
MATERIAŁY PRASOWE MARZEC 2023

Kolekcja 
wiosna–lato 2023

Kolekcja dostępna w sklepach  
i na leroymerlin.pl od marca 2023. 

Kolorystyka, materiały, wzory inspirowane 
naturą nadal pozostaną wiodącym trendem 
w 2023 roku. Lubimy otaczać się przedmio-
tami wykonanymi z drewna, ceramiki, szkła, 
metalu, jednak lubimy także zmiany. 

Balkon i taras urządzimy równie starannie 
jak mieszkanie. To przecież dodatkowy let-
ni pokój, a jego wystrój powinien zaspokoić 
wszystkie nasze potrzeby – także te estetycz-
ne. Drewniane, obszerne meble ogrodowe, 
pasujące do nich dodatki dekoracyjne i rośliny 
zapraszają do relaksu na tarasie. Nowoczesne 
metalowe stoliki i fotele w stylu industrialnym 
w towarzystwie „zielonej ściany” stworzą na-
szą prywatną oazę na balkonie. Samodzielne 
uprawy, mini ogródki na balkonach, własne 
grządki przy domu, łąka kwietna pozwalają 
na bliski kontakt z przyrodą i będą niezastą-
pionym źródłem zdrowych ziół, warzyw i owo-
ców. Pamiętamy też o dzieciach – plac zabaw 
w ogrodzie to naprawdę świetny pomysł!

Klasyczne barwy ziemi z różnymi odcieniami 
beżu i brązu w roli głównej idealnie pasują do 
letnich ogrodów i wnętrz. Delikatne paste-
le w skandynawskim stylu odświeżą zeszło-
roczną aranżację, zwłaszcza gdy wybierzemy 
bladoróżowe, jasnoniebieskie, miętowe czy 
kremowe ryflowane doniczki.  

W najnowszej kolekcji Leroy Merlin na wio-
snę–lato 2023 znajdziemy rozwiązania i pro-
dukty minimalizujące wpływ człowieka na 
środowisko naturalne: wykonane z natural-
nych, odnawialnych surowców lub do powtór-
nego przetworzenia, umożliwiające oszczę-
dzanie wody i energii.  
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Meble ogrodowe 
Solis drewno. 
1399 zł/kompl.

Pojemniki szklane 
różne wzory.

Od 19,79 zł/szt.

Dekor Osaka 30x60 cm.
69,97 zł/szt.

Panel ścienny 
dekoracyjny.
38,99 zł/szt.

Krzesło Aurora 
drewno. 
1499 zł 

Gres szkliwiony 
różne wzory.
139 zł/m2

Osłonka doniczki Alano 
metal różne wielkości.

Od 49 zł

Osłonka doniczki 
Alano złota metal.
99 zł 

Lampa biurowa 
W15 E27 metal. 
329 zł

Dywan Gaja 
bawełna  
z recyklingu 
80x150 cm.
249 zł 

Dywan Kilim 
80x150 cm.

119 zł 

Koszyk na owoce 
metal 28x28 cm. 
34,99 zł 

Dekoracja 
ogrodowa 
Czapla metal. 
165 zł 

Dekor Carmen 
różne wzory 
60x60 cm. 
179 zł/szt.

Kwietnik 
Le Mans 
drewno. 
529 zł

Naturalne materiały
Staramy się minimalizować nasz wpływ na środowisko naturalne. Świadomie wybieramy 
przedmioty wykonane z naturalnych, odnawialnych surowców lub do powtórnego prze-
tworzenia, umożliwiające oszczędzanie wody i energii, zdrowe i długowieczne. Drewno, 
ceramika, szkło, bawełna, metal to nasi naturalni sprzymierzeńcy. Warto o tym pamiętać.

Obraz ceramika 
Bahira Leaves 
60x120 cm.
349 zł/szt.

