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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.

  On-line 
Chcesz zrobić zakupy, nie wychodząc 
z domu? Zamówienie dostarczy 
do Ciebie kurier, firma transportowa 
lub odbierzesz je z Paczkomatu® 
(w przypadku niektórych produktów 
opcje dostawy mogą być 
niedostępne).

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

Transport 
na telefon

Zrobiłeś zakupy przez telefon, ale 
nie wiesz jak je przewieźć? Złóż 
zamówienie także na transport. 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 do 31.12.2020 r., do wyczerpania zapasów lub 
wycofania produktu ze sprzedaży.

kupuj Przystępne  
ceny
Tylko u nas znajdziesz pomysłowe  
produkty w cenach na każdą kieszeń.

Prostota 
Odkryj rozwiązania proste w montażu 
i utrzymaniu czystości.

Pomysłowe 
rozwiązania
Twoje potrzeby stawiamy zawsze  
na pierwszym miejscu. Dlatego  
dzięki nam zyskasz więcej przestrzeni  
do przechowywania rzeczy  
i ułatwisz sobie codzienne życie.

Pozytywny wpływ  
na środowisko
Teraz za sprawą naszych nowych  
baterii zużyjesz mniej wody,  
zachowując komfort użytkowania!

Nasza pomoc
Potrzebujesz pomocnej dłoni? 
Zajrzyj na naszą stronę internetową 
lub porozmawiaj z pracownikami 
w sklepach.

To wysokiej jakości rozwiązania, które sprawiają, 
że remont staje się łatwy i każdy może wykonać go sam.

Czym jest 
GoodHome?
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Łazienka  
krok po kroku
Zaprojektowanie i urządzenie łazienki to poważne przedsięwzięcie, a jego 
efekt powinien Ci służyć latami. Jak sprawnie wszystko zaplanować 
i przeprowadzić? Oto wskazówki, które pozwolą uniknąć błędów,  
bez względu na to, czy chcesz zrobić generalny remont, czy urządzić 
łazienkową przestrzeń w nowym miejscu.

1. Odwiedź administrację
Na duże zmiany w łazience może być potrzebna 
zgoda administracji. Pozwolenia zazwyczaj wymagają 
np. naruszenie pionów wodnych, kanalizacyjnych, 
modyfikacja instalacji elektrycznej lub większe zmiany 
w układzie ścian. 

2. Zrób rozeznanie  
Na rynku wciąż pojawiają się nowe rozwiązania 
i technologie. Przejrzyj katalog, odwiedź stronę 
internetową lub sklep stacjonarny i zapoznaj się 
z nowinkami oraz ze sprawdzonymi produktami, 
zarówno do wykańczania, jak i wyposażania 
łazienkowych wnętrz.

3. Określ zakres prac 
Zastanów się, czego Ci brakowało, a co było zbędne 
w Twojej dotychczasowej łazience. Czy potrzebujesz 
dużo miejsca na przechowywanie? Czy wolisz wannę, 
czy prysznic? Ważne jest również, w jaki sposób chcesz 
korzystać z łazienki i czy ktoś z domowników nie 
ma specyficznych potrzeb.

4. Stwórz plan 
Dokładnie wymierz ściany, zrób obrys pomieszczenia 
i rozmieść na nim wyposażenie, próbując różnych 
konfiguracji – pamiętaj o zachowaniu odpowiednich 
odległości. Zaznacz na planie wentylację, gniazdka, 
grzejnik i oświetlenie. Zmiany w instalacji elektrycznej 
czy wodnej skonsultuj z fachowcami. 

5. Wybierz ekipę  
Przy remoncie przyda Ci się profesjonalna pomoc 
poleconego hydraulika, elektryka i glazurnika. 
Doświadczeni wykonawcy podpowiedzą wiele 
rozwiązań i wyliczą potrzebną ilość materiałów.

6. Zrób zakupy 
Jeśli decyzje zapadły, to czas na zakupy. Trzymaj się listy 
potrzebnych materiałów i wyposażenia, nie zapominając, 
aby np. w przypadku płytek zrobić zapas – kupić o 15%  
więcej, niż wyszło z wyliczeń.

7. Zabezpiecz mieszkanie 
Podczas remontu w mieszkaniu bardzo się pyli – 
zabezpiecz więc podłogi i meble kartonami i foliami 
ochronnymi. Pamiętaj też, że przez jakiś czas odcięte 
będą woda i dostęp do toalety.

6 7Skorzystaj z możliwości TRANSPORTU. Więcej informacji str. 4

Kupuj na CASTORAMA.PLŁazienki 2020



60 cm

80–87 cm

100 cm70 cm

90 cm
80 cm

120 cm
(minimum)

20 cm 20 cm

40 cm

Podstawy
funkcjonalnej
aranżacji
Pomysłowe zagospodarowanie dostępnej 
przestrzeni to klucz do sukcesu, szczególnie 
w przypadku małych pomieszczeń. Poznaj 
sprawdzone sposoby, dzięki którym łazienka 
stanie się funkcjonalna i komfortowa.

Toaleta
Po obu stronach muszli 
powinno być minimum  
20 cm wolnej przestrzeni,  
a przed nią – 40 cm.

Wygodny kwadrat
Pozostawione przynajmniej  
100 cm wolnego miejsca 
na środku łazienki pozwoli 
na wycieranie i ubieranie się.

Umywalka
Umieszczona na wysokości  
80–87 cm sprawia, 
że ręce i zęby można myć 
w komfortowej pozycji.

Lustro
Najlepiej umieścić je 
na wysokości 152–183 cm.  
Nie należy wieszać 
lustra poniżej 120 cm.

Ręczniki
Aby wygodnie się po nie 
sięgało, powinny znajdować 
się nie dalej niż ok. 80 cm 
od wanny lub prysznica.

Minimalna przestrzeń
Swobodę ruchów zapewni 
co najmniej 70 cm wolnego 
miejsca przed wanną i 80 cm 
w pobliżu prysznica i umywalki.

Łazienki 2020
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Mała łazienka 
jest w stanie 

pomieścić 
wszystko, czego 

potrzebujesz. 

4,3 m2Mała  
łazienka
Komfort, funkcjonalność 
i efektowny wystrój 
na czterech metrach 
kwadratowych?  
Bez problemu!

Klasyczna, prosta 
i wygodna strefa 

umywalkowa 
z pojemną szafką   

porządkuje 
przestrzeń.

Wanna 
z parawanem 

i deszczownicą 
rozwiązuje znany 

dylemat.

Sylwia Sowińska
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

1. Szafka wisząca Ladoga, kod 518444, wym. 60 x 90 x 15 cm, 228 zł 
2. Szafka wisząca Ladoga, kod 518446, wym. 60 x 60 x 15 cm, 198 zł 

3. Miska WC Jabi, kod 521101, bezkołnierzowa, 278 zł 
4. Słupek Ladoga, kod 518450, wym. 40 x 190 x 36 cm, 448 zł 

5. Szafka podumywalkowa Ladoga, kod 518441, wym. 60 x 81 x 36 cm, 228 zł
6. Lustro łazienkowe Dunnet, kod 511417, wym. 60 x 80 cm, 59,98 zł 
7. Umywalka meblowa Towan, kod 520798, wym. 80 x 32 cm, 198 zł 

8. Parawan nawannowy Calera 2-częściowy, kod 516505, wym. 140 x 105 cm, 348 zł 

2

1
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Komfort na małym planie
Aby z niewielkiego pomieszczenia 
stworzyć multizadaniową, wygodną 
łazienkę, wykorzystaj:
•  jasne barwy, takie jak biele, kremy, 

beże – wizualnie powiększą 
przestrzeń i dodadzą jej lekkości;

•  kontrapunkt w postaci podłogi 
imitującej drewno lub lekko 
ciemniejszych płytek na wysokości 
lamperii – dzięki niemu łazienka 
nabierze charakteru;

•  białe meble o lekkiej konstrukcji 
we wnękach, w przestrzeni nad 
umywalką czy nad WC – uporządkują 
strefę przechowywania i ukryją 
wprowadzające bałagan przedmioty;

•  podwieszaną miskę toaletową, 
czyli rozwiązanie funkcjonalne 
i wizualnie lekkie;

•  wannę z parawanem, pełniącą także 
rolę prysznica.

Architekt radzi

Szafka 
wisząca 
Ladoga
kod 518443

wym. 40 x 90 x 15 cm 

178 zł

Kolumna wannowa 
Jolina z baterią 
termostatyczną
kod 521830

798 zł

Jaki parawan nawannowy 
wybrać? Sprawdź na  
castorama.pl/kl20-2.

Łazienki 2020
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https://www.castorama.pl/result/?q=518443+518444+518446+521101+518450+518441
https://www.castorama.pl/result/?q=511417+520798
https://www.castorama.pl/parawan-nawannowy-cooke-lewis-calera-2-czesciowy-140-x-105-cm-chrom-szklo-transparentne-id-1099098.html
https://www.castorama.pl/jaki-parawan-nawannowy-wybrac-ins-265.html


Odpowiednie 
rozmieszczenie 

sprzętów 
i mebli to klucz 

do komfortowej 
przestrzeni.

Średnia  
łazienka
Wyrazisty styl, 
bezkompromisowe barwy, 
wygodne rozwiązania – 
strefa dla indywidualistów.

1. Lustro łazienkowe Nico w czarnej ramie, kod 522458,  
wym. 50 x 70 cm, rama aluminiowa, 328 zł    
2. Kabina kwadratowa Beloya, kod 509833,  
wym. 90 x 90 x 195 cm, 1148 zł   
3. Szafka podumywalkowa Imandra antracyt, kod 522143,  
wym. 80 x 82 x 45 cm, 648 zł   
4. Szafka wisząca Imandra antracyt, kod 522146,  
wym. 40 x 90 x 15 cm, 228 zł   
5. Blat łazienkowy dębowy Hartland, kod 511436,  
wym. 183 x 45,5 x 2,7 cm, 398 zł 

3

4

2

5

1

Farba kolorowa 
GoodHome 
Łazienka 
kod 744168
25 kolorów
2,5 l
23,99 zł/l

59,98 zł

4,8 m2

Łazienki 2020
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https://www.castorama.pl/result/?q=522458+509833+522143+522146+511436
https://www.castorama.pl/good-home-lazienka-hamptons-2-5l-id-1105295.html
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Strefa nad pralką 
wykorzystana 

została na 
pojemne szafki 

i praktyczny blat.

1. Lustro łazienkowe Nico, kod 522457, wym. 60 x 80 cm, 378 zł  2. Umywalka nablatowa Apanas, kod 521768, śr. 40 cm, 198 zł   
3. Szafka podumywalkowa Imandra antracyt, kod 522143, wym. 80 x 82 x 45 cm, 648 zł  4. Grzejnik dekoracyjny Wilsona, kod 521611,  
wym. 180 x 38 cm, antracyt, 648 zł   5. Kabina kwadratowa Beloya, kod 509833, wym. 90 x 90 x 195 cm, 1148 zł  6. Szafka wisząca Imandra 
antracyt, kod 522146, wym. 40 x 90 x 15 cm, 228 zł  7. Szafka wisząca Imandra antracyt, kod 522144, wym. 44 x 55 x 23 cm, 178 zł   
8. Kosz na bieliznę Infinity, kod 509597, wym. 44 x 35 x 60 cm, 45,98 zł

6

2

4
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8

Styl i funkcjonalność
Jeśli chcesz użyć zdecydowanych 
kolorów w łazience o średnim metrażu, 
a przy tym sprawić, by była ona 
praktyczna, zastosuj:
•  duży format płytek (mała liczba 

podziałów i fug sprzyja optycznemu 
powiększeniu przestrzeni);

•  kontrastującą podłogę oraz 
fragmenty ścian w jasnej tonacji;

•  gładkie, błyszczące fronty mebli 
oraz lustra;

•  szafki do przechowywania 
umieszczone we wnękach;

•  podwieszane meble i sprzęty 
(np. miska toaletowa, szafka 
podumywalkowa); 

•  efektowne i praktyczne drewniane 
blaty przy strefie umywalkowej 
i nad pralką.  

Architekt radzi

Jakub Kłęczek
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

Bateria 
umywalkowa 
Parma
kod 522219
mat czarny
perlator 

238 zł

Łazienki 2020
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https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-omnires-parma-czarna-id-1123906.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522457+521768+522143+521611
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-cooke-lewis-beloya-90-x-90-cm-8-mm-transparentna-id-1059490.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522146+522144+509597


Duża  
łazienka
Brak ograniczeń, pełnia 
bezpieczeństwa w każdej 
sytuacji oraz ponadczasowy 
styl. To łazienka dla wszystkich.

Wolna przestrzeń 
ułatwia 

poruszanie się 
w łazience. 

Bez barier
W urządzeniu bezpiecznej oraz modnej 
i efektownej łazienki pomogą Ci:
•  kabina bezprofilowa ze składanymi 

drzwiami, zapewniająca bezprogowe 
wejście pod prysznic;

•  odpowiednio rozlokowane poręcze, 
uchwyty oraz siedzisko w kabinie 
prysznicowej;

•  dopasowana do indywidualnych 
potrzeb wysokość miski WC (nie za 
nisko) oraz umywalki (nie za wysoko); 

•  dużo wolnej przestrzeni sprzyjającej 
bezkolizyjnemu poruszaniu się;

•  klasyczne meble w kolorze 
nadającym ton całej aranżacji; 

•  ponadczasowa jasna baza w postaci 
płytek imitujących marmur.

Architekt radzi

Sylwia Sowińska
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

Szafka 
podumywalkowa 
Perma granatowa
kod 522380
wym. 80 x 80,6 x 45 cm 

598 zł

Słupek lustrzany 
Perma granatowa

kod 522384
wym. 40 x 185 x 36 cm 

648 zł

6,3 m2

Jak zrobić prysznic bez 
brodzika? Sprawdź na
castorama.pl/kl20-3.

Łazienki 2020
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https://www.castorama.pl/result/?q=522380+522384
https://www.castorama.pl/jak-zrobic-prysznic-bez-brodzika-ins-232.html


1. Szafka lustrzana Perma granatowa, kod 522383,  
wym. 50 x 70 x 15 cm, 298 zł    
2. Blat łazienkowy Perma granatowa, kod 522389,  
wym. 120 x 45 x 2,8 cm, 248 zł   
3. Drzwi prysznicowe składane Beloya, kod 509873,  
wym. 90 x 190 cm, szkło 8 mm, 798 zł   
4. Kolumna prysznicowa Cavally, kod 521809, 398 zł   
5. Uchwyt Masterline Pro, kod 502288, wym. 65,5 cm, 148 zł
6. Krzesełko kabinowe Yogi, kod 504332, 368 zł
7.  Uchwyt uchylny Masterline Pro, kod 502292, wym. 70 cm, 428 zł
8. Miska wisząca WC Modo, kod 517779, 998 zł
9. Stojak na papier Borgia, kod 517849, 64,98 zł

10. Lustro łazienkowe Perma granatowa, kod 522385, wym. 100 x 70 cm, 218 zł  
11. Bateria umywalkowa Etel, kod 518590, gumowy perlator, korek automatyczny, 10 lat gwarancji, 178 zł  
12. Umywalka ceramiczna Lana, kod 509983, wym. 81 x 45,5 x 15 cm, 348 zł  

Lustrzane szafki 
rozjaśniają 
wnętrze, odbijając 
dzienne światło 
wpadające przez 
okno.  

Uchwyt przy 
misce toaletowej 

to podstawa 
bezpiecznej  

łazienki.

10
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Słupek Perma 
granatowa
kod 522382
wym. 40 x 120 x 36 cm 

498 zł

Farba kolorowa 
Dulux EasyCare 
Łazienka 
kod 743576
20 kolorów
2,5 l
31,99 zł/l

79,98 zł

Łazienki 2020
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Salon   
łazienkowy
Domowe spa czy 
funkcjonalna przestrzeń 
idealna na szybki prysznic?  
Jedno i drugie!

1. Słupek Avela, kod 522349, wym. 40 x 170 x 36 cm, 988 zł   
2. Szafka wisząca Avela, kod 522333,  
wym. 20 x 70 x 15 cm, 158 zł  
3. Bateria umywalkowa podtynkowa Parma, kod 522221, 448 zł    
4. Szafka lustrzana Avela, kod 522332,  
wym. 50 x 70 x 15 cm, 398 zł  
5. Umywalka nablatowa Tumen, kod 509927, śr. 38 cm, 498 zł
6. Podstawa do szafki Avela, kod 522341,  
wym. 120 x 45 x 21 cm, 218 zł    

3

4
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Szafka 
podumywalkowa 
Avela
kod 522337
wym. 120 x 60 x 45 cm 

1198 zł

Salon łazienkowy 
nie powinien być 

zbyt duży, żeby 
nie zatracił swojej 

funkcji.

Gres Pulpis 
grey

kod 417494
wym. 60 x 119,5 cm

199,33 zł/m²

Ceramstic 
Imperial satin

kod 418245
wym. 60 x 60 cm

151,17 zł/m²

9 m2

Farba biała 
Beckers Interio 
PRO do kuchni 

i łazienek
kod 746756

5 l
33,60 zł/l

168 zł

Łazienki 2020
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Wanna to 
najważniejszy 
element domowego 
spa, dlatego 
umieszczona została 
w centralnym 
punkcie.

21

3 4

Więcej niż łazienka 
Aby domowe spa sprawdziło się 
zarówno jako miejsce relaksu, jak 
i codzienna łazienka, pamiętaj o:
•  optymalnej wielkości pomieszczenia 

– zbyt duży metraż może zniweczyć 
funkcjonalność wnętrza;

•  komfortowym wyposażeniu – znajdź 
miejsce na wannę, kabinę, dwie 
umywalki, toaletę, meble;

•  dobrze zorganizowanym 
przechowywaniu, pozwalającym 
ukryć jak największą liczbę 
przedmiotów;

•  elementach wprowadzających 
salonowy nastrój oraz przytulność, 
np. płytki imitujące marmur 
i drewniane meble.

Architekt radzi

Jakub Kłęczek
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

1. Bateria wannowa podtynkowa Parma, kod 522611, 10 lat gwarancji, 448 zł    
2. Zestaw punktowy wannowy Jim Jim, kod 522242, 3-funkcyjna  
słuchawka, 138 zł   
3. Szafka wisząca Avela, kod 522351, wym. 40 x 90 x 15 cm, 498 zł  
4. Ścianka prysznicowa easy-in, kod 522706, wym. 80 x 200 cm,  
szkło 6 mm, czarny profil, 498 zł  

Wanna akrylowa 
Supero
kod 506892

wym. 160 x 70 cm 

448 zł

Miska WC 
Teesta

kod 518099
bezkołnierzowa

498 zł

Zestaw 
prysznicowy 

podtynkowy Y
kod 522218

czarny

1348 zł
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Delikatność i prostota są ponad 
podziałami. Znajdą swoje miejsce 
w każdym stylu lub po prostu 
wyznaczą własną linię – nowoczesną, 
ze smakiem, taką w sam raz. 

2

Szafka 
podumywalkowa 
występuje 
w wersji 
podwieszanej 
lub stojącej. 

Kolekcja mebli 
Imandra biała
• w pełni wysuwane, przestronne  
   szuflady
• drzwi z systemem cichego 
   domykania
• wąskie szafki zajmujące niewiele   
   miejsca

lat

gwa ra n cji

10

Wszystkie elementy kolekcji meblowej 
Imandra można ze sobą dowolnie łączyć.

1. Umywalka konglomeratowa Mila, kod 511439, szer. 100 cm,  
z syfonem oszczędzającym przestrzeń, 598 zł 
2. Szafka podumywalkowa wisząca, kod 510082,  
wym. 100 x 60 x 45 cm, 648 zł  
3. Szafka z lustrem na całej powierzchni, kod 510122,  
wym. 100 x 90 x 15 cm, 698 zł
4. Metalowe nóżki Portloe, 2 szt., kod 509978, 39,98 zł

 

Umywalka 
nablatowa 

Scalea
kod 509908 

śr. 35 cm  
ceramiczna

168 zł

Bateria 
umywalkowa Wicie
kod 520770
biała
gumowy perlator
korek klik-klak 

198 zł

1

Kolekcja mebli 

IMANDRA BIAŁA
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1. Kabina prysznicowa kwadratowa Beloya, kod 509836,  
wym. 80 x 80 x 195 cm, 1198 zł 
2. Parawan nawannowy Nubia, kod 516509, wym. 95 x 150 cm, 468 zł  
3. Lustro Berrow z oświetleniem LED, kod 509948, wym. 60 x 80 cm, 418 zł
4. Szafka podumywalkowa, kod 510074, wym. 60 x 60 x 45 cm, 498 zł
5. Umywalka nablatowa Morfa, kod 509920, wym. 48 x 37 cm, 198 zł 
6. Szafka wisząca, kod 510123, wym. 40 x 90 x 36 cm, 298 zł 
7. Szafka lustrzana, kod 510135, wym. 40 x 90 x 36 cm, 398 zł 
8. Szafka lustrzana, kod 510122, wym. 100 x 90 x 15 cm, 698 zł
9. Szafka wisząca, kod 510115, wym. 100 x 90 x 15 cm, 468 zł
10. Szafka podumywalkowa, kod 510082, wym. 100 x 60 x 45 cm, 648 zł 
11. Umywalka konglomeratowa Mila, kod 511439, wym. 100 cm, 598 zł 

Białe meble dobrze 
komponują się także 
z industrialnym 
wystrojem łazienki.

