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Jak prawidłowo oświetlić różne pomieszczenia w domu? Jak zadbać o harmonijne i praktyczne
połączenie lamp funkcjonalnych i nastrojowych, tak aby komfortowo pracować, uczyć się,
wypoczywać, majsterkować? Co zrobić, by nie patrzeć ze zgrozą na rachunki za energię elektryczną?
Wybór lamp do domu to spore wyzwanie, zwłaszcza, że producenci i projektanci prześcigają się
w proponowaniu coraz to nowych wzorów i rozwiązań.
W nowej kolekcji Leroy Merlin znajdują się lampy wiszące, stojące, żyrandole, kinkiety, reﬂektorki,
plafony, oprawy do pomieszczeń o specjalnym przeznaczeniu itp., dzięki którym oświetlimy każde
pomieszczenie w domu, od sypialni po garaż. Stworzymy niepowtarzalną atmosferę i funkcjonalne
miejsce do pracy. Prawidłowo oświetlimy kuchnię i łazienkę. Wybierając lampy do domu nie
zapominajmy o rozwiązaniach i urządzeniach oszczędzających energię. Gdy nasze dziecko notorycznie
zostawia „zapalone” światło w swoim pokoju to zamiast je strofować zainstalujmy czujnik ruchu.
Lampy z nowej kolekcji podkreślą każdą stylizację, wprowadzą nowoczesną, świeżą atmosferę
i co równie ważne pasują do różnych aranżacji: klasycznych, minimalistycznych, w stylu glamour
czy naturalnym. Na specjalną uwagę zasługują, tak modne obecnie, lampy o biżuteryjnym charakterze,
które podobnie jak naszyjnik podkreślą prostą, minimalistyczną stylizację oraz oprawy wykonane
z naturalnych materiałów, inspirowane rękodziełem pasujące do wnętrz w stylu boho i naturalnym.
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Oprawy i lampy w większości są wykonane z naturalnych, odnawialnych surowców lub do powtórnego
przetworzenia.
Nowa kolekcja jest dostępna we wszystkich sklepach Leroy Merlin od września 2022.
Więcej informacji i inspiracji na www.leroymerlin.pl
Lampa wisząca TED czarno-złota E27. 239 zł. (kod: 45879652)
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Trendy
Lampa to coś więcej niż tylko źródło
światła. To element dekoracyjny
podkreślający aranżację pomieszczenia
oraz stylowa ozdoba. W tym roku
na topie są złoto-czarne, ozdobne lampy
w stylu glamour i plecione z rattanu czy
wikliny oprawy, które nawiązują do tak
lubianego stylu naturalnego. Okrągłe
szklane wzory w połączeniu z metalem
pasują do minimalistycznych aranżacji,
a przy tym wpisują się w „eko” trend.
Z kolei duża lampa o biżuteryjnym
charakterze może stać się jedynym
elementem dekoracyjnym
w nowoczesnym wnętrzu.
Przeskalowana i rzucająca się w oczy
podkreśli prostą stylizację i podobnie jak
ozdobny wisiorek na „małej” czarnej
sukience, zwróci na siebie uwagę.
1. Lampa stołowa BLANCA metal różne kolory
E14. 639 zł.
2. Lampa wisząca ROTONDO złota 3xLED.
1099 zł. (kod: 83683370)
3. Lampa stołowa DORADO metal G9. 399 zł.
(kod: 84232528)
4. Lampka biurkowa LEO metal E27. 39,99 zł.
(kod: 82551265)
5. Lampa wisząca DRITTO metal E27. 436 zł.
(kod: 82230044)
6. Lampa stołowa BOHO rattan E27. 299 zł.
(kod: 83508243)
7. Lampa wisząca OTIS metal E27. 224 zł.
(89097026)
8. Kinkiet MONSTERA 3xG9. 179 zł.
(kod: 84746899)
9. Lampa stołowa SARDO mosiądz E27. 199 zł.
(kod: 85613610)
10. Kinkiet PIEGA różne kolory E14. 339 zł.
11. Żyrandol MADISON złoty 9xE14. 1579 zł.
(kod: 83167735)
12. Lampa wisząca BOLID srebrna metal G9.
3349 zł. (kod: 84409876)
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1. Lampa stojąca POSE metal. E14. 799 zł.
