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BIAŁE ŚWIĘTA
KOLEKCJA LEROY MERLIN
Święta Bożego Narodzenia to dni szczególne. Cały rok czekamy na chwile pełne radości w gronie
rodziny i przyjaciół, smak i zapach świątecznych potraw, widok prezentów pod choinką. Pachnąca
zielona jodła, czerwone poinsecje, iskrzące światło świec, starannie dobrane dekoracje i ozdoby
podkreślają wyjątkowy charakter tych dni. Tworzą niepowtarzalną, magiczną atmosferę.
Nie wiemy, jakie będą tegoroczne święta. Czy spędzimy je w domowym zaciszu w gronie najbliższych?
Czy zobaczymy rodzinę i przyjaciół przy świątecznym stole? Nawet jeśli spotkanie online zastąpi
bezpośredni kontakt z bliskimi zadbajmy o odświętny wystrój domu.
Pięknie udekorowana choinka stanowi najważniejszą dekorację świątecznego domu.
Nie ograniczajmy się jednak wyłącznie do przystrojenia drzewka. Możemy udekorować cały dom,
sprawiając sobie wiele radości planowaniem i wybieraniem elementów świątecznego wystroju.
Nie zapominajmy też o oświetleniu, które podkreśli uroczystą atmosferę domu.
W świątecznej kolekcji Leroy Merlin znajdziemy wiele inspiracji i produktów. Dzięki nim spełnimy
swoje marzenia o wyjątkowych świętach. W najnowszej kolekcji biel, tak obecnie modna, gra główną
rolę. Towarzyszą jej czerwień, zieleń, złoto, granat, czerń oraz kolory ziemi. Równie ważne jest światło.
Świece, lampiony, girlandy, świeczniki dodadzą blasku krótkim zimowym dniom.
Kolekcja roślin, oświetlenia, dekoracji i ozdób świątecznych znajdzie się
we wszystkich sklepach Leroy Merlin od 2 listopada 2021.
Więcej informacji na www.leroymerlin.pl
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Świąteczne dekoracje utrzymane
w tradycyjnej kolorystyce.
Dominuje głęboka zieleń i czerwień
z dodatkiem bieli. Klasyczne motywy
inspirowane światem przyrody
współgrają z charakterystycznymi
dla świąt deseniami i kształtami.
Atmosferę świąt podkreślą szklane
bombki udekorowane płatkami
śniegu, konik na biegunach,
św. Mikołaj z workiem pełnym
prezentów, stado reniferów,
dzwonki i dzwoneczki, dekoracje
świetlne w kształcie gwiazdy,
girlandy, wieńce, tkaniny i poduszki
ze świątecznymi motywami.
Tradycyjne dekoracje doskonale
komponują się z pamiątkami sprzed
lat, przywodząc na myśl smaki
i zapachy znane z dzieciństwa.
1. Gałązka sosny z owocami rokitnika.
W68 cm. 6,99 zł/szt.
2. Wianek ozdobny. ∅30 cm. 59,99 zł
3. Kula bukszpanowa 20x20x20 cm 19,99 zł.
4. Dekoracja LED W24,5 cm. 179 zł
5. Tkanina IRVINE zielono czerwona.
S140 cm. 39,99 zł/mb
6. Poduszka świąteczna CHRISTMAS DEER
45x45 cm. 24,90 zł
7. Bombka szklana różne wzory i kolory.
Od 9,99 zł/szt.
8. Dekoracja dmuchana LED BAŁWANKI.
W150 cm. 359 zł.
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Ozdoby inspirowane tęsknotą
za białymi świętami w krainie
Św. Mikołaja. Paleta barw
ograniczona do bieli, granatu,
błękitu, ciemnej zieleni i srebra.
Motywy zdobnicze prosto z dalekiej
Północy nawiązują do arktycznej,
białej zimy: białe są polarne sowy
i niedźwiedzie, śnieżynki, gwiazdki,
gałązki i piórka. Srebrzyste
dekoracje na białych bombkach
przywodzą na myśl oszronione
sople lodu. Ciepłe ubranka gnomów
przypominają o mroźnej zimie.
Ciemności rozświetlają girlandy,
świeczniki, latarenki.
Monochromatyczna paleta i umiar
w doborze dekoracji to cechy
charakterystyczne „arktycznej”
aranżacji. Nastrój budują białe
detale i światło.
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1. Skrzaty, różne wzory, kolory, wielkości.
Od 44,99 zł.
2. Wianek ozdobny z szyszkami. ∅34 cm.
59,99 zł.
3. Dekoracja świetlna LED GWIAZDA
W50 cm. Od 69,99 zł
4. Zawieszka ZIMA. W13 cm. 3,50 zł
5. Bombki szklane, różne wzory i kolory.
Od 8,99 zł/szt.
6. Sopel z brokatem W22 cm. 5,99 zł.
7. Figurka MIKOŁAJE. W19 cm 26,99 zł
8. Zawieszka GWIAZDA szkło, różne kolory.
12,99 zł/szt
9. Ozdoba świąteczna SKARPETA 44x28 cm.
48,88 zł.