Szafki lustrzane 
zastąpią tradycyjne 

lustro i zapewnią 
dodatkową przestrzeń 

do przechowywania. Szafka  
podumywalkowa  
Imandra 60 cm z umywalką Nira
kod 510074 
kod 509980

• maksymalna pojemność przechowywania

• całkowicie otwierane szuflady z systemem cichego domykania

• prosty montaż

• łatwe do czyszczenia wykończenie  
z połyskiem

• zestaw odpływowy oszczędzający  
przestrzeń w komplecie

lat

gwa ra n cji

10

* Cena za zestaw nie zawiera baterii umywalkowej.

746 zł*

Bateria 
umywalkowa 
Osani
kod 520789
chrom
perlator
korek klik-klak

298 zł
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Kolory i struktura drewna zbliżają do natury, 
koją zmysły, oswajają przestrzeń i przy okazji 
po prostu świetnie wyglądają.
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1. Szafka wisząca, kod 521014, wym. 60 x 90 x 15 cm, 298 zł 
2. Szafka wisząca lustrzana, kod 510120, wym. 60 x 90 x 15 cm, 448 zł  
3. Szafka wisząca, kod 521013, wym. 40 x 90 x 15 cm, 228 zł
4. Lustro Berrow z oświetleniem LED, kod 509949,  
wym. 50 x 70 cm, 408 zł
5. Umywalka nablatowa Scalea, kod 509908, śr. 35 cm, 168 zł
6. Bateria umywalkowa Cavally wysoka, kod 521805, 298 zł
7. Kabina prysznicowa walk-in Beloya, kod 509729, wym. 120 cm, 698 zł
8. Szafka podumywalkowa, kod 521008, wym. 120 x 60 x 45 cm, 898 zł
9. Bateria umywalkowa Teesta L, kod 521816, 258 zł 

 

9

Kolekcja mebli Imandra 
efekt drewna
• w pełni wysuwane, przestronne  
   szuflady
• drzwi z systemem cichego  
   domykania
• wąskie szafki zajmujące niewiele   
   miejsca

lat

gwa ra n cji

10

Wszystkie elementy kolekcji meblowej 
Imandra można ze sobą dowolnie łączyć.

Umywalka 
konglomeratowa 
Mila
kod 511437
szer. 60 cm 
z syfonem oszczędzającym 
przestrzeń 

378 zł

Szafka 
podumywalkowa
kod 521005
wym. 60 x 60 x 45 cm 

498 zł

Nóżki  
Portloe 2szt.
kod 509978
metalowe 

39,98 zł

Kolumna 
prysznicowa 
Cavally
kod 521809
chrom 

398 zł

Kolekcja mebli 

IMANDRA EFEKT DREWNA
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Kolekcja mebli 

IMANDRA SZARA

Surowa, industrialna szarość 
porządkuje przestrzeń  
i wyznacza jej rytm. 
W połączeniu z drewnem 
odkrywa jednak swoje 
łagodniejsze oblicze.

Kolekcja mebli 
Imandra szara
• w pełni wysuwane, przestronne  
   szuflady
• drzwi z systemem cichego  
   domykania
• wąskie szafki zajmujące niewiele   
   miejsca

lat

gwa ra n cji

10

Wszystkie elementy kolekcji meblowej 
Imandra można ze sobą dowolnie łączyć.

1. Szafka lustrzana, kod 510120, wym. 60 x 90 x 15 cm, 448 zł 
2. Kabina walk-in Beloya, kod 509728, wym. 90 x 195 cm, 598 zł 
3. Blat łazienkowy dębowy Hartland, kod 511436,  
wym. 183 x 45,5  x 2,7 cm, 398 zł
4. Szafka wisząca, kod 510124, wym. 40 x 90 x 36 cm, 298 zł
5. Nóżki Portloe 2 szt., kod 510071, drewniane, 89,98 zł 
6. Półka narożna, kod 510133, wym. 34 x 90 x 36 cm, 318 zł
7. Umywalka nablatowa Scalea, kod 509908, śr. 35 cm, 168 zł
8. Lustro łazienkowe, kod 511433, wym. 60 x 40 cm, 54,98 zł
9. Szafka wisząca, kod 510068, wym. 40 x 90 x 15 cm, 228 zł
10. Szafka podumywalkowa, kod 510079, wym. 80 x 60 x 45 cm, 548 zł

9
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Szafka wisząca
kod 510068
wym. 40 x 90 x 15 cm 

228 zł

Bateria 
umywalkowa 
wysoka Hoffell
kod 520756
chrom
gumowy perlator
korek automatyczny

198 zł
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Prawie czarny, a jednak nie tak oczywisty. 
Wyrafinowany i elegancki antracyt 
stanowi ozdobę samą w sobie  
i uwielbia nienarzucające się 
towarzystwo stonowanych barw.

Kolekcja mebli 
Imandra antracyt
• w pełni wysuwane, przestronne  
   szuflady
• drzwi z systemem cichego  
   domykania
• wąskie szafki zajmujące niewiele   
   miejsca

lat

gwa ra n cji

10

Wszystkie elementy kolekcji meblowej 
Imandra można ze sobą dowolnie łączyć.

1. Szafka lustrzana, kod 510073, wym. 60 x 60 x 15 cm, 398 zł 
2. Szafka wisząca, kod 522146, wym. 40 x 90 x 15 cm, 228 zł 
3. Szafka podumywalkowa, kod 522138, wym. 60 x 60 x 45 cm, 498 zł
4. Umywalka ceramiczna Nira, kod 509980, szer. 60 cm, 248 zł 
5. Szafka podumywalkowa, kod 522144, wym. 44 x 55 x 23 cm, 178 zł
6. Szafka podumywalkowa, kod 522141, wym. 120 x 60 x 45 cm, 898 zł
7. Umywalka nablatowa Scalea, kod 509908, śr. 35 cm, 168 zł 
8. Umywalka nablatowa Hendra, kod 509916, śr. 38, 188 zł
9. Szafka podumywalkowa, kod 522139, wym. 80 x 60 x 45 cm, 548 zł
 

Umywalka 
nablatowa 
Tekapo
kod 521831
wym. 45 x 35 x 12 cm
ceramiczna
szara

348 zł

Szafka 
podumywalkowa 
kod 522140
wym. 100 x 60 x 45 cm 

648 zł

Błyszczące 
wykończenie frontów 
podkreśla wytworny 
charakter mebli. 
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Umywalka 
konglomeratowa 
Mila
kod 511439
szer. 100 cm
z syfonem  
oszczędzającym 
przestrzeń 

598 zł

nowość

Kolekcja mebli 

IMANDRA ANTRACYT
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Kolekcja mebli 
Imandra taupe
• w pełni wysuwane, przestronne  
   szuflady
• drzwi z systemem cichego  
   domykania
• wąskie szafki zajmujące niewiele   
   miejsca

lat

gwa ra n cji

10

Wszystkie elementy kolekcji meblowej 
Imandra można ze sobą dowolnie łączyć.
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Nieoczywisty, niepoddający się prostym 
definicjom. Balansuje na granicy brązu 
i szarości, neutralności i wyszukanego 
charakteru. Taupe godzi przeciwności.

Oryginalnie 
wyprofilowana 
szeroka umywalka 
świetnie wygląda, 
a przy tym jest bardzo 
praktyczna.

Szafka 
podumywalkowa
kod 510076
wym. 60 x 60 x 45 cm 

498 zł

Szafka 
podumywalkowa
kod 510087
wym. 120 x 60 x 45 cm 

898 zł

Kabina walk-in  
Beloya
kod 509729
wym. 120 x 195 cm 

698 zł

1. Szafka wisząca lustrzana, kod 510073, wym. 60 x 60 x 15 cm, 398 zł
2. Bateria umywalkowa Hoffel, kod 520756, korek automatyczny, 
gumowy perlator, 198 zł
3. Umywalka Scalea, kod 509908, śr. 35 cm, 168 zł
4. Blat łazienkowy dębowy, kod 511436, wym. 183 x 46 x 3 cm, 398 zł
5. Bateria umywalkowa Pazar, chrom, kod 518754, 228 zł 
6. Umywalka konglomeratowa Mila, kod 511438, szer. 80 cm, z syfonem 
oszczędzającym przestrzeń, 448 zł
7. Pojemnik Praa, kod 511577, wym. 36 x 10 x 32 cm, 29,98 zł 
8. Szafka wisząca, kod 510069, wym. 40 x 90 x 15 cm, 228 zł
9. Półka narożna, kod 510133, wym. 34 x 90 x 36 cm, 318 zł
10. Nóżki Portloe 2 szt., kod 510071, drewniane, 89,98zł

Kolekcja mebli 

IMANDRA TAUPE

Przewodnik 
po meblach 
Imandra
na castorama.pl/p/
imandra

Umywalka 
ceramiczna Nira
kod 509980
szer. 60 cm
z syfonem  
oszczędzającym 
przestrzeń 

248 zł
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Kolekcja mebli  
Avela
• wykończenie fornirem dębowym 
• otwarcie typu tip-on
• w pełni wysuwane, przestronne
   szuflady
• wąskie szafki zajmujące niewiele   
   miejsca

lat

gwa ra n cji

5

Wszystkie elementy kolekcji meblowej Avela 
można ze sobą dowolnie łączyć.
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Drewno i prosta forma 
to jedno z najlepszych  
możliwych połączeń – 
cieszy zmysły na wielu 
poziomach i pozwala 
poczuć się na miejscu.

1. Słupek, kod 522349, wym. 40 x 170 x 36 cm, 988 zł 
2. Bateria stojąca Parma, kod 522220, 368 zł  
3. Umywalka nablatowa Allos, kod 521833, konglomerat, 248 zł
4. Gres Ultimate Marble White&grey, kod 417344, wym. 37,5 x 75 cm, 
66,38 zł/opak. (0,83 m2), 79,98 zł/m2

5. Szafka wisząca, kod 522351, wym. 40 x 90 x 15 cm, 498 zł 
6. Kolumna prysznicowa Weddell, kod 521627, 498 zł 
7. Półka, kod 522353, wym. 60 x 12 cm, 118 zł
8. Blat łazienkowy, kod 522347, wym. 100 x 45 x 1,8 cm, 258 zł

nowość

Szafka  
podumywalkowa
kod 522344
wym. 100 x 31,7 x 45 cm 

648 zł

Lustro Nico
kod 522460
śr. 60 cm 

328 zł

Kolekcja mebli 

AVELA
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Słupek
kod 522349
wym. 40 x 170 x 36 cm 

988 zł

Szafka 
wisząca
kod 522351
wym. 40 x 90 x 15 cm 

498 zł

1. Szafka wisząca lustrzana, kod 522332, wym. 50 x 70 x 15 cm, 398 zł 
2. Szafka wisząca, kod 522351, wym. 40 x 90 x 15 cm, 498 zł 
3. Szafka podumywalkowa, kod 522334, wym. 60 x 60 x 45 cm, 798 zł
4. Umywalka Duala, kod 522210, wym. 20 x 70 x 15 cm, 398 zł 
5. Grzejnik łazienkowy Duala, kod 522005, wym. 83 x 40 cm, czarny,  198 zł
6. Gres Hydrolic B&W, kod 417146, wym. 20 x 20 cm, 99,98 zł/m2

7. Szafka wisząca, kod 522333, wym. 20 x 70 x 15 cm, 158 zł

7

4

2

3

6

1

Szafka lustrzana 
to kwintesencja 

prostego 
i funkcjonalnego 

stylu.

Pojemna szafka 
podumywalkowa 
z szufladą zmieści 
wszystkie podręczne 
akcesoria.

Lustro Nico
kod 522459
śr. 70 cm 
czarna aluminiowa rama

368 zł

Bateria 
umywalkowa 

Osani
kod 520789

298 zł

Podstawa  
do słupka
kod 522350
wym. 40 x 21 x 36 cm 

89,98 zł

Podstawa  
do szafki 

umywalkowej
kod 522341

wym. 120 x 21 x 45 cm 

218 zł

4

nowość

Kolekcja mebli 

AVELA

5
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Modny granat przełamie 
rutynę i pozwoli puścić wodze 
wyobraźni przy aranżacji 
łazienkowej przestrzeni 
marzeń..

Kolekcja mebli  
Perma
• meble lakierowane matowe
• w pełni wysuwane, przestronne  
   szuflady
• drzwi z systemem cichego  
   domykania

lat

gwa ra n cji

5

Wszystkie elementy kolekcji meblowej 
Perma można ze sobą dowolnie łączyć.

Szafka 
podumywalkowa

kod 522365
wym. 80 x 80,6 x 45 cm 

598 zł

Szafka 
podumywalkowa
kod 522381
wym. 120 x 80,6 x 45 cm 

898 zł

1. Lustro łazienkowe, kod 522386, wym. 70 x 50 cm,  
niebieska rama, 138 zł
2. Bateria umywalkowa Etel, kod 518590, gumowy perlator, korek 
automat, 10 lat gwarancji, 178 zł
3. Umywalka ceramiczna Lana, kod 509987, szer. 120 cm, 698 zł 
4. Półsłupek, kod 522382, wym. 40 x 120 x 36 cm, 498 zł
5. Gres Hydrolic Callis3 Blue, kod 417151, wym. 20 x 20 cm, 99,98 zł/m2 
6. Szafka lustrzana, kod 522383, wym. 50 x 70 x 15 cm, 298 zł
7. Umywalka ceramiczna Nira, kod 509980, szer. 60 cm, 248 zł
8. Szafka podumywalkowa, kod 522379, wym. 60 x 80,6 x 45 cm, 498 zł  
9. Słupek, kod 522384, wym. 40,2 x 185 x 36 cm, 648 zł
10. Umywalka ceramiczna Nura, kod 509907, śr. 40 cm, 188 zł
11. Słupek, kod 522369, wym. 40,2 x 185 x 36 cm, 648 zł

6
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nowość

Kolekcja mebli 

PERMA GRANATOWA

Kolekcja mebli 

PERMA SZARA
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Słupek
kod 522360
wym. 40,2 x 185 x 36 cm 

648 zł

Szafka 
podumywalkowa
kod 522355
wym. 60 x 80,6 x 45 cm 

498 zł

nowość

1. Szafka lustrzana, kod 522359,  
wym. 50 x 70 x 15 cm, 298 zł
2. Słupek, kod 522358,  
wym. 40,2 x 120 x 36,1 cm, 498 zł
3. Umywalka ceramiczna Nira, kod 509980, 
szer. 60 cm, 248 zł
4. Glazura Trentie white, kod 415969,  
wym. 10 x 20 cm, 51,98 zł/opak. (0,8 m2),  
64,98 zł/m2

5. Gres Hydrolic Circle blue, kod 417150,  
wym. 20 x 20 cm, 99,98 zł/m2

1

2 3

4

5

Kolekcja mebli 

PERMA BIAŁA
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Prosty, ale nietuzinkowy design 
zachwyca od pierwszego wejrzenia. 
Drewniane uchwyty i nóżki 
ustawione pod kątem docenią 
wszyscy miłośnicy dobrego 
wzornictwa.

3

2

8

7

6

5

1. Słupek na pranie, kod 518464, wym. 40 x 190 x 36 cm, 298 zł  
2. Słupek, kod 518450, wym. 40 x 190 x 36 cm, 448 zł 
3. Lustro Berrow z oświetleniem LED, kod 509948,  
wym. 60 x 80 cm, 418 zł
4. Umywalka konglomeratowa Makonda, kod 520932,  
szer. 80 cm, 298 zł 
5. Szafka podumywalkowa, kod 518442,  
wym. 80 x 81 x 36 cm, 298 zł 
6. Szafka wisząca, kod 518443, wym. 40 x 90 x 15 cm, 178 zł  
7. Umywalka ceramiczna Towan, kod 520797,  
wym. 60 x 31 cm, 10 lat gwarancji,  188 zł 
8. Szafka podumywalkowa, kod 518441,  
wym. 60 x 81 x 36 cm, 228 zł  

 

1

4

Kolekcja mebli 
Ladoga
• idealna do małej łazienki/toalety
• drzwi z systemem cichego  
   domykania
• łatwa w montażu
• nóżki w komplecie
• wąskie szafki zajmujące niewiele  
   miejsca

lat

gwa ra n cji

10

Kolekcja mebli 

LADOGA

Przewodnik 
po meblach 
Ladoga
na castorama.pl 
/p/ladoga
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Biel, drewno oraz prosta, 
otwarta i mobilna forma – 
wszystko w służbie harmonii, 
porządku i światła.

Kolekcja mebli  
Nantua
• trwałe meble z drewna jesionu  
   pokryte  ochronną warstwą lakieru
• regulowane półki zajmujące 
   niewiele miejsca

1. Półka, kod 520850, wym. 64,5 x 53 x 20 cm, 128 zł 
2. Grzejnik elektryczny Kandor, kod 508654,  
wym. 98 x 54,5 cm, biały, 298 zł
3. Ławka, kod 520849, wym. 64,5 x 43 x 36 cm, 198 zł
4. Regał wysoki, kod 520846, wym.  40,5 x 190 x 36 cm, 378 zł

3 4

2

1

Regał niski
kod 520845

wym. 44,5 x 100 x 20 cm 

148 zł

Wózek
kod 520848
wym. 44,5 x 80 x 36 cm 
kółka z blokadą

198 zł

Kolekcja mebli 

NANTUA
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Kolekcja mebli Vika
• drzwi i szuflady z systemem cichego  
   domykania
• wąskie szafki zajmujące niewiele   
   miejsca

1. Umywalka meblowa, kod 522688, wym. 65 x 37 cm, 248 zł
2. Szafka wisząca, kod 522681, wym. 30 x 60 x 22 cm, 178 zł
3. Szafka wisząca, kod 522677, wym. 30 x 49 x 28 cm, 198 zł
4. Słupek, kod 522685, wym. 30 x 150 x 28 cm, 348 zł 
5.  Lustro łazienkowe Dunnet, kod 511415, wym. 60 x 45 cm, 39,98 zł
6. Szafka wisząca, kod 522686, wym. 30 x 60 x 22 cm, 178 zł
7. Umywalka meblowa, kod 522687, wym. 50 x 37 cm, 228 zł
8. Szafka wisząca, kod 522682, wym. 30 x 49 x 28 cm, 198 zł
 

4

2

3

1

5

8

7

6

Szafki z systemem 
cichego domykania 
pomieszczą niezbędne 
akcesoria.

Szafka 
podumywalkowa
kod 522679
wym. 61 x 45 x 36 cm 

278 zł

Lustro 
łazienkowe 
Dunnet
kod 511416
wym. 70 x 50 cm 

49,98 zł

Szafka 
podumywalkowa
kod 522683
wym. 46 x 45 x 36 cm  

238 zł

Kolekcja mebli 

VIKA ANTRACYT
Kolekcja mebli 

VIKA BIAŁA
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lustro białe, kod 508466, 
wym. 75 x 60 cm, 248,-
półsłupek biały, kod 508462,  
wym. 30 x 50 x 34 cm, 278,-
umywalka ceramiczna 50 cm,  
kod 508455, 298,-

Kolekcja mebli Vena
• meble lakierowane
• drzwi i szuflady z systemem cichego 

domykania

Kolekcja mebli Olivia
• drzwi i szuflady z systemem cichego 

domykania
• metalowe nóżki i uchwyty
• słupek z koszem na bieliznę w komplecie

Wszystkie elementy kolekcji meblowej Olivia 
można ze sobą dowolnie łączyć.

