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Święta Bożego Narodzenia to dni szczególne, na które czekamy cały rok i starannie się do nich
przygotowujemy. Przywodzą na myśl chwile pełne radości w gronie rodziny i przyjaciół, pięknie 
nakryty stół, zapach i smak świątecznych potraw, prezenty pod choinką. Pachnąca zielona jodła,
kolorowe światełka, iskrzące światło świec, stroiki i wieńce, starannie dobrane dekoracje i ozdoby
podkreślą świąteczny wygląd domu i stworzą niepowtarzalną, magiczną atmosferę. 

Pięknie udekorowana choinka jest nieodłącznym elementem Świąt i to ona stanowi najważniejszą
dekorację domu. Jednak świąteczną atmosferę możemy stworzyć w całym domu, a przy tym sprawić
sobie, a zwłaszcza naszym dzieciom, wiele radości wybierając dekoracje i dekorując pokoje. 
Na początku zdecydujmy jak styl w tym roku przypadnie nam do gustu, a potem puśćmy wodze fantazji.
Nie zostawiajmy wszystkiego na ostatnią chwilę, tylko smakujmy każdy moment nadchodzących dni. 

W tym roku Leroy Merlin proponuje świąteczne ozdoby w czterech różnych stylach nawiązujących
do modnych trendów: 

» Niezastąpiona tradycja - czerwień i zieleń 
» Botanika - roślinne wzory i motywy dekoracyjne z różnych stron świata  
» Blask i mat - błyszczące, połyskujące, iskrzące się przedmioty kontrastujące z ciemnymi, 

matowymi powierzchniami
» Moja pierwsza choinka - specjalnie dla dzieci

W skład kolekcji wchodzą także elementy oświetlenia do wnętrza i zewnętrza domu, choinki 
oraz inne dekoracyjne przedmioty (tkaniny, poduszki, latarenki itd.), dzięki którym stworzymy
niepowtarzalną aranżację. 

Kolekcja dekoracji i ozdób świątecznych znajdzie się we wszystkich sklepach Leroy Merlin od 18.11.2022. 
Więcej informacji i inspiracji na www.leroymerlin.pl; 



Niezastąpiona
tradycja 
Czerwień ozdób choinkowych na tle
zielonych sosnowych gałązek to
tradycyjna kolorystyka dekoracji
nieodmiennie kojarzonych ze świętami.
Szklanym bombkom z klasycznymi
motywami dekoracyjnymi towarzyszą
postacie wesołych Mikołajów, gwiazdki
i śnieżynki, gałązki ostrokrzewu,
tradycyjne wieńce. Po sosnowych
gałązkach biegają renifery. Konik bujany,
sanki, figurki znane z bajek oraz
babcinych opowieści oraz obszerna
skarpeta na prezenty zachwycą 
małe dzieci, a dorosłych przeniosą
w bezpieczny świat dzieciństwa.
Tradycja i nowoczesność, w jednym
czasie i miejscu, tworzą harmonijną
całość. 

1. Dekoracja świąteczna różne wzory. 
W 17-21 cm. 11,99 zł/szt.

2. Dekoracja Dzwonek, szkło. W 7,5 cm. 9,99 zł
3. Bombka z gwiazdką, szkło ∅ 8 cm. 9,99 zł
4. Bombka dekorowana, różne kolory ∅ 8 cm.

5,50 zł/szt.
5. Zawieszka sopel, różne kolory. W 15 cm. 

8,99 zł/szt.
6. Figurka Dziadek do orzechów. W 17 cm. 

17,99 zł/szt.
7. Szpic szklany, różne kolory. W 31 cm.

35,99 zł
8. Zawieszka Dzwonek w kratę.  8 cm. 14, 99 zł
9. Zawieszka Gwiazdka w kratę. W 15 cm. 

14, 99 zł
10. Zawieszka renifer, różne kolory. W 15 cm.

6,99 zł/szt.
11. Poszewka na poduszkę Renos. 45x45 cm.

29,99 zł. 
12. Bombka z śnieżynką, szkło. W 9 cm. 11,99 zł 
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Botanika
Roślinne wzory i motywy z różnych
stron świata w przykładnej symbiozie
ozdabiają naszą choinkę. Liście
miłorzębu japońskiego wiszą obok
swojskiej szyszki, żołędzie kryją się
pod liściem monstery, jabłka, grzyby,
szyszki, fantazyjne kwiaty i gałązki
w różnych konfiguracjach chowają się
wśród gałęzi jodły. 

Ozdoby w naturalnych, spokojnych
kolorach beżu, brązu, zieleni, zgaszonej
bieli i czerwieni, dużo światła o cieplej
barwie tworzą przytulne wnętrze
 o bezpretensjonalnym charakterze,
przyjazne dla wszystkich domowników.
Nastrój potęguje ogień płonący
w kominku, świece i latarenki
oświetlające pokoje, zapach goździków
i smak tradycyjnych, świątecznych
potraw. Nostalgia za dawnymi, dobrymi
czasami czai się w każdym kącie. 

