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Kolekcja Leroy Merlin na jesień zimę 2020/21
Jak będzie wyglądał nasz dom jesienią i zimą 2020/21? Wiele wskazuje na to, że jeszcze większą wagę będziemy przywiązywać do funkcjonalnych
rozwiązań i użytecznych pomysłów. Zwrócimy uwagę na tworzenie wspólnej, przyjaznej dla wszystkich domowników, przestrzeni. Nie zapomnimy
o prywatnych strefach, w których każdy członek rodziny, zgodnie ze swoimi potrzebami, urządzi własny azyl – indywidualne, prywatne miejsce
do pracy, relaksu czy lektury. Nie będziemy odkładać na przyszłość niezbędnych napraw, usprawnień i modernizacji. Czy w takim razie będzie się 
liczyć wyłącznie funkcjonalność wnętrza? Nic bardziej mylnego. Docenimy dobrze zaprojektowane, komfortowe i wysmakowane w każdym szczególe
domowe przestrzenie. 

W najnowszej kolekcji Leroy Merlin na jesień zimę 2020/21 nie brakuje produktów, rozwiązań, pomysłów, dzięki którym urządzimy nasze cztery kąty
wygodnie, funkcjonalnie i zgodnie z najnowszymi trendami. 

Drzemiąca w nas tęsknota za bliskim kontaktem z przyrodą przejawia się w inspirowanej naturą palecie barw oraz motywami dekoracyjnymi prosto
ze świata flory, fauny i materii nieożywionej. Wzorom roślinnym z przewagą stylizowanych liści i kwiatów towarzyszą faktury do złudzenia
przypominające szlachetny marmur, spękaną ziemię czy polny kamień. Terazzo, czyli innymi słowy lastrico, przeżywa swoją drugą młodość i zaskakuje
bogactwem kolorów. Lastrico króluje na płytkach łazienkowych, umywalkach, akcesoriach, gresach, a nawet tkaninach, poduszkach czy tapetach. 
Taki nietypowy, modny wzór komponuje się z wnętrzami w różnych stylach i wygląda atrakcyjnie zarówno na dużej powierzchni jak i detalu. 

Intymna przestrzeń sypialni zyska na komforcie dzięki miękkim panelom ściennym. Urodę wnętrza i jego nieco dekadencki charakter podkreślą
welurowe i satynowe tkaniny o nasyconych, głębokich barwach, metalowe lampy, ozdobne końcówki karniszy oraz lustra. 

Światło, którego tak bardzo brakuje jesienią i zimą, gra ważną rolę. Dominują lampy wykonane z metalu: mosiądzu, chromowanej lub malowanej
proszkowo stali, aluminium, cyny często w połączeniu z innymi naturalnymi materiałami. Ciekawą propozycją dla koneserów są klosze lamp
wykonane z perforowanej lub giętej blachy. 

Złoto, podobnie jak lastrico, przeżywa swoją drugą młodość. Pojawia się na akcesoriach i armaturze łazienkowej, lampach, kaflach, tapetach,
oprawach luster, ramkach w różnych postaciach i odsłonach. 

W kolekcji nie brakuje także rozwiązań i produktów oszczędnych i minimalizujących wpływ człowieka na środowisko naturalne:
wykonanych z naturalnych, odnawialnych surowców lub do powtórnego przetworzenia, umożliwiających oszczędzanie wody
i energii. Nowy sezon zapowiada się więc ciekawie! 

Nowa kolekcja jest dostępna we wszystkich sklepach Leroy Merlin od września 2020. 
Więcej informacji i inspiracji na www.leroymerlin.pl

1.   Salon – Bliżej natury
2.  Łazienka – Domowe SPA
3.  Sypialnia – Urok dekadencji
4.   Pokój dziecka – Kolorowo, pastelowo
5.  Przedpokój – W pionie i poziomie
6.  Kuchnia – Funkcjonalna i przytulna
7.   Lampy – W dobrym świetle  
8.   Dekoracje – Drobne przyjemności