1. Umywalka ceramiczna Cersania, kod 512760, szer. 60 cm, 188 zł
2. Szafka podumywalkowa, kod 508443, wym. 57 x 79 x 34 cm, biała, 398 zł 
3. Półsłupek, kod 502875, wym. 35 x 83 x 30 cm, biały, 298 zł
4. Słupek, kod 502919, wym. 35 x 180 x 30 cm, biały, 598 zł 
5. Szafka wisząca, kod 502895, wym. 35 x 56 x 15 cm, biała, 198 zł
6. Szafka lustrzana, kod 502916, wym. 56 x 56 x 15 cm, 398 zł 

4

56
1
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1. Szafka wisząca, kod 508464, 
wym. 30 x 60 x 22 cm, biała, 238 zł
2. Lustro, kod 508466, 
 wym. 75 x 60 cm, białe, 248 zł
3. Umywalka ceramiczna, 
 kod 508475, szer. 75 cm, 438 zł
4. Półsłupek, kod 508462,  
wym. 30 x 50 x 34 cm, biały, 278  zł
5. Kompakt WC Seno, 
 kod 511549, 518 zł
6. Szafka podumywalkowa, 
kod 508461, wym. 75 x 50 x 45 cm, 
598 zł 

Kolekcja mebli 

OLIVIA
Kolekcja mebli 

VENA
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Kolekcja mebli Rumba
• tradycyjny styl
• wykończenie na wysoki połysk

Kolekcja mebli Slapton
• matowe wykończenie

1. Szafka podumywalkowa, kod 509938, wym. 60 x 51 x 45 cm, 178 zł 
2. Lustro Dunnet, kod 511415, wym. 60 x 45 cm, 39,98 zł  
3. Szafka wisząca, kod 509939, wym. 35 x 128 x 30 cm, 258 zł
4. Umywalka ceramiczna, kod 509937, szer. 60 cm, 118 zł
5. Kabina półokrągła Onega, kod 509794, wym. 80 x 80 x 190 cm, 448 zł
6. Gres Cotage Wood, kod 415960, wym. 20 x 120 cm,  
76,78 zł/opak. (0,96 m2), 79,98 zł/m2

1. Lustro Dunnet, kod 511417, wym. 60 x 80 cm, 59,98 zł 
2. Szafka wisząca, kod 536482, wym. 30 x 60 x 22 cm, 158 zł 
3. Umywalka ceramiczna Domus, kod 585332, szer. 50 cm, 99,98 zł 
4. Półsłupek, kod 536476, wym. 30 x 84,7 x 33,5 cm, 258 zł
5. Szafka podumywalkowa, kod 508376,  
wym. 47 x 83 x 30 cm, 178 zł
6. Słupek, kod 536478, wym. 30 x 184 x 33 cm, 398 zł

1

4
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Kolekcja mebli 

RUMBA
Kolekcja mebli 

SLAPTON
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Umywalka 
nablatowa Tekapo 

kod 521831
 wym. 45 x 35 x 12 cm

ceramiczna 
szara

10 lat gwarancji

348 zł

Umywalka 
nablatowaTekapo

kod 521832
 wym. 45 x 35 x 12 cm

ceramiczna 
biała

10 lat gwarancji

348 zł

UMYWALKI

Nie ograniczają się tylko 
do funkcji – kuszą też swoim 
nietuzinkowym wyglądem. 
Wyposaż łazienkę w dobry 
design – piękny i praktyczny.

nowość nowość

Umywalka 
Peyto

kod 521975
wym. 23,5 x 37 cm

ceramiczna 
szara

10 lat gwarancji

198 zł

Umywalka 
nablatowa Brora
kod 509923
śr. 42 cm
szko czarne

198 zł

nowość

Umywalka 
nablatowa Drina

kod 509922
śr. 38 cm

szkło mrożone

138 zł

Umywalka  
nablatowa Apanas

kod 521768
śr. 40 cm

konglomeratowa
biała

5 lat gwarancji

198 zł

Umywalka  
nablatowa Allos
kod 521833
śr. 40 cm
konglomeratowa
czarna
5 lat gwarancji

248 zł

Zalety umywalek nablatowych
Modele nablatowe to świetny sposób na 
przełamanie utartych schematów w łazience. 
Taki rodzaj umywalki nada wnętrzu oryginalny 
charakter. Jednak to nie jedyna jego zaleta. 
Ważną rolę odgrywa wystający wysoko rant 
umywalki – niweluje rozchlapywanie wody 
i ułatwia wykonywanie codziennych czynności, 
takich jak mycie rąk czy zębów. Blat wokół 
umywalki to natomiast doskonałe miejsce 
do trzymania kosmetyków i podręcznych 
akcesoriów. Nie bez znaczenia jest również 
fakt, że modele nablatowe pozostawiają 
wybór w kwestii eksponowania lub chowania 
syfonu – według uznania możesz zastosować 
dekoracyjne rozwiązanie pod blatem lub ukryć 
nieestetyczne części w szafce.

Ekspert radzi
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https://www.castorama.pl/umywalka-nablatowa-goodhome-tekapo-45-x-35-x-12-cm-biala-id-1117905.html
https://www.castorama.pl/umywalka-nablatowa-szklana-38-x-14-cm-transparentna-matowa-id-1060378.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521768
https://www.castorama.pl/umywalka-nablatowa-goodhome-tekapo-45-x-35-x-12-cm-szara-id-1117816.html
https://www.castorama.pl/umywalka-nablatowa-szklana-42-x-14-5-cm-czarna-id-1060380.html
https://www.castorama.pl/umywalka-nablatowa-konglomeratowa-goodhome-allos-id-1117827.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521975


Blat drewniany dębowy
kod 321297
wym. 300 x 62 x 2,6 cm 
zaolejowany – gotowy do użytkowania
474 zł/szt.

158 zł/m.b.*

Blat drewniany dębowy
kod 321298
wym. 300 x 62 x 4 cm  
zaolejowany – gotowy do użytkowania
744 zł/szt.

248 zł/m.b.*

BLATY

Dają nieograniczone możliwości, 
są praktyczne i efektowne. 
Wybierz wersję drewnianą  
lub laminowaną – najlepszą  
do Twojej łazienki.

Olejowanie blatów
Olej głęboko wnika w drewno, dzięki 
czemu skutecznie chroni je nawet 
na kilkunastomilimetrowej warstwie. 
Jednocześnie wierzchnia struktura 
materiału pozostaje nienaruszona  
i wygląda naturalnie.

Ekspert radzi

* Cena za metr bieżący przy zakupie całego blatu.

Blat łazienkowy 
Hartland 

kod 511436 
wym. wym. 183 x 45,5 x 2,7 cm 

dąb  
wstępnie zaolejowany 

 dostępny także; 
wym. 183 x 15,5 x 2,7 cm 

398 zł

Blat łazienkowy 
Perma
kod 522372
wym. 60 x 45 x 2,8 cm
biały 
laminowany 
5 lat gwarancji  
dostępne inne wymiary

118 zł

Blat łazienkowy 
Avela
kod 522345
wym. 60 x 45 x 1,8 cm
efekt drewna  
fornirowany  
5 lat gwarancji 
dostępne inne wymiary

168 zł

Blat łazienkowy 
Marloes
kod 521688
wym. 60 x 45 x 2,8 cm
biały połysk  
laminowany 
5 lat gwarancji 
dostępne inne wymiary

128 zł

Blat łazienkowy 
Perma
kod 522375
wym. 60 x 45 x 2,8 cm
szary  
laminowany 
5 lat gwarancji
dostępne inne wymiary

118 zł

Blat łazienkowy 
Perma
kod 522387
wym. 60 x 45 x 2,8 cm
niebieski  
laminowany  
5 lat gwarancji  
dostępne inne wymiary

118 zł

nowość

nowość

nowość

nowość

nowość
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https://www.castorama.pl/blat-lazienkowy-goodhome-45-5-x-2-7-x-183-cm-dab-olejowany-id-1057348.html
https://www.castorama.pl/blat-lazienkowy-goodhome-perma-60-cm-bialy-id-1125185.html
https://www.castorama.pl/blat-lazienkowy-goodhome-perma-60-cm-szary-id-1125176.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522387
https://www.castorama.pl/blat-lazienkowy-goodhome-marloes-45-x-60-cm-bialy-lakier-id-1114532.html
https://www.castorama.pl/blat-lazienkowy-goodhome-60-cm-debowy-fornir-id-1125212.html


Kolekcja Finestra
1. Glazura Finestra, kod 418558,  
wym. 29,8 x 74,8 cm, 120,57 zł/opak. (1,34 m2), 
89,98 zł/m2

2. Glazura Finestra brown, kod 418559,  
wym. 29,8 x 74,8 cm, 120,57 zł/opak. (1,34 m2), 
89,98 zł/m2

3. Dekor Finestra brown, kod 418560,  
wym. 29,8 x 74,8 cm, 39,98 zł/szt.
4. Listwa Finestra copper, kod 418570,  
wym. 2,3 x 74,8 cm, 24,98 zł/szt.
5. Gres  Finestra brown, kod 418562,  
wym. 59,8 x 59,8 cm, 128,67 zł/opak.  
(1,43 m2), 89,98 zł/m2

6. Glazura Finestra white, kod 418561,  
wym. 14,8 x 14,8 cm, 96,60 zł/opak.  
(0,7 m2), 138 zł/m2

1
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PŁYTKI

Są trwałe i łatwe w utrzymaniu, 
inspirowane drewnem, kamieniami 
lub ceramiką. Znajdź wzór i kolor, które 
odzwierciedlą Twoje upodobania.
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Gres Odys  
polerowany
kod 418228, beige
kod 418230, dark beige
wym. 60 x 60 cm
129,57 zł/opak. (1,44 m2)

89,98 zł/m²    

Dekor Odys  
Metro beige
kod 418234
wym. 60 x 30 cm
122,37 zł/opak. (1,44 m2)

84,98 zł/szt.   

Glazura Odys  
light beige
kod 418231
wym. 60 x 30 cm
100,77 zł/opak. (1,44 m2)

69,98 zł/m²    

Glazura Odys  
beige
kod 418232
wym. 60 x 30 cm
100,77 zł/opak. (1,44 m2)

69,98 zł/m²    

Dekor Odys  
beige
kod 418235
wym. 60 x 30 cm
122,37 zł/opak. (1,44 m2)

84,98 zł/m²    

Kolekcja Odys brown

Łazienki 2020

60 61Skorzystaj z możliwości TRANSPORTU. Więcej informacji str. 4

Kupuj na CASTORAMA.PL

https://www.castorama.pl/result/?q=418228+418230+418234+418235+418231+418232


Gres Odys  
polerowany
kod 418220, dark grey
kod 418219, light grey
wym. 60 x 60 cm
100,77 zł/opak. (1,44 m2)

69,98 zł/m²    

Dekor Odys  
Arte grey
kod 418225
wym. 30 x 60 cm
100,77 zł/opak. (1,44 m2)

69,98 zł/m²    

Glazura Odys  
dark grey
kod 418224
wym. 30 x 60 cm
100,77 zł/opak. (1,44 m2)

69,98 zł/m²    

Glazura Odys  
dark grey
kod 418224
wym. 30 x 60 cm
100,77 zł/opak. (1,44 m2)

69,98 zł/m²    

Glazura Odys  
light grey
kod 418223
wym. 30 x 60 cm
100,77 zł/opak. (1,44 m2)

69,98 zł/m²    

Dekor Odys 
Metro 
light grey
kod 418226
wym. 30 x 60 cm
100,77 zł/opak. (1,44 m2)

69,98 zł/m²    

Dekor Odys  
Deco grey
kod 418227
wym. 30 x 60 cm

69,98 zł/szt.    

Ponad 

znajdziesz na 
castorama.pl

270 kolekcji 
glazury i płytek 

podłogowych

Kolekcja Odys grey
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Kolekcja Polaris
1. Listwa Polaris steel, kod 417038,  
wym. 2 x 90 cm, 48,98 zł/szt. 
2. Glazura Polaris dune brillo, kod 417036, 
wym. 30 x 90 cm, 107,98 zł/opak. (1,08 m2), 
99,98 zł/m2

3. Gres Polaris brillo, kod 417037,  
wym. 60 x 60 cm, 107,98 zł/opak. (1,08 m2), 
99,98 zł/m2

4. Glazura Polaris brillo, kod 417035,  
wym. 30 x 90 cm, 107,98 zł/opak. (1,08 m2), 
99,98 zł/m2

1
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Kolekcja Etnic

1

2

1. Glazura Etnic beige, kod 417836, wym. 25 x 75 cm, 97,47 
zł/opak. (1,3 m2), 74,98 zł/m2

2. Gres Etnic beige mat, kod 417838, wym. 60 x 60 cm, 
60,46 zł/opak. (1,08 m2), 55,98 zł/m2

3. Glazura Etnic beige struktura, kod 417837, wym. 25 x 
75 cm, 16,98 zł/szt.

3

Kolekcja Phonique
1. Glazura Phonique grys patchwork, kod 417667, wym. 30 x 60 cm, 19,98 zł/szt. 
2. Glazura Phonique grys struktura B, kod 417669, wym. 30 x 60 cm, 19,98 zł/szt.  
3. Glazura Phonique grys struktura A, kod 417668, wym. 30 x 60 cm, 19,98 zł/szt.  
4. Glazura Phonique grys patchwork, kod 417666, wym. 30 x 60 cm, 71,97 zł/opak. (1,44 m2), 49,98 zł/m2

5. Gres Phonique bianco, kod 417665, wym. 30 x 60 cm, 71,97 zł/opak. (1,44 m2), 49,98 zł/m2

1
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Kolekcja Lavre
1. Gres Lavre light grey polerowany, 
kod 418044, wym. 60 x 60 cm,  
86,37 zł/opak. (1,44 m2), 59,98 zł/m2

2. Gres Lavre dark grey polerowany, 
kod 418045, wym. 60 x 60 cm,  
86,37 zł/opak. (1,44 m2), 59,98 zł/m2

3. Glazura Lavre light grey, kod 418040, 
wym. 30 x 60 cm, 100,77 zł/opak. (1,44 m2), 
69,98 zł/m2

4.Glazura Lavre dark grey, kod 418041, 
wym. 30 x 60 cm, 100,77 zł/opak. (1,44 m2), 
69,98 zł/m2

5. Dekor Lavre Waves light grey, 
kod 418042, wym. 30 x 60 cm,  
107,97 zł/opak. (1,44 m2), 74,98 zł/m2

6. Dekor Lavre Waves dark grey, 
kod 418043, wym. 30 x 60 cm,  
107,97 zł/opak. (1,44 m2), 74,98 zł/m2 
7. Dekor Lavre Uno, kod 418241,  
wym. 30 x 60 cm, 72,98 zł/szt.
8. Dekor Lavre Ado, kod 418242,  
wym. 30 x 60 cm, 72,98 zł/szt.
9. Dekor Lavre Tre, kod 418243,  
wym. 30 x 60 cm, 72,98 zł/szt. 

1
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Kolekcja Kalahari
1. Gres Kalahari rustic hexa, kod 418363, wym. 75 x 75 cm, 89,58 zł/opak. (1,12 m2), 79,98 zł/m2

2. Glazura Kalahari grys struktura, kod 418357, wym. 25 x 75 cm, 90,97 zł/opak. (1,3 m2), 69,98 zł/m2 
3. Glazura Kalahari wood struktura, kod 418358, wym. 25 x 75 cm, 16,98 zł/szt. 

4. Glazura Kalahari rustic, kod 418359, wym. 25 x 75 cm, 90,97 zł/opak. (1,3 m2), 69,98 zł/m2

5. Dekor Kalahari rustic, kod 418360, kod 418361, kod 418362, wym. 25 x 75 cm, 36,98 zł/szt.

21

5

3

4

Kolekcja Nature
1.  Dekor Nature Jungle, kod 418454,  
wym. 30 x 60 cm, 99,98 zł/kpl.
2. Dekor Nature Wood, kod 418447,  
wym. 30 x 60 cm, 54,98 zł/szt.
3. Glazura Ceramstic white, kod 413868,  
wym. 30 x 60 cm, opak. 1,44m2, 54,98 zł/m2

1

1

2

3
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Gres Rhombus 
snow
kod 418418
wym. 26,5 x 51 cm
131,10 zł/opak. (0,95 m2)

138 zł/m²

Gres Rhombus 
black
kod 418419
wym. 26,5 x 51 cm
131,10 zł/opak. (0,95 m2)

138 zł/m²

Glazura Neve 
satin
kod 417722
wym. 30 x 90 cm
97,18 zł/opak. (1,08 m2)

89,98 zł/m²

Gres Belsize 
natural
kod 418396
wym. 60 x 20 cm
198,72 zł/opak. (1,44 m2)

138 zł/m²

Kolekcja Coralle
1. Glazura Coralle carpet, kod 418566, wym. 29,8 x 74,8 cm, 127,27 zł/opak. (1,34 m2), 94,98 zł/m2

2. Glazura Coralle ivory, kod 418563, wym. 29,8 x 74,8 cm, 120,57 zł/opak. (1,34 m2), 89,98 zł/m2

3. Glazura Coralle ivory struktura, kod 418564, wym. 29,8 x 74,8 cm, 127,27 zł/opak. (1,34 m2), 94,98 zł/m2

4. Glazura Coralle black struktura, kod 418565, wym. 29,8 x 74,8 cm, 127,27 zł/opak. (1,34 m2), 94,98 zł/m2

5. Gres Coralle ivory, kod 418569, wym. 59,8 x 59,8 cm, 128,67 zł/opak. (1,43 m2), 89,98 zł/m2

6. Gres Coralle diamond ivory, kod 418567, wym. 11 x 9,6 cm, 84,48 zł/opak. (0,66 m2), 128 zł/m2 
7. Gres Coralle diamond black, kod 418568, wym. 11 x 9,6 cm, 84,48 zł/opak. (0,66 m2), 128 zł/m2 
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Gres Topas light gold
kod 418273
wym. 120 x 60 cm

198,72 zł/opak. (1,44 m2)

138 zł/m²

Dekor Metal Kite gold mat
kod 418455

wym. 30 x 60 cm

158 zł/szt.

Gres Erato luxo polerowany
kod 418279
wym. 120 x 60 cm

184,32 zł/opak. (1,44 m2)

128 zł/m²
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Gdzie będzie stała kabina? 
Elementy potrzebne do instalacji nowej kabiny 
prysznicowej zależą od tego, gdzie będzie ona 
umieszczona. Ważne jest też, czy tylko wymieniasz 
poprzedni prysznic, czy planujesz go przestawić. 

Przy wyborze miejsca sprawdź, ile przestrzeni 
potrzeba na otwarcie drzwi, a także zweryfikuj 
lokalizację takich elementów, jak wieszaki 
na ręczniki, rury i doprowadzenia, oświetlenie 
czy wywietrzniki.

Gdy już wybierzesz idealne miejsce,  
przyjrzyj się ścianom, żeby określić,  
ile ścianek prysznicowych potrzebujesz.

Ile miejsca masz do dyspozycji?  
Gdy już zdecydujesz, gdzie postawić prysznic, 
oceń dostępną przestrzeń i możliwości. 

Oferowane szerokości kabin prysznicowych:  
od 70 do 160 cm.

 1 ściana 
 2 ścianki 

prysznicowe

 2 ściany 
 1 ścianka 

prysznicowa

 3 ściany 
 0 ścianek 

prysznicowych

Jak wybrać 
kabinę?
Dopasują się do każdej przestrzeni, 
niezależnie od metrażu. Odpowiedz na 
pytania, aby wybrać najlepsze rozwiązanie.

Występują w różnych kształtach i wersjach – 
od kompaktowych narożnych po przestronne, 
nowoczesne, typu walk-in. Dobierz idealny model 
do swojej łazienki. 

Półokrągła 
Idealna do mniejszych łazienek – doskonale 
pasuje do narożnika i nie zajmuje zbyt dużo 
miejsca. Drzwi są przesuwne, aby zapewnić  
jak najwięcej przestrzeni. 

Kwadratowa 
Elegancka i stylowa, a do tego bardzo 
nowoczesna. Kwadratowe kabiny to także 
większy wybór drzwi i ścianek.

Prostokątna 
Zapewnia dodatkową przestrzeń wewnątrz 
kabiny, ale wciąż nie zabiera zbyt dużo 
powierzchni łazienki.

Walk-in 
Najbardziej prestiżowy typ prysznica. 
Wymaga brodzika o niskim profilu  
lub odpływu liniowego.

Jaki typ kabiny?
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Drzwi uchylne 
Beloya 90 cm
kod 509843
wym. 90 x 195 cm
szkło transparentne 
profile w kolorze chromu 

748 zł

Kabina walk-in 
Beloya 80 cm
kod 509732
wym. 80 x 195 cm  
szkło transparentne  
z dekorem lustrzanym  
profile w kolorze chromu 
regulowany wspornik 
w komplecie 

578 zł

Beloya 
• dziewięć sposobów otwierania

• bezpieczne szkło hartowane 8 mm

• dostępne szerokości od 70 do 160 cm

• wysokość 195 cm

• profil ścienny regulowany do 2,5 cm

• możliwość montażu prawo- 
i lewostronnego

• drzwi przesuwne z funkcją cichego 
domykania 

• mocowanie do ściany bez silikonu 

• powłoka zapobiegająca osadzaniu się 
kamienia

KABINY 
PRYSZNICOWE

Drzwi 
przesuwne 

Beloya 120 cm
kod 509864

wym. 120 x 195 cm  
szkło transparentne 

profile w kolorze chromu 
drzwi z uszczelką 

magnetyczną 

848 zł

Kabina walk-in 
Beloya 80 + 45 cm 

kod 509735
szer. 80 + 45 cm,  

wys. 195 cm 
szkło transparentne 

z dekorem lustrzanym 
profile w kolorze chromu 

regulowany wspornik  
w komplecie  

868 zł

gwa ra n cji

lat

10

Łazienki 2020

76 77Skorzystaj z możliwości TRANSPORTU. Więcej informacji str. 4

Kupuj na CASTORAMA.PL

https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-cooke-lewis-beloya-walk-in-szklo-lustrzane-80-cm-id-1059452.html
https://www.castorama.pl/drzwi-prysznicowe-cooke-lewis-beloya-uchylne-90-cm-transparentne-id-1059500.html
https://www.castorama.pl/panel-prysznicowy-cooke-lewis-beloya-walk-in-chrom-szklo-lustrzane-80-45-cm-id-1059455.html
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Transparentność 
W przypadku małych  
łazienek najlepiej sprawdzą 
się kabiny z transparentnymi 
szybami, które nie odcinają 
przestrzeni - dzięki temu 
będzie się ona wydawała 
większa i jaśniejsza. Matowe 
lub ozdobione dekorem 
szkło doskonale spełni swoje 
zadanie w przestronniejszych 
łazienkach. 