(kod: 84283924)
2. Kinkiet RIGGS złoty E27. 669 zł.
(kod: 85059272)
3. Kinkiet CARDENA czarno-złoty E27. 199 zł.
(kod: 82397303)
4. Lampa wisząca ROTONDO metal. 3xLED.
1099 zł. (kod: 83683370)
5. Lampa wisząca ULISSE różne kolory E27.
499 zł.
6. Lampa stojąca DORADO metal różne kolory
G9. 399 zł.
7. Lampa biurowa AJE-VENUS czarna LED.
159 zł. (kod: 82333397)
8. Lampka z klipsem różne kolory GU10. 44,99 zł.
9. Kinkiet HOSTI czarny 25W GU10. 189 zl.
(kod: 82770048)
10. Lampa biurkowa REXAR LED aluminium
IP20. 139 zł. (kod: 82673289)
11. ZMIANA nowa ref: 82673289
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Odpowiednio dobrane oświetlenie
znacznie poprawia komfort pracy,
dlatego każdy kto pracuje lub uczy się
w domu powinien starannie wybrać
funkcjonalną lampę biurkową. Wybór
nie jest prosty i zależy od naszych
preferencji i potrzeb: możemy
zdecydować się na lampę z klipsem lub
bez, regulowaną, kolorową, czarno-biała,
w kształcie kuli, w stylu vintage czy
z zabawnymi detalami. Jej umiejscowienie również – lampa do pracy tylko
z nazwy może być biurkowa. Jeśli lubimy
uczyć się wieczorami w łóżku to
będziemy potrzebować oświetlenia
punktowego z możliwością skierowania
strumienia światła. Tu sprawdzają się
reﬂektorki z klipsami, które można
przenosić z miejsca na miejsce.
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Coraz krótsze i chłodniejsze dni
zachęcają do spędzania czasu w domu,
a kuchnia staje się magnesem
przyciągającym domowników i gości. Nic
więc dziwnego, że chętnie spędzamy
czas przy kuchennym stole oświetlonym
ciepłym światłem lampy, przyrządzamy
wymyślne potrawy, zajadamy się
własnoręcznie przygotowaną pizzą,
uczymy się i rozmawiamy. Duża lampa
wisząca jest absolutnie niezbędnym
wyposażeniem każdej kuchni, podobnie
jak prawidłowe oświetlenie przestrzeni
roboczej. W tej roli doskonale sprawdzą
się listwy LED mocowane pod szafkami
wiszącymi lub punktowe reﬂektorki
umieszczone w strategicznych
miejscach.
1. Plafon PILA IP54 LED. 99 zł.
(kod: 82533434)
2. Lampa wisząca BORDESLEY drewno E27.
449 zł. (82479692)
3. Lampa wisząca DRITTO czarno biała E27.
436 zł. (kod: 82230044)
4. Lampa suﬁtowa metal LED 439 zł.
(kod: 83049690)
5. Lampa wisząca LUKKA różne kolory LED
6W. 250,67 zł (kod: 84893154)
6. Lampa wisząca TED czarno-złota E27.
239 zł. (kod: 45879652)
7. Lampa wisząca SARAH metal E27.
297,85 zł. (kod: 82709628)
8. Lampa wisząca SALLY czarna E27.
236,90 zł. (kod: 82709629)
9. Listwa LED SKARLA z gniazdkiem i USB
80 cm. 99 zł. (kod: 82263462)
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Lampy grają kluczową rolę
w kreowaniu dobrego, relaksacyjnego
nastroju w łazience i co równie ważne
pozwalają na komfortowe
i bezpieczne wykonywanie zabiegów
pielęgnacyjnych. Umiejętnie dobrane,
optycznie powiększą to zazwyczaj
niewielkie pomieszczenie.
Funkcjonalne oświetlenie jak
np. reflektorki przy umywalce i plafony
lub lampy wiszące dające światło
rozproszone to absolutne minimum.
Wybierając lampy do łazienki
pamiętajmy nie tylko o ich funkcji
i wyglądzie. W strefie wilgotnej
umieszczajmy wyłącznie lampy
o klasie szczelności IP44.
1. Kinkiet łazienkowy DECO IP44. 129 zł. (kod:
82674835)
2. Lampa wisząca MIRROR LED IP44. 659 zł.
(kod: 85237859)
3. Kinkiet łazienkowy STREAM IP44. 149 zł.
(kod: 82705584)
4. Plafon łazienkowy FJALLBACKA IP44. 399 zł
(kod: 82705588)
5. Listwa oświetleniowa LED z czujnikiem
drzwiowym i USB. IP20. 59,99 zł.