HARMONIA
W PRZESTRZENI
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1. Obraz na szkle NIEBIESKI KAMIEŃ 80x120 cm. 399 zł/szt. (kod: 82386349)
2. Dekor gresowy BRONX 60x60 cm. 105 zł/m2. (kod: 82548186)
3. Lampa wisząca FRANCIS stal 40W E27. 159 zł (kod: 82397292)
4. Gres szkliwiony GRISAL biały 60x120 cm. 129 zł/m2. (kod: 82573042)



Salon
Bliżej natury

1

Drzemiąca w nas tęsknota za bliskim
kontaktem z przyrodą przejawia się paletą
barw inspirowaną naturą oraz motywami
dekoracyjnym prosto ze świata flory, fauny
i materii nieożywionej. W tym sezonie wzorom
roślinnym z przewagą stylizowanych liści
i kwiatów towarzyszą faktury do złudzenia
przypominające szlachetny marmur, spękaną
ziemię czy polny kamień. Beżom i brązom
sekundują zszarzałe błękity i zielenie, 
odrobina żółci i pomarańczy. Zamiast
kontrastów – równowaga. 

Terazzo, czyli innym słowy lastrico, przeżywa
swoją drugą młodość i zaskakuje bogactwem
kolorów. Lastrico króluje na płytkach
łazienkowych, akcesoriach, umywalkach,
gresach, a nawet tkaninach, tapetach
i poduszkach. Taki nietypowy, modny wzór
komponuje się z wnętrzami w różnych stylach
i wygląda atrakcyjnie zarówno na dużej
powierzchni jak i w detalu. 

Kolory i motywy zdobnicze charakterystyczne
dla świata przyrody, naturalne materiały,
miękkie formy pasują do każdego wnętrza
i tworzą przytulną, zachęcającą do wypoczynku
atmosferę. 

1. Lampa stojąca ENAR drewno IP20. 64 zł. (kod: 82674340)
2. Kamień betonowy BERGEN grafit 38x22 cm. 44,99 zł/op.

(kod: 45908016)
3. Gres szkliwiony STREET AZTECA szaro-brązowy

60x60 cm. 59,99zł/m2. (kod: 82672497)
4. Tkanina CIRCOR zielona S280 cm. 89,90 zł. (kod: 82568882)
5. Tkanina CHLOE różowa S140 cm. 45,90 zł. (kod: 82404391)
6. Zegar ścienny MACHO grafitowy 23x23 cm. 98,99 zł. 

(kod: 45821965)
7. Skrzydłokwiat 50 – 60 cm. Od 24,90 zł. 
8. Poduszka różne kolory 45x45 cm. 32,90 zł. 
9. Wazon ceramiczny W30 cm. 34,90 zł. (kod: 82641651)
10. Osłonka na doniczkę MARMUR ceramika W 12 cm. 29,99 zł.

(kod: 82136234)
11. Kosz MOROCCAN wiklina różne kolory. 19,89 zł.
12. Gres szkliwiony GRISAL biały 60x120 cm. 129 zł/m2.

(kod: 82573042)
13. Osłonka na doniczkę ceramiczna W12 cm. 20,29 zł.

(kod: 82279299)
14. Poduszka zielona 45x45 cm. 32,90 zł. (kod: 82569884)
15. Lampa wisząca ROPE ARTHUR metal 8x20W E27. 399 zł.

(kod: 45696035)
16. Lustro BAMBOO bambus ∅ 30 cm. 49,99 zł. 

(kod: 82143145)
17. Lampa wisząca ROPE GLOBO 3x10W E14. 279 zł.

(kod: 45696021)
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SPA kojarzy się z rytuałami pielęgnacyjnymi
w gabinetach kosmetycznych, relaksem
w otoczeniu pięknych przedmiotów, muzyki
i zapachów. Niestety nie zawsze mamy
możliwość odwiedzić ekskluzywny, profesjonalny
salon. Możemy jednak, bez większego problemu,
„wyczarować” domowe SPA we własnej łazience. 