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1XP751gBkwEo9a584N10slexXizjDZ88U
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Qj9Z9tAPYESNBdayGKRRdhfc1ydhtSV6
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1chG_W47mU3sM031SJDDKkKZkSXbgI-Az
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1T-brZojubu4wkM6IrQ-fqc_TSjyS-pSX
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1TE2mLs1iw25zhB3onT4Cj5Sl3SNrQq7j
https://drive.google.com/uc?export=download&id=10KvATDiBqzCttGB9LWwFp2ep7bxCahEY
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1_ShwrDPTMs5J7e7C8eCDbdHLJTNbc4zO
https://drive.google.com/uc?export=download&id=18qt8Z0Etv5VXH4O9ct9sogYQwxQUP4kL
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1u2YCKJ2vQQ1Q2TxZY77DghCIn0d9fI8q
https://drive.google.com/uc?export=download&id=15NZLMcaguUMQnmoeXlajNq4a4my7oJYt
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1DORfj0wbJr2R01c2vtHSHrh7voK2gClc
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1dcKlInfFjNAg8fDonaEtOExY0wof4xLY
https://drive.google.com/uc?export=download&id=13Yc9IGiqTzj6VFiMdrIydCBujQD6Zynx
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1J8uupTOqho2NkBJzWf7W4U3JP4A8fN0F
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1pQ2uEObtFlEiyHGyifJWN6P2P3vHUl80
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1CuLsvMtuBkoWrX7QQyYczy5aKekT5BeS
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Siedzisko 45x45 cm. 
różne kolory. 
89,99 zł/szt.

Poszewka na poduszkę 
Georgia 43x43 cm.
26,90 zł

Glazura Carina 
30x60 cm. 

79,99 zł/m2

Gres szkliwiony 
Ornamento 2 31x61 cm. 
79,99 zł/m2

Tapeta panoramiczna 
Marble 159x280 cm.

199 zł/szt

Tapeta 
panoramiczna 

Vertical Marble 
159x280 cm. 

199 zł/szt.

Siedzisko różne 
kolory 60x60 cm. 
149 zł/szt 

Obraz Punto 
ceramika 30x60 cm. 
149 zl/szt.

Dekoracja ogrodowa 
Kaczka ceramika.
109 zł

Stolik ogrodowy Soho 
drewno/ceramika 

103x70x40 cm. 
599 zł

Stolik ogrodowy  
Soho drewno/ceramika 
103x70x40 cm. 
599 zł

Poduszka Mety 
45x45 cm.

31,90 zł

Osłonka doniczki 
różne kolory 
ceramika.
34,90 zł

Osłonka doniczki 
ceramika. 
28,90 zł

Osłonka doniczki 
ceramika. 
47,90 zł

Pastele
Delikatne pastele w nowej odsłonie: geometryczne, proste motywy dekoracyjne, nie-
oczywiste faktury, nietypowe detale w delikatnych odcieniach różu, błękitu, mięty mają 
szansę stać się przebojem sezonu. Odświeżą każdą aranżację nadając jej nowoczesny, 
trochę przewrotny charakter. Zapomnijmy o grzecznych wzorkach i słodkich, sielskich 
kwiatuszkach. Wybierzmy ryflowane doniczki w pudrowym różu lub błękicie, dodajmy 
do nich proste nowoczesne meble ogrodowe. Efekt murowany.

MATERIAŁY PRASOWE

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1di9uCO-cz3TlcGDH5nrnwHkeDRUTDVfu
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1MMesRKTdPhAEfacVDTmG_9TD4bprd9cV
https://drive.google.com/uc?export=download&id=13a_ofTUo9FMobJdnbN8fOHgKrzMgpy0g
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1AwfqTLSSCMM-tFmQf2nWmKiwwUPNYIxZ
https://drive.google.com/uc?export=download&id=19zJWsX3xpU_T5bXmW-2MUnMlV2w1xsfL
https://drive.google.com/uc?export=download&id=18Rmh-t7ul4DcwT18TSTCmjUKhud1rFF2
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Lv5lG6FY4y2vgy4mxbDOAuHnj3-Xj7Go
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1_ucNHfGBOtWT2jGs7GihrrxtsWFK5Cav
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1SZv7Crqp0VgRjoCOBSpyQ-ZYsVT8hfju
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1wwPj9ZGOlmiulTrma9c190JjLLjMLPx-
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1oExmbzmROqVZ7KKvsBBe9gCvS566JB67
https://drive.google.com/uc?export=download&id=16_XbaGl4v1NtNY-eDnndB_egx21-JHuU
https://drive.google.com/uc?export=download&id=15CC7IE72B4V50kwYL0-2Usfl4D8on-yr
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1aSd3YTLRYCfBRF7sFCjud_49fFWoSMF3
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1dm5Ul6KBOE5nXSUVvSvSjJob0J48py4y
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1tGdBaEk2Bkz7qwdNjTVUgasgKSdZAnE-
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Stolik ogrodowy Duo 
55x120 cm stal.
599 zł 