(kod: 88264285)
6. Reﬂektorek łazienkowy DOLI IP44 GU10.
49,99 zł. (kod: 82659534)
7. Reﬂektorek łazienkowy ORIENT IP44 GU10.
49,99 zł. (kod: 82659533)
8. Kinkiet łazienkowy MATI metal 3XGU10.
149 zł. (kod: 83051116)
9. Kinkiet łazienkowy FJALLBACKA IP44.
139 zł. (kod: 82705585)
10. Kinkiet łazienkowy MIRROR IP44 LED.
589 zł. (kod: 85237863)
11. Listwa reﬂektorowa ORIENT IP44 GU10.
119 zł. (kod: 82659535)
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Prawidłowe oświetlenie pokoju dziecka to
nie lada wyzwanie. Powinno być funkcjonalne
i bezpieczne, dostosowane do wieku
naszej pociechy i podobać się użytkownikowi.
Na dodatek dziecko szybko rośnie i jego
potrzeby zmieniają się w mgnieniu oka.
W pokoju noworodka niezbędna będzie
niewielka lampka rozjaśniająca ciemność.
Ruchliwy przedszkolak potrzebuje
dobrego oświetlenia miejsca do zabawy,
a uczeń – biurka do odrabiania lekcji.
Wygląd lampy też ma znaczenie: lampka
w kształcie różowego króliczka zachwyci
5-cio latka, ale nastolatek tylko się
skrzywi. Na szczęście jest w czym wybierać
i każdy znajdzie coś specjalnie dla siebie.
1. Kinkiet OWL IP20 G9. 139 zł. (kod: 82945372)
2. Kinkiet SŁOŃCE IP20 LED. 79 zł.
(kod: 82401806)
3. Lampa wisząca MAGIC E27. 249 zł.
(kod: 89112618)
4. Lampa wisząca CLOVER E27. 199 zł.
(kod: 89129247)
5. Lampa wisząca DELFIN E27. 162. Zł.
(kod: 88310704)
6. Lampka biurkowa różne kolory LED. 41,90 zł.
7. Kinkiet różne wzory IP20 LED. 179 zł.
8. Lampa biurkowa BONDO metal. E14. 209 zł.
(kod: 82606566)
9. Kinkiet MOON IP20 LED 189 zł. (kod:
82770044)
10. Lampa suﬁtowa UNI Ex27 IP20. 369 zł. (kod:
82945367)
11. Lampka KRÓLIK z zegarem. LED IP20. 88 zł.
(kod: 82401807)
12. Kinkiet SOWA IP20 LED. 12,90 zł.
(kod: 83508163)
13. Plafon MOONY 3xE27 IP20. 329 zł.
(kod: 89129243)
14. Lampka biurkowa MEI LED IP20. 99,90 zł.
(kod: 84448757)

Nastrój
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Światło ma niezwykłą zdolność
kreowania nastroju. Wpływa na nasze
samopoczucie, chroni dzieci
przed strachami czającymi się
za drzwiami. Gra świateł i ciemności,
niesamowite, przerysowane cienie
różnych przedmiotów na ścianach,
odbicia w lustrach powodują, że
przestrzeń nabiera innego wymiaru,
zmienia się, cieszy oko. Świeczniki,
latarenki, nastrojowe lampy stołowe
potraﬁą zdziałać cuda i udekorować nasz
dom nie tylko od święta. Warto się nimi
zainteresować.
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1. Świecznik szklany AMORA zielony W 8cm.
49,99 zł. (kod: 84231658)
2. Świecznik szklany AMORA zielony W 15 cm.
42,99 zł. (kod: 84231661)
3. Latarnia różne wielkości. Od 115 zł.
4. Girlanda solarna SANKA 10xLED IP44. 139 zł.
(kod: 99249398)
5. Lampa stołowa TAREGA 60W E27. 324 zł.
(kod: 82348584)
6. Lampka solarna KAKTUS. 19,99 zł.
(kod: 84327113)
7. Świeca ogrodowa PATIO W 9,4 cm. 15,99 zł.
