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Prezenty i cenowe hity na 26 urodziny Leroy Merlin
26 października - 15 listopada

Od 26 października w sklepach Leroy Merlin na wszystkich klientów czeka
wyjątkowa oferta urodzinowa, a w niej m.in. produkty do urządzania wnętrz
w promocyjnych cenach, karty podarunkowe o wartości 150 zł i akcja
specjalna, która zostanie ujawniona w drugim tygodniu świętowania urodzin.

Urodziny są znakomitą okazją do odwiedzenia sklepów Leroy Merlin i zmiany
wnętrza swojego domu lub mieszkania niewielkim kosztem. Klienci w prezencie
otrzymają kartę podarunkową o wartości 150 zł za każde wydane 1000 zł. Kartę
będzie można wykorzystać podczas kolejnych  zakupów w Leroy Merlin. Oferta trwa
do 5 listopada, a w następnych dniach odsłonięta zostanie kolejna, korzystna
cenowo, akcja promocyjna. Urodzinowe promocje i oferty potrwają do 15 listopada
2022 r.



W urodzinowym programie m.in.:

● Prezenty dla klientów w postaci kart podarunkowych o wartości 150 zł za
każde wydane 1000 zł

● Druga promocyjna akcja specjalna, która rusza od 7 listopada
● Produkty do budowy i remontu m.in. glazura łazienkowa, wielkoformatowe

gresy, panele podłogowe w promocyjnych cenach
● Kolekcja produktów przydatnych w sezonie jesienno-zimowym m.in. lamele

ścienne i panele tapicerowane oraz nastrojowe oświetlenie
● Oferta specjalna roślin oczyszczających powietrze

Jesienią, kiedy szczególną uwagę zwracamy na wnętrza naszych domów
i mieszkań, warto pomyśleć o odświeżeniu pomieszczeń, w których spędzamy
najwięcej czasu. Metamorfoza salonu czy sypialni będzie łatwiejsza z panelami
akustycznymi - lamelami lub panelami tapicerowanymi. To rozwiązania, które łączą
nowoczesny design z poprawą akustyki i stanowią dodatkową izolację cieplną.
W urodzinowej ofercie Leroy Merlin znajdują się panele wykonane z filcu, pianki
flokowanej czy wełny drzewnej. Każdy znajdzie coś dla siebie, w dodatku
w korzystnej cenie. Odświeżenie ścian mogą dopełnić skrzydła drzwiowe z serii
Etna, które w ramach urodzinowej akcji objęte są 25% rabatem.

1. Panel tapicerowany 60x30 cm, dostępne różne kolory, 36, 99 zł/szt. 2. Panel
tapicerowany 90x15 cm, dostępne różne kolory, 39, 99 zł/szt. 3. Panel ścienny MDF, 60x30
cm,  kolor: orzech, 45,99 zł/szt. 4. Panel ścienny MDF, 40x40 cm, jodełka frezowana, 59,99
zł/szt.

W sklepach Leroy Merlin znajduje się także jesienna kolekcja oświetlenia
w obniżonych cenach. Warto zwrócić na nią uwagę. Lampy z nowej kolekcji



podkreślą każdą stylizację, wprowadzą nowoczesną, świeżą atmosferę i co równie
ważne, są energooszczędne i pasują do różnych pomieszczeń i aranżacji:
klasycznych, minimalistycznych, w stylu glamour, naturalnym czy industrialnym.

1. Lampa wisząca Harley, różne kolory, 119 zł/szt. 2. Lampa wisząca Tercio, różne kolory,
349 zł/szt. 3. Lampa podłogowa Kanel, czarna z drewnem, 539 zł/szt. 4. Kinkiet Kanel,
czarny z drewnem, 139 zł/szt.

Urodziny Leroy Merlin trwają od 26 października do 15 listopada 2022 r.
Link do spotu: https://www.youtube.com/watch?v=VO8grgPBEbo

Szczegółowe informacje na www.leroymerlin.pl oraz w sklepach.
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O Leroy Merlin

Obecnie w Polsce znajduje się 76 sklepów wielkopowierzchniowych w 51 miastach. Leroy Merlin
współpracuje z ok. 600 polskimi producentami. Są wśród nich zarówno znane, wiodące polskie marki
jak i niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa dostarczające specjalistyczne produkty. Leroy Merlin
wspiera swoich klientów na każdym etapie prac związanych z budową, remontem czy odświeżaniem
domu; od inspiracji, przez doradztwo i projektowanie po specjalistyczne usługi. Oferuje produkty
budowlane, wykończeniowe, dekoracyjne, do wyposażenia domu i ogrodu.


