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Grzejniki przestały być niezbędnym
i mało atrakcyjnym elementem
wyposażenia, które najczęściej
chowamy za zasłoną albo obudową.
Teraz zyskują dodatkowe funkcje:
dekoracji, lustra, tablicy informacyjnej
czy obrazu. Ich kolorystyka, kształt,
forma, sposób podłączenia stają się
równie istotne, jak moc i parametry
techniczne. To dobra wiadomość
zwłaszcza dla tych z nas, którzy
dysponują niewielką powierzchnią
i borykają się z brakiem miejsca
w kuchni czy łazience.

Kolory Podstawowe
Świat pędzi do przodu z zawrotną prędkością, a my razem z nim. Zanim się nie obejrzymy nadejdzie słotna jesień i mroźna
zima i zapomnimy o wakacyjnych przygodach. Docenimy własne cztery kąty. W najbliższym sezonie dom będzie ciepły, wygodny,
zdrowy i kolorowy, zgodny z nowymi trendami i naszymi indywidualnymi potrzebami. W nowej kolekcji Leroy Merlin znajdują się
produkty i rozwiązania, które pomogą nam to uzyskać.
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Ciepły dosłownie i w przenośni: wyposażony w nowoczesne urządzenia grzewcze i otulony miękkimi tkaninami. Zdrowy, na przekór
smogowi za oknami. Wygodny, bo dostosowany do potrzeb i wymagań wszystkich domowników, a nade wszystko kolorowy.
Po wielu sezonach dominacji szarości, beżów i bieli nadchodzi czas koloru: ognistych czerwieni, energetycznych żółci, żywych,
a jednocześnie uspakajających błękitów.

Zlewozmywaki i baterie kuchenne,
podobnie jak grzejniki, zyskują nową,
atrakcyjną szatę. Wykonane z różnych
materiałów, o różnych kształtach
i wielkościach, a zwłaszcza w nowych,
nietypowych kolorach, stają się
niebanalną ozdobą kuchni.
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Kropla koloru potrafi zdziałać cuda; odmłodzić wysłużoną kanapę, ożywić nudny przedpokój, nadać zupełnie nowy wygląd
spokojnej, tradycyjnej kuchni. Kilka wielobarwnych poduszek, czerwona lampa nad stołem, żółte dekoracje w łazience
– to program minimum. Można pójść o krok dalej i „zaszaleć”; pomalować na niebiesko ścianę w sypialni, zamontować czerwony
grzejnik w pokoju dziecka czy zmienić fronty szafek kuchennych. Można też bawić się i eksperymentować: zestawiać czerwienie
z delikatnym różem i pomarańczą, niebieski z różnymi odcieniami brązu, miedzi czy mosiądzu, żółty z czernią, bielą i szarością
uzyskując zaskakujące, przyjemne dla oka i duszy efekty.
Kolory podstawowe: czerwony, żółty, niebieski przewijają się przez całą kolekcję Leroy Merlin i występują w różnych odcieniach
i zestawieniach, motywach dekoracyjnych, wzorach. Możemy wybierać modne kratki, kropki, wzory graficzne i kwiatowe, łączyć
gładkie powierzchnie z fakturami, matowe powierzchnie z błyszczącymi.
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Zlew FLASH, 1 komora i ociekacz, szkło, różne kolory. 78x43x19 cm. 787 zł.
Bateria zlewozmywakowa STELLA, różne kolory. 189 zł.
Grzejnik ELEGANT, 565 W, srebrny, 120x50x6,5 cm. 865 zł. (kod: 45679333)
Grzejnik DUCTOR, 611 W, różne kolory na zamówienie, 151x43x9,1 cm. 985 zł
Grzejnik VITRO, 747 W, lustro. 150x50x7,5 cm. 1195 zł. (kod: 45679312)
Grzejnik VITRO, 747 W, szkło, różne kolory. 150x50x7,5 cm. 1195 zł.