Ekspert radzi

Kabina walk-in 
Beloya 90 cm

kod 509728
wym. 90 x 195 cm

szkło transparentne 
profil w kolorze chromu 

regulowany wspornik 
w komplecie 

598 zł

Drzwi wahadłowe 
Beloya 100 cm

kod 509855
wym. 100 x 195 cm  

szkło transparentne  
z dekorem lustrzanym  

profile w kolorze chromu 

848 zł

Kabina walk-in 
Beloya 120 cm

kod 509729
wym. 120 x 195 cm 

szkło transparentne  
profile w kolorze chromu 

regulowany wspornik 
w komplecie  

698 zł

Kabina kwadratowa 
Beloya 90 cm

kod 509837
wym. 90 x 90 x 195 cm 

szkło transparentne  
z dekorem lustrzanym  

profile w kolorze chromu 

1348 zł

Beloya 
• konfigurator kabin beloya  

na stronie castorama.pl

Przewodnik 
po produktach 
Beloya
na castorama.pl 
/p/beloya

gwa ra n cji

lat

10
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https://www.castorama.pl/drzwi-prysznicowe-cooke-lewis-beloya-wahadlowe-100-cm-szklo-lustrzane-id-1059512.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-cooke-lewis-beloya-kwadratowa-szklo-lustrzane-90-cm-id-1059494.html


Naya 
• dwa różne sposoby otwierania 

drzwi w transparentnym 
wykończeniu

• dostępne szerokości od 80  
do 120 cm

• panel o wysokości 195 cm 
zapobiega rozchlapywaniu się 
wody

• bezpieczne szkło o grubości 8 mm 
zwiększa odporność na drgania

• odwracane mocowania  
do prawo- lub lewostronnego 
otwierania drzwi

• do 2,5 cm regulacji  
w przypadku krzywizny ściany

• łatwa w czyszczeniu i odporna  
na osadzanie się kamienia powłoka

• brak profilu górnego i dolnego  
ułatwia dostęp do kabiny 

• uchwyt na ręcznik 

• bezpieczne szkło

Drzwi uchylne 
Naya 80 cm
kod 516674
wym. 80 x 195 cm  
szkło transparentne 
profile boczne w kolorze 
chromu

748 zł

Drzwi przesuwne Naya 120 cm
kod 516673

wym. 120 x 195 cm  
szkło transparentne  

profile boczne w kolorze chromu 

998 zł

Przewodnik 
po produktach 
Naya
na castorama.pl 
/p/naya

gwa ra n cji

lat

10
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Zilia 
• cztery różne sposoby otwierania  

drzwi w transparentnym wykończeniu

• dostępne szerokości od 80 do 160 cm

• panel o wysokości 200 cm zapobiega  
rozchlapywaniu się wody

• bezpieczne szkło o grubości 10 mm  
zwiększa odporność na drgania

• odwracane mocowania do prawo-  
lub lewostronnego otwierania drzwi

• do 2,5 cm regulacji w przypadku  
krzywizny ściany

• łatwa w czyszczeniu i odporna  
na osadzanie się kamienia powłoka

•  prosty montaż i regulacja bez śrub

• profile ze stali nierdzewnej

Kabina 
półokrągła Zilia 

90 cm
kod 518513

wym. 90 x 90 x 200 cm 
szkło transparentne

profile w kolorze chromu 

1698 zł
Kabina kwadratowa 

Zilia 80 cm
kod 518505

wym. 80 x 80 x 200 cm
szkło transparentne

profile w kolorze chromu 

1698 zł

Przewodnik 
po produktach 
Zilla
na castorama.pl 
/p/zilia

gwa ra n cji

lat

10
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Kabina półokrągła Onega 80 cm
kod 509796
wym. 80 x 80 x 190 cm, szkło transparentne,  
profile w kolorze chromu

448 zł

Drzwi wahadłowe Onega 90 cm
kod 509803
wym. 90 x 190 cm, szkło transparentne, profile w kolorze chromu, 
ścianka Onega, kod 516514, wym. 90 x 190 cm, 368 zł

478 zł

Onega 
• sześć sposobów otwierania drzwi

• bezpieczne szkło hartowane 5 mm

• dostępne szer. 70–120 cm, wys. 190 cm

 
• profil ścienny regulowany do 2,5 cm

• możliwość montażu prawo- i lewostronnego

• niewidoczne mocowania ścienne

Kabina kwadratowa Onega 80 cm
kod 509789
wym. 80 x 80 x 190 cm, szkło z dekorem białym, 
profile w kolorze białym

468 zł

Drzwi składane Onega 80 cm 
kod 509806
wym. 80 x 190 cm, szkło transparentne, profile w kolorze chromu, 
ścianka Onega, kod 509815, wym. 80 x 190 cm, 328 zł

568 zł

Przewodnik 
po produktach 
Onega
na castorama.pl 
/p/onega
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https://www.castorama.pl/drzwi-prysznicowe-cooke-lewis-onega-wahadlowe-90-cm-chrom-transparentne-id-1059486.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-cooke-lewis-onega-80-cm-5-mm-transparentna-id-1059424.html
https://media.castorama.pl/media/wysiwyg/przewodniki/ONEGA.pdf
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-cooke-lewis-onega-80-x-80-cm-5-mm-dekor-id-1059466.html
https://www.castorama.pl/drzwi-prysznicowe-skladane-cooke-lewis-onega-80-cm-5-mm-transparentne-id-1059457.html


Kabina 
Diamond 
Black 90 cm 
pięciokątna
kod 522290
wym. 90 x 90 x 200 cm
szkło transparentne 
profile w kolorze 
czarnym
bezpieczne szkło 
hartowane 8 mm 
dostępne także 
w kolorze chromu  
(kod 522289) 

998,-  
Brodzik akrylowy 

Diamond pięciokątny
kod 522291

wym. 90 x 90 x 14 cm

498 zł

Kabina 
Diamond 
pięciokątna
kod 522289
wym. 90 x 90 x 200 cm 
szkło transparentne 
profile w kolorze chromu
bezpieczne szkło 
hartowane 8 mm 
uchwyt na ręczniki 

998 zł
Drzwi 
uchylne  
Easy-in
kod 522703
wym. 100 x 200 cm  
szkło 6 mm
czarny profil 
regulowany wspornik 
w komplecie
5 lat gwarancji

1198  zł

nowość

Ścianka  
Easy-in 
kod 522706
wym. 80 x 200 cm   
szkło 6 mm 
czarny profil
5 lat gwarancji

498 zł

nowość

Niebanalny kształt 
Aby uzyskać nietuzinkowy 
efekt w łazience 
o niewielkim metrażu, warto 
zdecydować się na mniej 
oczywiste rozwiązania, 
takie jak kabiny pięciokątne. 
Kuszą one oryginalnym 
wzornictwem, nie zajmują 
dużo przestrzeni dzięki 
nietypowej konstrukcji i są 
wygodne w użytkowaniu. 
Kabinę można postawić na 
dopasowanym pięciokątnym 
brodziku lub z niego 
zrezygnować i zamontować 
odpływ liniowy.

Ekspert radzi

 
Kabina  
walk-in  
Easy-in 
kod 522709
wym. 120 x 200 cm   
szkło 6 mm 
czarny profil
regulowany wspornik  
do kupienia osobno
5 lat gwarancji

658 zł

nowość
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Kabina kwadratowa 
Arkell 80 cm z tylnymi 
ściankami i niskim 
brodzikiem
kod 521769
wym. 80 x 80 x 200 cm 
zestaw prysznicowy punktowy 
i bateria prysznicowa  
w komplecie

748 zł

Arkell 
• prosty bezsilikonowy montaż

• technologia oszczędzająca wodę

• antypoślizgowa powierzchnia 
brodzika 

• zestaw prysznicowy punktowy

• łatwe czyszczenie

Kabina półokrągła 
Arkell 85 cm  
z tylnymi ściankami  
i niskim  
brodzikiem
kod 521771
wym. 85 x 85 x 200 cm
zestaw prysznicowy  
punktowy i bateria  
prysznicowa w komplecie

798 zł

 
Kabina półokrągła 
Orion 80 cm z niskim 
brodzikiem
kod 502145
wym. 80 x 80 x 195 cm 
szkło grafitowe  
profile w kolorze satyny 
regulowane profile

398 zł

 
Kabina prysznicowa 

Palermo 80 cm 
z wysokim brodzikiem

kod 502140
wym. 80 x 80 x 195 cm 

szkło grafitowe 
profile w kolorze chromu

998zł

Gotowy zestaw 
Jednym z popularnych 
rozwiązań do łazienki są 
kabiny z tylnymi ściankami, 
wyposażone także w brodzik 
oraz zestaw prysznicowy. 
Decydując się na taki model, 
nie musisz martwić się 
o wykończenie ścian płytkami 
oraz odpowiednie dobranie 
poszczególnych elementów. 
Wystarczy dopasować 
kształt oraz wielkość kabiny 
do Twojej łazienki i gotowe!

Ekspert radzi

nowość

nowość

Przewodnik 
po produktach 
Arkell
na castorama.pl 
/p/arkell
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https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-kwadratowa-arkell-80-cm-z-tylnymi-sciankami-i-niskim-brodzikiem-id-1117517.html
https://media.castorama.pl/media/wysiwyg/przewodniki/ARKELL.pdf
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-durasan-palermo-80-x-80-x-195-cm-wysoki-brodzik-id-45179.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-breezz-orion-80-x-80-x-195-cm-niski-brodzik-id-819.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-arkell-85-cm-z-tylnymi-sciankami-i-niskim-brodzikiem-id-1117515.html


Kabina z hydromasażem 
półokrągła Onega 85 cm  
z wysokim brodzikiem
kod 521778
wym. 85 x 85 x 225 cm 
profile w kolorze chromu z grafitowymi panelami 
brodzik z siedziskiem

998 zł

KABINY PRYSZNICOWE
Z HYDROMASAŻEM

Onega
• duże możliwości dostosowania 

• prosty bezsilikonowy montaż

• technologia oszczędzająca 
wodę

• antypoślizgowa powierzchnia 
brodzika 

• zestaw prysznicowy na drążku

• łatwe czyszczenie

• gumowe dysze ułatwiające 
usuwanie kamienia 

• drzwi wykonane z 5 mm 
hartowanego szkła

• deszczownica, słuchawka 
1-funkcyjna, 4 dysze masujące

Kabina z hydromasażem półokrągła 
Onega 85 cm z niskim brodzikiem
kod 521775
wym. 85 x 85 x 225 cm  
profile w kolorze białym z białymi panelami

948 zł

Kabina  
z hydromasażem 
półokrągła  
Onega 85 cm 
z wysokim 
brodzikiem
kod 521779
wym. 85 x 85 x 225 cm
profile w kolorze białym  
z białymi panelami  
brodzik z siedziskiem

998 zł

Kabina  
z hydromasażem 
półokrągła Onega 
85 cm z niskim 
brodzikiem
kod 521774
wym. 85 x 85 x 225 cm 
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami

948 zł

 
Kabina z hydromasażem Apollo  
80 cm z wysokim brodzikiem
kod 509316
wym. 80 x 80 x 200 cm, profile w kolorze satyny, 
3 dysze masujące, brodzik z siedziskiem

688 zł

nowość

nowość

nowość

nowość

Przewodnik 
po produktach 
Onega
na castorama.pl 
/p/onega-hydro

gwa ra n cji

lat

3
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https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-z-hydromasazem-onega-85-cm-polokragla-wysoki-brodzik-id-1117556.html
https://media.castorama.pl/media/wysiwyg/przewodniki/ONEGA-HYDRO.pdf
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-z-hydromasazem-onega-85-cm-polokragla-niski-brodzik-id-1117554.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-z-hydromasazem-onega-85-cm-polokragla-niski-brodzik-biala-id-1117545.html
https://www.castorama.pl/kabina-z-hydromasazem-armazi-apollo-80-x-80-cm-wysoki-brodzik-id-1035725.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521779


Kabina z hydromasażem 
półokrągła Onega 90 cm  
z niskim brodzikiem
kod 521776
wym. 90 x 90 x 215 cm, profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami, deszczownica 
w zadaszeniu

1098 zł

nowość

Kabina  
z hydromasażem 
asymetryczna 
Onega  
z niskim 
brodzikiem
kod 521777
wym. 120 x 80 x 215 cm 
profile w kolorze chromu  
z grafitowymi panelami

1398 zł

Wanno-kabina z hydromasażem 
asymetryczna Onega  
z wysokim brodzikiem 
kod 521781
wym. 170 x 85 x 215 cm  
profile w kolorze chromu z grafitowymi panelami 
deszczownica w zadaszeniu

2248 zł

 
Kabina z hydromasażem  
Apollo Lux z wysokim 
brodzikiem
kod 504456
wym. 80 x 80 x 215 cm, 3 dysze masujące,  
profile w kolorze chromu, deszczownica  
w zadaszeniu, radio

898 zł

Kabina z hydromasażem 
półokrągła Onega 90 cm  
z wysokim brodzikiem
kod 521780
wym. 90 x 90 x 215 cm, profile w kolorze 
chromu z grafitowymi panelami, deszczownica 
w zadaszeniu, brodzik z siedziskiem

1198 zł

KABINY PRYSZNICOWE
Z DACHEMnowość

nowość

nowość

lat

gwa ra n cji

3
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https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-z-hydromasazem-onega-80-x-120-cm-asymetryczna-niski-brodzik-id-1117563.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-z-hydromasazem-onega-85-x-170-cm-asymetryczna-wysoki-brodzik-id-1117560.html
https://www.castorama.pl/kabina-z-hydromasazem-armazi-apollo-lux-80-x-80-x-215-cm-wysoki-brodzik-id-1085387.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-z-hydromasazem-onega-90-cm-polokragla-dach-niski-brodzik-id-1117555.html
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-z-hydromasazem-onega-90-cm-polokragla-dach-wysoki-brodzik-id-1117558.html


Kabina z hydromasażem 
półokrągła Beloya 90 cm  
z niskim brodzikiem
kod 521792
wym. 90 x 90 x 220 cm  
profile w kolorze chromu z grafitowymi panelami 
deszczownica w zadaszeniu 

1798 zł

Beloya
• dekoracyjny wygląd i wysoka 

jakość

• prosty bezsilikonowy montaż

• montaż tylnych paneli na klik

• technologia oszczędzająca 
wodę

• antypoślizgowa powierzchnia 
brodzika

• zestaw prysznicowy na drążku 

• szklana półka

• gumowe dysze ułatwiające 
usuwanie kamienia 

• powłoka zapobiegająca 
osadzaniu się kamienia 

• drzwi wykonane 
z hartowanego szkła 6 mm

• deszczownica, słuchawka 
3-funkcyjna, 2 sekcje 
masujące

Kabina z hydromasażem 
półokrągła Beloya 90 cm  
z niskim brodzikiem 
kod 521793
wym. 90 x 90 x 220 cm 
profile w kolorze czarnym z grafitowymi panelami 
deszczownica w zadaszeniu 

1898 zł

Kabina z hydromasażem asymetryczna  
Beloya z niskim brodzikiem 
kod 521795
wym. 120 x 80 x 220 cm 
profile w kolorze chromu z grafitowymi panelami  
deszczownica w zadaszeniu  
dostępna także: kwadratowa, kod 521794, wym. 90 x 90 x 220 cm, 1998 zł

2198 zł

nowość nowośćnowość
Przewodnik 
po produktach 
Beloya
na castorama.pl 
/p/beloya-hydro

gwa ra n cji
lat

10
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https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-goodhome-beloya-90-cm-chrom-z-hydromasazem-id-1117655.html
https://media.castorama.pl/media/wysiwyg/przewodniki/ONEGA-HYDRO.pdf
https://www.castorama.pl/kabina-prysznicowa-polokragla-goodhome-beloya-90-cm-czarna-z-hydromasazem-id-1117654.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521795+521794


Brodzik konglomeratowy 
Piro prostokątny 
kod 511582
wym. 120 x 80 x 2,7 cm 
możliwość docięcia do potrzebnego wymiaru 
5 lat gwarancji  

698 zł

BRODZIKI

Są istotnym elementem,  
w którym funkcjonalność  
idzie w parze z formą.  
Dobierz najlepszą opcję  
dla siebie.

 
Brodzik akrylowy 
Lena półokrągły 
kod 505293
wym. 80 x 80 x 14 cm 
system wyciszający Stabilsound® 
10 lat gwarancji 
dostępne inne wymiary i kształty

368 zł

 
Brodzik akrylowy 

Diamond pięciokątny
kod 522291

wym. 90 x 90 x 14 cm

498 zł

Brodzik Liquid  
prostokątny 
kod 511567
wym. 140 x 90 x 6 cm 
do zabudowy płytkami 
możliwość docięcia do potrzebnego wymiaru  
odpływ liniowy w komplecie  
10 lat gwarancji

798 zł

 
Brodzik akrylowy 
Lagan półokrągły
kod 521541
wym. 90 x 90 x 15 cm   
dostępne inne wymiary i kształty

248 zł
 

Brodzik konglomeratowy 
Limski kwadratowy
kod 514170
wym. 80 x 80 x 2,8 cm  
superpłaski  
5 lat gwarancji
dostępne inne wymiary i kształty  

448 zł

 
Brodzik konglomeratowy 
Helgea kwadratowy 
kod 509753
wym. 90 x 90 x 4,5 cm 
5 lat gwarancji 
dostępne inne wymiary i kształty  

498 zł

Ponad 

 
znajdziesz na 
castorama.pl

150 brodzików 
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https://www.castorama.pl/brodzik-polokragly-sched-pol-lena-80-x-80-x-14-cm-id-99139.html
https://www.castorama.pl/brodzik-konglomeratowy-cooke-lewis-albi-prostokatny-80-x-120-x-2-7-cm-id-1052314.html
https://www.castorama.pl/brodzik-marmurowy-cooke-lewis-posejdon-80-x-80-cm-kwadratowy-id-980.html
https://www.castorama.pl/brodzik-pol-lagan-90-akryl-id-1109024.html
https://www.castorama.pl/brodzik-konglomeratowy-cooke-lewis-helgea-kwadratowy-90-x-90-x-4-5-cm-id-1052271.html
https://www.castorama.pl/brodzik-posadzkowy-z-odplywem-prostokatny-140-x-90-x-6-cm-id-1052616.html
https://www.castorama.pl/brodzik-akrylowy-durasan-pieciokatny-niski-90-cm-id-1126081.html


 
Odpływ liniowy Medium 
kod 508819 
dł. 65 cm   
niski montaż  
w zestawie kołnierz uszczelniający  
10 lat gwarancji  
dostępne także:  
dł. 75 cm, kod 508820;  
dł. 85 cm, kod 508821  

348 zł

ODPŁYWY
LINIOWE

Oszczędzają miejsce w łazience  
i są łatwe do utrzymania w czystości. 
Stwórz nowoczesną przestrzeń 
prysznicową, wybierając jeden z nich.  

Odpływ prysznicowy 
Slim 

kod 508620 
dł. 75 cm 

kołnierz uszczelniający w komplecie 
dostępny także: dł. 85 cm, kod 508621

398 zł

 
Odpływ liniowy Primo 
kod 521086 
dł. 55 cm 
pokrywa z systemem 2 w 1  
dostępne także: dł. 65 cm, kod 521087;  
dł. 75 cm, kod 521088;  
dł. 85 cm, kod 521089 

328 zł

 
Odpływ liniowy Black Glass
kod 521094 
dł. 65 cm 
pokrywa z systemem 2 w 1
dostępne także: dł. 75 cm, kod 521093;  
dł. 85 cm, kod 514972

488 zł

 
Odpływ liniowy Rain 2 
kod 514680 
dł. 78,5 cm
bez skręcania, gładka pokrywa
dostępne także: dł. 88,5 cm, kod 514681

618 zł

 
Odpływ liniowy Linea 2
kod 514676 
dł. 78,5 cm
bez skręcania, gładka pokrywa 
dostępny także: dł. 88,5 cm, kod 514677

618 zł

 
Odpływ liniowy White Glass 
kod 521092 
dł. 65 cm
szklana pokrywa
dostępne także: dł. 75 cm, kod 521091;  
dł. 85 cm, kod 521970 

488 zł

 
Odpływ liniowy Line Black 
kod 521573 
dł. 60 cm
czarny mat
dostępne także: dł. 70 cm, kod 521574;  
dł. 80 cm, kod 521575

458 zł

 
Odpływ liniowy Venisio Slim 
kod 517569 
dł. 30 cm
syfon membranowy  
w zestawie kołnierz uszczelniający 
5 lat gwarancji
dostępne także: dł. 50 cm,  
kod 517570; dł. 70 cm, kod 517571 

 498 zł

 
Odpływ liniowy Madeira 
kod 522446 
dł. 70 cm
stal nierdzewna
10 lat gwarancji 
dostępny także:  
dł. 80 cm, kod 522447  

198 zł

 
Odpływ liniowy Slot 2 
kod 514682 
dł. 78,5 cm
bez skręcania 
dostępny także: dł. 88,5 cm, 
kod 514683  

598 złPonad 

 
znajdziesz na 
castorama.pl

50 odpływów 
liniowych 
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https://www.castorama.pl/result/?q=508620+508621
https://www.castorama.pl/result/?q=522446+522447
https://www.castorama.pl/result/?q=521086+521087+521088+521089
https://www.castorama.pl/result/?q=508819+508820+508821
https://www.castorama.pl/result/?q=521573+521574+521575
https://www.castorama.pl/result/?q=521092+521091+521970
https://www.castorama.pl/result/?q=521094+521093+514972
https://www.castorama.pl/result/?q=517569+517570+517571
https://www.castorama.pl/result/?q=514682+514683
https://www.castorama.pl/result/?q=514680+514681
https://www.castorama.pl/result/?q=514676+514677


Mają spójny wygląd, są łatwe  
w montażu i przystępne  
cenowo – a to tylko niektóre  
z ich zalet. Zobacz więcej  
i wybierz zestaw najlepszy 
dla siebie.