Dywan okrągły, 
bawełna z recyklingu. 
80x80 cm. 
139 zł 

Stołek barowy 
Soho stal/

bambus. 
 299 zł

Krzesło 
ogrodowe Dora 
aluminium.
499 zł

Stół ogrodowy 
Bermeo 
aluminium/drewno 
75x130 cm.
1999 zł

Osłonka 
doniczki 
ceramika.
47,90 zł

Poszewki 
na poduszki 
różne wzory. 
Od 7,99 zł

Stołek barowy 
Bermeo 

aluminium/
drewno. 

599 złFotel ogrodowy 
Holand stal. 
3699 zł

Dywan Kubismo 
133x180 cm. 

299 zł

Osłonka doniczki 
Twarz cement.
28,99 zł

Krzesło ogrodowe 
Acapulco różne 
kolory. 
249 zł/szt.

Ogród 
wertykalny 
Cascade Wall 
12 szt.
139 zł

Lampa ogrodowa 
wisząca Meadow 
IP44 E27.
169 zł 

Girlanda solarna Kulki 
IP44 30 szt.
49.99 zł 

Donica Flow mrozoodporna 
różne kolory. 
89,99 zł/szt. 

Oaza na balkonie
Balkon i taras urządzamy równie starannie jak mieszkanie. To przecież nasz dodatko-
wy letni pokój, a jego wystrój powinien zaspokoić wszystkie nasze potrzeby – także te 
estetyczne. Nowoczesne metalowe stoliki i fotele w stylu industrialnym w towarzystwie 
„zielonej ściany” stworzą prywatną oazę nawet na niewielkim miejskim balkonie.

MATERIAŁY PRASOWE

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1l4tWTFmlPdkdRDQgONPcnTZrvbOn4Q5u
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1RgDvrcg2B_x2F6EnvEtOtqNeACiy1ZQf
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1HP4ezJ21hLAkl5O5o3sTrYYS09g7_nCQ
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1TT5waXKr5X1wHL2bdEmhUC9l_23uc8yb
https://cobaltblue.com.pl/pliki/89125232_a.jpg
https://cobaltblue.com.pl/pliki/89125232_a.jpg
https://drive.google.com/uc?export=download&id=16Al5IZluoWfM-fAc1Vx2aoAqe7bha_js
https://drive.google.com/uc?export=download&id=13Kom3xEcGuP0kGl5OqB1ObIIDRDZRDh8
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1o-fha-pIcjyK5wIVPNrXC_7G65vmAlDj
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1FYITOMwdpB8mEn9LpD6VP2utB18An0rL
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1cw9Gwro6pzZqzhcHGj_FoaMupE8ojGPm
https://drive.google.com/uc?export=download&id=16BdToulswY9xnvG_LCwvEgJmynLFCjjI
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1YKuAgAURaJjHOXemU_jiLt1dmDBUbwDZ
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1atWAHjlwiJKuqveuWPQu_77NqlEAvvls
https://drive.google.com/uc?export=download&id=19q2q9XmE69cqrh0YhjZZ3cTI8PEidm05
https://drive.google.com/uc?export=download&id=10bD0zf00ZhRPUdJ3EGbdxB49SPDly-H-
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1wHxrvetiOZrjupWgzpwCa_hZtr1c9pDz
https://drive.google.com/uc?export=download&id=14uSnL8VHBD-5_R6uvd-Q2aeromPc_KqB
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1IIZc4dBMsXX_M9Dau2z1ZbtO0F9rgYhE
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Meble ogrodowe 
Solaris drewno.
3999 zł/kompl.

Girlanda solarna 
Flowers 50 szt. IP44.
39,88 zł 

Girlanda solarna 
Party IP44 30 szt. 
44.00 zł 

Meble ogrodowe Solis. 
Stół 899 zł 
Krzesło, 2 szt. 299 zł/kompl. 

Donica Mika 
różne kolory. 
62,99 zł

Donica Lilia 
różne kolory.
109 zł

Fotel wiszący 
Bamboo.

