
Kolekcja Leroy Merlin jesień zima 2021/22
Długie jesienne i zimowe wieczory chętnie spędzamy przy kuchennym stole w towarzystwie rodziny
i przyjaciół. Kuchnia, zwana sercem domu, nabiera wyjątkowego znaczenia. Urządzenie funkcjonalnej,
estetycznej i dostosowanej do potrzeb wszystkich domowników kuchni jest więc dużym wyzwaniem. 

W najnowszej kolekcji Leroy Merlin debiutują serie mebli kuchennych Delinia iD. Spełniają oczekiwania nawet najbardziej
wymagających użytkowników i pasują do każdego wnętrza. Pozwalają wyposażyć zarówno aneks kuchenny w kawalerce jak i przestronną
kuchnię w domu. 

Jak zwykle jesienią lampy stają się nieodzownym elementem wnętrza i przedmiotem pierwszej potrzeby. Nowoczesne rozwiązania
technologiczne i pomysłowość projektantów dają nam ogromne możliwości wyboru. Podstawowe założenie jakie musi spełnić dobre
oświetlenie to połączenie oszczędności, funkcjonalności z przyjaznym światłem – lampy ledowe są tu najlepszym przykładem. Szklane
klosze i abażury przeżywają renesans. Podobnie jak inne naturalne materiały: metal, drewno, tkanina, papier.. 

Projektanci nadal poszukują inspiracji w naturze. Naturalne, a jednocześnie modne kolory naśladują barwy ziemi. Zieleń w różnych
odcieniach, beż, terrakota, oliwka, piasek, brąz w połączeniu z bielą i czernią tworzą ciepłą, kameralną przestrzeń. Podobnie jak gresy
odzwierciedlające rysunek drewna czy bambusowe dodatki, plecione koszyki. 

I wisienka na torcie: detale i dekoracje w złotym kolorze, które dodadzą wnętrzu blasku i elegancji. Delikatne złote motywy na tapetach,
tkaninach i mozaikach, czarno złote lampy, poduszki, kontakty i haczyki przyciągają wzrok. Warto więc rozświetlić i urozmaicić jesienne
wnętrza złotym detalem i wykorzystać cały jego potencjał dekoracyjny. 

W najnowszej kolekcji Leroy Merlin na jesień zimę 2021/22 znajdziemy rozwiązania i produkty zmniejszające wpływ człowieka
na środowisko: wykonane z naturalnych, odnawialnych surowców lub do powtórnego przetworzenia, pozwalające na oszczędzanie wody
i energii, dzięki którym nasz dom będzie oszczędny, zdrowy i przytulny. 

Nowa kolekcja jest dostępna we wszystkich sklepach Leroy Merlin od września 2021. 
Więcej informacji i inspiracji na www.leroymerlin.pl
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8.    Oszczędne, zdrowe, ciepłe

PRZYTULNIE
I ZDROWO

1. Dekor PERLA BIRDS 4-elementowy 150x60 cm. 74,75 zł/szt.  
2. Glazura ORDESSA różne kolory 30x60 cm. 59,99 zł/m2. 
3. Lampa wisząca DENMARK metal 20 W E27. 249 zł. (kod: 89097041)
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Złoty
akcent

Nawet niewielkie detale i dekoracje
w złotym kolorze dodają wnętrzu 
blasku i elegancji. Przyciągają wzrok,
rozświetlają przestrzeń, sprawiają
wrażenie luksusu. Złoto, wbrew pozorom,
pasuje do aranżacji zarówno
nowoczesnych jak i klasycznych. 
Nie musimy też ograniczać się
do przedmiotów tradycyjnie kojarzonych
ze złotym kolorem: lamp, ram luster,
karniszy czy klamek. 

Złota armatura łazienkowa, panele 
czy obudowa kabiny prysznicowej 
może pojawić się w łazience ożywiając
klasyczną biel i szarość. Delikatne 
złote motywy na tapetach, tkaninach
i mozaikach, czarno złote lampy, poduszki,
kontakty i haczyki przyciągają wzrok
i ocieplą wnętrza. Warto więc rozświetlić
i urozmaicić nasz dom złotym detalem
i wykorzystać cały jego potencjał
dekoracyjny. 