Kolumna 
prysznicowa 
Khabonina
kod 509715
biały/chrom  
wym. deszczownicy 20x20 cm  
5-funkcyjna słuchawka  
5 lat gwarancji

218 zł

ZESTAWY  
PRYSZNICOWE

Kolumna 
prysznicowa  

Oria 
kod 502455 

chrom
wym. deszczownicy 20x20 cm

3-funkcyjna słuchawka

178 zł

Kolumna 
prysznicowa 

Cavally 
kod 521950

chrom
śr. deszczownicy 25 cm

5 lat gwarancji

248 zł

Kolumna  
prysznicowa  

Teesta
kod 521935

chrom
wym. deszczownicy 25 x 25 cm

3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

268 zł

Bateria 
prysznicowa 
Cavally
kod 521811 
chrom
10 lat gwarancji

168 zł

Zestaw 
prysznicowy 

Crometta
kod 504643

chrom  
2-funkcyjna słuchawka  

5 lat gwarancji

148 zł

Zestaw 
prysznicowy 

Cavally
kod 521953

chrom  
5 lat gwarancji

89,98 zł

Zestaw 
prysznicowy 

Teesta
kod 521938  

chrom
3-funkcyjna 

słuchawka
5 lat gwarancji

128 zł

nowość

nowośćnowość

nowość

Ponad 

 
znajdziesz na 
castorama.pl

50 zestawów 
prysznicowych 
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https://www.castorama.pl/result/?q=509715+521811
https://www.castorama.pl/zestaw-prysznicowy-goodhome-cavally-1-funkcyjna-chrom-id-1118256.html
https://www.castorama.pl/zestaw-prysznicowy-goodhome-teesta-3-funkcyjny-chrom-id-1118067.html
https://www.castorama.pl/zestaw-natryskowy-hansgrohe-crometta-85-vario-id-92620.html
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-cooke-lewis-oria-sr-20-cm-3-funkcyjna-chrom-id-1061291.html
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-goodhome-cavally-chrom-id-1118262.html
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-goodhome-teesta-3-funkcyjny-chrom-id-1118092.html


Kolumna 
prysznicowa 
Nakri  
z baterią
kod 521808
śr. deszczownicy 20 cm

198 zł

Zestaw 
prysznicowy 
Cavally z baterią 
termostatyczną
kod 521815 
chrom 
3-funkcyjna słuchawka 
5 lat gwarancji 

298 zł

Kolumna 
prysznicowa 
Cavally z baterią
kod 521809 
chrom
śr. deszczownicy 25 cm
3-funkcyjna bateria 
5 lat gwarancji

398 zł

Kolumna prysznicowa  
Teesta z baterią
kod 521803

• chromowane wykończenie

• wym. deszczownicy 25 x 25 cm

• 3-funkcyjna słuchawka 448 zł

nowość

nowość

nowość

Zestaw 
prysznicowy 
Precision 
z baterią 
termostatyczną
kod 514801
chrom
5 lat gwarancji

598 zł

lat

gwa ra n cji

5
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https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-goodhome-nakri-id-1117832.html
https://www.castorama.pl/zestaw-prysznicowy-goodhome-cavally-z-bateria-termostatyczna-id-1117812.html
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-goodhome-cavally-id-1117822.html
https://www.castorama.pl/zestaw-prysznicowy-grohe-precision-1-funkcyjny-z-termostatem-id-1061318.html
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-goodhome-teesta-id-1117829.html


Kolumna 
prysznicowa 
Equinox z baterią 
termostatyczną
kod 509704
chrom 
wym. deszczownicy 20 x 20 cm  
5 lat gwarancji

498 zł

Kolumna 
prysznicowa 
Teesta z baterią 
termostatyczną 
kod 521801 
chrom
wym. deszczownicy 25 x 25 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

648 zł

Kolumna wannowa 
Jolina z baterią 
termostatyczną 
kod 521830 
chrom
wym. deszczownicy 25 x 25 cm
5 lat gwarancji

798 zł

Kolumna 
prysznicowa  
My Club 180 
z baterią 
termostatyczną  
kod 508616
chrom
śr. deszczownicy 18 cm
3-funkcyjna słuchawka

5 lat gwarancji

998 zł

Kolumna 
prysznicowa  
Vitalio Joy  
z termostatem 
kod 518514 
chrom
śr. deszczownicy 26 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

1298 zł

Kolumna 
prysznicowa 
Weddell z baterią 
termostatyczną
kod 521627 
czarna
śr. deszczownicy 30 cm
3-funkcyjna słuchawka
5 lat gwarancji

498 zł

nowość

Łazienki 2020

104 105Skorzystaj z możliwości TRANSPORTU. Więcej informacji str. 4

Kupuj na CASTORAMA.PL

https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-cooke-lewis-equinox-20-x-20-cm-1-funkcyjna-z-bateria-termostatyczna-id-1061717.html
https://www.castorama.pl/kolumna-prysznicowa-goodhome-teesta-z-bateria-termostatyczna-id-1117808.html
https://www.castorama.pl/kolumna-wannowa-goodhome-jolina-z-bateria-termostatyczna-id-1117815.html
https://www.castorama.pl/kol-prysznicowa-weddell-czarna-id-1113005.html
https://www.castorama.pl/kolumna-natryskowa-hansgrohe-my-club-180-z-bateria-termostatyczna-id-1076411.html
https://www.castorama.pl/kolumna-prysz-vitalio-joy-26-ter-id-1098685.html


Zestaw podtynkowy 
MyCube z baterią
kod 521648
chrom  
śr. deszczownicy 24 cm 
2-funkcyjna słuchawka   
5 lat gwarancji

1298 zł

 
Zestaw 
podtynkowy 
Teesta  
z baterią
kod 521821  
wym. deszczonicy 25 x 25 cm 
3-funkcyjna słuchawka 
5 lat gwarancji

598 zł

Zestaw 
podtynkowy 
Start Loop  
z baterią
kod 502698  
chrom
śr. deszczownicy 18 cm
5 lat gwarancji

898 zł

Spójne i funkcjonalne
W nowoczesne aranżacje łazienek 
doskonale wpisują się podtynkowe zestawy 
prysznicowe, których podłączenia są ukryte 
w ścianie. W skład takiego systemu wchodzi 
deszczownica, słuchawka prysznicowa 
z wężem oraz bateria – w zależności od modelu 
są one wyposażone w box ułatwiający montaż  
oraz technologie oszczędzające wodę.

Ekspert radzi

Zestaw podtynkowy 
Get z baterią
kod 522239
chrom
śr. deszczownicy 21 cm 
5 lat gwarancji 

1198 zł

 
Zestaw 
podtynkowy Y 
z baterią
kod 522604
złoty 
śr. deszczownicy 25 cm 
10 lat gwarancji

1448 zł

nowość

nowość
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https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-goodhome-teesta-id-1117835.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522239
https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-grohe-start-loop-1-funkcyjny-sr-18-cm-z-bateria-chrom-id-19254.html
https://www.castorama.pl/zestaw-prysznicowy-podtynkowy-hansgrohe-mycube-sr-24-cm-2-funkcyjny-z-bateria-id-1113475.html
https://www.castorama.pl/zestaw-prysznicowy-podtynkowy-omnires-y-zloty-id-1127930.html


Bateria wannowo- 
-prysznicowa

To połączenie doskonale sprawdzi 
się w niewielkich łazienkach. 

W ofercie modele o różnorodnym 
wzornictwie – od tradycyjnego  

po nowoczesne.

Perlatory 
(napowietrzacze)
Dzięki nim woda zostaje 
napowietrzona. Zmniejszają 
jej zużycie, zachowując  
komfort użytkowania.

Bateria umywalkowa  
z mieszaczem
Te modele mieszają wodę 
gorącą i zimną, pozwalając 
osiągnąć optymalną 
temperaturę. Dostępne 
z perlatorem oraz efektem 
kaskadowym.

Atrakcyjnie wyglądają, są bardzo trwałe i mają innowacyjne rozwiązania, 
pozwalające na redukcję zużycia wody. Zdecyduj, jaki design i które 
technologie wpiszą się w Twoje oczekiwania.

Jak wybrać baterię?

Odświeżą wygląd łazienki, pozwolą 
zadbać o środowisko i zaoszczędzić 
na rachunkach za wodę. Zainstaluj 
je samodzielnie, korzystając z naszych 
praktycznych instrukcji.

Jak zainstalować 
baterię?

Instalacja krok po kroku 
1. Przykręć do korpusu baterii wężyki 
do ciepłej i zimnej wody. Przykręć także 
śrubę mocującą oraz nasadki.

2. Umieść baterię w wyznaczonym miejscu. 
Montaż baterii umywalkowej stojącej wymaga 
przepuszczenia wężyków do ciepłej i zimnej 
wody przez odpowiedni otwór w umywalce 
lub blacie. Niektóre modele wyposażone 
są w chromowaną rozetkę, którą umieszcza 
się na otworze. Podnosi to znacznie walory 
estetyczne baterii.

3. Od spodu nałóż na śrubę montażową 
uszczelki i nakładki mocujące. Po upewnieniu 
się, że bateria znajduje się we właściwym 
miejscu i pod właściwym kątem, bardzo 
mocno dokręć nakładki. Dzięki temu 
unikniesz przesuwania się baterii.

4. Przykręć wężyki do odpowiednich rur 
doprowadzających ciepłą i zimną wodę.

5. Sprawdź szczelność swojej instalacji. 
Odkręć wodę i obserwuj, czy w którymś 
miejscu nie wydobywa się na zewnątrz. 

gumowy 
perlator 

dźwignia 
baterii 
do regulacji 
strumienia  
i temperatury 
wody

korpus 
baterii

uchwyt  
zaworu 

spustowego

cięgło do 
opuszczania 
korka zaworu 
spustowego

wężyki do 
połączenia 

baterii  
z instalacją 

wodną

 
Zapoznaj się także z instrukcją on-line: 
castorama.pl/kl20-5
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BATERIE

Mają proste lub wymyślne 
formy, różne wykończenia  
i funkcje. Wybierz najwyższą 
jakość w swoim ulubionym 
wzornictwie.

Bateria 
prysznicowa 

Cavally
kod 521811

chrom 

168 zł

Bateria prysznicowa 
termostatyczna Cavally

kod 521820
chrom 

248 zł

Bateria wannowa 
Cavally
kod 521825

chrom 
gumowy perlator 

228 zł

Bateria wannowa 
termostatyczna Cavally

kod 521804
chrom 

gumowy perlator

348 zł

Bateria 
wolnostojąca 

Cavally
kod 521796

chrom 
gumowy perlator

998 zł

Baterie na miarę
Sposób urządzenia strefy 
umywalkowej zazwyczaj 
uzależniony jest od wielkości 
pomieszczenia. Determinuje 
ona rodzaj oraz gabaryty 
wyposażenia. Możliwość 
wyboru spośród różnych 
wymiarów tego samego 
modelu armatury 
umywalkowej to doskonały 
sposób, aby bateria była 
idealnie dopasowana 
do wnętrza.

Ekspert radzi

Bateria bidetowa 
Cavally S

kod 521818
chrom  

gumowy perlator  
korek klik-klak

198 zł

Bateria 
umywalkowa 

Cavally S
kod 521813

chrom 
gumowy perlator  

korek klik-klak

138 zł

Bateria 
umywalkowa 

Cavally M
kod 521800

chrom  
gumowy perlator  

korek klik-klak 

178 zł

Bateria 
umywalkowa 

Cavally L
kod 521806

chrom  
gumowy perlator 

korek klik-klak

248 zł

Bateria 
umywalkowa 
Cavally L1
kod 521817
chrom 
gumowy perlator 
korek klik-klak
ruchoma wylewka

298 zł

Bateria 
umywalkowa 

Cavally XL
kod 521805

chrom 
gumowy perlator 

korek klik-klak

298 zł

nowość

lat

gwa ra n cji

10
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https://www.castorama.pl/result/?q=521796
https://www.castorama.pl/bateria-prysznicowa-goodhome-cavally-id-1117810.html
https://www.castorama.pl/bateria-wannowa-goodhome-cavally-id-1117824.html
https://www.castorama.pl/bateria-prysznicowa-goodhome-cavally-z-bateria-termostatyczna-id-1117823.html
https://www.castorama.pl/bateria-wannowa-goodhome-cavally-z-bateria-termostatyczna-id-1117817.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-goodhome-cavally-s-id-1117811.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-goodhome-cavally-m-id-1117807.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-goodhome-cavally-l-id-1117818.html
https://www.castorama.pl/bateria-bidetowa-goodhome-cavally-s-id-1117814.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-goodhome-cavally-xl-id-1117830.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521817


Bateria  
prysznicowa Teesta

kod 521824
chrom

178 zł

Bateria prysznicowa 
termostatyczna Teesta

kod 521828
chrom

298 zł

Bateria 
umywalkowa 

Teesta S
kod 521798

chrom  
gumowy perlator 

korek klik-klak 

148 zł

Bateria 
umywalkowa 

Teesta M
kod 521819

chrom 
gumowy perlator 

korek klik-klak 

198 zł

Bateria 
umywalkowa 

Teesta L
kod 521816

chrom  
gumowy perlator  

korek klik-klak

258 zł

Bateria wannowa 
Teesta
kod 521812

chrom 
gumowy perlator

248 zł

Bateria wannowa 
termostatyczna Teesta 

kod 521810
chrom 

gumowy perlator

398 zł

Bateria 
wolnostojąca 

Teesta
kod 521827

chrom 
gumowy perlator

1298 zł

Komplementarność
Wybierając produkty z jednej 
serii, możesz mieć pewność, 
że będą one do siebie 
pasować i wzajemnie się 
uzupełniać, zarówno pod 
względem funkcji, jak 
i estetyki. Kolekcje Teesta czy 
Cavally to oprócz armatury 
także kompakty, miski WC 
i zestawy podtynkowe – 
wszystko razem zapewni 
spójną i funkcjonalną 
przestrzeń łazienkową.

Ekspert radzi
Bateria 
umywalkowa 
Teesta XL
kod 521799
chrom  
gumowy perlator
korek klik-klak

338 zł

nowość

Bateria 
umywalkowa 

Teesta L1
kod 521823

chrom  
gumowy perlator 

korek klik-klak
ruchoma wylewka

278 zł

lat

gwa ra n cji

10
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https://www.castorama.pl/bateria-stojaca-goodhome-teesta-id-1117904.html
https://www.castorama.pl/bateria-prysznicowa-goodhome-teesta-id-1117804.html
https://www.castorama.pl/bateria-wannowa-goodhome-teesta-id-1117802.html
https://www.castorama.pl/bateria-prysznicowa-goodhome-teesta-z-bateria-termostatyczna-id-1117837.html
https://www.castorama.pl/bateria-wannowa-goodhome-teesta-z-bateria-termostatyczna-id-1117833.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-goodhome-teesta-s-id-1117828.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-goodhome-teesta-m-id-1117803.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-goodhome-teesta-l-id-1117813.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521823
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-goodhome-teesta-xl-id-1117806.html


 
Bateria  
umywalkowa Start New
kod 514805
chrom, gumowy perlator, korek klik-klak,  
5 lat gwarancji

258 zł

 
Bateria umywalkowa 
Salaman
kod 502666
chrom, korek klik-klak, strumień wody  
w kształcie kaskady, 5 lat gwarancji

228 zł

 
Bateria 
umywalkowa 
Hoffell   
kod 519565  
chrom 
gumowy perlator
korek automatyczny
10 lat gwarancji

128 zł 

 
Bateria  
umywalkowa Lazu 
kod 518587
chrom, gumowy perlator, korek automatyczny,  
10 lat gwarancji

168 zł

 
Bateria  
umywalkowa  
Wicie
kod 520770
biała, gumowy perlator, korek klik-klak, 
10 lat gwarancji

198 zł

 
Bateria  
umywalkowa Start Loop
kod 509406
chrom, perlator w kształcie plastra miodu, 
5 lat gwarancji

158 zł

 
Bateria umywalkowa Arsuz   
kod 518579  
chrom, gumowy perlator, korek automatyczny, 
10 lat gwarancji

118 zł 

 
Bateria umywalkowa Rico 
kod 521252
chrom, gumowy perlator, korek automatyczny, 
5 lat gwarancji

79,98 zł

 
Bateria umywalkowa Eidar
kod 518517
chrom, gumowy perlator, korek automatyczny, 
10 lat gwarancji

74,98 zł

 
Bateria  
umywalkowa Y
kod 522602
złota, perlator w kształcie plastra miodu,
10 lat gwarancji, dostępna także czarna

338 zł

 
Bateria  
umywalkowa My Sport M
kod 521545
chrom, gumowy perlator, korek automatyczny, 
5 lat gwarancji

278 zł

 
Bateria  
umywalkowa  
Olmeto   
kod 520790  
chrom, korek klik-klak, strumień wody
w kształcie kaskady, 10 lat gwarancji

278 zł 

 
Bateria  
umywalkowa  
Parma 
kod 522219 
czarna, perlator w kształcie plastra miodu, 
10 lat gwarancji

238 zł

 
Bateria umywalkowa  
Novus
kod 522642
chrom, gumowy perlator, korek automatyczny, 
5 lat gwarancji

318 zł

 
Bateria 
umywalkowa 
Staccato
kod 522245
chrom, perlator w kształcie plastra miodu, 
korek klik-klak, 5 lat gwarancji

198 zł
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https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-eidar-chrom-id-1098740.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-rico-eco-chr-id-1104256.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-arsuz-chrom-id-1098741.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-lazu-chrom-id-1098742.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-wicie-biala-id-1099274.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522245
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-omnires-parma-czarna-id-1123906.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-grohe-start-new-korek-klik-klak-id-1062501.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-hansgrohe-my-sport-m-id-1110450.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-hoffell-chr-id-1098734.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-grohe-start-loop-bez-korka-chrom-id-1042790.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-cooke-lewis-salaman-chrom-id-69266.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-olmeto-chrom-id-1099167.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522642
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-omnires-y-zlota-id-1127923.html


 
Bateria 
umywalkowa  
wysoka Y 
kod 522216
czarna 
perlator w kształcie 
plastra miodu
10 lat gwarancji 
dostępna także złota

428 zł

 
Bateria 
umywalkowa 
wysoka Salaman 
kod 502667
chrom 
korek klik-klak 
strumień wody  
w kształcie kaskady 
5 lat gwarancji

348 zł

 
Bateria 
umywalkowa 
wysoka  
My Sport XL
kod 521549
chrom 
gumowy perlator  
5 lat gwarancji

498 zł

 
Bateria 
umywalkowa 
wysoka  
My Sport
kod 521548
chrom 
gumowy perlator  
5 lat gwarancji

478 zł

Bateria 
umywalkowa 

Nyasa 
kod 521943 

biała 
matowe wykończenie

Bateria 
umywalkowa 

Nyasa 
kod 521941 

inox
szczotkowane 

wykończenie
futurystyczny styl

łatwa instalacja dzięki 
zawartemu w zestawie 

narzędziu 4 w 1
technologia 

oszczędzająca wodę

118 zł

Bateria 
umywalkowa 

Nyasa 
kod 521826 

chrom
chromowane 
wykończenie

Bateria 
umywalkowa 

Nyasa 
kod 521942 

czarna 
matowe wykończenie

nowość

 
Bateria  
bidetowa  
Staccato
kod 522246
chrom 
perlator w kształcie  
plastra miodu 
5 lat gwarancji

198 zł

 
Bateria 
bidetowa Swift
kod 537255
chrom 
gumowy perlator
korek automatyczny
5 lat gwarancji

248 zł

 
Bateria umywalkowa 
podtynkowa Parma
kod 522221
czarna
10 lat gwarancji

448 zł

lat

gwa ra n cji

10
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https://www.castorama.pl/result/?q=521941+521826+521943+521942
https://www.castorama.pl/result/?q=522246
https://www.castorama.pl/bateria-bidetowa-grohe-start-eco-chrom-id-69064.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-wysoka-cooke-lewis-salaman-chrom-id-69286.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522221
https://www.castorama.pl/result/?q=522216
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-hansgrohe-wysoka-my-sport-id-1110452.html
https://www.castorama.pl/bateria-umywalkowa-hansgrohe-wysoka-my-sport-xl-id-1110467.html


