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INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 11 sierpnia 2022 

 

 

KOLEKCJA LEROY MERLIN 

Łazienka w stylu glamour 
 

Styl glamour, elegancki, szykowny i pełen blasku, ma wielu swoich wielbicieli. 

Wywodzi się z hollywoodzkich produkcji filmowych i wymaga dużych 

przestrzeni oraz starannej stylizacji. Odpowiednio zaaranżowane wnętrze będzie 

piękną, luksusową przestrzenią, która zachwyci naszych przyjaciół i znajomych oraz 

powodem do naszej dumy.  

Styl glamour nie jest zarezerwowany wyłącznie do wnętrz reprezentacyjnych.  

Z równym powodzeniem sprawdzi się w sypialni, holu czy pokoju kąpielowym. Jeżeli 

więc marzymy o eleganckiej, pełnej światła łazience, lubimy połączenie czerni i złota, 

graficzne motywy, szlachetne materiały to nic nie stoi na przeszkodzie. Złota mozaika 

na ścianach, gresy o wzorach charakterystycznych dla marmuru, lustra odbijające 

światło lamp, matowe i błyszczące powierzchnie, nasycone, ciemne barwy stworzą 

zachwycającą przestrzeń.   

 

 
 

Płytki ceramiczne do wykończenia ścian i podłóg są niezastąpionym elementem 

wyposażenia każdej łazienki, zwłaszcza w stylu glamour. Mają same zalety. 

Występują w niemal nieograniczonej kolorystyce, motywach dekoracyjnych, 

przeznaczeniu i zastosowaniu. Doskonale naśladują usłojenie drewna, szlachetne 

kamienie czy obrazy. Są wykonane z naturalnych surowców, a więc są przyjazne dla 
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środowiska. Na uwagę zasługują wielkoformatowe gresy i slaby, które pozwalają 

wykończyć dużą powierzchnię.  

 

 
1. Obraz MONSTERA GOLD 60x60 cm. 179 zł/szt. (kod: 84846711) 2. Glazura CHIC 

STONE niebieska 30,8x60,8 cm. 79,99 zl/m2 (kod: 90155030). 3. Mozaika MELBOURNE 

miedź 30x30 cm/szt. 69,99 zł/szt. (kod: 82743060) 4. Glazura MOLTO RUDE 25x75 cm. 

109 zł/m2. (kod: 83018393) 

  

Baterie łazienkowe i zastawy natryskowe to przedmioty, od których zależy nasz 

komfort. Powinny być funkcjonalne,  dostosowane do ceramiki łazienkowej , 

oszczędne i atrakcyjnie wyglądać. Wybierając baterię warto zwrócić uwagę na 

sposób montażu, materiał wykonania, rodzaj korka i typ perlatora. Warto też 

kupować baterie z tej samej serii, tj. utrzymane w tej samej stylistyce.   

 

 
1. Bateria prysznicowa złota W10,5 cm. 999 zł/szt. (kod: 45947601) 2. Bateria 

umywalkowa złota W17,4 cm. 1289 zł/szt. (kod: 45947566) 3. Bateria prysznicowa 

MAROCO W15 cm. 325 zł/szt. (kod: 82609102) 4. Bateria umywalkowa STONE różne 

kolory W48 cm. 499 zł/szt. 5. Bateria umywalkowa ALANIS czarny mat 15,5 cm. 249 

zł/szt. (kod: 83212554) 6. Bateria prysznicowa ALANIS czarny mat W 12,6 cm. 235 zł/szt. 

(kod: 83212557) 

 

Lampy grają główną rolę w kreowaniu nastroju w łazience. Styl glamour opiera się 

przecież na grze światła i cienia. Funkcjonale oświetlenie jak np. reflektorki przy 

umywalce i plafony lub lampy wiszące dające światło rozproszone to absolutne 

minimum.  Wybierając lampy pamiętajmy nie tylko o ich funkcji i wyglądzie. Do 

łazienki nadają się lampy o klasie szczelności IP44.   
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1. Kinkiet łazienkowy aluminium czarny IP44. 49,99 zł. (kod: 83051114) 2. Kinkiet 

łazienkowy LATINA IP44 E14. 149 zł/szt. 3. Plafon łazienkowy LATINA IP44 E14. 399 zł. 

(kod: 82175192) 4. Plafon NEMO moduł LED IP44. 99 zł. (kod: 83608944) 5. Plafon 

MAYA moduł LED IP44. 89 zł. (kod: 83608928)  

 

Detale. Urok stylu glamour tkwi w szczegółach. Klamki, uchwyty, ramy luster,  

wieszaki i inne drobne elementy wystroju powinny być podporządkowane tej samej 

stylistyce. Główną rolę grają kontrasty: mat i blask, światło i cień – nie zapominajmy 

zatem o takich elementach i dodatkach. To one stworzą unikalny klimat aranżacji. 

 

 
1. Seria akcesoriów łazienkowych GOLD. Od 18 zł/szt. 2. Umywalki ceramiczne 

nablatowe KETO O42 cm. 599 zł. REJA 39x39 cm. 619 zł. 3. Umywalki nablatowe 

ceramiczne DOKOS  różne kształty. Od 899 zł/szt.  4. Zestaw akcesoriów łazienkowych 

KSANTI czarny. Od 23 zł/szt.   

 

Kolekcja jest dostępna we wszystkich sklepach stacjonarnych Leroy Merlin 

oraz w sklepie internetowym. Więcej informacji na www.leroymerlin.pl;  

 

Dodatkowe informacje i zdjęcia wysokiej rozdzielczości: 

pr_produkt@leroymerlin.pl  

 

Link do zdjęć:  
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