Zacznijmy od generalnych porządków. Usuńmy
wszystkie niepotrzebne przedmioty i sprzęty
w myśl zasady „mniej znaczy więcej”. Resztę
schowajmy w pojemnych szufladach i szafkach.
Zwróćmy uwagę na odpowiednie oświetlenie
nastrojowe i punktowe. Pamiętajmy, aby unikać
montażu lamp w strefach bezpośrednio
narażonych na wodę i wybierajmy oprawy
o podwyższonym stopniu szczelności. 

Otaczajmy się przedmiotami wykonanymi
z naturalnych, odnawialnych surowców: drewna,
szkła, ceramiki, metalu, bawełny. Kluczowym
elementem domowego SPA jest długi blat,
na którym ustawimy ulubione ozdoby, świece,
dekoracyjne pojemniki na kosmetyki oraz duże
owalne lub okrągłe lustro. 

A jeżeli planujemy generalny remont łazienki 
to zainteresujmy się wyposażeniem w kolorach
czerni i złota z dodatkiem naturalnego drewna
np. seriami mebli łazienkowych NESS, CAPRI 
czy REMIX. Efekt będzie murowany. 

1. Panel prysznicowy CALOA2 czarny W145 cm. 749 zł. 
(kod: 45932460)

2. Lustro łazienkowe RONDO czarne ∅ 65 cm. 199 zł. 
(kod: 82282971)

3. Dekor COLORI PATCHWORK biało-czarny różne wzory
30x60 cm. 49,95 zł/szt. 

4. Lustro DOMINO czarne 55x80 cm. 215 zł. (kod: 82282970)
5. Glazura OPERA czarna 30x90 cm. 99,95 zł/m2. (kod: 82475231)
6. Lampa wisząca DISC złota metal E27. 199 zł. (kod: 75319216)
7. Kosz łazienkowy BA-DE różne wielkości. 56,90 zł. 
8. Akcesoria łazienkowe BLACK GOLD czarno-złote ceramika.

Od 42,90 zł.
9. Dozownik do mydła FOSSIL beżowy O,32l. 42,90 zł. 

(kod: 82361884)
10. Dozownik do mydła MIZAR czarny. 22,90 zł. (kod: 82559256)
11. Umywalka nablatowa CAPSULE czarna 48x38x13 cm. 

499 zł. (kod: 45725344)
12. Stojak na papier toaletowy TUNE/MOS  czarno-złoty stal

W35 cm. 165 zł. (kod: 82460011)
13. Umywalka nablatowa czarno-biała i biało różowa 

∅ 40 cm. 458 zł/szt.
14. Umywalka nablatowa CERAM GOLD złota 

∅ 40 cm. 398 zł. 

Łazienka
Domowe SPA
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Sypialnia, najbardziej intymne 
pomieszczenie w domu, idealnie nadaje się
do eksperymentów stylistycznych. 
Może warto w tym sezonie zaszaleć zamiast
minimalistycznej bieli i czerni wprowadzić
do wnętrza ciemne, nasycone kolory i elementy
kojarzone z dekadenckim luksusem: ciężkie,
matowe tkaniny, bogate, błyszczące metalowe
detale, złote lampy, kryształowe żyrandole
odbijające się w lustrach. 

Klasyczny zagłówek możemy zastąpić miękkimi
panelami zachęcającymi do wypoczynku.
Wełniany dywan o wyraźnych nie do sko na ło -
ściach splotu udanie imituje starą, rodzinną
pamiątkę. Draperie przy oknie upięte ozdobnymi
klamrami i drzwi w kolorze zgaszonego różu
stworzą wyjątkową atmosferę wnętrza. Różowe
drzwi, jak wisienka na torcie, podkreślą urodę
aranżacji. Dobranoc!

1. Skrzydło drzwiowe pełne BRAGA różowe różne rozmiary.
Od 659 zł/szt.

2. Dywan wełniany SEFORA 200x300 cm. 1499 zł. 
(kod: 82485886)

3. Tkanina VICTOR żółta S150 cm. 33,99 zł. 
(kod: 45667545)

4. Lampa wisząca BONARES chrom 60W E27. 179 zł. 
(kod: 45694894)

5. Lampa wisząca PETTY chrom 40W E14. 103 zł. 
(kod: 45414635)

6. Dywan wełniany SARAND czerwony 170x235 cm. 1490 zł.
(kod: 82507167)

7. Chwost NELLY złoty D50 cm. 21,99 zł. (kod: 45805102)
8. Poduszka LILI zielona 40x40 cm. 19,99 zł. 

(kod: 82647010)
9. Poduszka SERENITY granat 20x40 cm. 39,99 zł. 