 
Bateria prysznicowa 
Rico
kod 521253
chrom 
5 lat gwarancji

138 zł

 
Bateria prysznicowa 
Staccato
kod 522247
czarna 
5 lat gwarancji

228 zł

 
Bateria prysznicowa 
Wicie
kod 520784
biała 
10 lat gwarancji

228 zł

 
Bateria prysznicowa 
Lazu
kod 519209
chrom 
10 lat gwarancji

138 zł

 
Bateria prysznicowa  
Novus 
kod 522644
chrom  
5 lat gwarancji

348 zł

 
Bateria prysznicowa 
Salaman
kod 502670
chrom 
5 lat gwarancji

238 zł

 
Bateria prysznicowa  
Start New 
kod 514806
chrom 
5 lat gwarancji

248 zł

 
bateria prysznicowa 
Versostat 
z termostatem
kod 503075
5 lat gwarancji

658 zł

 
Bateria prysznicowa  
Eforie z termostatem
 519472
chrom
10 lat gwarancji

348 zł

Bateria prysznicowa  
Rize z termostatem
kod 519436
chrom

198 zł
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https://www.castorama.pl/bateria-prysznicowa-lazu-chrom-id-1098772.html
https://www.castorama.pl/bateria-natryskowa-rico-eco-chr-id-1104257.html
https://www.castorama.pl/bateria-pryszn-rize-termost-chr-id-1098728.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522247
https://www.castorama.pl/bateria-prysznicowa-wicie-biala-id-1099277.html
https://www.castorama.pl/bat-pryszn-eforie-termost-chrom-id-1098730.html
https://www.castorama.pl/bateria-prysznicowa-cooke-lewis-salaman-chrom-id-69268.html
https://www.castorama.pl/bateria-prysznicowa-grohe-start-new-chrom-id-1062502.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522644
https://www.castorama.pl/bateria-termostatyczna-natryskowa-hansgrohe-versostat-id-1108193.html


 
Bateria wannowa 
Rico
kod 521251
chrom 
perlator w kształcie  
plastra miodu 
5 lat gwarancji

158 zł

 
Bateria wannowa 
Lazu
kod 518761
chrom
gumowy perlator 
10 lat gwarancji

178 zł

 
Bateria wannowa  
My Sport
kod 521550
chrom 
gumowy perlator 
5 lat gwarancji

368 zł

 
Bateria wannowa  
Novus 
kod 522643
chrom  
gumowy perlator 
5 lat gwarancji

398 zł

 
Bateria wannowa 
Salaman
kod 502669
chrom 
strumień wody 
w kształcie kaskady 
5 lat gwarancji

298 zł

 
Bateria wannowa  
termostatyczna Start New
kod 514804
chrom 
gumowy perlator 
5 lat gwarancji

328 zł

 
Bateria wannowa  
Staccato
kod 522244
czarna 
perlator w kształcie  
plastra miodu 
5 lat gwarancji

298 zł

 
Bateria wannowa 
Etel ze słuchawką
kod 520796
chrom
10 lat gwarancji

298 zł

 
Bateria wannowa Mulga  
z termostatem
kod 518779
chrom
gumowy perlator
10 lat gwarancji

328 zł

 
Bateria wannowa Abana
kod 520760
chrom
strumień wody
w kształcie kaskady
10 lat gwarancji

498 zł
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https://www.castorama.pl/result/?q=521251+518761+502669+522244
https://www.castorama.pl/bateria-wannowa-etel-chrom-id-1099173.html
https://www.castorama.pl/bateria-wannowa-abana-chrom-id-1098832.html
https://www.castorama.pl/result/?q=518779+514804+521550+522643


WANNY

Kojarzą się z relaksem, chwilą 
wytchnienia i oderwania 
od codzienności. Spraw sobie 
przyjemność na miarę  
Twojej łazienki. 

Wanna 
konglomeratowa 
Faris wolnostojąca
kod 503681
wym. 180 x 85 cm  
nóżki w komplecie

2998 zł

Rodzaje wanien 
Najpopularniejszym modelem są wanny prostokątne, 
które można wykorzystać również jako prysznic – 
wystarczy dodać parawan nawannowy. Szersze i krótsze 
od nich są zwykle modele asymetryczne, najlepiej 
sprawdzające się w łazienkach średniej wielkości lub 
dużych. Niezależnie od kształtu takie wersje wanny 
należy zazwyczaj obudować panelem łazienkowym.  
Jeśli masz bardzo dużą łazienkę, zastanów się nad wanną 
wolnostojącą, która wygląda bardzo efektownie. Można 
ją postawić na środku pomieszczenia lub pod ścianą, 
a panele wykończeniowe są niepotrzebne. Pamiętaj 
jednak, że system odprowadzania wody może w tym 
przypadku wymagać instalacji przez profesjonalistę.

Architekt radzi

Wanna akrylowa 
Retro Barbados
kod 501912
wym. 162 x 71 cm
chromowane nóżki  
i przelew w komplecie

2338 zł

Wanna 
wolnostojąca Gaja

kod 501962
wym. 180 x 90 cm

owal

2598 złJakub Kłęczek
architekt wnętrz
Castorama Wrocław
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https://www.castorama.pl/wanna-konglomeratowa-faris-180-x-85-cm-id-1061571.html
https://www.castorama.pl/wanna-retro-durasan-barbados-chromowane-nozki-id-1107422.html
https://www.castorama.pl/wanna-wolnostojaca-cooke-lewis-gaja-180-x-90-cm-id-1061525.html


Wanna akrylowa Supero 
prostokątna
kod 506890
wym. 140 x 70 cm  
nóżki w komplecie 
dostępne inne wymiary

358 zł

 
Wanna akrylowa Atena 
prostokątna
kod 514158
wym. 140 x 70 cm 
nóżki w komplecie 
dostępne inne wymiary

538 zł

Wanna akrylowa 
Balinea 
prostokątna
kod 503664
wym. 140 x 70 cm 
nóżki w komplecie 
dostępne inne wymiary

418 zł

 
Wanna akrylowa 
Anna
kod 518435
wym. 140 x 70 cm
dostępne inne wymiary 

208 zł

Wanna akrylowa 
Mars prostokątna
kod 585119
wym. 140 x 70 cm  
nóżki w komplecie  
dostępne inne wymiary

438 zł

gwa ra n cji

lat

7
gwa ra n cji

lat

10

gwa ra n cji
lat

7

lat

gwa ra n cji

10
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https://www.castorama.pl/wanna-akrylowa-cersanit-balinea-140-x-70-cm-id-1061575.html
https://www.castorama.pl/wanna-cooke-lewis-atena-140-x-70-cm-id-1061523.html
https://www.castorama.pl/wanna-akrylowa-supero-140-x-70-cm-id-1061550.html
https://www.castorama.pl/wanna-cooke-lewis-mars-140-x-70-cm-id-1061566.html
https://www.castorama.pl/wanna-anna-140x70-id-1097533.html


Wanna 
akrylowa Emo 
asymetryczna
kod 536309
wym. 145 x 95 cm 
lewa 
nóżki w komplecie 
dostępne inne wymiary

398 zł

1. Wanna akrylowa Afrodyta asymetryczna, kod 585621,  
wym. 150 x 95 cm, lewa, dostępna także prawa, 498 zł
2. Wanna akrylowa Aida asymetryczna, kod 503669,  
wym. 140 x 90 cm, lewa, dostępne inne wymiary, 478 zł
3. Wanna akrylowa Supero, kod 530223, wym. 150 x 100 cm, 
prawa, dostępne inne wymiary, 588 zł
4. Wanna akrylowa Hera II asymetryczna, kod 506422,  
wym. 170 x 110 cm, lewa, dostępne inne wymiary, 998 zł

1 2

43

Ponad 

 
znajdziesz na 
castorama.pl

200 wanien   
w różnych 
kształtach  

i wymiarach 

lat

gwa ra n cji

10

lat

gwa ra n cji

10

lat

gwa ra n cji

10

gwa ra n cji

lat

7
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https://www.castorama.pl/wanna-akrylowa-opp-emo-145-x-95-cm-lewa-id-1061514.html
https://www.castorama.pl/wanna-cooke-lewis-afrodyta-150-x-95-cm-lewa-id-1061538.html
https://www.castorama.pl/wanna-140-x-90-cm-cersanit-aida-lewa-asymetryczna-id-1061572.html
https://www.castorama.pl/wanna-akrylowa-kolo-supero-150-x-100-cm-prawa-id-1061556.html
https://www.castorama.pl/wanna-cooke-lewis-hera-ii-110-x-170-cm-lewa-id-1061551.html


PARAWANY 
NAWANNOWE

Niwelują podziały, wprowadzają 
wielozadaniowy charakter. Już nie 
musisz wybierać – możesz mieć  
wannę i prysznic w jednym.

 
Parawan 
nawannowy 
Calera 
kod 516503
wym. 140 x 85 cm
1-częściowy  
szkło transparentne 
5 mm 
profil w kolorze 
chromu
10 lat gwarancji

298 zł

 
Parawan 
nawannowy 
Nubia 
kod 516508
wym. 150 x 95 cm
1-częściowy 
szkło transparentne 
8 mm  
profil w kolorze 
chromu  
uchwyt na ręcznik
10 lat gwarancji

398 zł

 
Parawan 
nawannowy 
Arkell
kod 516477
wym. 135 x 75 cm
1-częściowy  
szkło 4 mm z białym 
dekorem w pasy 
profil w kolorze 
białym  

178 zł

 
Parawan 
nawannowy 
Calera 
kod 516504
wym. 140 x 105 cm
2-częściowy 
szkło 5 mm  
z białym dekorem 
profil w kolorze 
białym
10 lat gwarancji

348 zł

 
Parawan 
nawannowy 
Arkell
kod 516479
wym. 135 x 75 cm
1-częściowy 
szkło transparentne 
4 mm 
profil w kolorze 
chromu

178 zł

 
Parawan 
nawannowy 
Nubia
kod 516512
wym. 150 x 125 cm
2-częściowy  
szkło transparentne  
8 mm 
profil w kolorze 
chromu 
uchwyt na ręcznik
10 lat gwarancji

498 zł

 
Parawan 
nawannowy 
Calera
kod 516505
wym. 140 x 105 cm
1-częściowy  
szkło transparentne 
5 mm 
profil w kolorze 
chromu
10 lat gwarancji

348 zł

 
Parawan 
nawannowy 
Calera
kod 516502
wym. 140 x 105 cm
1-częściowy  
szkło 5 mm z białym 
dekorem 
profil w kolorze 
białym
10 lat gwarancji

298 zł

 
Parawan 
nawannowy 
Nubia
kod 516509
wym. 150 x 95 cm
1-częściowy  
szkło transparentne 
8 mm z lustrzanym 
dekorem 
profil w kolorze 
chromu 
uchwyt na ręcznik
10 lat gwarancji

468 zł
Każdy parawan marki Cooke&Lewis jest pokryty powłoką zapobiegającą osadzaniu się kamienia.

Łazienki 2020

128 129Skorzystaj z możliwości TRANSPORTU. Więcej informacji str. 4

Kupuj na CASTORAMA.PL

https://www.castorama.pl/parawan-nawannowy-arkell-1-czesciowy-130-x-75-cm-pasy-id-1099094.html
https://www.castorama.pl/parawan-nawannowy-cooke-lewis-calera-1-czesciowy-140-x-85-cm-chrom-szklo-transparentne-id-1099096.html
https://www.castorama.pl/parawan-nawannowy-cooke-lewis-nubia-1-czesciowy-150-x-95-cm-chrom-szklo-transparentne-id-1099099.html
https://www.castorama.pl/parawan-nawannowy-arkell-1-czesciowy-130-x-75-cm-transparentny-id-1099095.html
https://www.castorama.pl/parawan-nawannowy-cooke-lewis-calera-1-czesciowy-140-x-85-cm-dekor-bialy-id-1097915.html
https://www.castorama.pl/parawan-nawannowy-cooke-lewis-calera-2-czesciowy-140-x-105-cm-dekor-bialy-id-1099097.html
https://www.castorama.pl/parawan-nawannowy-cooke-lewis-calera-2-czesciowy-140-x-105-cm-chrom-szklo-transparentne-id-1099098.html
https://www.castorama.pl/parawan-nawannowy-cooke-lewis-nubia-1-czesciowy-150-x-95-cm-chrom-dekor-lustrzany-id-1099100.html
https://www.castorama.pl/parawan-nawannowy-cooke-lewis-nubia-2-czesciowy-150-x-125-cm-chrom-szklo-transparentne-id-1099101.html


Mogą być podwieszane, 
kompaktowe, owalne, 
prostokątne – dopasują się 
do każdej łazienki. Postaw 
na ich funkcjonalność oraz 
higieniczne i ekonomiczne 
rozwiązania.

Jak wybrać WC?

Kompakty
Te klasyczne modele są łatwe  
w montażu i użytkowaniu.  
Dzięki nim zaaranżujesz  
funkcjonalne wnętrze.

Miski WC
Są łatwe w montażu,  
a dzięki ukrytym elementom 
konstrukcyjnym i instalacyjnym 
dobrze się prezentują. Dodatkowo 
oszczędzają miejsce i ułatwiają 
sprzątanie podłogi.

Zabudowy stelaży WC 
Zabudowa pozwala ukryć stelaż,  

instalację i spłuczkę. Jest 
dostępna w 2 wersjach: gotowej 
do układania płytek i gotowej do 

malowania.
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WC BEZKOŁNIERZOWE

Nie mają kołnierza, za którym gromadzą 
się brud i bakterie, dzięki czemu łatwo 
utrzymać je w czystości. Zastosuj 
higieniczne rozwiązanie i ciesz się 
nieskazitelną łazienką.

Łatwe 
czyszczenie 

bez silnych 

detergentów

Miska WC 
Cavally 
kod 518430

bezkołnierzowa 
deska duroplastowa, 

wolnoopadająca,  
z szybkim demontażem

10 lat gwarancji

398 zł

Łatwe 

czyszczenie

Zaokrąglony 

kształt

Funkcjonalna 

konstrukcja 

bezkołnierzowa 

Deska WC z funkcją szybkiego demontażu

Miska WC Teesta 
kod 518099
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,  
z szybkim demontażem 
10 lat gwarancji

498 zł

Kompakt WC 
Cavally 
kod 518131
bezkołnierzowy 
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,  
z szybkim demontażem
dostępny w wersji 
z odpływem pionowym 
i poziomym  
10 lat gwarancji

398 zł
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https://www.castorama.pl/miska-wc-cavally-bk-dur-wo-sw-id-1097584.html
https://www.castorama.pl/miska-wc-teesta-bk-dur-wo-sw-id-1095234.html
https://www.castorama.pl/kom-wc-cavally-bk-poz-dur-wo-sw-id-1095691.html


Miska WC Jabi 
kod 521101
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa, wolnoopadająca, 
z szybkim demontażem  
10 lat gwarancji

278 zł

WC PODWIESZANE

Nowocześnie wyglądają, nie zajmują 
dużo miejsca, a do tego łatwo się przy 
nich sprząta. Zaaranżuj funkcjonalne 
wnętrze i korzystaj z udogodnień.

Miska WC  
prostokątna  
Nova Pro
kod 503617
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,
z szybkim demontażem
7 lat gwarancji

598 zł

Miska WC Vortex 
kod 521320
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa, wolnoopadająca,  
z szybkim demontażem 
5 lat gwarancji

1048 zł

Miska WC  
Modo
kod 517779
bezkołnierzowa 
deska duroplastowa, wolnoopadająca, 
slim, z szybkim demontażem 
7 lat gwarancji

998 zł

Miska WC 
owalna  
Nova Pro 
kod 504497
odporna na działanie 
środków chemicznych 
wytrzymała na obciążenia
7 lat gwarancji

538 zł
Ważne wymiary
Do montażu miski 
podwieszanej niezbędny jest 
stelaż podtynkowy. Zanim 
zdecydujesz się na konkretny 
model sprawdź, czy masz 
wystarczająco dużo miejsca – 
średnio zajmuje on od 35 
do 50 cm szerokości, do 
25 cm głębokości i 120 cm 
wysokości.

Architekt radzi

Jakub 
Kłęczek
architekt 
wnętrz
Castorama 
Wrocław

Jaki stelaż i jaką 
miskę wybrać 

oraz jak je poprawnie 
zamontować? Sprawdź 
na castorama.pl/kl20-1.
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https://www.castorama.pl/miska-wc-wiszaca-kolo-nova-pro-z-deska-wolnoopadajaca-z-duroplastu-id-32648.html
https://www.castorama.pl/miska-wiszaca-kolo-nova-pro-rimfreer-z-deska-wolnoopadajaca-id-41461.html
https://www.castorama.pl/miska-wc-cooke-lewis-jabi-bezkolnierzowa-z-wolnoopadajaca-deska-z-duroplastu-id-1107993.html
https://www.castorama.pl/miska-wc-wiszaca-kolo-modo-bezkolnierzowa-z-deska-wolnoopadajaca-z-duroplastu-slim-id-1091515.html
https://www.castorama.pl/miska-wc-vortex-b-k-dur-w-o-s-w-id-1107056.html


Miska  
wisząca  
WC Gap

kod 503949
bezkołnierzowa 

deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, 

z szybkim demontażem 
5 lat gwarancji

798 zł

Miska WC Arkus
kod 518466
z deską 
10 lat gwarancji

178 zł

Stelaż podtynkowy 
WC Unifix Delta
kod 503416
przycisk chrom, dostępne z białym 
przyciskiem, 10 lat gwarancji

698 zł

Stelaż WC System 
kod 521699
przycisk chrom  
10 lat gwarancji

448 zł

Stelaż podtynkowy 
Rapid 3 w 1 
kod 517921
przycisk chrom, dostępne z białym 
przyciskiem, 5 lat gwarancji

588 zł

Miska WC  
Teesta  
i stelaż podtynkowy 
WC Solido z pionowym 
wzmocnieniem
kod 518099 
kod 522411

Stelaż podtynkowy 
WC Solido z pionowym 

wzmocnieniem
kod 522411

przycisk chrom  
5 lat gwarancji

648 zł

Miska WC Teesta 
kod 518099

bezkołnierzowa 
deska duroplastowa,  

wolnoopadająca,  
z szybkim demontażem 

10 lat gwarancji

498 zł

Stelaż WC Zagar
kod 521189
przycisk chrom
10 lat gwarancji

378 zł

946 zł/zestaw

w zestawie
oszczędzasz
200 zł!
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https://www.castorama.pl/miska-wc-pp-id-1097601.html
https://www.castorama.pl/miska-wc-z-deska-roca-gap-podwieszana-dw-id-73852.html
https://www.castorama.pl/stelaz-wc-zagar-id-1103576.html
https://www.castorama.pl/stelaz-podtynkowy-wc-cersanit-system-przycisk-chrom-id-1115532.html
https://www.castorama.pl/stelaz-podtynkowy-wc-grohe-solido-3-w-1-z-przyciskiem-even-chrom-id-1091956.html
https://www.castorama.pl/stelaz-podtynkowy-wc-geberit-unifi-x-delta-50-cm-chrom-id-19280.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522411+518099


ZESTAWY  
PODTYNKOWE

Dostępne już gotowe 
lub do samodzielnego 
skompletowania. Wybierz 
zestaw lub dobierz stelaż 
podtynkowy i miskę WC.

Zestaw 
podtynkowy WC 
Inteo 
kod 504566
stelaż 
miska 
deska wolnoopadająca
przycisk chrom 
10 lat gwarancji

498 zł

Zestaw 
podtynkowy  

WC Mitos
kod 522259

wąski stelaż 35 cm 
miska bezkołnierzowa 

deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, slim, 

z szybkim demontażem 
przycisk chrom 
10 lat gwarancji  

698 zł

Zestaw 
podtynkowy 

WC Bari
kod 522209

stelaż  
miska bezkołnierzowa 

deska duroplastowa, 
wolnoopadająca, slim, 

z szybkim demontażem 
przycisk chrom 

system fresh 
pneumatyczny system 

spłukiwania
10 lat gwarancji 

1098 zł

Zestaw 
podtynkowy 

WC Neso
kod 517643

stelaż  
miska bezkołnierzowa 

deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,

 z szybkim 
demontażem

przycisk chrom 
10 lat gwarancji

798 zł

Zestaw 
podtynkowy WC  

Solido Bau
kod 517787

stelaż  
miska bezkołnierzowa 

deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,  

z szybkim demontażem 
przycisk chrom

pneumatyczny system 
spłukiwania

5 lat gwarancji

898 zł

Miska WC  
Arkus

kod 518466
z deską  

10 lat gwarancji, 178 zł

Stelaż WC Nonda
kod 521185

przycisk chrom  
10 lat gwarancji, 278 zł

396 zł/zestaw

Miska WC  
Jabi

kod 521101
bezkołnierzowa

deska duroplastowa, wolnoopadająca,  
z szybkim demontażem   

10 lat gwarancji, 278 zł

Stelaż WC System
kod 521699

przycisk chrom  
10 lat gwarancji, 448 zł

656 zł/zestaw

Miska WC  
Cavally
kod 518430

bezkołnierzowa 
deska duroplastowa,  

wolnoopadająca, 
z szybkim demontażem   

10 lat gwarancji, 398 zł

Stelaż WC Zagar
kod 521189

przycisk chrom
10 lat gwarancji, 378 zł

696 zł/zestaw

w zestawie
oszczędzasz
60 zł!

w zestawie
oszczędzasz
70 zł!

w zestawie
oszczędzasz
80 zł!
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https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-wc-cersanit-inteo-z-deska-wolnoopadajaca-id-95480.html
https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-wc-roca-mitos-35-cm-id-1125953.html
https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-wc-cersanit-neso-bezkolnierzowy-z-deska-duraplast-woloopadajaca-id-1089531.html
https://www.castorama.pl/result/?q=518466+521185
https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-wc-grohe-bau-z-miska-bezkolnierzowa-i-deska-wolnoopadajaca-id-1090411.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521101+521699
https://www.castorama.pl/zestaw-podtynkowy-wc-cersanit-bari-bezkolnierzowy-przycisk-pneumatyczny-chrom-id-1123245.html
https://www.castorama.pl/result/?q=518430+521189


WC KOMPAKTY
BEZKOŁNIERZOWE

Sprawdzają się zarówno w tradycyjnych, jak 
i nowoczesnych łazienkach. Znajdź praktyczną  
i łatwą w montażu wersję dla siebie.