(kod: 84253630)
8. Lampion metal różne wielkości Od 24,99 zł.
9. Lampa stołowa ROBIN szkło E27. 169 zł.
(kod: 84173534)
10. Girlanda solarna z czujnikiem zmierzchu
10 szt. IP44. 49,99 zł. (kod: 45822896)
11. Girlanda solarna DANA 10 żarówek IP44.
39,99 zł. (kod: 45951451)
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Garaże, warsztaty i piwnice nie muszą być
ciemne i niewygodne. Aby przekształcić je
w wygodne pomieszczenia do pracy
i majsterkowania, wystarczy dobrać
funkcjonalne lampy przeznaczone
do pomieszczeń warsztatowych
i odpowiednio je rozmieścić. W piwnicy,
garażu, pralni itp. potrzebne jest
intensywne i rozproszone światło, które
umożliwia wykonywanie czynności
wymagających koncentracji. Ze względu
na to, że takie pomieszczenia są często
wilgotne i narażone na pył, lampy muszą
mieć odpowiednią klasę szczelności.
Przydadzą się też przenośne, mocne
reﬂektorki, które dokładnie oświetlą
wybrany obszar, solidne owalne lampy
suﬁtowo-ścienne z kratką ochronną oraz
czujniki ruchu.
1. Lampa warsztatowa akumulatorowa
wiązka światła 360o. 989 zł. (kod: 89195447)
2. Lampa LED z czujnikami zmierzchu i ruchu
IP55. 299 zł. (kod: 82355001)
3. Oświetlenie LED do szafy/garderoby.
45,99 zł. (kod: 88254674)
4. Lampka LED z czujnikiem ruchu. 54,99 zł.
(kod: 45811934)
5. Reﬂektor BRENTA IP44. 199 zł. (kod: 17836111)
6. Reﬂektor z czujnikiem ruchu IP44. 69,99 zł.
(kod: 17836171)
7. Lampka z funkcją latarki LED IP20. 49,99 zł.
(kod: 88250559)
8. Lampa warsztatowa akumulatorowa LED.
239 zł. (kod: 82310900)
9. Lampka z czujnikiem zmierzchu SELSON
LED. 29,99 zł. (kod: 88261433)
10. Listwa oświetleniowa LED IP65 127 cm.
54,98 zł. (kod: 83083644)
11. Reﬂektor przenośny LED IP65. 99 zł.
(kod: 82657024)
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Oświetlenie zewnętrzne domu jest nam
niezbędnie potrzebne, abyśmy czuli się
bezpiecznie i mogli wygodnie
funkcjonować zwłaszcza w okresie
jesienno-zimowym. Sprawdzonym
i dobrym rozwiązaniem jest
wykorzystanie lamp pochodzących
z jednej serii. Mogą to być lampy
słupkowe, reﬂektory, kinkiety. Można je
montować zarówno na ścianie, jak
i na trawniku czy przy ścieżce okalającej
budynek. Warto też pomyśleć
o czujnikom ruchu i zmierzchowych,
które pozwolą oszczędzać energię.
Światło będzie włączało się samo
po zmierzchu, gdy wracamy do domu,
wychodzimy do ogrodu lub mamy
nieproszonych gości.
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Lampy
zewnętrzne
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1. Słupek solarny z serii KLOCK BOOSTER
W 76 cm IP44. 389 zł.
2. Kinkiet solarny z serii LAKKO LED IP44. 99 zł.
3. Lampa ogrodowa z serii RUST MARINA IP44
E27. 219 zł.
4. Lampa wisząca z serii CIRCULO IP44. 119 zł.
5. Kinkiet solarny z serii KLOCK BOOSTER IP44.
259 zł.
6. Kinkiet zewnętrzny z serii MONA IP44. 119 zł.
7. Kinkiet zewnętrzny z serii TEKSAS IP44.
89 zł.
8. Kinkiet solarny z serii SAFFO IP44. 79 zł.
9. Kinkiet zewnętrzny USHI IP54. 49,99 zł
(kod: 88249192)
10. Lampka solarna NIOKI IP44 wbijana. 15,99 zł.
(kod: 83520367)
11. Kinkiet zewnętrzny z serii KOFU IP44.
59,99 zł.
12. Lampy ogrodowe z serii RUST MARINA IP44.
Od 219 zł.

Dodatkowe informacje:
PR_produkt@leroymerlin.pl;
www.leroymerlin.pl

Serwis zdjęć:
www.inkaust.com/LM/index.html