1. Akcesoria łazienkowe GLOSSY żywica polimerowa 
Od 66 zł/szt. 

2. Dywan TYRO, czarny różne rozmiary. Od 315 zł. 
3. Poduszka GREEN INSTECT 30x50 cm. 44,99 zł. 

(kod: 88249750)
4. Lampa wisząca SOLEIL 12x20 W E14. 1999 zł.

(kod: 83398319)
5. Tapeta winylowa na flizelinie DIAMOND zmywalna 

różne kolory S53 cm. 64,99 zł/op.
6. Mozaika SEKDEM 30x30 cm. 41,49 zł/szt. 

(kod: 82661979)
7. Lampa stołowa HIERRO czarno złota 60 W E27. 149 zł.

(kod: 82606554)
8. Bateria łazienkowa z funkcją oszczędzania wody

W14 cm. 435 zł. (kod: 45937360)
9. Bateria do bidetu SIMPLON mosiądz W14,5 cm. 368 zł.

(kod: 84860616)
10. Tapeta LUXURY winylowa na flizelinie S53 cm. 126 zł/op.

(kod: 45694740)
11. Lampa stołowa LONDYN 60 W E27 metal. 234 zł.

(kod: 87059244) 
12. Lampa wisząca CORDEL 1x28 W G9 mosiądz. 189 zł.

(kod: 82395356)
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Egzotyczne
inspiracje

2

Choć pandemia ograniczyła możliwość
dalekich podróży i poznawania świata
to nasza tęsknota za egzotycznymi
miejscami wcale nie jest mniejsza. 
Nie musimy ruszyć w drogę, aby odkrywać
egzotyczne kolory, wzory, obrazy. Możemy
zaprosić je do własnego domu i czerpać
inspirację z różnych kultur tworząc
własną, oryginalną przestrzeń, w której
spotkają się motywy, formy i kształty 
ze wszystkich stron świata. 

Dywanom i mozaikom o orientalnych
wzorach mogą towarzyszyć pierzaste
palmy i lampy z bambusa. Papuga Ara
w gąszczu liści na tapecie, gresy
do złudzenia przypominające spaloną
słońcem ziemię, papierowe lampiony,
metalowe lampy, poduszki o kwiatowych,
stylizowanych wzorach przypomną nam
o dalekich krajach. Dywan imitujący ścięty 
pień drzewa przeniesie nas w wyobraźni
do leśniczówki, a proste, pasiaste chodniki
do namiotu Beduina. Wystarczy rozwinąć
skrzydła fantazji i wyruszyć w daleką
podróż zatrzymując się po drodze w dżungli. 

1. Gres szkliwiony QUARTZ 60x60 cm. 115 zł/m2. (kod: 84834941)
2. Fototapeta LION 127x184 cm. 99,90 zł (kod: 44987215)
3. Dywan SOLAR brązowy 60x110 cm. 29,99 zł. 

(kod: 82499807)
4. Blat kuchenny drewniany merbau D300 cm. 945 zł. 

(kod: 45579975)
5. Lampa wisząca ROPE 5xE27. 269 zł. (kod: 82320823)
6. Tapeta winylowa na flizelinie TROPICAL FOREST  S53 cm.

59,99 zł/op. (kod: 82249786)
7. Dekor SLATE niebieski 30x60 cm. 99 zł/szt. (kod: 89112408)
8. Poduszki różne wzory i kolory 30x50 cm. Od 19,90 zł/szt. 
9. Poduszka SUKULENTY bawełna 40x40 cm. 24,98 zł. 

(kod: 82623826)
10. Donica ceramiczna mrozoodporna W18 cm. 179 zł. 

(kod: 82584208)
11. Donica JUNGLE mrozoodporna W41 cm. 269 zł. 

(kod: 83406709)
12. Palma Szorstkowiec Fortunego W110 cm. 699 zł. 

(kod: 82213318)
13. Gres szkliwiony DARKSIDE PATTERN 60X60 cm. 69,99 zł/m2

14. Tapeta winylowa na flizelinie TROPICAL LEAFS 
S53 cm. 64,99 zł/op. (kod: 82823824)
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Kuchnia to dla wielu z nas najważniejsze
miejsce w domu. Urządzenie funkcjonalnej,
estetycznej i dostosowanej do potrzeb
wszystkich domowników kuchni jest 
więc dużym wyzwaniem. Wybierając
meble kuchenne powinniśmy zwrócić
szczególną uwagę na ich walory
użytkowe, trwałość i ergonomię. 
Trendy wnętrzarskie traktujmy jako
inspirację. 