Nowa kolekcja dostępna we wszystkich sklepach Leroy Merlin od września 2017.
Więcej informacji na www.leroymerlin.pl
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Ognista
czerwień
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Pojemnik na płyn do naczyń z dozownikiem, różne kolory. 39,80 zł.
Piec żeliwny FIFTY 10 kW, czerwony. 6950 zł. (kod: 45750985)
Lampa wisząca ARTOS, 5x60 W, metal/tkanina, 100x47x47 cm. 335 zł. (kod: 45555524)
Tkanina GEOMETRICO, czerwona, półzaciemniająca, bawełna/poliester, szer. 280 cm. 69,90 zł. (kod: 45726660)
Bateria zlewozmywakowa KAMELEON, różne kolory, wys. 44,7 cm. 246 zł.
Panel kuchenny FALA, szkło. 101x161 cm. 595 zł/m2. (kod: 44871043)
Pudełko tekstylne, składane, poliester, różne wymiary i kolory. Od 9,90 zł.
Mata do suszenia naczyń, czerwona, 41x44 cm. 9,90 zł. (kod: 45595830)
Nawilżacz grzejnikowy, ceramika, 4x11x15 cm. 22,60 zł. (kod: 45723160)

10. Grzejnik LATUS, 1111 W, różne kolory, 57,5x80x10,6 cm. 485 zł.
11. Tapeta ESSENTIALS, czerwona, winylowa, szer. 53 cm. 89,99 zł/szt. (kod: 45601255)
12. Dekor NOBILE, czerwony, 60x30 cm. 69,75 zł/szt. (kod: 44242842)
13. Tapeta BOYS&GIRLS, czerwona, papierowa, szer. 53 cm. 49,99 zł. (kod: 45465952)
14. Dywan AFGAN, czerwony, tworzywo sztuczne, 120x180 cm. 385 zł. (kod: 45713920)
15. Panel kuchenny TULIP, szkło, 60x60 cm. 118 zł/szt. (kod: 45594346)
16. Mozaika AVANGARDE, czerwona, 30x30 cm. 99,99 zł/szt. (kod: 44738722)
17. Mozaika ELEGANZA, 25x25 cm. 35,46 zł/szt. (kod: 45570770)

Czerwień ożywia, dodaje energii i wprowadza
radosny nastrój. Należy ją jednak dawkować
oszczędnie, jak szczyptę orientalnych przypraw.
Odwróci uwagę od takich elementów wyposażenia, które już się nam opatrzyły. Podkreśli te,
z których jesteśmy dumni. Czerwień lubi różne
faktury i materiały. Pasuje do każdego stylu, jest
więc bardzo uniwersalna. Najlepiej wygląda
w towarzystwie rozbielonych różów i delikatnych
pomarańczy, dodaje pikanterii kolorom ziemi,
zwłaszcza stonowanej zieleni. Doskonale sprawdza
się w dodatkach i dekoracjach np. w klasycznej
kuchni czy łazience.
Najchętniej wybieramy akcesoria kuchenne, lampy,
dywany czy poduszki w kolorze czerwonym.
Czasem decydujemy się na czerwone fronty
szafek kuchennych lub łazienkowych. A może
warto, w tym sezonie, pomyśleć o mniej
konwencjonalnych rozwiązaniach? Czerwony
kaloryfer albo zlewozmywak będzie świetnym
akcentem kolorystycznym w ascetycznym wnętrzu.
Nie bójmy się eksperymentów, bo czerwień
stosowana świadomie da się lubić.
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Energetyczny
żółty
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Żółty, w zależności od nasycenia barwy, może
pobudzać nas do działania lub nastrajać
do relaksu. Delikatne pastelowe odcienie żółci
rozświetlą i powiększą niewielkie pomieszczenia.
Będą sprzyjać odpoczynkowi. Intensywne i czyste
ożywią minimalistyczne, stonowane wnętrza.
Rozjaśnią ciemne zakamarki domu, do których nie
dociera naturalne światło. Energetyczna żółć nie
lubi jednak konkurencji. Najlepiej czuje się
w towarzystwie szarości, od popielatej
po antracytową oraz czystej bieli. Komponuje się
też z czernią, o ile lubimy styl glamour.
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Szafka PIREUS z umywalką TILIA 50, żółta/biała, 50x50x30 cm. 290 zł.
Grzejnik RIBBON, od 625 W, różne kolory (na zamówienie). od 985 zł.
Zlew FLASH, 1 komora i ociekacz, szkło, różne kolory, 78x43x19 cm. 787 zł.
Lampa wisząca MEOTA, 60 W, metal, różne kolory. 75 zł.
Mozaika GLOSSY, 25x25 cm. 32,98 zł/szt. (kod: 45445841)
Dekor GLOSSY, 40x25 cm. 29,98 zł/szt. (kod: 45445645)
Bateria zlewozmywakowa KAMELEON, różne kolory, wys. 44,7 cm. 246 zł.
Glazura MAGNOLIA, żółta, 50x20 cm. 62,60 zł/m2. (kod: 45570063)
Pojemnik na płyn do naczyń z dozownikiem, różne kolory. 39,80 zł.

