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INFORMACJA PRASOWA 

Warszawa, 12 grudnia 2022 

 

Kolekcja Leroy Merlin zima 2022 

Najpiękniejsze prezenty dla domu i rodziny 
 

Wkrótce Święta. Czekamy na nie przez cały rok i starannie się do nich 

przygotowujemy. Przywodzą na myśl chwile pełne radości w gronie rodziny  

i przyjaciół, pięknie nakryty stół, zapach i smak świątecznych potraw, dom 

rozświetlony lampkami i świecami.   

 

Choinka już zawitała do naszego domu. Najwyższy czas pomyśleć  

o prezentach. Lubimy obdarowywać swoich bliskich upominkami.  Leroy 

Merlin proponuje swoją kolekcję prezentów dla domu, ogrodu i rodziny – ładne 

i użyteczne przedmioty, które przydadzą się na co dzień i od święta. Warto 

skorzystać z tych propozycji i wywołać uśmiech na twarzach dzieci  

i dorosłych.  

 

Prezenty dla domu 

Użyteczne i ładne. Poprawią komfort życia jak np. oczyszczacz powietrza lub 

sprawią radość jak praktyczne i ładne pojemniki na łazienkowe drobiazgi.   

 

 
 
1.Pojemniki łazienkowe bambus 26,90 zł/szt. 2. Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA na 45 m

2
 749 

zł. 3. Lustro dekoracyjne Sun śr. 55 cm. 69,90 zł. 4. Nawilżacz do olejków eterycznych ceramika 139 

zł. 5. Pojemnik kuchenny Cofee 26,99 zł. 6. Chlebak z pokrywką 73,99 zł. 7. Podkładka na stół 

pleciona śr 40 cm. 17,88 zł. 8.Oczyszczacz powietrza z filtrem HEPA na 35 m
2 

999 zł. 9. Oczyszczacz 

powietrza z filtrem HEPA na 27 m
2 
539 zł. 10. Lampka stołowa Davos metal. 569 zł.  
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Prezenty na poprawę nastroju 

Gdy za oknem ciemno i zimno z przyjemnością otulamy się ciepłym pledem, 

popijamy aromatyczną herbatę i patrzymy na migoczące światło świec.   

 

 
 

1.Dyfuzor zapachowy ze świecą różne wzory. 44,99 zł/szt. 2. Lampion na tealighty metal 49,99 zł. 3. 

Dyfuzor zapachowy 29,99 zł. 4. Świeca pieńkowa różne kolory. 20,99 zł. 5. Świeca zapachowa w 

szkle różne zapachy. 54,77 zł/szt. 6. Świeca zapachowa w szkle, różne zapachy. 24,99 zł/szt.  

 

Ogród – moje hobby 

Idealny prezent dla ogrodnika i ogrodniczki to oczywiście akcesoria i narzędzia do 

uprawy i pielęgnacji roślin.  

 

 
 
1.Osłonki na doniczki różne wzory. Od 39 zł/szt. 2. Zestaw narzędzi ręcznych 108 szt. 315 zł/opak. 3. 

Siekiera rozłupująca i piła. 299 zł/szt. 4. Piła łańcuchowa akumulatorowa 547 zł. 5. Myjka ciśnieniowa 

599 zł/szt. 6. Piła łańcuchowa akumulatorowa 797 zł/szt. 7. Osłonka na doniczkę trzcina morska śr. 

30 cm. 249 zł. 8. Osłonka na doniczkę juta śr. 21 cm. 15,88 zł. 9. Kasztanowiec australijski W60 cm. 

89,90 zł.  

 

Prezenty dla dziecka 

Wybieranie prezentów dla dzieci to wielka przyjemność i radość. Malucha  

z pewnością ucieszy poduszka w kształcie królika, a starsze dziecko będzie 

zachwycone tipi do samodzielnego złożenia.   
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Lampka nocna LED Luli z latarką USB. 49,99 zł. 2. Dekoracja świetlna Gwiazda stojąca, różne kolory. 

79,99 zł. 3. Kocyk dla dzieci 130x170 cm. Różne wzory. 74,90 zł. 4. Poduszka Galeon 45x45 cm. 

49,99 zł. 5. Koc elektryczny Hestio 130x180 cm. 199 zł. 6. Choinka drewniana W 30 cm. 59,99 zł. 7. 

Namiot kartonowy Tipi 100x100x140 cm. 59 zł. 8. Poduszka dla dzieci Rabbit 25x35 cm. 39,99 zł.  

 

Więcej informacji i inspiracji na www.leroymerlin.pl;  

 

Dodatkowe informacje:  

PR_produkt@leroymerlin.pl 

 

www.media.leroymerlin.pl 

www.leroymerlin.pl 

 

Link do zdjęć: https://we.tl/t-pnfXKJLKUu 
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