


CHABRY W OCEANIE
Kolekcja Leroy Merlin wiosna – lato 2022
Niektóre trendy minionego roku jak np. fascynacja naturą i wszechobecne plecionki mają swoją kontynuację. Pojawiły się też
nowe, interesujące pomysły i tendencje, które odmienią nasz dom i ogród podczas nadchodzącej wiosny i lata. Balkon i taras
urządzimy równie starannie jak mieszkanie. To przecież nasz dodatkowy letni pokój, a jego wystrój powinien zaspokoić wszystkie
nasze potrzeby – także te estetyczne. 

Inspirację możemy czerpać z tak modnej, egzotycznej dżungli, pejzażu i kolorystyki oceanu. Możemy stworzyć nostalgiczną
przestrzeń inspirowaną sielskim krajobrazem łąki kwietnej rosnącej przy wiejskim siedlisku albo nowoczesny, minimalistyczny
taras w wielkim mieście. 

Kreatywne pomysły i rozwiązania na samodzielne uprawy, mini ogródki na balkonach, własne grządki przy domu pozwolą
na bliski kontakt z przyrodą. Umożliwiają relaks na świeżym powietrzu, będą źródłem zdrowych ziół, warzyw i owoców. 
Teraz jednak idziemy o krok dalej, bo przecież wśród nas żyją także zwierzęta. Dbałość o ich dobrostan to nasza
odpowiedzialność i ogromna przyjemność. 

Jaka kolorystykę wybrać? Klasyczne barwy ziemi z dawno niewidzianymi, różnymi odcieniami brązu w roli głównej idealnie
pasują do nowoczesnych tarasów. Delikatne pastele zachwycą modne panie, a chabrowy błękit w towarzystwie czerwieni
maków i klasycznej żółci doda nam energii. 

W nowej kolekcji Leroy Merlin na wiosnę lato 2022 znajdziemy rozwiązania i produkty minimalizujące wpływ człowieka
na środowisko naturalne: wykonane z naturalnych, odnawialnych surowców lub do powtórnego przetworzenia, 
umożliwiające oszczędzanie wody i energii. Pamiętamy też o dzieciach – plac zabaw w ogrodzie to naprawdę świetny pomysł!

Nowa kolekcja jest dostępna we wszystkich sklepach Leroy Merlin od marca 2022. Więcej informacji i inspiracji
na www.leroymerlin.pl
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1. Łąka kwietna różne gatunki. Od 26,90 zł/op.
2. Dywan BALI bawełna różne kolory. O120 cm. 199 zł.



Dżungla zawładnęła wyobraźnią
projektantów i triumfalnie wkroczyła
do naszych domów już jakiś czas temu.
Wzory i motywy dekoracyjne rodem z lasów
tropikalnych pojawiają się na tapetach,
kaflach, tkaninach czy poduszkach. Palmy,
bananowce, storczyki ozdabiają pokoje
dając nam możliwość relaksu w otoczeniu
bujnej roślinności. 

Na wiosnę nasze tropikalne rośliny możemy
przenieść na balkon i stworzyć dodatkowy
letni pokój – idealne miejsce do odpoczynku.
Nastrój i charakter dżungli podkreślą
rattanowe i bambusowe meble, donice
z gliny, w których posadzimy kolorowe
byliny lub pnącza. Intymność i odrobinę
cienia w upalny dzień zapewnią nam
pionowe kratki obrośnięte bluszczem.
W naszej balkonowej dżungli rośliny
egzotyczne mogą spotkać się z krajowymi
gatunkami tworząc unikalną i zachwycającą
przestrzeń. 
1. Meble ogrodowe LUKKA
2. Dekor CRYSTALLINI DIAMOND SPARKLE.

60x60 cm. 159 zł/szt.
3. Krzesło brazylijskie różne kolory.

100x100 cm. 69 zł.
4. Płot kratkowy VICTORIA 45x180 cm.

195 zł. (kod: 83571798)
5. Fikus benjamiński. W130 cm. 459 zł/szt. 
6. Osłonka na doniczkę wisząca różne kolory

∅14 cm. 52,99 zł.
7. Zioła różne gatunki. W35 cm. 37,99 zł/szt.
8. Osłonka na doniczkę wisząca terakota

∅14 cm. 54,99 zł. 
9. Livistona okrągłolistna. W40 cm. 39,99 zł. 