10. Zawieszka ŁYŻWY W13 cm. 13,99 zł.
11. Dekoracja świetlna LED na baterie. 69,99 zł.
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Świąteczne dekoracje w trzech
kolorach: bieli, czerni i złocie to
idealne rozwiązanie dla
minimalistów ceniących prostotę
w dobrym stylu. Wystarczy kilka
starannie dobranych elementów,
by stworzyć odświętną atmosferę
w całym domu. Mogą to być złote
gałązki w szklanym wazonie,
liście klonu i bombki z delikatnym
kwiatowym ornamentem
na choince, ażurowe lampiony
w oknach, czarno- złote puzderko
z aromatycznymi saszetkami
na stoliku. Nie musimy uciekać
od świątecznych motywów.
W złotej aranżacji znajdzie się
miejsce dla renifera, sopli lodu,
szyszek czy gwiazdek. Umiar
i elegancja przyprawione szczyptą
humoru to klucz do udanej dekoracji
domu podkreślającej wyjątkowe dni.
1. Dekoracja świąteczna RENIFER złota.
35,99 zł.
2. Lampki wewnętrzne LED złote liście.
36,99 zł.
3. Wianek ozdobny. ∅40 cm. 99,99 zł.
4. Dekoracja świetlna wisząca GWIAZDA
45x45 cm. 69,99 zł.
5. Gałązka z liśćmi W79 cm. 11,99 zł/szt.
6. Dekoracja świetlna LED W78 cm. 49,99 zł.
7. Dekoracja świetlna LED na baterie
W40 cm. 39,99 zł.
8. Zawieszka szklana SZYSZKA. 11,99 zł.
9. Dekoracja świąteczna GŁOWA RENIFERA
złota. 36,99 zł.
10. Bombka złota z brokatem. 3,99 zł
11. Dekoracja świąteczna PTAK na klipsie.
39,99 zł.
12. Bombka szklana z dekorem. 13,99 zł.
13. Lampion W11 cm. 34,99 zł.
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Natura, we wszystkich swoich
odmianach, kolorach, wzorach
i fakturach, jest wspaniałą
inspiracją do wykreowania
świątecznej atmosfery w domu.
Pachnące gałązki jodły, rozłożyste
szyszki, drewniane zabawki, szklane
bombki, ozdoby ze słomy i papieru,
metalowe świeczniki – to tylko kilka
przykładów dekoracji świątecznych,
które stworzą przytulny, nieco
nostalgiczny klimat. Pamiętajmy
tylko, aby wybierać ozdoby
wykonane z naturalnych materiałów
lub nadające się do powtórnego
przetworzenia. Wspaniałą dekoracją
będą jabłka, orzechy, pomarańcze,
gałęzie jodły, śnieżnobiałe
cyklameny i czerwone poinsecje,
świece w szklanych świecznikach.
A w centralnym punkcie pokoju
postawmy choinkę w pojemniku
z pełną bryłą korzeniową. Na wiosnę
możemy posadzić ją w ogrodzie.
1. Zawieszka dekoracyjna RENIFER W14 cm.
6,99 zł.
2. Gałązka ozdobna z jabłkiem W12 cm.
4,50 zł
3. Wianek ozdobny z szyszkami ∅33 cm.
59,99 zł
4. Figurka RENIFER drewno W15 cm. 14,99 zł.
5. Gałązka ozdobna z szyszką W12 cm. 4,50 zł.
6. Bombka szklana SOWA różne kolory. 5,30 cm
7. Bombka szklana różne wzory i kolory.
Od 9,99 zł/szt.
8. Poduszka ozdobna MERRY CHRISTMAS.
45X45 cm. 24,90 zł.
9. Zawieszka dekoracyjna RENIFER W15 cm.
9,99 zł
10. Zawieszka SOWA terakota różne wzory. 8,99 zł
11. Skrzaty różne wzory Od 15,99 zł/szt
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1. Lampki wewnętrzne LED LIŚCIE złote.
36,99 zł.
2. Lampki zewnętrzne 100LED. 52,99 zł.
3. Gwiazda wisząca czerwona ∅75 cm.
99,99 zł.
4. Girlanda świetlna wewnętrzna 20LED
LIŚCIE. 24 zł.
5. Dekoracja świetlna SOLVALLA stojąca
biała W69 cm. 99,99 zł
6. Świeca stożek W20 cm. 24,99 zł.
7. Choinka dekoracyjna LED złota.
W14,5 cm. 16,99 zł.
8. Świeca CHOINKA srebrna W18 cm.
11,99 zł.
9. Świeca CHOINKA złota. W18 cm. 26,99 zł.
10. Lampion DOMEK W14,8 cm. 29,99 zł
11. Świeca SZYSZKA różne kolory. 8,99 zł.
12. Świecznik BRIDGE metal czerwony.
179 zł.
13. Świeca w pojemniku W6 cm. 13,50 zł.
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Nie zapominajmy, że światło jest
niezastąpione w tworzeniu
świątecznego nastroju. Dekoracje
świetlne o różnych kształtach
i wielkościach, lampiony, latarenki,
świeczniki można postawić
na parapetach okiennych, stolikach,
szafkach, gzymsie kominka i wielu
innych miejscach. Świąteczny
nastrój możemy wprowadzić także
przed domem i w ogrodzie. Światło
wyznaczy granicę między ciemnym
światem na zewnątrz, a przytulnym
i przyjaznym wewnątrz domu.
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Więcej informacji
i inspiracji
na www.leroymerlin.pl
Dodatkowe informacje
Joanna Łozińska, Leroy Merlin Public Relations
e-mail: jlozinska@leroymerlin.pl
tel: +48 660 41 41 02
Serwis zdjęć:
www.inkaust.com/LM/index.html