(kod: 82647013)
10. Osłonka ceramiczna złota ∅ 11 cm. 31,97 zł. 

(kod: 82279293)
11. Poduszka SERENITY wiśniowa 40x60 cm. 39,99 zł. 

(kod: 82647018)
12. Sagowiec Cycas revoluta W50 cm. 349 zł. 

(kod: 82680076)
13. Lampa stojąca PICO czarna 60W E27. 49 zł. 

(kod: 45555874)
14. Końcówki do karniszy różne wzory i kolory. Od 9,90 zł.
15. Panel tapicerowany różne wielkości i kolory. 

Od 25,99 zł/szt. 
16. Lampa stołowa LORA zielona E14. 139 zł. 

(kod: 82303314)

Sypialnia
Urok dekadencji
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Zazwyczaj urządzamy pokój dla małego
dziecka w pastelowej kolorystyce, delikatnych
różach i błękitach – miękko, słodko i mo no -
chro ma tycz nie. W pokoju dominują ściany
w jasnych kolorach i pasujące do nich, najczęściej
białe, meble i dodatki. Korzystne dla malucha
rozwiązania napotkają opór u starszego
dziecka, z natury buntowniczego i lubiącego
eksperymenty. Przychodzi więc moment, 
aby zmienić wystrój dziecięcego pokoju
i dostosować do charakteru, zainteresowań
i potrzeb naszego starszego dziecka.

Wysłuchajmy opinii i, o ile to możliwe, spełnijmy
marzenia dziecka. Spróbujmy stworzyć in dy wi -
du al ną przestrzeń w jego czy jej ulubionym
stylu. Nastrój dzikiej puszczy uzyskamy dzięki
tapetom w ogromne, tropikalne liście i sznur ko -
wym drabinkom. Tkaniny, dywany i plakaty 
ze „sportowymi” motywami spodobają się
małemu sportowcowi. Pokój miłośnika głośnej
muzyki warto wytłumić miękkimi panelami
ściennymi.

Pamiętajmy także o pojemnikach, pudełkach,
skrzynkach, koszach do przechowywania
dziecięcych skarbów, które ułatwią utrzymanie
porządku. Nasze dziecko będzie zachwycone
i może nawet od czasu do czasu posprząta
swój pokój.

1. Dywan LIKOST wielobarwny 120x160 cm. 199 zł. 
(kod: 82455190)

2. Kinkiet METRO czerwony 2x25W E14. 179 zł. (kod: 45394335)
3. Obraz na płótnie GEOMETRIA 100x70 cm. 143 zł. 

(kod: 82332863)
4. Grzejnik HEX stal różne kolory. 1996 zł. (kod: 82599662)
5. Tablica kredowa CHMURKA 38x31 cm. 29,98 zł. 

(kod: 82647152)
6. Obraz na płótnie 40x50 cm. 59,90 zł/szt.
7. Lampka dziecięca BARANEK różne kolory LED. 69 zł. 
8. Poduszka różne kolory i wzory 45x45 cm. 32,90 zł/szt. 
9. Lampka biurkowa czerwona LED 5W. 39 zł. (kod: 82395854)
10. Lampka biurowa czerwona LED 5W. 149 zł. (kod: 45394111)
11. Pudło SOWY 42x32x32 cm. 14,49 zł/2szt. (kod: 45371060)
12. Nawilżacz ultradźwiękowy 2,8l. 129 zł. (kod: 82364673)
13. Obraz na pilśni ROWER 100x70 cm. 79,99 zł. (kod: 82386413)
14. Tkanina KOTKI S145 cm. 34,90 zł. (kod: 82159773)
15. Lampa wisząca WIRE wielobarwna 5x60W E27. 245 zł. 

