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Kolekcja Trendy 2023
Jaki będzie ten rok w aranżacji wnętrz?

W 2023 roku stawiamy na naturalne wzornictwo i nowoczesne rozwiązania, które
poprawiają komfort życia i tworzą przytulny nastrój. Leroy Merlin w dedykowanej
kolekcji wytypowało cztery trendy, które wpisują się w ten kierunek. Przyjrzyjmy się im
bliżej.

„Obserwowanie i analiza trendów jest nieodłącznym elementem naszej pracy. W kolekcji
Trendy 2023 wychodzimy naprzeciw potrzebom pasjonatów domów, proponując produkty
atrakcyjne wizualnie, ale przede wszystkim dostarczając nastrój i atmosferę do codziennych
przestrzeni.” – mówi Magdalena Teliżyn, Menedżer ds. Trendów z Leroy Merlin Polska.
„W tym roku stawiamy na naturalne wzornictwo i nowoczesne rozwiązania. Będziemy chcieli
ocieplić swoje wnętrza poprzez słoneczną paletę barw, nie zapominając przy tym o rozwoju
technologii użytkowej, która na dobre zagości w naszych domach.” – dodaje.

Natura w domu

1. Mural egzotyczne liście, 400x280 cm, 599 zł 2. Palma Waszyngtonia robusta, W. 120-130 cm, 249 zł 3.Osłonka
Boho, 26x23 cm, 79,99 zł 4. Patera dekoracyjna Śr. 21 cm, 22,99 zł 5. Fotel Timea, 749 zł/2 szt 6. Lampa
Bordesley 209 zł/szt. 7. Bateria umywalkowa Stone, 549 zł 8. Haczyk łazienkowy 19,99 zł, 9. Umywalka
nablatowa Lara, 398 zł 10. Poduszka Aedan, 50x30 cm, 45,90 zł 11. Poduszka Furio, 45x45 cm, 55,99 zł 12.
Obraz, 4 elementy
w zestawie, 159 zł/opak

Dom jest naszą oazą. Na co dzień daje poczucie bezpieczeństwa i spokoju, dlatego w 2023
r. stawiamy na przytulne wnętrza, które zbliżają nas do natury. W trendzie są ciepłe odcienie
drewna, które w połączeniu z kamieniem i dodatkami z naturalnych surowców i materiałów,
takich jak ceramika, wiklina, bawełna i len tworzą nastrojowe wnętrze. Coraz częściej
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będziemy sięgać po duże okazy egzotycznych roślin: daktylowców, palm, cytrusów, juk
i szorstkowców, które są żywą dekoracją i równocześnie wprowadzają zdrowy mikroklimat.
Pekan – słoneczny kolor

1. Mural Summer, 400x280 cm, 599 zł 2. Emalia olejno-alkidowa, pekan, 0.25 l, 14,99 zł 3. Mural Verta, 400x280
cm, 599 zł 4. Lampa wisząca Lagri, W. 120 cm, 226 zł 5. Osłonka Śr. 24 cm, 29,99 zł 6. Zasłona Alenya, 140x280
cm, 135 zł/szt 7. Farba ceramiczna Magnat, miodowy amber, 2,5 l, 99,98 zł/szt 8. Poduszka Livia, 40x40 cm,
39,90 zł 9. Obraz Dzban, 30x40 cm, 44,90 zł/szt 10. Zlewozmywak granitowy z baterią, 53x40x20 cm, 1079 zł 11.
Świeca pieńkowa Rustic Shine, W. 19 cm, 25,99 zł 12. Tapeta winylowa Patchwork, 95,90 zł/szt

Ciepłe odcienie słonecznych kolorów wzrastają na popularności, przede wszystkim jako kolor
ścian i zasłon, świetnie sprawdzą się też na drobnych elementach dekoracyjnych. Pekan,
czyli kolor miodowej musztardy, doda wnętrzom witalności i sprawi, że będą bardziej
przytulne. Dobrze komponuje się z kolorami ziemi, czyli brązami, beżami i zieleniami oraz
dodatkami
w barwie klasycznego i rdzawego złota.

Ryfle – rytmiczne cięcia

1. Wazon szklany Dalila, W. 25 cm, 48,88 zł i W. 20 cm, 39,88 zł 2. Lamel na filcu akustyczny, 265x40x13 cm,
159 zł/szt 3. Osłonka ceramiczna, Śr. 15 cm, 22,99 zł 4. Osłonka ceramiczna Stripes, Śr. 14 cm, 24,90 zł 5.
Kinkiet Piega, W. 57 cm, 329 zł 6. Żarówka dekoracyjna, 125x164 cm, 59 zł 7. Osłonka szklana Ismena, 13x17
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cm, 21,99 zł 8. Dozownik mydła Belluno, W. 14 cm, 59 zł 9. Lampa wisząca Tokio, W. 128 cm, 199 zł i W.125 cm,
349 zł 10. Panel tapicerowany Jaśmin 96, 180x56x20 cm, 125 zł/szt. 11. Dozownik mydła i kubeczek Agropoli,
38,90 zł i 25 zł 12. Umywalka nablatowa Lum-10, 40x10x40 cm, 999 zł 13. Listwa reflektorowa Tokio, 189 zł/szt.

Modne w ostatnim czasie rytmiczne cięcia, tworzące symetryczny, przestrzenny wzór
sprawiają, że dotychczas płaskie i nudne powierzchnie nabierają głębi. Ryfle nie tylko
dynamizują i nadają ciekawego designu ale mają też zastosowanie użytkowe – lamele
świetnie sprawdzą się do wydzielenia stref w mieszkaniu. To uniwersalny wzór, który dobrze
komponuje się z każdym wnętrzem – od nowoczesnego, poprzez japandi i glamour po
rustykalne.
Smart Home – inteligentne wnętrze, sprytne rozwiązania

1. Mural Black Marble, 400x280 cm, 599 zł i Lampa sterowana z smartfona Klemens, W. 110 cm, 149
zł 2. Stacja pogodowa, 799,99 zł 3. Kamera bezpieczeństwa, 879 zł 4. Inteligentne gniazdo
elektryczne, 79 zł 5. Czujnik gazu ziemnego na WiFi, 139 zł 6. Kamera zewnętrzna Evziz, 499 zł 7.
Lampka biurkowa z funkcją ładowania smartfona, 299 zł 8. Nawilżacz i oczyszczacz powietrza, 315 zł
9. Nawilżacz do olejków eterycznych, 139 zł 10. Szyna z reflektorami Snow, 379 zł

Coraz bardziej zanika bariera między światem cyfrowym a fizycznym, dlatego w 2023 roku
będziemy wybierać sprytne rozwiązania, które mają poprawić nasz komfort życia w domu
oraz wpłynąć na nastrój. W wyborze urządzeń do domu i mieszkania będziemy kierować się
funkcjonalnością i designem, docenimy szczególnie te, które łączą kilka zastosowań.

Kolekcja Trendy 2023 dostępna jest we wszystkich sklepach Leroy Merlin i na
www.leroymerlin.pl

Zdjęcia kolekcji do pobrania znajdują się w katalogu TRENDY 2023.

Dodatkowe informacje:
PR_produkt@leroymerlin.pl

www.media.leroymerlin.pl
www.leroymerlin.pl
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