Nowe meble kuchenne Delinia iD 
spełniają oczekiwania nawet najbardziej
wymagających użytkowników i pasują
do każdego wnętrza. Pozwalają
wyposażyć zarówno aneks kuchenny
w kawalerce jak i przestronną kuchnię
w domu. Poszczególne elementy 
(szafki, fronty, uchwyty) można łączyć
w dowolny sposób zyskując funkcjonalną
przestrzeń do pracy i relaksu. W skład
kolekcji wchodzi 12 serii: SEVILLA, TOKYO,
NORDIC, NEWPORT, PRAGUE, EVORA,
SOHO, ROMA, OXFORD, SOFIA, BOSTON,
TOSCANE. 

1. Meble kuchenne Delinia iD 
seria SOHO czarne fronty. 

2. Meble kuchenne Delinia iD 
seria TOKYO białe fronty.

3. Meble kuchenne Delinia iD 
seria SEVILLA kremowe fronty.

4. Meble kuchenne Delinia iD 
seria OXFORD kremowe fronty.

5. Meble kuchenne Delinia iD 
SEVILLA granatowe fronty.

6. Blat kuchenny drewniany dąb D300 cm. 455 zł/szt. 
(kod: 82211262)

7. Kosz na śmieci Blanco Select 45 2x16. 659 zł/szt. 
(kod: 82212432)

8. Blat kuchenny fornirowany D305 cm. 895 zł/szt. 
(kod: 82820987)
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Nawet najpiękniejsze meble kuchenne 
nie spełnią naszych oczekiwań bez
odpowiednio dobranych elementów
wyposażenia i wykończenia oraz
dodatków. Wybór akcesoriów
kuchennych jest tak ogromny, 
że może wywołać zawrót głowy. 
Co więc zrobić, by końcowy efekt spełnił
nasze oczekiwania? Po pierwsze:
popatrzmy na przestrzeń i odpowiedzmy
sobie na kilka pytań np.: Czy nasza 
kuchnia jest duża czy niewielka? 
Otwarta czy zamknięta? Czy pasjonuje 
nas gotowanie i przyrządzanie nowych
potraw? Jaki styl wnętrza preferujemy? 

Do drugie: wybierajmy trwałe
i wytrzymałe przedmioty, oszczędne
rozwiązania, naturalne materiały 
jak np. drewno, szkło, metal, ceramikę. 

Po trzecie: skonsultujmy się z fachowcem
– projektantem kuchni w Leroy Melin,
który zaproponuje najlepsze rozwiązanie,
pomoże wybrać odpowiednie materiały
i wyposażenie. 

Po czwarte: pozwólmy sobie na spełnienie
marzeń i odrobinę szaleństwa.

1. Meble kuchenne Delinia iD półki cargo narożne 849 zł. 
2. Lampa wisząca BORDESLEY E27 drewno. 445 zł. 

(kod: 82479692)
3. Meble kuchenne Delinia iD seria TOKYO białe fronty.
4. Meble kuchenne Delinia iD seria OXFORD białe fronty.
5. Panele podłogowe winylowe ALAMOSO klasa 23. 

84,99 zł/m2. (kod: 81971330)
6. Listwa LED podszafkowa D60 cm. 98 zł/szt.

(kod: 82265701)
7. Kosz na śmieci wysuwany 22 l 33x26x48 cm. 169 zł/szt.

(kod: 87036492)
8. Meble kuchenne Delinia iD szuflada różne wielkości. 

Od 98 zł/szt. 
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Niezastąpione
światło

W miarę jak dni stają się krótsze 
coraz większą uwagę przywiązujemy
do sztucznego oświetlenia. Lampa staje
się nieodzownym elementem wnętrza
i przedmiotem pierwszej potrzeby.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne
i pomysłowość projektantów dają nam
ogromne możliwości wyboru. Podstawowe
założenie jakie musi spełnić dobre
oświetlenie to połączenie oszczędności,
funkcjonalności z przyjaznym światłem
– lampy ledowe są tu najlepszym
przykładem. Podobnie jak możliwość
regulacji kąta padania światła, zmiany
barwy czy dostosowania długości ramienia
lampy – niezbędne do pracy w domu. 