(kod: 45910613)
16. Skrzydło drzwiowe RUMBA różne kolory i wymiary. 

Od 539 zł/szt. 
17. Tablica kredowa PANI SOWA 35x39 cm. 19,98 zł. 

(kod: 82647149)
18. Lampka MIŚ LED różne kolory. 65,99 zł.

Pokój dziecka 
Kolorowo, pastelowo
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Przedpokój 
W pionie

i poziomie

5

Jeszcze do niedawna we wnętrzach królowały
białe ściany i jasne podłogi stanowiąc tło 
dla pozostałych elementów wystroju. Teraz
projektanci poszli o krok dalej proponując 
„total look” – ściany i podłoga stały się w ten
sposób równoprawnym elementem dekoracyjnym.
Panele drewniane, płyty kamienne, tapety,
farby dekoracyjne, dzięki którym uzyskamy
efekt metalu, miedzi czy betonu potrafią
odmienić wygląd każdego pomieszczenia. 
Są przy tym praktyczne, gdyż stanowią
dodatkową izolację cieplną i akustyczną. 

Wzory geometryczne są nadal modne, ale teraz
dołączyły do nich motywy zaczerpnięte
z przyrody i nawiązujące do faktury naturalnych
materiałów: obłe, nieregularne, niedoskonałe. 

Marmur po latach zapomnienia wychodzi
z ukrycia i ponownie wkracza na salony. 
Jego elegancki wygląd, różne kolory, mniej 
lub bardziej widoczne żyły i wzory pozwalają
wykorzystać go w wielu różnych po miesz cze -
niach. Marmur i drewno, a wraz z nimi inne
surowce naturalne, razem lub osobno,
na ścianach lub podłogach to trend, 
który może zostać z nami na dłużej.

1. Glazura SAMOA BEIGE beżowa 30x75 cm. 119 zł/m2. 
(kod: 82603526)

2. Gres szkliwiony FLAKE 60x60 cm. 109 zł/m2. (kod: 82639142)
3. Mozaika SQUARE różne kolory 3D 30x30 cm. 95 zł/szt. 
4. Dekor RAMINA 30x60 cm. 59,95 zł/szt. (kod: 82499258)
5. Panel podłogowy dąb MARCELO 19x138 cm. 40,99 zł/m2.

(kod: 82637773)
6. Mozaika SAMOA beżowa 30x30 cm. 59,99 zł/szt. 

(kod: 82603527)
7. Mozaika MAURITIUS 33x26 cm. 59,95 zł/szt. 

(kod: 82502274)
8. Panel drewniany MARRONE 14x76 cm. 89,50 zł/op. 

(kod: 82391013)
9. Glazura ORIGAMI biała 12x12 cm. 185,88 zł/m2. 

(kod: 82502269)
10. Panel drewniany GRIGIO 14x76 cm. 89,50 zł/op. 

(kod: 82406525)
11. Dekor MODDY PUERTA 30x60 cm. 99,99 zł/szt. 

(kod: 82575438)
12. Glazura MONOBLOCK biała różne wzory 20x20 cm. 

69,95 zł/m2. 
13. Gres szkliwiony DARKSIDE szary 60x60 cm. 59,99 zł/m2.

(kod: 82551084)
14. Gres szkliwiony SUPREME szary 75x75 cm. 149 zł/m2. 

(kod: 82575433)
15. Osłonka ceramiczna LIŚĆ W12 cm. 28,89 zł. 

(kod: 82488633)
16. Juka Yucca rostrata. 899 zł. (kod: 82680007)
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W nowoczesnej kuchni estetyka i funkcja
muszą się uzupełniać tworząc strefę
komfortowego miejsca pracy i relaksu.
Wygoda, której potrzebujemy, przejawia się nie
tylko w zastosowaniu nowoczesnych sprzętów
i rozwiązań technicznych. Kluczowe jest
odpowiednie, energooszczędne oświetlenie
przestrzeni nad blatem czy wnętrza szafek,
przemyślane zagospodarowanie przestrzeni
do przechowywania, zastosowanie przyjaznych
dla środowiska materiałów oraz urządzeń
pozwalających na oszczędzanie energii i wody.
Nie wolno nam też zapominać o segregacji
śmieci, które „produkujemy” w trakcie
przyrządzania posiłków. 