Kompakt WC 
Cavally 
kod 518138
bezkołnierzowy 
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,  
z szybkim 
demontażem 
odpływ pionowy 

398 zł

Kompakt WC 
Seno 
kod 511549
bezkołnierzowy
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,  
z szybkim  
demontażem  
10 lat gwarancji

518 zł

Kompakt WC 
Cavally  
z umywalką
kod 518100
bezkołnierzowy 
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,  
z szybkim demontażem

748,-
Kompakt WC Teesta
kod 518097
bezkołnierzowy 
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,  
z szybkim demontażem 
dostępny w wersji z odpływem 
pionowym i poziomym  
10 lat gwarancji

498 zł

Kompakt WC  
Cavally
kod 518142
bezkołnierzowy 
deska duroplastowa,  
wolnoopadająca,  
z szybkim demontażem  
odpływ poziomy  
i pionowy

598 zł

Kompakt WC 
Cavally 
kod 518139
bezkołnierzowy 
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,  
z szybkim demontażem
wysoki

548 zł

Prosta oszczędność 
Standardowe spłukanie 
toalety wykorzystuje 6 litrów 
wody, co stanowi aż 22% 
całego domowego zużycia.
Na szczęście dwustopniowy 
system spłukiwania pozwala 
każdego dnia zaoszczędzić 
dużą ilość wody.

Ekspert radzi

Kompakt WC 
Cavally 
kod 518131
bezkołnierzowy 
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,  
z szybkim demontażem
dostępny w wersji 
z odpływem pionowym 
i poziomym  
10 lat gwarancji

398 zł
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https://www.castorama.pl/kom-wc-cavally-bk-poz-dur-wo-sw-id-1095691.html
https://www.castorama.pl/komp-wc-teesta-umyw-bk-dur-wo-sw-id-1095235.html
https://www.castorama.pl/kom-wc-cavally-bk-pion-dur-wo-sw-id-1095692.html
https://www.castorama.pl/komp-wc-teesta-bok-bk-dur-wo-sw-id-1095232.html
https://www.castorama.pl/kom-wc-cavally-bk-pozw-dur-wo-sw-id-1095693.html
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-cersanit-seno-rimless-z-deska-wolnoopadajaca-id-1049061.html
https://www.castorama.pl/kom-wc-cavally-bk-dual-dur-wo-sw-id-1095694.html


Kompakt WC 
Lagon 
kod 521100
deska wolnoopadająca 
5 lat gwarancji

228 zł

Kompakt WC 
Tapia
kod 521099
z deską

178 zł

Kompakt WC 
Valois
kod 521106
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,  
z szybkim 
demontażem  
5 lat gwarancji 

388 zł

Kompakt WC 
Taza 
kod 503757
deska wolnoopadająca 
10 lat gwarancji

288 zł

WC KOMPAKTY
KOŁNIERZOWE

Kompakt WC Teesta
kod 518097

• bezkołnierzowy 

• deska duroplastowa, wolnoopadająca,  
z szybkim demontażem

• dostępny w wersji z odpływem  
pionowym i poziomym 498 zł

Kompakt WC 
Nevada
kod 502112
deska duroplastowa, 
wolnoopadająca,   
z szybkim  
demontażem  
10 lat gwarancji

348 zł

lat

gwa ra n cji

10
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https://www.castorama.pl/kompakt-wc-cooke-lewis-valois-z-wolnoopadajaca-deska-z-duroplastu-id-1107997.html
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-cersanit-taza-z-deska-wolnoopadajaca-id-1051010.html
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-tapia-polipropylen-splukiwanie-3-6-l-id-1114433.html
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-cooke-lewis-lagon-polipropylen-splukiwanie-3-6-l-id-1107994.html
https://www.castorama.pl/kompakt-wc-cersanit-nevada-z-deska-wolnoopadajaca-id-12901.html
https://www.castorama.pl/komp-wc-teesta-bok-bk-dur-wo-sw-id-1095232.html


Deska 
Cervia 
kod 508513

lity dąb  
natural

148 zł

Deska 
Cavally 
kod 521724

duroplastowa 
wolnoopadająca

szybki demontaż

128 zł

DESKI  
TOALETOWE

Deska 
Tanaro 

kod 522624
duroplastowa 

wolnoopadająca
beżowa

158 zł

kolory Tanaro

szara

biała

Deska 
Genoa 

kod 508678

duroplastowa 
wolnoopadająca

taupe

84,98 zł szara

biała

niebieska

czerwona

kolory Genoa

Deska  
wc Diani 

kod 508502
duroplastowa, 

wolnoopadająca, 
szybki demontaż

biała

99,98 zł

Deska  
Diani 

kod 508507
duroplastowa 

wolnoopadająca 
szybki demontaż

taupe 

99,98 zł szara

różowa niebieska

czarna

zielona

beżowa

kolory Diani

kolory Morava

Deska 
Morava 
kod 522633

MDF 
wolnoopadająca 

szybki demontaż
szara

138 zł

biała

kolory Pilica

szara

biała

Deska 
Pilica 

kod 522638
MDF 

wolnoopadająca
beżowa

99,98 zł

Deska  
Pilica 

kod 522640
MDF 

wolnoopadająca
marmur

118 zł

Deska  
Pilica 

kod 522639
MDF 

wolnoopadająca 
kotwica

118 zł

Deska 
Pilica

kod 522641
 MDF 

wolnoopadająca
błyszcząca

118 zł

Deska 
Palmi 

kod 508499
MDF

srebrna 

84,98 zł

Deska  
Palmi 

kod 508496
MDF

taupe

84,98 zł

kolory Palmi

biała

Deska  
Diani 

kod 522619
duroplastowa

płytki 
ceramiczne 

118 zł

Deska 
Diani 

kod 522620
duroplastowa

wolnoopadająca 
szybki demontaż 

art déco

118 zł

Deska 
Genoa 
kod 522631

duroplastowa 
wolnoopadająca

kamień

99,98 zł

Deska  
Genoa 

kod 522629
duroplastowa 

wolnoopadająca

99,98 zł

Deska 
Genoa 

kod 522630
duroplastowa 

wolnoopadająca
ryby

99,98 zł

Deska 
kod 508683

polipropylenowa 
biała

19,98 zł

Deska 
Himara 
kod 508639

polipropylenowa
biała

29,98 zł

Deska 
Kouban 
kod 522614

wolnoopadająca
biała

59,98 zł

Deska 
Havel

kod 522621
duroplastowa

wolnoopadająca
szybki demontaż 

regulowane 
zawiasy 

biała

128 zł

Deski WC 
dedykowane
W naszej ofercie znajdują 
się deski przeznaczone 
do konkretnych misek,  
m.in. Roca Gap, Koło Nova Pro, 
Cersanit Caspia.

Ekspert radzi

Jak wybrać deskę 
sedesową? Sprawdź 

na castorama.pl/kl20-4.
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https://www.castorama.pl/deska-wc-opp-polipropylen-id-1027119.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522631
https://www.castorama.pl/result/?q=522630
https://www.castorama.pl/deska-wc-diani-z-duroplastu-wolnoopadajaca-taupe-id-1025113.html
https://www.castorama.pl/deska-wc-diani-z-duroplastu-wolnoopadajaca-biala-id-1025118.html
https://www.castorama.pl/deska-wc-cooke-lewis-genoa-wolnoopadajaca-taupe-id-1037901.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522639
https://www.castorama.pl/result/?q=522619
https://www.castorama.pl/result/?q=522629
https://www.castorama.pl/deska-wc-himara-polipropylen-biala-id-1026160.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522641
https://www.castorama.pl/result/?q=522640
https://www.castorama.pl/result/?q=521724
https://www.castorama.pl/deska-wc-cervia-lity-dab-naturalny-id-1025133.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522620
https://www.castorama.pl/result/?q=522621
https://www.castorama.pl/result/?q=522614
https://www.castorama.pl/deska-wc-cooke-lewis-mdf-palmi-srebrna-id-1025085.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522638
https://www.castorama.pl/deska-wc-cooke-lewis-mdf-palmi-szara-id-1025079.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522633
https://www.castorama.pl/result/?q=522624


1. Dozownik Jubba, kod 509636, 29,98 zł
2. Mydelniczka Jubba, kod 509637, 19,98 zł   

3. Kubek Jubba, kod 509658, 19,98 zł 

AKCESORIA

Są małe, ale mają wielkie 
znaczenie. Zmień lub 
zaakcentuj za ich pomocą 
charakter łazienkowej 
aranżacji.

2

1. Dozownik Europia, kod 521868, 29,98 zł 
2. Mydelniczka Europia, kod 521866, 19,98 zł 

3. Kubek Europia, kod 521865, 24,98 zł  
4. Szczotka WC Europia,  

kod 521864, 54,98 zł
5. Pojemnik kosmetyczny Europia, 

kod 521867, 29,98 zł 
6. Zasłona Europia, kod 521889,   

wym. 180 x 200 cm, 44,98 zł 
7. Dywanik Europia, kod 521863,   

wym. 50 x 70 cm, 39,98 zł 

 

2

1

1

3 4

1

2

64

5

7

3

3

1. Dozownik Tanera, kod 521888, 39,98 zł  
2. Mydelniczka Tanera, kod 521885, 45,98 zł 

3. Kubek Tanera, kod 521886, 29,98 zł 
4. Pojemnik kosmetyczny Tanera, kod 521887, 44,98 zł 

1. Dozownik Lismore, kod 521879, 44,98 zł 
2. Mydelniczka Lismore, kod 521875, 26,98 zł 

3. Kubek Lismore, kod 521877, 29,98 zł
4. Pojemnik kosmetyczny Lismore, kod 521878, 41,98 zł  

 

 

1

4

2

3
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https://www.castorama.pl/result/?q=509636+509637+509658
https://www.castorama.pl/result/?q=521868+521866+521865+521864+521867+521889+521863
https://www.castorama.pl/result/?q=521888+521885+521886+521887
https://www.castorama.pl/result/?q=521879+521875+521877+521878


Akcesoria Ulva
Dozownik Ulva, kod 521880, 34,98 zł

Kubek Ulva, kod 521876, 26,98 zł 

Mydelniczka Ulva, kod 521890, 24,98 zł 34,98 zł

1. Dozownik Cement, kod 521852, 64,98 zł
2. Mydelniczka Cement, kod 521853, 44,98 zł   
3. Kubek Cement, kod 521851, 49,98 zł 

1. Dozownik Diani, kod 521897, 19,98 zł
2. Mydelniczka Diani, kod 521898, 16,98 zł   
3. Kubek Diani, kod 521900, 16,98 zł 

2

2

1

1

3

3
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https://www.castorama.pl/result/?q=521852+521853+521851
https://www.castorama.pl/result/?q=521897+521898+521900
https://www.castorama.pl/result/?q=521880+521876+521890


Ogromna rola dodatków
O ostatecznym charakterze 
przestrzeni mogą przesądzić 
szczegóły. Dlatego – wybierając 
akcesoria – nie pozwól, aby 
zadecydował przypadek. Zaplanuj, 
co jest Ci potrzebne i jaka kolorystyka 
najlepiej sprawdzi się w Twojej 
łazience. Jeśli baza, czyli na przykład 
płytki, jest wzorzysta i kolorowa, warto 
zadbać o stonowane dodatki. Przy 
jednolitym tle możesz pokusić się 
o bardziej wymyślne i barwne motywy 
na akcesoriach. Pamiętaj też, że 
wymiana tych drobnych elementów 
to sposób na proste i niekosztowne 
odświeżenie łazienkowej przestrzeni.

Architekt radzi

1. Dozownik Padma, kod 509640, 32,98 zł   
2. Mydelniczka Padma, kod 509641, 22,98 zł 
3. Kubek Padma, kod 509660, 26,98 zł   

1. Dozownik Aetna, kod 521860, 29,98 zł
2. Mydelniczka Aetna, kod 521858, 19,98 zł 

3. Kubek Aetna, kod 521859, 19,98 zł  
4. Szczotka WC Aetna, kod 521857, 64,98 zł  

5. Pojemnik kosmetyczny Aetna, kod 521856, 29,98 zł 
6. Zasłona Aetna, kod 521892, wym. 180 x 200 cm, 44,98 zł     

3

2

3

1

2

6

4

1
5

Sylwia Sowińska
architekt wnętrz
Castorama Wrocław

1

2

3

1. Dozownik Flodda, kod 521894, 34,98 zł  
2. Mydelniczka Flodda, kod 521895, 24,98 zł 

3. Kubek Flodda, kod 521893, 29,98 zł

1. Dozownik Islay, kod 522023, 29,98 zł   
2. Mydelniczka Islay, kod 522024, 19,98 zł
3. Kubek Islay, kod 522025, 19,98 zł
4. Szczotka WC Islay, kod 522026, 54,98 zł 
5. Zasłona Islay, kod 522162,  
wym. 180 x 200 cm, 39,98 zł
6. Dywanik łazienkowy Islay, kod 522161,  
wym. 50 x 80 cm, 49,98 zł 
 

 

3

1

4

6

5

2
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https://www.castorama.pl/result/?q=509640+509641+509660
https://www.castorama.pl/result/?q=521860+521858+521859+521857+521856+521892
https://www.castorama.pl/result/?q=522023+522024+522025+522026+522162+522161
https://www.castorama.pl/result/?q=521894+521895+521893


Mydelniczka 
Alessano
kod 521001

32,98 zł

Wieszak owalny 
Alessano
kod 520993

44,98 zł

Kubek 
Alessano
kod 521003

35,98 zł

Kubek 
Ormara
kod 520991

32,98 zł

Wieszak owalny 
Ormara
kod 520981

39,98 zł

Mydelniczka 
Ormara
kod 520989

28,98 zł

Wieszaczek 
poczwórny Koros

kod 522019

34,98 zł

Wieszaczek  
Koros

kod 522017

9,98 zł

Wieszaczek  
Nantua
kod 520973

9,98 zł

Wieszaczek potrójny 
Nantua
kod 520963

49,98 zł

Uchwyt na ręcznik 
Nantua
kod 520967

49,98 zł

Półka metalowa 
Nantua
kod 520971

24,98 zł

Uchwyt na ręczniki 
Nantua
kod 520968

69,98 zł

Uchwyt na papier 
Nantua
kod 520969

39,98 zł

Koszyk Koros
kod 522016

25,98 zł

Dostępne inne kolory Koros

biały chrom
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https://www.castorama.pl/result/?q=520981+520989+520991
https://www.castorama.pl/result/?q=520993+521001+521003
https://www.castorama.pl/result/?q=520973+520967+520971+520963+520968+520969
https://www.castorama.pl/result/?q=522017+522019+522016


Stojak  
na ręczniki 
Ormara
kod 520985
wym. 91 x 45,5 x 24,8 cm

69,98 zł

Stojak  
na ręczniki 

Alessano
kod 520997

wym. 84,5 x 45 x 21,5 cm

108 zł

Stojak  
na ręczniki 
Nantua
kod 520970

99,98 zł

Wieszak 
prostokątny  
Moon
kod 536511

34,98 zł

Wieszak 
narożny  

Moon
kod 536510

64,98 zł

Koszyk 
Koros
kod 520860

25,98 zł

Stojak  
na papier
kod 522306
czarny

59,98 zł

Stojak  
na papier 
Diani
kod 509512

49,98 zł

Stojak  
na papier 

Borgia
kod 517849

64,98 zł

Kosz  
łazienkowy  
Nice 
kod 522395
wym. 57 x 45 x 31 cm

99,98 zł

Kosz  
łazienkowy  
Style 
kod 111725
wym. 44,8 x 34,1 x 61,5 cm

61,98 zł

Kosz  
na bieliznę 
Infinity
kod 509597
wym. 44 x 35 x 60 cm

45,98 zł

Puf 
na bieliznę
kod 522393
wym. 35 x 35 x 51 cm

138 zł

Dywanik 
Davoli
kod 509676
wym. 50 x 80 cm

29,98 zł

Dywanik 
Managua
kod 509697
wym. 60 x 90 cm

49,98 zł

Dywanik 
Davaar
kod 521862
wym. 50 x 70 cm

39,98 zł

Pojemnik  
Beton XS 
z pokrywką
kod 522262
wym. 17 x 17 x 13 cm

39,98 zł
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https://www.castorama.pl/wieszak-prostokatny-cooke-lewis-moon-2-polki-id-94836.html
https://www.castorama.pl/stojak-na-reczniki-nantua-id-1101345.html
https://www.castorama.pl/stojak-na-papier-cooke-lewis-diani-stal-szczotkowana-id-1062135.html
https://www.castorama.pl/result/?q=520860+536510+520985+520997
https://www.castorama.pl/result/?q=522306+517849
https://www.castorama.pl/pojemnik-curver-beton-xs-z-pokrywa-id-1124921.html
https://www.castorama.pl/kosz-na-bielizne-curver-infinity-60-l-szary-id-1052885.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521862
https://www.castorama.pl/result/?q=522395+522393+111725
https://www.castorama.pl/result/?q=509676+509697


LUSTRA

Rozjaśniają wnętrze i nadają 
mu indywidualny charakter. 
Spraw, by stały się odbiciem 
Twoich upodobań.

Lustro 
prostokątne 
Dunnet 
kod 511417
wym. 60 x 80 cm 
dostępne inne 
wymiary

59,98 zł

Lustro 
prostokątne 
Colwell
kod 509941
wym. 50 x 70 cm 
oświetlenie LED 
dostępne inne 
wymiary

338 zł

Lustro 
prostokątne 
Berrow
kod 521178
wym. 60 x 80 cm  
oświetlenie LED 
dostępne inne wymiary

418 zł

Lustro  
okrągłe  

Ring 
kod 522456

śr. 70 cm
czarna rama 

z tworzywa sztucznego

258 zł

Kształt lustra 
Kształtem mogą nawiązywać 
do znajdujących się 
w łazience mebli lub 
przeciwnie - wyróżniać 
się na ich tle. Ciekawym 
urozmaiceniem 
minimalistycznego, 
nowoczesnego wnętrza 
będzie okrągłe lustro. 
Prostokątne modele 
to klasyka, która sprawdzi się 
w każdej przestrzeni.