10. Poduszka OHARA, żółta, poliester, 45x45 cm. 36,90 zł. (kod: 45068212)
11. Dywan ADEL, żółty, 65x110 cm. 34,50 zł. (kod: 45720255)
12. Tkanina GEOMETRICO, żółta, półzaciemniająca,
bawełna/poliester, szer. 140 cm. 39,90 zł. (kod: 45683582)
13. Dekor IBIZA LEMON, 40x20 cm. 34,50 zł/szt. (kod: 44596993)
14. Listwa PICARDO, żółta, 2x40 W, 15x33x6 cm. 79,85 zł. (kod: 45545073)
15. Pled FLAVO, bawełna, 130x170 cm. 99,90 zł. (kod: 45683645)
16. Tapeta FLORENTINE, winylowa, 69,99 zł/szt. (kod: 45198832)
17. Pudełko tekstylne, składane, poliester, różne wymiary i kolory. Od 9,90 zł.

Żółty stosujemy głównie w dodatkach, dekoracjach,
tkaninach, nie zapominając o farbach. Jednak
coraz bardziej modne stają się domowe sprzęty
i akcesoria w intensywnych, żywych odcieniach.
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Stylowy
niebieski
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Grzejnik EASY 251W, różne kolory (na zamówienie) 128x20x6,5 cm. Od 719 zł.
Dywan SCANDINAVIA, granatowy, polipropylen, 120x170 cm. 195 zł. (kod: 45536771)
Mozaika LUXOR, 20x20 cm. 36,60 zł/szt. (kod: 45325490)
Mozaika JOY WAVE, 30x30 cm. 57,80 zł/szt. (kod: 45223626)
Panel podłogowy laminowany SANTORINI, AC5, 8x16x128 cm. 54,98 zł/m2. (kod: 45583916)
Poduszka SUEDE, niebieska, poliester, 45x45 cm. 39,90 zł. (kod: 44690121)
Szafka SUPREME z umywalką OLEX, petrol połysk. 42x60x60 cm. 783 zł.

8. Poduszka DORIS, poliester, 45x45 cm. 39,90 zł. (kod: 45697631)
9. Poduszka CUBO, poliester/bawełna, 45x45 cm. 34,90 zł. (kod:45697631)
10. Grzejnik dekoracyjny VITRO, różne kolory (na zamówienie). od 1195 zł.
11. Gres szkliwiony INDIGO, niebieski, mrozoodporny, 33,3x33,3 cm.
48,98 zł/m2, (kod: 44605841)
12. Dekor GRIS, 36x25 cm. 46,99 zł/szt. (kod: 44736993)
13. Dekor MILANO, różne wzory i kolory, 30x10 cm. 56,58 zł/szt. (kod: 45557953)

Różne odcienie niebieskiego, zwłaszcza w połączeniu
z bielą, kojarzą się ze stylem marynistycznym,
skandynawskim, a nawet klasycznym angielskim.
Przywodzą na myśl wakacyjne podróże i leniwy
wypoczynek w promieniach greckiego słońca.
Wnętrza utrzymane w takiej kolorystyce odbieramy
jako czyste, świeże, uporządkowane i większe,
niż są w istocie. Chętnie wybieramy je do kuchni,
łazienki czy pokoju dziecinnego, rzadziej do sypialni
czy salonu. Jednak gdy uzupełnimy intensywne
odcienie niebieskiego brązami, miedzią, mosiądzem
zyskamy zupełnie inny, bardziej drapieżny efekt.
Z kolei kropla miodowej lub bursztynowej żółci
ożywi delikatne błękity. Także granat ma wielu
zwolenników, zwłaszcza wśród projektantów,
którzy od pewnego czasu lansują go jako nową
czerń. Niebieski jest więc kolorem o wielu twarzach
i odsłonach. Cała sztuka polega jedynie na umiejętnym
doborze odcieni i kolorów uzupełniających.
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Wytworna
czerń
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Piec żeliwny KAZAN 9 kW. 3900 zł. (kod: 45750971)
Grzejnik dekoracyjny ALTUS. 1750 zł/szt. (kod: 45671472)
Lampa wisząca YODA 3x60 W, metal, wys. 100 cm. 299 zł. (kod: 45685255)
Mozaika FLORIS, czarna, 30x30 cm. 34,98 zł/szt. (kod: 44802100)
Fototapeta DMUCHAWIEC, 219x312 cm. 269,90 zł/szt. (kod: 45356136)
Tkanina PALACE, czarna, poliester, szer. 300 cm. 89,90 zł/mb. (kod: 45681272)
Wanna ZEUS, czarna/biala, wolnostojąca, 178x80 cm. 2999 zł. (kod: 44276813)
Bateria umywalkowa CHROM&BLACK, chrom/czarna, wys. 15 cm. 239 zł. (kod: 45611076)