(kod: 82574159)
10. Parasol ogrodowy EASY SUN. ∅375 cm.

2499 zł. (kod: 891134203)
11. Ławka ogrodowa metal. 80x118x52 cm.

399 zł. (kod: 82558746)
12. Palma Areka 85 cm. 79,97 zł. (kod: 45794623)
13. Bonsai Ficus Ginseng. W90 cm. 169 zł. 
14. Donica GOTEBOG drewno. 41x41x32 cm.

209 zł. (kod: 82512626)
15. Osłonka na doniczkę, różne kolory. ∅19 cm.

44,99 zł. 
16. Dekor TROPICAL BEIGE. 60x60 cm. 

59,99 zł/szt (kod: 83616697)
17. Latarenka LED IP44. 139 zł. (kod: 82656862)
18. Poduszki różne wzory i wielkości. Od 39,90 zł.
19. Dekory różne wzory. Od 59,99 zł/szt. 
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Pastelowe kolory: delikatne odcienie
błękitu i różu, rozbielone pomarańcze
i żółcie, piaskowe beże, jasne zielenie,
modne fiolety mają silną reprezentację
wśród kwitnących latem bylin. Pięknie
komponują się z filigranowymi meblami,
staroświeckimi detalami, dekoracyjnymi
dodatkami o drobnych wzorach. Przywodzą
na myśl dziewczęta w muślinowych
sukienkach przechadzające się po ogro do -
wych ścieżkach – bohaterki romantycznej
literatury. Aranżacja balkonu w pastelowych
barwach nie jest trudna. Do jej realizacji
wystarczy kilka drobiazgów: miękkie
poduszki, nastrojowe latarenki, pięknie
pachnące rośliny: jaśmin, róże, margerytki,
wygodny bujany fotel. W takim zakątku
plotki z przyjaciółkami przeciągną się
do późnej nocy, a aromatyczna kawa
o poranku od razu postawi nas na nogi.  
1. Świeca w szkle. 7x7x8 cm. 9,90 zł. (kod: 82643782) 
2. Dywan MIRO beżowy. 170x230 cm. 255 zł.

(kod: 89092451) 
3. Parasol od słońca różne kolory. 

200x200x2015 cm. 99,99 zł. 
4. Gres szkliwiony FARGESIA 59,8x59,8 cm.

125 zł/m2. (kod: 90236331)
5. Ściany zieleni 10 roślin. 199,99 zł/op.

(kod: 82804850)
6. Powojnik botaniczny 90 cm. 22,99 zł.

(kod: 45739316)
7. Poduszka z pomponikami

różowa. 40x40 cm. 39,90 zł. (kod: 83545147)
8. Słój z korkiem. 19x19x25 cm. 40,99 zł.

(kod: 45952424)
9. Osłonka ceramiczna różowa. 10x10x36 cm.

12,99 zł. (kod: 81236195)
10. Świecznik metal. 11x11x15 cm. 19,88 zł.

(kod: 82406670)
11. Stół składany FLORA metal różne kolory.

70x70x71 cm. 149 zł.
12. Lampion szklany. 9x9x10 cm. 19,99 zł.

(kod: 82760288)
13. Poduszka COLORFUL MEADOW różne kolory

40x40 cm. 25,90 cm.
14. Poduszka LAGUNA zielona. 30x50 cm.

34,90 zł. (kod: 82497473)
15. Poduszka TONY różne kolory. 40x40 cm. 42,99 zł.
16. Krzesło ogrodowe LUXA złote metal.

