalogu zachowują ważność od 16.03.2020 r.
do 31.05.2020 r., do wyczerpania zapasów lub wycofania produktu ze sprzedaży.