9. Grzejnik LATUS, 1111 W, różne kolory, 57,5x80x10,6 cm. 485 zł.
10. Dywan NEW TOUCH, czarny, różne wymiary, mikorfibra/poliester. Od 145 zł.
11. Lampa wisząca MAJA 3x60 W, biała, 120x45x45 cm. 169 zł. (kod: 45684954)
12. Lampa wisząca YDRO 60 W, metal, ø 30 cm. 175 zł. (45715481)
13. Dywan NEW TOUCH, czarno-biały, różne wymiary, mikrofibra/poliester. Od 145 zł.
14. Glazura INEZ, czarna, 60x30 cm. 75,86 zł/m2. (kod: 44813293)

Na stylową czerń decydują się zazwyczaj
koneserzy, którzy lubią eksperymenty i podążają
za trendami wnętrzarskimi. Czerń jest wytworna,
wyrafinowana i elegancka, ale wymaga dyscypliny.
Doskonale wygląda w przestronnych, słonecznych
pomieszczeniach. Kocha światło lamp i świec,
lustra, błyszczące powierzchnie, ozdobne detale
i ascetyczną, czystą biel. Ograniczona tylko
do czerni i bieli paleta barw pozwala na zabawę
detalem, materiałem, formą i przestrzenią.
Tworzy interesujące iluzje. Gra światła, błyszczące
detale na tle matowych powierzchni, trójwymiarowe
wzory i faktury w różnych połączeniach kreują
niepowtarzalną przestrzeń i potęgują wrażenie
luksusu. W lustrach odbija się światło, wzmacniając
grę cieni i półcieni. Tak może wyglądać elegancka
łazienka w stylu glamour. Kiedy jednak
zdecydujemy się na prosty, ascetyczny detal
uzyskamy wnętrze w nowoczesnym, modnym
obecnie stylu.

2

Zimowy
niezbędnik:
ciepło
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Ciepły czyli prawidłowo ogrzany, a jednocześnie
oszczędny i przyjazny dla środowiska. Ciepły
czyli przytulny, uporządkowany, funkcjonalny
i zdrowy. O takim domu marzymy i w takim
chcielibyśmy mieszkać. Technologie i materiały,
rozwiązania funkcjonalne i techniczne nam
sprzyjają. Jednak o prawdziwie domową atmosferę
musimy zadbać sami.
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Piec kominkowy SEVILLA, 7,5 kW, 181,5x51x45,5 cm. 3596 zł. (kod: 45243093)
Pompa ciepła EXTENSA+, powietrze - woda, 8 kW. 19999 zł. (kod: 45583622)
Kocioł C.O. HERKULES 5 PLUS, moc grzewcza 12 kW, sprawność cieplna 91,7%. 7250 zł. (kod: 45717245)
Grzejnik olejowy, moc 2900 W, 24x64x55 cm. 289 zł. (kod: 45139696)

5. Grzejnik dekoracyjny RIBBON V, od 660 W, czarny, różne wymiary. Od 2595 zł.
6. Grzejnik dekoracyjny SAFO, 1050 W, copper river, 160x58x11,5 cm. 1120 zł.
(kod: 45680215)
7. Grzejnik łazienkowy LUXUS, 712 W, różne kolory. 423 zł. (kod: 45679025)
8. Piec OREGON 6 kW, biały, stal, 138x48x46 cm. 5145 zł. (kod: 45422545)
9. Piec żeliwny BRADFORD 9 kW. 3580 zł. (kod: 45753806)

Do niedawna jedynym kryterium wyboru grzejnika
były jego parametry techniczne. To teraz się
zmienia. Grzejniki przestały być niezbędnym
i mało atrakcyjnym elementem wyposażenia,
które chowamy za zasłoną albo obudową. Teraz
mogą pełnić dodatkowe funkcje; dekoracji, lustra
czy tablicy informacyjnej. Ich kolorystyka, kształt,
forma, sposób podłączenia stają się równie
istotne jak wydajność. To dobra wiadomość
zwłaszcza dla tych z nas, którzy dysponują
niewielką powierzchnią i borykają się z brakiem
miejsca w kuchni czy łazience.