46x46x88 cm. 199 zł. (kod: 84470215)
17. Dekor 4-elementowy PERLA

BIRDS 60x150 cm. 299 zł/komp.
18. Świeca zapachowa wiśnia, dostępne inne

zapachy. 14,99 zł.
910
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Szum fal, gorący piasek pod stopami,
złote promienie słońca, ławice ryb
w oceanie, białe grzywy bałwanów
załamujące się na horyzoncie. Wszystkie
odcienie błękitu płynnie przechodzące
w rozmyte szarości i turkusowe zielenie,
czerwień rafy koralowej. Miękkie formy
i kształty zmieniające się w oka mgnieniu.
Wszystko płynie, zmienia się, faluje, kreuje
iluzje. To ocean, który w tym sezonie
zainspirował projektantów. To marzenia
o dalekich, egzotycznych podróżach, które
nie zawsze się spełnią. Inspiracje oceanem
mają trzy oblicza: jedno nawiązuje
do minimalistycznych aranżacji
na egzotycznych wyspach, drugie zwraca
się ku materiałom i formom „vintage”
– zniszczonych przez wodę, trzecie
przypomina o zagrożeniach, które mogą
dotknąć oceany. 
1. Krzesło ogrodowe Acapulco różne kolory

rattan syntetyczny. 229 zł. 
2. Skrzynia ogrodowa SOLIS drewno 

48x52x85 cm. 499 zł. (kod: 82232532)
3. Leżak SOLARIS drewno. 90x71x197 cm. 

549 zl. (kod: 82232579)
4. Basen ogrodowy na stelażu. ∅305 cm. 

519 zł. (82365911)
5. Parasol ogrodowy różne kolory. ∅200 cm.

99,99 zł.
6. Mozaika NATURE ROYAL MALLA szkło.

31,5x31,5 cm. 79,99 zł/szt. (kod: 82743076)
7. Girlanda solarna IP44. 119 zł. (kod: 88249400)
8. Huśtawka ogrodowa MEDENA drewno.

180x165x216 cm. 2199 zł. (kod: 83813057)
9. Mata antypoślizgowa DELFIN. 30x30 cm. 

19,90 zł/szt. (kod: 82927956)
10. Juka 130 cm. 179 zł. (kod: 82175317)
11. Osłonka doniczki błękitna różne wielkości. 

Od 22,99 zł.
12. Mozaika NATURE SKY MALLA szkło. 

31,5x31,5 cm. 79,99 zł/szt. (kod: 82743078)
13. Stolik SOLIS składany drewno. 55x35 cm.

69,99 zł. (kod: 82232596)
14. Latarenka LED IP44. 99 zł. (kod: 88244655)
15. Koło do pływania różne wzory. Od 9,99 zł.
16. Mata do wanny MARINA antypoślizgowa.

70x40 cm. 34 zł. (kod: 82309072)
17. Poduszka FUNNY FISH 25x35 cm. 49,90 zł.

(kod: 88295606)
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Polne kwiaty budzą same pozytywne
skojarzenia: znamy je z literatury
romantycznej i przechadzek po łąkach.
Czerwień, błękit, żółty: nasycone
i odważne idealnie pasują na lato,
zwłaszcza, gdy zdecydujemy się
na kontrastowe zestawienia i nie
będziemy obawiać się eksperymentów. 

Możemy pójść tropem łąki kwietnej
i kolorowych kwiatów otaczających
umowną „wiejską chatę” – drewniany
wakacyjny domek na wsi. Feerię kolorów
zdyscyplinuje prostota wyposażenia:
prosta drewniana ławeczka, hamak
rozpięty między drzewami, gliniane
naczynia i donice. Mile widziane będą
naturalne materiały i minimalistyczne
detale, które podkreślą bujną
wielobarwną roślinność.

Możemy też zaszaleć z kolorami, formami,
wzorami i łamać wszystkie zasady
podobnie jak robili to artyści w latach
60-tych i 70-tych. Wybór zależy
wyłącznie od nas.       
1. Łąka kwietna różne gatunki. Od 26,90 zł.
2. Cerata różne wzory i kolory. S140 cm. 

20,99 zł/m
3. Poszewka na poduszkę MAROKO. 45x45 cm.

29,90 zł. (kod: 88298092)
4. Jeżyna bezkolcowa. W90 cm. 24,99 zł 

(kod: 45710483)
5. Płot kratkowy drewno. 90x180 cm. 175 zł. 

(kod: 83571800)
6. Krzesło brazylijskie różne kolory 100x100 cm.

69 zł. 
7. Parawan plażowy. 69,99 zł. (kod: 83150613)
8. Leżak drewniany różne kolory. 71x93x56 cm.

109 zł.
9. Poduszka LIVIA różne kolory. 40x40 cm. 