 1199 zł

Huśtawka 
ogrodowa 
Bamboo.
1399 zł

Parasol ogrodowy 
Kazuar 350x350 cm.

1299 zł

Grill gazowy 
3 pal. 13,5 kW. 
2699 zł 

Sofa Maya 
2-osobowa. 

 9999 zł

Fotel ogrodowy 
Moon stal.
459 zł

Relaks
Drewniane, obszerne meble ogrodowe, pasujące do nich dodat-
ki dekoracyjne i rośliny zapraszają do relaksu na tarasie i w ogro-
dzie. W długie wiosenne i letnie dni możemy rozkoszować się 
słońcem, obserwować przyrodę wokół nas, podglądać ptaki, 
przyjmować przyjaciół. Katalog przyjemności, które czekają nas 
w ogrodzie jest bardzo długi. Oby lato trwało jak najdłużej.

Stół ogrodowy San 
Diego ø 140 cm. 
aluminium/drewno. 
1799 zł

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1JKaQlTUbzGNvrTMcEbWYigoSCrCjqJ1w
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1SF6SBIKhNYG50bsSbwk_9FoTdHT8kubM
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1V1DcS39JYqZpw_jDIzrHdKUQqrMe5ALr
https://drive.google.com/uc?export=download&id=10Ih2d37xtXNA5RX3jgdB4EvKE4RYL0CI
https://drive.google.com/uc?export=download&id=155oyFZdgDIR9ILVZgfaXYXHTgFInVgk-
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ni9Lmm4ClFIrpSTL1T7zLRXYxsYhP1ZC
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1NJSF5rCH_-lVYDHMvmkcr14nmXQ8DObG
https://cobaltblue.com.pl/pliki/89125232_a.jpg
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1SbCwyIFHRd6zx346m2ASKYpJqhzmchlB
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Hdk-RXqZdhzXC_hxyBTugTAgMFOchNOb
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1at9Iqfr25ZIr9Lbx7zshBOouJxOg_hNb
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1DBMTFtNOllcDtHVaxZ9NCtS5R-8i8TmR
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1T0rhKTLmE2bo591vREs0XBdHKfatFb_H
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Dziecko w ogrodzie
Lato w ogrodzie? To bardzo dobry pomysł. Dzieci z pewnością docenią plac zabaw 
we własnym ogródku czy na działce. Już samo planowanie i urządzanie placu zabaw 
będzie atrakcją i znakomitym zajęciem dla całej rodziny. Pamiętajmy tylko, aby dosto-
sować wyposażenie do potrzeb, zainteresowań i wieku naszych dzieci i zaangażujmy 
je do realizacji projektu.

Bujak Kucyk. 
1100 zł

Stolik do zabawy. 
94,99 zł

Bar plażowy. 
159 zł/kompl.

Tor przeszkód  
dla dzieci. 
579 zł/kompl.

Domek 
ogrodowy. 
1597 zł/kompl.

Wózek ogrodowy 
do piaskownicy. 
58,90 zł/kompl. 

Kuchnia 
ogrodowa. 
385 zł/kompl.

Stół ogrodnika 
dla dzieci. 
94,99 zł

Domek dmuchany. 
1399 zł/kompl.

Traktor z przyczepą 
Farmer. 
499 zł

Domek ogrodowy dla dzieci Sarah. 
2299 zł

Domek ogrodowy 
Lodziarnia.
789 zł//kompl.

Huśtawka ogrodowa 
Mewa.
1429 zł

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1cUSxKEWPxd5mnXOGceKtPwkUpj7o__37
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Bow1PKE3AktExkSyEAjLqXVT6d73eetM
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1g9SjKXDF7whDsso-KMZ4TpBrh8vISt9G
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1X1rNYDs_bY1ju4Z3NI_BtLnUsvTTHjnz
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ktHvJ0s5wFby1OAxNLnax2NJiar-GpKU
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1CIf6I1duP4tPebdElebcgdJop8bwIKTU
https://drive.google.com/uc?export=download&id=116FEMmfVX_jG6ETnnRWrHqpTKdlGUbZB
https://drive.google.com/uc?export=download&id=10Grq9fV6oUDSsz1oFtQVrEKwj6nJKOYW
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1bZyrsAVEJ6mBIfMGqIRn3-kpZ7ITvzgH
https://drive.google.com/uc?export=download&id=15_Mc-U9fqQ4PlfLiXLkv3WgJhYHiX8iU
https://drive.google.com/uc?export=download&id=16PZyS-Q2_Nhm39YU6X4YYKZen4onsMg0
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1XD_q2suh5TpawiIJXVkH07kCE9vnhOLf
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1I-NbxcxBBOoCuk_wQT76ltCAfn9rsIYd