Jednak nasza idealna kuchnia nie może być
sterylnym laboratorium – równie ważne jest
rodzinne spożywanie posiłków, poranna kawa
wypita przy kuchennym stole, wieczorne
rozmowy z przyjaciółmi. Z tego powodu chętnie
łączymy kuchnię z pokojem dziennym tworząc
wspólną przestrzeń. Harmonijną, spójną całość
uzyskamy stosując pokrewną gamę ko lo ry -
stycz ną i identyczny rodzaj podłogi. Przestrzeń
nad blatem możemy wykończyć farbą
strukturalną, kamiennymi płytami albo tak
modnym marmurem. A co z meblami
kuchennymi? Tu też wybierzmy takie, 
które pasują stylem, kolorem i rodzajem
wykończenia do całego wnętrza. 

1. Stojak stal 60x57x185 cm. 365 zł. (kod: 82263366)
2. Glazura SLAB czarna i biała 30x90 cm. 115 zł/m2.  
3. Deska do prasowania 47x160 cm. 399 zł. (82279107)
4. Glazura CAVA CARPET 33x90 cm. 129 zł/m2. (kod: 82502260)
5. Glazura OPERA różne kolory 30x90 cm. 129 zł/m2.

(kod: 82475230)
6. Gres szkliwiony GRANDE NEGRO 80x160 cm. 199 zł/m2.

(kod: 82666179)
7. Pojemnik na chleb stal. 119 zł. (kod: 82636220)
8. Doniczka na zioła różne wzory W11 cm. 2,89 zł.
9. Zlewozmywak jednokomorowy z baterią szary 44x62 cm.

469 zł. (kod: 82664535)
10. Bateria do zlewozmywaka ERICA stal nierdzewna W40 cm.

199 zł. (kod: 82625006)
11. Zlewozmywak beżowy konglomerat 48x58 cm. 229 zł.

(kod: 82624516)
12. Bateria FITNESS czerwona W44 cm. 149 zł. (kod: 82664487)
13. Kosz na śmieci obrotowy 3 komory. 94,99 zł. 

(kod: 44569105)
14. Regał z półkami bambus 42x33x69 cm. 239 zł. 

(kod: 82366915) 6

Kuchnia 
Funkcjonalna i przytulna
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Wygodny, funkcjonalny dom bez stosownego
oświetlenia? To zupełnie niewyobrażalne.
Lampy wiszące i stojące, żyrandole, plafony,
kinkiety stają się coraz ważniejszym elementem
wystroju w miarę jak dzień staje się coraz
krótszy. W najbliższym sezonie warto
zainteresować się metalicznym błyskiem
na kloszach i abażurach, a więc lampami
wykonanymi z metalu: mosiądzu, cyny, miedzi,
złota, które teraz przeżywa swoją kolejną
młodość oraz chromowanej lub malowanej
proszkowo stali.

Metal pozwala na wiele eksperymentów;
można go giąć, nacinać, dziurkować, malować
itd. Często występuje w połączeniu ze szkłem,
tkaniną, skórą i innymi naturalnymi materiałami
tracąc w ten sposób zimny, sterylny i industrialny
charakter. Ciekawie prezentują się klosze
wykorzystujące plastyczność materiału
formowane w niedoskonałe formy przestrzenne.
Geometria nadal dominuje. Do stożków,
sześcianów, trapezów i walców dołączyły kule
w różnych konfiguracjach najczęściej łączone 
ze szkłem. Jest więc w czym wybierać.

1. Lampa biurkowa TORONTO czarno-złota mosiądz 7W. 
127 zł. (kod: 82673394)

2. Lampa wisząca RINA szkło E27. 139 zł. (kod: 45879512)
3. Kinkiet MASERLO stal/tkanina 60W E27. 319 zł. 

(kod: 45859226)
4. Dywan SCANDINAVIA niebieski 80x150 cm. 99,99 zł. 