39,90 zł. 
10. Dywan zewnętrzny JAVA różne kolory 

i rozmiary. Od 99 zł. 
11. Byliny letnie różne. Od 8,99 zł/szt.
12. Ogrodzenie DAKOTA drewno. 95x100 cm. 

179 zł. (kod: 83387647)
13. Cerata różne wzory. S140 cm. 9,99 zł/m. 
14. Poduszki, różne wzory i kolory. 

Od 25,90 zł/szt.
15. Lampa solarna BALONIK różne kolory. 

17,99 zł/szt. 
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Inspiracje naturą to nadal silny trend
w aranżacji przestrzeni. Obłe, miękkie
kształty, sploty i plecionki, roślinne
motywy dekoracyjne, niedoskonałości
formy tak charakterystyczne dla świata
przyrody idealnie pasują do letniego
balkonu czy tarasu. Pięknie współgrają
z bujną roślinnością naszego ogrodu
i zachęcają do relaksu. Wygodne
wiklinowe i rattanowe meble ogrodowe
pod zielonym baldachimem powoju
stworzą zachwycającą przestrzeń. Nastrój
podkreślą sznury lampek na ogrodzeniu,
hamak zawieszony między drzewami,
kratki i pergole podtrzymujące pnące
róże, kosze pełne kwitnących bylin.
Plecionki lubią bezpieczne i klasyczne
kolory: różne odcienie beżu i brązu,
łagodne szarości, stłumioną żółć.  
1. Meble ogrodowe MEDENA 
2. Meble ogrodowe ORLEAN
3. Lampa podłogowa KANEL E27 różne kolory.

469 zł.
4. Podkładka różne kolory. O38 cm. 11,49 zł. 
5. Sofa z serii MANCHESTER dwuosobowa. 

1199 zł. (kod: 81905175)
6. Dywan BALIZ różne kolory 120x120 cm 199 zł. 
7. Lampa wisząca AMSFIELD bambus 

E27 IP20. 309 zł. (kod: 82049242)
8. Tapeta winylowa na flizelinie. S53 cm. 

69,99 zł/op. (kod: 45948511)
9. Ściany zieleni 10 roślin. 199,99 zł/komp. 

(kod: 82804850)
10. Powojnik. 90 cm. 32,99 zł. (kod: 45746764)
11. Wykładzina dywanowa ACE. S4 m.

28,99 zł/m2 (kod: 82620521)
12. Poduszka JOLIE 45x45 cm. 29,88 zł. 

(kod: 82597780)
13. Stolik z serii MANCHESTER 51x86x46 cm. 

699 zł. (kod: 82905176)
14. Dekor 6-kątny różne wzory. 10,99 zł/szt.
15. Kosz na bieliznę 70x40x50 cm. 49 zł. 

(kod: 82990187)
16. Świecznik szkło/rattan 8x8x10 cm. 21,99 zł.

(kod: 89199342)
17. Kosz na bieliznę wiklina 17x17x42 cm. 59 zł.

(kod: 82990192)
18. Pnącza znoszące suszę. 10 szt. 

199,99 zł/komp. (kod: 82804844)
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Wierny przyjaciel, mieszkaniec naszego
ogrodu, ukochana przytulanka dziecka:
zwierzęta są ważną częścią naszego
świata. Coraz większą uwagę przy wią zu -
je my do zaspokojenia potrzeb dzikich
i domowych zwierząt, z którymi dzielimy
przestrzeń. Wiemy, że domki dla owadów,
schronienie dla jeży, budki lęgowe
i karmniki dla ptaków powinny pojawić się
w każdym, nawet niewielkim ogrodzie.
Możemy pójść o krok dalej i zamiast
krótko ostrzyżonego trawnika wysiać łąkę
kwietną – idealne siedlisko dla owadów.
Możemy postawić niewielki kurnik dla
domowego ptactwa, poidła dla ptaków
i podziwiać pajęczyny zamiast je niszczyć. 

Dobrostan zwierząt nie jest wyłącznie
domeną ekologów. To nasza wspólna
odpowiedzialność. 
1. Kurnik z wolierą CHARLIE drewno. 2979 zł.

(kod: 82475163) 
2. Dekoracja ogrodowa BAŻANT metal.