13  |  Kolekcja wiosna–lato 2023   |  14  Materiał PR

MATERIAŁY PRASOWE

Nasiona trawy 
uniwersalnej  
z mikoryzą 1 kg.
36,90 zł

Nasiona trawy 
kwiaty na łące  
z mikoryzą.
37,90 zł

Kosiarka 
akumulatorowa 
do 200 m2. 
479 zł

Kosiarka 
akumulatorowa 
do 250 m2. 
1199 zł

Nasiona trawy 
dekoracyjnej  

z mikoryzą. 1 kg. 
35,90 zł

Kosiarka akumulatorowa 
do 500 m2. 
1599 zł

Doniczki balkonowe, ogród 
wertykalny.
249 zł

Zbiornik na deszczówkę 350 l.
1799 zł

Nasiona roślin 
dziko rosnących 
0,5 kg.
113 zł

Zbiornik na 
deszczówkę 360 l.

349 zł.

Nasiona 
dzikich roślin 
miododajnych.  
28,29 zł

Nasiona dzikich 
roślin miododajnych 
0,5 kg.
115 zł

Zraszacz ogrodowy 
wahadłowy. 

99 zl

Zadbana zieleń
Kreatywne pomysły i rozwiązania na samodzielne uprawy w ogrodzie, 
mini ogródki na balkonach, własne grządki przy domu, pozwalają na bliski 
kontakt z przyrodą. Będą niezastąpionym źródłem zdrowych ziół, warzyw, 
owoców i idealnym miejscem relaksu dla rodziny i przyjaciół. Trawnik czy 
łąka kwietna? Ta kwestia pozostaje do dyskusji.

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1YrNLcAGRT6VM5awYe9fUWOtHM5vCbgwd
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1FucJ3BWOGD2kBhE-0-We_LuEjVNAKNQI
https://drive.google.com/uc?export=download&id=146LiVNimnFavyfGaYM_tfwx9OPaMsoPu
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1JEgqOYgbLZdJz-Cp2yJFXrCQVNAKDuu9
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1b8aMvNPY6prtnHXMPMN15s3cVYPaxucT
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1OB-wVVOjC5NbWXm3yxJ_ibGmKALs7LnS
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1F_6q_u3yIKUE8kWOLA68ri19NJIm4Yxi
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1evyj1BNMIpr7h-ljNYY08s6NNuc_KVKG
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1cMnMGSYo1gC3GtFgL_NIuzCGz4ZFmZni
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1vnpwi4q4-G7Oj7BmcpS_a2E7tGCL3zle
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1VN-4J1OZxvqioWAyzxyEHowFh3QipLBH
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ZEPllD061kBMmh_PrgvFPIdXnQhJsses
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1O_dOMLDqsilgREDH4pUuvMt1aAdHfowl
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Dodatkowe informacje
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Naturalne materiały 

Relaks 

Pastele 

Dziecko w ogrodzie 

Oaza na balkonie 

Zadbana zieleń 

więcej 
zdjęć

więcej 
zdjęć

więcej 
zdjęć

więcej 
zdjęć

więcej 
zdjęć

więcej 
zdjęć

Więcej informacji i inspiracji na www.leroymerlin.pl

https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GqB_jsaS0u9JtAUiNAsy3idY1UCfd8-Z
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1po2IYrr3KyE9HeCChLJfrpjEyBNITbOc
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1SzKOwnV7qVr2fnym7-0inaxcEegc_E0f
https://drive.google.com/uc?export=download&id=123-Kk6At12j57J1sjv7dKV46aHbup5pb
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ZkHhXBbtSrsdTirxa2WcqWBM6Etk8uMZ
https://drive.google.com/uc?export=download&id=17G_tZRMHOsB8zHvNHa4WIw8wqW4-9QJn
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1IbhdH9LNzby7YMJYOyGwnwmbq4xTbeIw
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1SkaA09sSPnoLZEDAgKhmhwpMz8fk7OvI