Szklane klosze i abażury przeżywają
renesans. Podobnie jak inne naturalne
materiały (metal, drewno, tkanina, papier).
Modne lampy mają organiczne kształty
i formy. Są wyjątkowo dekoracyjne
i wprowadzają nowe wrażenia optyczne.  

1. Lampa wisząca 20 W E27 szkło. 249 zł. (kod: 89097032)
2. Lampa wisząca PENDULUM E27 aluminium. 126 zł. 

(kod: 83025139)
3. Lampa wisząca LUSCO 5xE14 metal. 339 zł. 

(kod: 83164579)
4. Lampa wisząca EMPIRA 20 W E27 szkło. 262 zł. 

(kod: 89097039)
5. Lampa sufitowa DORADO 8x40W E14 metal. 899 zł. 

(kod: 85270544)
6. Lampa wisząca IRON 60 W E27 metal. 178 zł. 

(kod: 87147091)
7. Lampa wisząca FARGO 20 W E27 szkło. 246 zł. 

(kod: 89097031)
8. Lampa wisząca MELOT 13xG9 szkło. 2499 zł. 

(kod: 88289332)
9. Lampa wisząca SUFFOLK 20 W E27 szkło. 218 zł. 

(kod: 89097035)
10. Lampa podłogowa NICKI 25 W E27 mosiądz. 274 zł. 

(kod: 82662560)
11. Dywan ILYANA 70x100 cm. 47,99 zł. (kod: 82345290)
12. Lampa wisząca NORFOLK 20 W E27 szkło. 249 zł. 

(kod: 89097033)
13. Lampa wisząca DORADO 6x40W G9 metal. 649 zł. 

(kod: 85270533)
14. Lampa wisząca 20 W E27 szkło. 262 zł.  (kod: 90079395)
15. Lampa wisząca PUERTO 50 W E27 332 zł. 

(kod: 85270529) 5
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Naturalne, a jednocześnie modne kolory, 
które możemy wprowadzić do łazienki
naśladują barwy ziemi. Zieleń, beż,
terrakota, oliwka, piasek, brąz
w połączeniu z bielą i czernią stworzą
ciepłą, kameralną przestrzeń. Gresy
odzwierciedlające rysunek drewna,
bambusowe dodatki, plecione koszyki
na akcesoria i kosmetyki zapewnią tak
niezbędną przytulność. 

Warto zainteresować się także
szlachetnym kamieniem np. marmurem
lub granitem o ogromnej palecie
naturalnych barw lub kamiennymi
deseniami odwzorowanymi na płytkach
ceramicznych. Jeśli uzupełnimy naszą
łazienkę o funkcjonalne oświetlenie, lustra
powiększające przestrzeń i niezbędne
akcesoria łazienkowe, niekoniecznie 
w białym kolorze z satysfakcją przyznamy, 
że przyrodnicze inspiracje to strzał w 10. 

1. Słupek HAMPTON grafitowy 40x33x170 cm. 1059 zł/szt.
(kod: 89148834)

2. Szafka pod umywalkę KINGA biała 60x54x45 cm.
439 zł/szt.

3. Szafka z umywalką KATALONIA czarna 60x53x38 cm.
648 zł. (kod: 83338550)

4. Lustro łazienkowe RUND ∅80 cm. 509 zł. 
(kod: 82730449)

5. Bateria umywalkowa ICONE czarna energooszczędna.
309 zł. (kod: 82625846)

6. Akcesoria łazienkowe SNAKE. Od 28 zł/szt.
7. Umywalka nablatowa ATENA ceramika 40x33x11 cm.

367 zł. (kod: 89154136)
8. Półsłupek ARUBA 35x35 cm. 186 zł/szt. 

(kod: 83644043)
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W jesiennym
nastroju

Czy zieleń ma szansę zastąpić granat?
Wiele na to wskazuje. Jej różne odcienie
przywodzące na myśl przyrodę ożywioną
i nieożywioną wprowadzają do wnętrza
spokój i harmonię. Dobrze czujemy się
wśród zieleni parku, lasu czy ogrodu,
a więc warto wykorzystać ją także
do wnętrzarskich stylizacji. Ciemna
butelkowa zieleń na ścianie może
stanowić doskonałe tło dla jasnych,
drewnianych mebli. Będzie ożywczym
kontrapunktem dla delikatnych beży
i jasnych brązów. Połączona ze złotem 
lub pomarańczą doda energii tak nam
potrzebnej jesienią i zimą.