(kod: 45537464)
5. Kinkiet HOOPA mosiądz 60W E27. 32,90 zł. (kod: 45891741)
6. Lampa wisząca OPINA szkło E27.159 zł. (kod: 45879526)
7. Lampa wisząca EVA metal E27 60W. 139 zł. (kod: 82310785)
8. Lampka stołowa BETTI czarna metal 40W E14. 98 zł. 

(kod: 82509763)
9. Lampa wisząca TORLA stal mosiądzowana 40W E27. 139 zł.

(kod: 82397298)
10. Lampa wisząca FRANCIS stal 40W E27. 159 zł 

(kod: 82397292)
11. Lampa wisząca CHEE szkło. 159 zł. (kod: 82395350)
12. Lampa wisząca HARLEY miedziana 40W E27. 279 zł. 

(kod: 45856475)
13. Lampka stołowa BARI chrom 40W E14. 49,90 zł. 

(kod: 45893603)
14. Lampa wisząca CARDENA szkło różne wzory 40W E27. 

Od 159 zł. 
15. Lampa wisząca MILTON metal E27. 499 zł. 

(kod: 82310847)

Lampy 
W dobrym świetle 
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Gdy za oknem jesienna plucha, wiatr i deszcz
czujemy zmęczenie i chandrę. Humor
i samopoczucie mogą nam poprawić drobne
przyjemności: filiżanka aromatycznej kawy,
dobra muzyka, nowa książka do czytania,
światło świec. Drobne przyjemności to także
prezenty jakie możemy sprawić sobie
i naszemu domowi. Dobra lampa do czytania,
ciepły, miękki pled w różowym kolorze,
kolorowe osłonki na doniczki, w których
uprawiamy ulubione zioła, pojemniki
na ulubione kosmetyki, ramki do zdjęć z wakacji
– drobne, ładne przedmioty o walorach
użytkowych nie są zbytkiem czy fanaberią.
Poprawią nasz nastrój i wygodę. Potrafią, jak
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki,
przywołać uśmiech na twarzy. 

Nie obawiajmy się więc sprawić sobie i innym
przyjemności: na urodziny, imieniny, Mikołajki
lub zupełnie bez okazji. A jeśli naszym
największym, głęboko skrywanym marzeniem
jest umywalka łazienkowa w kolorze różowym
to nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką sobie
zainstalować. 

1. Dywan VISTA szary 80x140 cm. 159 zł.  (kod: 82167325)
2. Lustro srebrne drewno 30x30 cm. 149 zł. 

(kod: 82605356)
3. Lampa wisząca LEAVY biała tkanina 4xE14, 319 zł. 

(kod: 82303430)
4. Dywan VISTA beżowy 120x160 cm. 269 zł. 

(kod: 82495201)
5. Plakaty ROŚLINY 2 szt. 30x40 cm. 15,99 zł/kompl. 

(kod: 82386362)
6. Świeca zapachowa w szklanym pojemniku różne aromaty

14,90 zł/szt.
7. Pojemnik 2 szt. bambus 10x10x10 cm. 68,90 zł/kompl. 

(kod: 82678492)
8. Poduszka różne wzory i kolory 45x45 cm. 32,90 zł. 
9. Pojemnik z przykrywką 2 szt. bambus. 58,90 zł/kompl.

(kod: 82644785)
10. Lampa stołowa MANSION ceramika E14. 199 zł. 

(kod: 82052709)
11. Poduszka PIRAMIDA różowa 40x40x40 cm. 39,90 zł. 

(kod: 82646968)
12. Serwetki ROSES 33x33 cm. 6,99 zł. (kod: 82573341)
13. Wazon szklany różne wzory i kolory. Od 14,98 zł. 
14. Wazon KAKTUS ceramika W16cm. 11,90 zł. 

(kod: 82546599)
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Dekoracje
Drobne przyjemności 
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Dodatkowe informacje
i zdjęcia w wysokiej rozdzielczości:

Joanna Łozińska, Leroy Merlin Public Relations
jlozinska@leroymerlin.pl

www.leroymerlin.pl


