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Warszawa, 9 luty 2023 r. 

WALENTYNKI  2023 

Prezenty dla niej i dla niego 

 

Święto Zakochanych to idealny moment na okazanie troski najbliższym. Przed 

wyborem walentynkowego prezentu warto zastanowić się co sprawi naszej 

drugiej połówce największą radość – romantyczny upominek czy raczej 

praktyczny gadżet. Z pomocą przychodzi oferta Leroy Merlin, w której znajdują 

się propozycje oryginalnych upominków dla niej i dla niego. 

W propozycjach dla niej przeważają upominki w czerwony kolorze oraz w kształcie lub 

z motywem serca, np. poduszka, która dobrze sprawdzi się jako dekoracja do salonu 

lub sypialni. Miękkie wypełnienie sprawia, że poduszka może być też świetną 

przytulanką. Jako upominek na Walentynki polecane są również kwiaty, np. storczyk 

w opakowaniu w kształcie serca. Wybierając storczyk na prezent zwróćmy uwagę na 

te, które oprócz pięknych, orientalnych kwiatów, mają nierozwinięte pąki kwiatowe – 

będą dłużej kwitnąć i cieszyć oko naszej sympatii. Alternatywą są świece, bio-

kominki i płatki zapachowe, które po zapaleniu roztaczają słodką, aromatyczną woń. 

Dzięki nim stworzymy romantyczny nastrój, w sam raz na kolację we dwoje albo 

relaksującą kąpiel w wannie. Z kolei oryginalnym prezentem-dekoracją będzie neon 

„love”, którym można ozdobić sypialnię lub pokój dzienny.  

 

 
 

1. Storczyk walentynkowy, wys. 55-75 cm, 44,99 zł 2. Świeca zapachowa w szkle Yankee Candle, 

wanilia z wiśnią, 66,99 zł 3. Poduszka walentynkowa, 35 x 35 cm, 29,99 zł 4. Kominek ceramiczny do 

płatków zapachowych, wys. 12 cm, 29,99 zł 5. Płatki zapachowe True scents o zapachu granatu, 6 

szt., 10,99 zł/opak. 6.  Neon love, led, 79,99 zł.  
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Znalezienie praktycznego i romantycznego prezentu dla mężczyzny to nie lada 

wyzwanie. Dobrym pomysłem jest obraz, który można zawiesić np. w domowym 

biurze. Wybierając grafikę dla chłopaka, warto postawić na stonowane kolory  

i minimalistyczne wzornictwo, np. obraz na kanwie z chemicznie rozpisanym wzorem 

oksytocyny. To humorystyczny gadżet, który rozczuli i rozbawi. Jako dekoracja pokoju 

dobrze sprawdzi się też niebieska poduszka z napisem love. Gadżeciarzy ucieszy 

lampka z klipsem, którą można zamontować niemal w każdym miejscu w mieszkaniu 

– na ramie łóżka, obok biurka czy w domowym warsztacie.  

Z kolei dla aktywnych, którzy są ciągle w ruchu, polecany jest termos  

z wyświetlaczem led pokazujący temperaturę napoju i butelka filtrująca wodę. 

Praktycznym upominkiem będzie też wiertarko-wkrętarka. Może nie jest to 

najbardziej romantyczny prezent ale z pewnością doceni go każdy majsterkowicz. 

 

 

1. Kanwa Chemia Love, 100 x 70 cm, 142 zł 2. Lampka z klipsem Salta, 44,99 zł 3. Plakat Para, 30 x 

40 cm, 14,90 zł i ramka na zdjęcie Milo, 40 x 50 cm, 29,99 zł 4. Kubek termiczny z wyświetlaczem led, 

420 ml, 47,99 zł 5. Poduszka Arrows, 45 x 45 cm, 35,49 zł 6. Butelka filtrująca Solid, 0,7 l, 49,99 zł 7. 

Wiertarko-wkrętarka udarowa, akumulatorowa, 18 V, 149 zł.   

 

Kolekcja produktów polecanych na Walentynki znajduje się w sklepach Leroy Merlin  
i na www.leroymerlin.pl.  
 
 
Link do zdjęć w wysokiej rozdzielczości: https://we.tl/t-dufikY8kKm 
 
Dodatkowe informacje:  
PR_produkt@leroymerlin.pl  
 
www.media.leroymerlin.pl  
www.leroymerlin.pl 
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