Zimowy
niezbędnik:
zdrowo
Jeśli chcemy, aby nasz dom był zdrowy, przede wszystkim zadbajmy
o prawidłową wentylację pomieszczeń, temperaturę i poziom wilgotności.
Zabezpieczmy się przed skutkami zanieczyszczonego powietrza przynajmniej
we własnych domach i zainstalujmy urządzenia do oczyszczania powietrza
wyposażone w filtry HEPA, nowoczesne regulatory ułatwiające utrzymanie
właściwej temperatury oraz nawilżacze powietrza. Stosujmy zdrowe,
atestowane materiały wykończeniowe. A jeśli ogrzewamy dom piecem
dwufunkcyjnym stosujmy paliwa najmniej szkodliwe dla naszego zdrowia
i środowiska.
Pamiętajmy, że rośliny doniczkowe są naszym naturalnym sprzymierzeńcem
w nawilżaniu i odświeżaniu powietrza w pomieszczeniach. Kilka odpowiednio
dobranych i dorodnych roślin doniczkowych potrafi zmniejszyć stężenie
substancji toksycznych w powietrzu. Najlepsze zdolności oczyszczania
powietrza mają: bluszcz, lipka, paprocie, dieffenbachia, fikusy, skrzydłokwiat,
sansewiera. Zaleca się 2-3 rośliny w doniczkach o średnicy 2-25 cm
na pomieszczenie o powierzchni ok. 25 m2.

Oczyszczacz powietrza TOYOTOMI AC-20,
kompaktowy i prosty w obsłudze, oczyszczana
kubatura 40 m3, 3-warstwowy system filtracji
(wstępny, antywirusowy, HEPA), sterowanie
manualne, wymiary: 41x12x40 cm. 699 zł.
(kod: 45672200)

Oczyszczacz powietrza TOYOTOMI ETK-S50,
oczyszczana kubatura 100 m3, 4-warstwowy
system filtracji (wstępny, aktywny węgiel,
przeciwwirusowy, HEPA), sterowanie manualno
-elektroniczne, wymiary: 40x21x59 cm. 1299 zł.
(kod: 45672214)

Nawilżacz ME-1493: przeznaczony do nawilżania
i oczyszczania pomieszczeń o powierzchni
do 35 – 45 m2, wyposażony w zbiornik wody
i pojemnik na olejki zapachowe. Dodatkowo
oczyszcza powietrze dzięki filtrowi węglowemu,
filtrowi HEPA oraz jonizacji. Automatycznie
sterowany czas i tryb pracy. Przy ustawieniu
automatycznym nawilżacz utrzymuje optymalną
wilgotność na poziomie 55 – 68% przez
ok. 15 godzin. Trzypoziomowy regulator
intensywności pary, pobór mocy 105W. 539 zł.
(kod: 45678780)

Nawilżacz ME-1492: przeznaczony do nawilżania
i oczyszczania pomieszczeń o powierzchni
do 30 – 40 m2, wyposażony w zbiornik wody,
pojemnik na olejki zapachowe i jonizator powietrza.
Automatycznie sterowany czas i tryb pracy.
Przy ustawieniu automatycznym nawilżacz
utrzymuje optymalną wilgotność na poziomie
55 – 68% przez ok. 15 godzin. Dwupoziomowa
regulacja intensywności pary, niskie zużycie
energii do 27W. 349 zł. (kod: 45678773)

Farby do ścian LUXENS,
do wyboru ok. 140 kolorów. od 45 zł/2,5 l.
Emulsje LUXENS,
do wyboru ok. 40 kolorów. od 25 zł/0,75 l.)

Stosujmy bezpieczne dla zdrowia farby i emulsje do użytku wewnątrz
i na zewnątrz oznaczone symbolem „Stokrotki” (Ecolabel) czyli oficjalnym
oznakowaniem Unii Europejskiej dla produktów ekologicznych. Oznacza to,
że proces produkcji, parametry użytkowe oraz zachowanie produktu przez cały
okres użytkowania spełniają wszystkie normy produktu przyjaznego dla
środowiska. Polecane w pomieszczeniach przeznaczonych dla dzieci, osób
starszych i chorych oraz dla wszystkich, którzy przywiązują wagę do zdrowego,
bezpiecznego, ekologicznego stylu życia.

Dodatkowe informacje:
Joanna Łozińska, Leroy Merlin Public Relations
jlozinska@leroymerlin.pl
www.leroymerlin.pl
Zdjęcia wysokiej rozdzielczości: media.leroymerlin.pl