54x15x46 cm. 129 zł. (kod: 83401738)
3. Panel ŁĄKA korten 39x98 cm. 289 zł/szt.

(kod: 84467914)
4. Dekoracja WAŻKA korten 68x50x60 cm.

119 zł. (kod: 84467902)
5. Karmnik dla ptaków FINCH różne kolory.

28x28x17 cm. 49,99 zł.
6. Budki lęgowe różne kolory 25x13x13 cm.

46,99 zł.
7. Buda dla psa COLIE drewno 98x67x67 cm.

515 zł. (kod: 82512658)
8. Dekoracja CZAPLA korten 30x70 cm. 119 zł.

(kod: 84467903)
9. Dekoracja ogrodowa KURA metal.

17x41x28 cm. 129 zł. (kod: 82237107)
10. Kurnik CASSIE drewno. 90x150x110 cm.

1589 zł. (kod: 82475158)
11. Karmnik dla ptaków BIRDYFEED podwójny

17x17x18 cm. 49,49 zł. (kod: 8254339)
12. Karmnik dla ptaków BIRDYFEED 12x12x29 cm.

39,90 zł. (kod: 82504341)
13. Domek dla jeża drewno. 19x34x17 cm.

94,90 zł. (kod: 82705463)
14. Domki dla owadów różne wzory i wielkości.

Od 24,90 zł.
15. Domek dla wiewiórki drewno 25x35x25 cm.

105 cm. (kod: 82705462)
16. Karmnik dla ptaków SIKORKA drewno

4x27x23 cm. 9,99 zł. (kod: (44160256)
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Musimy chronić zasoby ziemi i starać się,
we własnym domu i ogrodzie, ograniczać
swój wpływ na środowisko. Powinniśmy
sadzić rośliny zamiast je niszczyć,
odzyskiwać deszczówkę, ograniczać
zużycie wody, przekształcać odpady
naturalne w kompost i wybierać trwałe
i wytrzymałe przedmioty codziennego
użytku. 

Coraz większą popularnością cieszą się
przedmioty wykonane z naturalnych
materiałów: metalu, ceramiki, szkła,
drewna. Zniszczone lub uszkodzone
można przekazać do powtórnego
przetworzenia lub samodzielnie naprawić
nadając im nowe życie. Elegancka czerń
charakterystyczna dla metalu, srebrzyste
aluminium, różne odcienie brązu typowe
dla ceramiki i drewna pasują do każdej
stylizacji balonu czy tarasu. Charakter
i wygląd przestrzeni możemy szybko
odmienić dzięki dodatkom dekoracyjnym
i roślinom. Z korzyścią dla środowiska
i naszych portfeli. 
1. Meble ogrodowe z serii BISTRO. 
2. Mozaika EFEZ brązowa. 28x28 cm. 

49,99 zł/szt. (kod: 83367443)
3. Gres szkliwiony QUARTZ

beżowy. 60x60 cm. 129 zł/m2. (kod: 84834941)
4. Girlanda solarna metal IP44. 89 zł.

(kod: 45970813)
5. Obrzeże trawnikowe D240 cm. 32,99 zł.

(kod: 88295599)
6. Gres szkliwiony CREDO 60x60 cm.

99,99 zł/m2. (kod: 85437096)
7. Chmiel pospolity. 60 cm. 19,99 zł.

(kod: 82185322)
8. Donica korten. 27x27x27 cm. 219 zł.

(kod: 84467898)
9. Mozaika MARAKESZ samoprzylepna

aluminium. 23,5x29 cm. 47,99 zł/szt.
(kod: 84842798)

10. Poduszka 30x50 cm. 45,50 zł.
(kod: 85260970)

11. Latarenka solarna metal IP44. 69 zł.
(kod: 82393845)

12. Dekoracja FANOS, metal/drewno różne
wielkości. Od 32,99 zł

13. Lampion metal. 6x9x17 cm. 19,99 zł.
(kod: 82664633)
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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 dostosować wyposażenie
do potrzeb i zainteresowań naszych dzieci
i zaangażujmy je do realizacji projektu. 