Architekt radzi

Sylwia 
Sowińska
architekt 
wnętrz
Castorama 
Wrocław

Lustro  
okrągłe  

Nico 
kod 522459

śr. 70 cm 
aluminiowa czarna rama

368 zł

nowość

nowość

nowość

nowość

nowość

Łazienki 2020

156 157Skorzystaj z możliwości TRANSPORTU. Więcej informacji str. 4

Kupuj na CASTORAMA.PL

https://www.castorama.pl/lustro-okragle-dubiel-vitrum-nico-70-cm-id-1127415.html
https://www.castorama.pl/lustro-proste-cooke-lewis-dunnet-80-x-60-cm-id-1052409.html
https://www.castorama.pl/lustro-led-cooke-lewis-colwell-70-x-50-cm-id-1052666.html
https://www.castorama.pl/lustro-okragle-dubiel-vitrum-ring-2-70-cm-w-ramie-czarne-id-1127412.html
https://www.castorama.pl/lustro-led-cooke-lewis-berrow-60-x-80-cm-1-id-1103443.html


Lustro prostokątne  
w szarej ramie
kod 511591
wym. 40 x 60 cm 
dostępne inne wymiary

108 zł

Lusterko okrągłe  
Hayle
kod 509999
wym. 22,5 x 31 cm
na wysięgniku
dwustronne z powiększeniem  
na jednej stronie

49,98 zł

Lustro prostokątne 
Profix
kod 522462
wym. 60 x 80 cm 
aluminiowa czarna rama

528 zł

Lustro prostokątne Nico 
kod 522457
wym. 60 x 80 cm  
aluminiowa czarna rama  
dostępne w dwóch wymiarach

378 zł

Lustro prostokątne 
Garwick 
kod 521375 
wym. 45 x 60 cm 
dostępne inne wymiary i kształty    

79,98 zł

Lustro  
prostokątne 
Logan  
kod 522461  
wym. 60 x 80 cm  
oświetlenie LED

588 zł

Lustro 
prostokątne 
Charlestown 
kod 509952 
wym. 80 x 60 cm 
oświetlenie LED     
dostępne inne 
wymiary

498 zł

Szafka 
lustrzana Uni  
kod 521645  
wym. 60 x 60 cm 

258 zł

Szafka lustrzana 
Toeda z oświetleniem  
kod 521258  

198 zł

Lustro  
prostokątne 
Nastro Nero 
kod 521511  
wym. 55 x 75 cm

148 zł

Szafka lustrzana 
Indra z oświetleniem
kod 521260  
wym. 60 x 70 x 15 cm

598 zł

Szafka lustrzana Imandra
kod 510073
wym. 60 x 60 x 15 cm
lustro na froncie, bokach i wewnątrz 
dostępne inne wymiary
10 lat gwarancji

398 zł
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https://www.castorama.pl/lusterko-przenosne-przykrecane-hayle-id-1052468.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521375+511591+522457+522462
https://www.castorama.pl/lustro-renata-55x75-oswietlenie-id-1108603.html
https://www.castorama.pl/lustro-led-cooke-lewis-charlestown-60-x-80-cm-id-1052674.html
https://www.castorama.pl/lustro-prostokatne-dubiel-vitrum-logan-60-x-80-cm-w-ramie-czarne-id-1127417.html
https://www.castorama.pl/szafka-cooke-lewis-imandra-z-lustrem-60-x-60-x-15-cm-id-1056502.html
https://www.castorama.pl/szafka-toeda-z-oswietleniem-id-1104502.html
https://www.castorama.pl/szafka-lustrzana-deftrans-salsa-60-x-60-cm-id-1113480.html
https://www.castorama.pl/szafka-indra-60-x-70-x-15-cm-z-oswietleniem-id-1104447.html


Grzejnik 
łazienkowy CL

kod 521242
wym. 95 x 50 cm

moc 710 W
biały  

podłączenie 
uniwersalne 

dostępny także: 
antracyt, kod 522426, 

398 zł

318 zł

 
Grzejnik 

łazienkowy 
profilowany

kod 511629
wym. 70 x 40 cm  

moc 272 W 
biały  

podłączenie dolne
5 lat gwarancji 

dostępny także: chrom,  
kod 511630, 198 zł

oraz inne wymiary 

118 zł

Grzejnik 
łazienkowy 

Duala 
kod 522005

wym. 83 x 40 cm
moc 330 W

czarny 
połączenie dolne 

dostępne także:  
biały, kod 522008 
szary, kod 522011

oraz inne wymiary

198 zł

Grzejnik 
łazienkowy 

Rubin
kod 522308

wym. 95 x 48 cm
moc 424 W

biały mat 
podłączenie dolne

7 lat gwarancji  
dostępne także: 

antracyt, kod 504558 
czarny mat, kod 522311

oraz inne wymiary 

278 zł

Redukują wilgoć i utrzymują 
komfortową temperaturę,  
a ponadto pełnią funkcję 
dekoracyjną. Wystarczy, 
że dopasujesz ich parametry 
i design do swojej łazienki.

GRZEJNIKI
ŁAZIENKOWE

Grzejnik 
łazienkowy 
Boxwood
kod 511637
wym. 90 x 50 x 6 cm
moc 379 W
biały  
podłączenie dolne  
grzejnik odwracalny 
o 180 stopni

398 zł

Grzejnik 
łazienkowy 
Solna
kod 521615
wym. 70 x 40 cm
moc 260 W  
podłączenie dolne  
innowacyjna 
konstrukcja 
10 lat gwarancji

248 zł

nowość

nowość

nowość

Kalkulowanie mocy
Optymalną moc grzejnika 
można określić, przyjmując, 
że na 1 m2 łazienki potrzeba 
125 W, przy wysokości 
pomieszczenia wynoszącej 
2,5 m. Jeśli wnętrze jest 
wyższe, parametry te należy 
proporcjonalnie dostosować. 
Wybierając wielkość 
urządzenia, warto także wziąć 
pod uwagę, ile ręczników 
chcesz na nim suszyć 
jednocześnie.

Ekspert radzi
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https://www.castorama.pl/grzejnik-lazienkowy-goodhome-solna-70-x-40-cm-bialy-id-1112934.html
https://www.castorama.pl/result/?q=511629+511630
https://www.castorama.pl/result/?q=522005+522008+522011
https://www.castorama.pl/result/?q=522308+504558+522311
https://www.castorama.pl/result/?q=521242+522426
https://www.castorama.pl/grzejnik-lazienkowy-blyss-boxwood-90-x-50-cm-bialy-id-1063407.html


Grzejnik 
łazienkowy 

Kleo
kod 522321

wym. 98 x 56 cm
moc 424 W

antracyt  
podłączenie dolne  

lub centralne 
dostępne także:  

biały mat, kod 522319
czarny, kod 522320

498 zł

 
Grzejnik 

łazienkowy 
płaski

kod 511647
wym. 120 x 60 cm

moc 816 W
chrom  

podłączenie dolne 
dostępne także inne 

wymiary i kolory

368 zł

 
Grzejnik 

łazienkowy 
płaski 

kod 511621
wym. 160 x 60 cm

moc 816 W
biały 

podłączenie dolne 
dostępne także 

inne wymiary 
i kolory

338 zł

Grzejnik 
łazienkowy 

Beryl 
kod 522314

wym. 95 x 48 cm
moc 358 W

biały mat  
podłaczenie 
uniwersalne  

dostępny także:  
czarny mat, kod 522317

oraz inne wymiary 

288 zł

Grzejnik 
łazienkowy Loreto
kod 521582

• moc 344 W

• możliwość przechowywania na górnej 
półce i za grzejnikiem  

• dostępne różne wymiary i kolory

• podłączenie dolne 398 zł

nowość

nowość

 
Grzejnik łazienkowy 

Loreto
kod 521735

wym. 80 x 60 cm  
antracyt, podłączenie dolne,  

10 lat gwarancji, dostępny także:  
biały, kod 521736 

 448 zł

 
Grzejnik łazienkowy 

Pop Star Up C12
kod 521370

wym. 50 x 70 cm  
moc 322 W  

grafitowy  
podłączenie dolne

8 lat gwarancji 

518 zł

lat

gwa ra n cji

10
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https://www.castorama.pl/result/?q=522314+522317
https://www.castorama.pl/grzejnik-lazienkowy-blyss-plaski-1600-x-600-mm-bialy-id-1067331.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-lazienkowy-blyss-plaski-120-x-60-cm-chrom-id-1063702.html
https://www.castorama.pl/result/?q=521735+521736
https://www.castorama.pl/result/?q=522321+522319+522320
https://www.castorama.pl/grzejnik-lazienkowy-calore-pop-star-up-c12-50-x-70-cm-grafit-id-1108121.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-lazienkowy-goodhome-loreto-40-x-70-cm-antracyt-id-1112204.html


Grzejnik 
dekoracyjny 

Mab X C31
kod 522297

wym. 180 x 67 cm
moc 2533 W

czarny 
podłączenie centralne  

8 lat gwarancji 
dostępne także inne 

kolory

2048 zł

Grzejnik 
dekoracyjny 
Wickham 
kod 511667
wym. 180 x 48 cm 
moc 979 W 
biały  
podłączenie boczne dolne
dostępne także inne 
wymiary i kolory

598 zł

Grzejnik 
dekoracyjny Edit

kod 522424
wym. 160 x 43 cm  

moc 918 W
silver  

podłączenie centralne  
8 lat gwarancji  

dostępne także inne 
kolory, asymetryczne 

szczebelki

848 zł

Grzejnik 
dekoracyjny Nodi

kod 521983
wym. 160 x 39 cm

moc 737 W 
antracyt  

podłączenie centralne  
8 lat gwarancji

dostępne także inne 
wymiary i kolory

598 zł

Grzejnik  
dekoracyjny Oval

kod 522002
wym. 170 x 41 cm

moc 776 W  
antracyt  

podłączenie centralne 
6 lat gwarancji 

dostępne także inne kolory 
oraz grzejnik podwójny  

z większą mocą

798 zł

 

Zestaw  
termostatyczny kątowy 
Consul
kod 502368
dostępny także: prosty, kod 502369

39,98 zł

Grzejnik 
dekoracyjny 

Afro New X
kod 522292

wym. 180 x 40 cm
moc 1570 W

biały  
podłączenie centralne 

8 lat gwarancji  
dostępne także inne 

kolory

1448 zł

Grzejnik 
dekoracyjny 

Kensal
kod 521601

wym. 180 x 50 cm
moc 1523 W

biały  
podłączenie boczne dolne  

10 lat gwarancji
dostępne także inne 

kolory

948 zł

Grzejnik 
dekoracyjny 

Wilsona 2
kod 521617

wym. 180 x 54 cm
moc 1568 W

antracyt  
podłączenie boczne dolne  

10 lat gwarancji dostępne 
także inne wymiary  

i kolory

1198 zł

Zestaw termostatyczny  
osiowy
kod 504763
lewy, biały
dostępne także: prawy, kod 504761
grafitowy

218 zł

Zestaw termostatyczny 
zespolony
kod 509319
lewy, biały
dostępne także: prawy, kod 509318 
grafitowy

388 zł

Zestaw termostatyczny 
prosty Opticomfort
kod 512691
dostępny także: kątowy, kod 512692

69,98 zł

Zestaw  
termostatyczny kątowy
kod 502387
biały
dostępny także: prosty, kod 502389, chrom

64,98 zł

Zestaw grzejnikowy  
prosty, 3 elementy
kod 522041
dostępny także: kątowy, kod 522042

118 zł

Zestaw termostatyczny 
osiowy z głowicą
kod 521585
lewy, biały
dostępny także: chrom, kod 521584

148 zł

Zestaw dolny zespolony 
Duoplex
kod 521587
biały
dostępny także: chrom, kod 521586

198 zł

Grzejnik 
dekoracyjny 

Wilsona
kod 521620

wym. 180 x 38 cm
moc 746 W 

biały  
podłączenie boczne dolne  

10 lat gwarancji  
dostępne także inne 

wymiary i kolory

648 zł

nowość

nowość

nowość

Grzejnik dekoracyjny Wilsona  
kod 521605

wym. 100 x 62 cm, moc 605 W,
antracyt, podłączenie dolne, 10 lat gwarancji,

dostępne także inne wymiary i kolory

598 zł

nowość
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https://www.castorama.pl/grzejnik-dekoracyjny-blyss-taunton-180-x-48-cm-bialy-id-1063727.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-dekoracyjny-goodhome-wilsona-100-x-62-cm-antracyt-id-1112953.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-dekoracyjny-terma-nodi-160-x-39-cm-abtracyt-id-1120801.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-lazienkowy-luxrad-oval-dekoracyjny-170-x-41-cm-antracyt-id-1120992.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-dekoracyjny-goodhome-kensal-180-x-50-cm-bialy-id-1112939.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-dekoracyjny-instal-projekt-afro-new-x-180-x-40-cm-bialy-id-1126178.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-dekoracyjny-goodhome-wilsona-2-180-x-54-cm-antracyt-id-1112947.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-dekoracyjny-goodhome-wilsona-180-x-38-cm-bialy-id-1112941.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-dekoracyjny-terma-edit-160-x-43-srebrny-id-1125741.html
https://www.castorama.pl/grzejnik-dekoracyjny-instal-projekt-mab-x-c31-180-x-67-cm-czarny-id-1126183.html
https://www.castorama.pl/result/?q=502368+502387+512691+522041+521585+521587+504763+509319


Równomiernie oddaje 
ciepło całą powierzchnią 
podłogi, zapewnia 
optymalną wilgotność 
powietrza i ogranicza 
unoszenie się kurzu 
w pomieszczeniu. Zobacz 
w naszym instruktażu  
on-line, jak samodzielnie 
zainstalować ogrzewanie 
podłogowe.

Jak zainstalować  
ogrzewanie 
podłogowe?

Termostat LCD
kod 521068 
do wszystkich systemów ogrzewania 
podłogowego Blyss, zabezpieczenie  
przed dziećmi, tryb wakacyjny,  
2 fabrycznie zainstalowane programy, 
tygodniowy regulator czasowy,  
czujnik otwartych okien

138 zł

Mata grzejna  
pod płytki 1 m²
kod 521058
moc 150 W
ciągły i jednolity dopływ ciepła
możliwość sterowania termostatem
łatwy montaż

128 zł

dostępne także: 

kod 521059, 2 m², moc 300 W, 218 zł 
kod 521060, 3 m², moc 450 W, 298 zł 
kod 521061, 4 m², moc 600 W, 368 zł 
kod 521062, 5 m², moc 750 W, 438 zł 
kod 521063, 10 m², moc 1500 W, 798 zł

 
Akcesoria do 
montażu mat 
grzejnych
kod 522252

29,98 zł

Termostat dotykowy 
kod 521069

do wszystkich systemów ogrzewania 

podłogowego Blyss, zabezpieczenie przed 

dziećmi, tryb wakacyjny, 2 fabrycznie 

zainstalowane programy, tygodniowy 

regulator czasowy, czujnik otwartych okien

248 zł

Mata grzejna pod  
podłogę drewnianą 2 m² 

kod 521064
moc 170 W
dostępne także:
kod 521065, 5 m², moc 750 W, 548 zł
kod 521066, 10 m², moc 1500 W, 548 zł
kod 521067, 5 m², moc 2250 W, 1098 zł

248 zł

Mata grzejna pod płytki 1 m²
kod 521036
moc 170 W
dostępne także:  
kod 521037, 2 m², moc 340 W, 268 zł
kod 521038, 3 m², moc 510 W, 358 zł 
kod 521039, 4 m², moc 680 W, 398 zł
kod 521041, 10 m², moc 1700 W, 898 zł

168 zł

Mata izolacyjna pod 
ogrzewanie podłogowe
kod 521118
wym. 120 x 60 cm

59,98 zł

 
Termostat 
dotykowy TVT 30
kod 522726 
programowalny, ekran 
dotykowy, czujnik 
temperatury powietrza oraz 
podłogowy, blokada ekranu, 
program wakacyjny

228 zł 

 
Termostat dotykowy 
TVT 31 WI-FI 
kod 522727
podświetlany dotykowy  
ekran LCD, blokada ekranu, 
sterowanie aplikacją poprzez 
wi-fi, program wakacyjny 

268 zł
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https://www.castorama.pl/termostat-lcd-progr-blyss-id-1102584.html
https://www.castorama.pl/result/?q=522726
https://www.castorama.pl/result/?q=521058+521059+521060+521061+521062+521063
https://www.castorama.pl/result/?q=522252+521118+521036+521037+521038+521039+521041+521064+521065+521066+521067
https://www.castorama.pl/result/?q=521069+522727


Wymuszony przepływ powietrza

zapobiega nadmiernej wilgoci i powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów

wentylacja punktowa (zależnie od modelu) może 
działać na włącznik, timer, czujnik wilgotności lub 
czujnik ruchu

Stały przepływ powietrza

zapobiega nadmiernej wilgoci i powstawaniu 
nieprzyjemnych zapachów

wentylacja działa w trybie ciągłym 
z możliwością ustawienia prędkości działania

Punktowa wentylacja mechaniczna

Doskonale sprawdza się w miejscach, w których 
montaż sterowanej wentylacji mechanicznej jest 
niemożliwy. System wymusza wymianę powietrza 
w danym pomieszczeniu dzięki wlotom wentylacyjnym 
działającym lokalnie. Wloty wentylacyjne są 
instalowane na ścianach lub suficie, a powietrze jest 
usuwane bezpośrednio na zewnątrz.

Kratka 
metalowa 

żaluzja
kod 831848

wym. 14 x 14 cm
grafit

dostępne inne wymiary

29,98 zł

Kratka metalowa 
żaluzja 
kod 831841

wym. 14 x 21 cm
biała

dostępne inne wymiary 

34,98 zł

Kratka 
metalowa

kod 831855
wym. 17 x 17 cm

inox
dostępne inne wymiary

29,98 zł

Kratka  
metalowa 

kod 831859
wym. 17 x 23 cm

grafit
dostępne inne wymiary

33,98 zł

Kratka metalowa
kod 831854

wym. 24 x 24 cm
biała

dostępne inne wymiary

36,98 zł

Odprowadza nadmiar wilgoci, poprawia jakość 
powietrza i utrzymuje odpowiednią temperaturę. 
Dobrze ją zaplanuj, aby zapobiec powstawaniu 
pleśni, zniszczeniu ścianek działowych, gipsu, 
farby, mebli czy instalacji elektrycznej.

Jak zaplanować  
instalację 
wentylacyjną?

Ramka do panelu 
Awenta
kod 824761
biała
dostępna także:  
szara, kod 824762, 6,98 zł 

 6,98 zł

dostępne także:
Panel Escudo, kod 824754, satyna, 13,98 zł
Panel Escudo, kod 824752, inox, 19,98 zł
Panel Trax, kod 824760, inox, 22,78 zł
Panel Escudo, kod 824753, srebrny, 13,98 zł
Panel Escudo, kod 824755, złoty, 13,98 zł
Panel Trax Glass, kod 824758, czarny, 32,98 zł
Panel Trax Glass, kod 824759, czerwony, 32,98 zł
Panel Escudo, kod 831864, beż 19,98 zł
Panel Trax Glass, kod 824757, biały mat, 32,98 zł
Panel Escudo, kod 831861, szary mat, 32,98 zł
Panel Escudo, kod 831863, do malowania, 13,98 zł
Panel Inside, kod 824756, 13,98 zł

Panel Awenta Escudo
kod 824751
biały

7,48 zł

dostępne także:
Korpus wentylatora Awenta Silent,  
kod 828454, timer, 74,98 zł
Korpus wentylatora Awenta Silent,  
kod 828455, czujnik wilgotności, 89,98 zł

Korpus  
wentylatora Awenta Silent
kod 824748
moc 4,4 W, wlot 100 mm,
wydajność 95 m3/h, wersja cichsza – 
poziomgłośności do 26 dB (A)

47,98 zł
dostępne także:  
Korpus wentylatora Awenta Turbo,  
kod 824750, timer, 59,98 zł
Korpus wentylatora Awenta Turbo,  
kod 828456, czujnik wilgotności, 89,98 zł

Korpus  
wentylatora Awenta Turbo
kod 824749
moc 14 W, wlot 100 mm,
wersja szybsza – wydajność wymiany 
powietrza zwiększona do 125 m3/h

44,98 zł

Rekuperator  
kompaktowy HRV100P
kod 829955
centralna wentylacja z odzyskiem 
ciepła dwa biegi pracy z trybem 
nawiewu i wywiewu energooszczędny 
dostępny także: kod 829956, 668 zł 

598 zł

złoty

biały

DOSTĘPNE KOLORY PANELI AWENTA

Rozbudowana gama 
kolorystyczna paneli  
sprawia, że wentylacja 
może stać się elementem 
dekoracyjnym, dopasowanym 
do stylu Twojej łazienki. 

srebrny

beż

do 
malowania

inox

czerwony

szary
mat

satyna

czarny

biały 
mat

ramka panel kratka 
wentylacyjnakorpus panel wentylator

S
po

só
b 
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ku

pu
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https://www.castorama.pl/result/?q=831848+831855+831859+831841+831854
https://www.castorama.pl/result/?q=824748+828454+828455
https://www.castorama.pl/result/?q=824749+824750+828456
https://www.castorama.pl/result/?q=829955+829956
https://www.castorama.pl/result/?q=824761+824762
https://www.castorama.pl/result/?q=824751+824754+824752+824760+824753+824755+824758+824759+831864+824757+831861+831863+824756


Usługa projektowania dostępna w wybranych sklepach.  
Sprawdź dostępność usługi w Twojej okolicy na:   
castorama.pl/sklepy

Jak bezpłatnie  
skorzystać  
z usługi projektowania? 

1    udaj się do punktu projektowania na terenie  
sklepu w celu omówienia ogólnych warunków 
przygotowania projektu

2  zamów projekt i wpłać zadatek w wysokości 200 zł

3   zrealizuj swój projekt w sklepie Castorama, robiąc 
zakupy za minimum 1500 zł, i odbierz wpłacony 
wcześniej zadatek

Aby otrzymać zwrot 
zadatku, należy dokonać 
zakupu w tym samym 
sklepie, w którym został 
zamówiony projekt.
Regulamin usługi 
projektowania dostępny 
jest w sklepach i na 
stronie castorama.pl.

Od pomysłu 
do projektu

Wszystko
na raty 

RRSO

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 4.02.2020 r.  
Decyzja o warunkach i przyznaniu kredytu, z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta, zostanie podjęta przez Bank.

Kupuj wygodnie wszystko do swojego domu!

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

Szczegóły w sklepach i na castorama.pl.
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Katalog 
dostępny  
on-line

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 do 31.12.2020 r., 
do wyczerpania zapasów lub wycofania produktu ze sprzedaży.

Kolumna 
prysznicowa 
Weddell
kod 521627

• bateria termostatyczna

• gumowe dysze ułatwiające 
czyszczenie 

• duża deszczownica zapewniająca 
szeroki strumień wody 

• technologia oszczędzająca wodę

• 5 lat gwarancji

498 zł

https://www.castorama.pl/kol-prysznicowa-weddell-czarna-id-1113005.html