Zieleni nie może zabraknąć we wnętrzach
inspirowanych naturą, które jesienią
podobnie jak przyroda, w miarę upływu
czasu zmieniają swoją szatę. Dojrzewają,
stają się ciemniejsze, bardziej nasycone.
Przytulne i bezpieczne.     

1. Lampa podłogowa ARATA E27 15W. 482 zł. 
(kod: 82979505)

2. Doniczka mrozoodporna. W34 cm. 119 zł. 
(kod: 82977213)

3. Mozaika OSAKA samoprzylepna aluminium 30x30 cm.
47,99 zł/szt. (kod: 84842793)

4. Poduszka LILI różne kolory 40x40 cm. 29,90 zł. 
5. Dywan MAURITIUS imitacja pnia ∅120 cm. 229 zł. 

(kod: 45717371)
6. Kosz na kwiaty z matą kokosową mrozoodporny 

35x35x17 cm. 29,99 zł. (kod: 82584214)
7. Glazura ORDESSA 30x60 cm. 59,99 zł/m2. 

(kod: 82800885)
8. Lampa stołowa STRAW E27 słoma. 590 zł. 

(kod: 8633410)
9. Osłonka doniczki ROMA różne kolory. 39,99 zł. 
10. Lampa wisząca BALI rattan E27. 1119 zł 

(kod: 88290337)
11. Poduszka LIVIA 40x40 cm. 39,90 zł. (kod: 89099410)
12. Lampa wisząca AMSFIELD E27 bambus. 299 zł. 

(kod: 82049242) 
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Mamy coraz większą świadomość, 
że musimy chronić zasoby ziemi
i ograniczać swój wpływ na środowisko;
zmniejszać zużycie wody i energii,
segregować odpady, świadomie wybierać
trwałe, nadające się do powtórnego
przetworzenia przedmioty. 

Na pomoc przychodzą nam nowoczesne
technologie, materiały i przedmioty, 
dzięki którym możemy zmodernizować
nasz dom tak aby był zdrowy, przytulny,
a jednocześnie oszczędny. Powinniśmy
ograniczyć straty ciepła uszczelniając
drzwi i okna oraz izolując ściany
dodatkową warstwą tapety, paneli
ściennych czy boazerii. Zmniejszymy
zużycie wody i energii dzięki bateriom
kuchennym i łazienkowym z funkcją
oszczędzania. Czujniki ruchu i temperatury,
lampy LED i inne energooszczędne
urządzenia obniżą nasze rachunki za prąd.
Warto zmienić nasze nawyki na bardziej
odpowiedzialne i przyjazne 
dla środowiska.

1. Bateria umywalkowa z funkcją oszczędzania wody
i energii. 199 zł. (kod: 82754124)

2. Oczyszczacz powietrza 380 m3/h. 619 zł. 
(kod: 82613909) 

3. Piec kominkowy VERA 6kW 95x65x39 cm.  2999 zł. 
(kod: 82233285)

4. Dywan ZANTE 120x160 cm. 189 zł. (kod: 88293109)
5. Dywan NICOLE 80x150 cm. 199 zł. (kod: 88283998)
6. Dywan DALYA 120x170 cm. 299 zł. (kod: 88283859)
7. Kalatea Calathea Special W40-50 cm. 36,99 zł. 

(kod: 45794742)
8. Tapeta NEOBAROK winylowa na flizelinie S53 cm. 

94,99 zł/op. (kod: 82666409)
9. Tapeta DREWNO papierowa S53 cm. 63,99 zł/op. 

(kod: 82577062)
10. Panele ścienne akustyczne filcowe różne kolory i wzory.

Od 15,99 zł.
11. Dywan SCANDI 80x150 cm. 109 zł. 

(kod: 82849661)
12. Skóra krowia imitacja 150x200 cm. 599 zł. 

(kod: 83235405)
13. Lampa biurkowa MERKURIO chrom 12 W. 264 zł. 

(kod: 82643256)
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Oszczędne,
zdrowe, ciepłe
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