Idealny plac zabaw powinien być
harmonijnie wkomponowany w nasz
ogród, zapewniać trochę cienia i osłonę
od wiatru. Wyposażenie musi być
bezpieczne, solidne, trwałe i dobrze
wykonane. Należy kupować sprzęty, które
posiadają certyfikat normy PN-EN 71-8
lub są oznaczone znakiem CE. Upewnijmy
się czy elementy wyposażenia nie mają
ostrych kantów, wystających śrub czy
gwoździ. Elementy stałe jak np. huśtawki,
domki, drabinki powinny być solidnie
zamontowane do podłoża. 
1. Basen rozporowy dla dzieci.

∅150x53 cm. 79,99 zł. (kod: 45968314)
2. Fotel wiszący IDAHO. 149 zł. (kod: 82395589)
3. Piaskownica zamykana z ławką i stolikiem

drewno. 120x211x51cm. 515 zł. (kod: 82497443)
4. Piłka plażowa. ∅51 cm. 9,99 zł. (kod: 82388934)
5. Zjeżdżalnia SMOBY. 159x68x100 cm. 299 zł.

(kod: 82455898)
6. Domek dla dzieci TIPI. W183 cm. 759 zł.

(kod: 83962073)
7. Huśtawka ogrodowa BOCIANIE GNIAZDO

różne kolory. 153 zł.
8. Trampolina z siatką. ∅305 cm. 569 zł.

(kod: 82662351)
9. Meble ogrodowe dla dzieci. 219 zł.

(kod: 83150412)
10. Piaskownica z pokrywą MUSZELKA.

176x88x24 cm. 103 zł. (kod: 82455910)
11. Koło do pływania różne wzory. Od 12,99 zł.
12. Ponton FLAMING. 173x170 cm. 99,99 zł.

(kod: 82150181)
13. Dywan zewnętrzny JAVA różne kolory.

80x150 cm. 99 zł. 
14. Poduszki różne wzory zwierzęce. 49,90 zł/szt.
15. Materac dmuchany różne kolory. 173x70 cm.

49,99 zł
16. Podkładka na stół filc różne kolory. 9,99 zł/szt.
17. Stolik ogrodowy dla dzieci różne kolory.

79,99 zł.
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Nawet niewielki przydomowy ogródek
może stać się skarbnicą roślin, które
uzupełnią codzienną dietę i pomogą nam
w zwalczaniu różnych dolegliwości.
Na grządkach i w donicach możemy
uprawiać zioła, warzywa i owoce
– niezastąpione źródło witamin i smaczny
dodatek do potraw. Bez czarny, maliny,
rokitnik zwyczajny, jeżyny czy czarne
porzeczki wspaniale wspomogą układ
odpornościowy w walce z chorobami.
Zioła, które dodajemy do potraw, jak 
np. bazylia, tymianek, cząber, majeranek,
kolendra czy oregano przyprawiają
i urozmaicają smak naszych dań. Niemal
wszystkie mają też właściwości lecznicze.
Listę zdrowych i łatwych w uprawie roślin
można wzbogacać bez końca. Domowa
apteczka z własnego ogródka to
naprawdę świetny pomysł. 
1. Szafa narzędziowa ze stolikiem drewno.

120x60x180 cm. 1429 zł. (kod: 82512623)
2. Szklarnia na kiełki i rozsady. 27x18x20 cm. 27 zł. 
3. Zestaw narzędzi ogrodowych, stal. 39,99 zł.

(kod: 83098006)
4. Zioła różne. Od 9,95 zł/szt. 
5. Płot kratkowy, drewno 50x150 cm. 22,90 zł.

(kod: 82844205) 
6. Zbiornik na deszczówkę 250 l. 799 zł. 

(kod: 69575870)
7. Warzywnik pionowy drewno. 70x180 cm. 

415 zł. (kod: 82512631)
8. Płot dekoracyjny BERN drewno różne

wielkości. Od 149,50 zł. 
9. Zioła różne. Od 8,99 zł/szt.
10. Zioła bio różne. 13,99 zł/szt.
11. Płotek trawnikowy drewno. 90x30 cm. 

21,49 zł (kod: 83347669)
12. Nasiona warzyw i ziół. Od 0,99 zł.
13. Szklane pojemniki na przetwory, 

różne wielkości i kształty. Od 19,99 zł/szt.
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