1. Zawieszka Żołądź. W 11 cm. 29,99 zł.
2. Zawieszka Szyszki różne kolory. W 5 cm.

7,99 zł/komplet.
3. Wianek ozdobny. ∅ 40 cm. 42,99 zł. 
4. Bombka szklana ∅ 8 cm. 9,99 zł. 
5. Zawieszka różne wzory. W 8 cm. 2,99 zł/szt.
6. Bombka szklana Drzewko. ∅ 8 cm. 9,99 zł. 
7. Bombka szklana  ∅ 8 cm. 12,99 zł
8. Bombka szklana, różne kolory. ∅ 8 cm. 

17,99 zł. 
9. Bombka Gałązki. ∅ 8 cm. 6,99 zł. 
10. Choinka na klipsie. W 7 cm. 3,99 zł.
11. Wianek ozdobny ∅ 30 cm. 56,99 zł. 
12. Lampion szklany. W 14,8 cm. 44,99 zł. 
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Blask i mat
Dominuje gra kontrastów: błysk 
srebra i złota, opalizujące szkło,
połyskujące powierzchnie, błyszczące
i migoczące w świetle ozdoby, 
a w tle ciemne, matowe powierzchnie.
Ciemna zieleń, granat, brąz podkreślają
blask bombek, zawieszek i świecidełek.
Styl glamour w świątecznej odsłonie
spodoba się nawet ascetom. 
Raz do roku możemy przecież 
zaszaleć i nie bojąc się nadmiaru
dekoracji i światła zamienić nasz dom
w bajkową aranżację prosto
z hollywoodzkiego filmu. Feeria
mocnych, intensywnych kolorów,
bogactwo wzorów i ozdób wprowadzą,
tak oczekiwany, nastrój pełen magii,
tajemniczości i doskonałej zabawy. 

1. Dekoracja Jabłko. W 11 cm. 29,99 zł
2. Dekoracja Choinka, różne kolory. W 15 cm.

23,99 zł
3. Zawieszka Dzwonek, metal. W 15 cm. 

32,99 zł
4. Bombka szklana wiązka złota. ∅ 2 cm. 

4,99 zł
5. Szpic szklany, różne kolory. W 31 cm. 

35,99 zł/szt.
6. Bombka z śnieżynką. ∅ 8 cm. 9,99 zł
7. Bombka szklana z gałązką, różne wzory. 

∅ 8 cm. 13.99 zł 
8. Dekoracja Gruszka. W 13 cm. 26,99 zł
9. Dekoracja Złoty jeleń. W 13,5 cm. 47,99 zł
10. Bombka prążkowana, szkło. ∅ 8 cm. 16,99 zł
11. Osłonka na doniczkę, różne kolory

i wielkości. Od 29,90 zł. 
12. Kwiat Poinsecja, różne kolory. 6,99 zł.
13. Bombka szklana, różne wzory. ∅ 9 cm. 

11,99 zł
14. Bombka LED z reniferem. ∅ 8 cm. 14, 99 zł
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Moja pierwsza
choinka
Ukłon w stronę najmłodszych
– kolorowe, bezpieczne ozdoby
na choinkę i niezbędne świąteczne
dodatki zachwycą każde dziecko. Prym
wiodą postacie uśmiechniętych
Mikołajów, bałwanków i skrzatów,
którym towarzyszą bohaterowie
znanych bajek i kreskówek. Zimowe
akcenty podkreślają świąteczny nastrój.
Bezpretensjonalna, wesoła aranżacja
ucieszy nawet dorosłe dziecko, które
drzemie w każdym z nas. Pamiętajmy
tylko o przebraniu Mikołaja i worku
na prezenty, a tradycji stanie się zadość. 

1. Dekoracja Wytworny Mikołaj, szkło 
ręcznie malowane. W 14 cm. 95,99 zł. 

2. Dekoracja świetlna Choinka LED. W 14 cm.
33,99 zł. 

3. Dekoracja świetlna Bałwan. 8x14 cm. 
21,99 zł. 

4. Zawieszka Marionetki drewno, 
różne wzory. 19,99 zł/szt.

5. Figurka Choinka. W 30 cm. 79,99 zł. 
6. Dekoracja świetlna Bałwanek. 50x120 cm.

319 zł. 
7. Dekoracja Cukierek. W 11,5 cm. 15,99 zł.
8. Dekoracja skarpeta. W 11 cm. 17,99 zł. 
9. Dekoracja świetlna Karuzela 56x42 cm. 

529 zł. 
10. Skarpeta Mikołaja 42x56 cm. 22,99 zł.
11. Poduszka Christmas Magic 45x45 cm. 

39,90 zł. 
12. Zawieszka 15x22 cm. 9,99 zł. 
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Świąteczne
oświetlenie
Pamiętajmy, że światło jest
niezastąpione w tworzeniu
świątecznego nastroju zarówno
w domu jak i ogrodzie. Dekoracje
świetlne o różnych kształtach
i wielkościach, świece, girlandy,
lampiony, świeczniki, latarenki 
dodadzą blasku aranżacji na przekór
krótkim zimowym dniom. Możemy
postawić je na parapetach okiennych,
stolikach, gzymsie kominka, a nawet
wprost na podłodze. Także ogród
nabierze specjalnego, świątecznego
charakteru gdy udekorujemy go
światłem. Światło wyznaczy granicę
między ciemnością na zewnątrz,
a przytulnym i przyjaznym wnętrzem.
Pamiętajmy tylko aby wybierać
energooszczędne źródła świata
i przestrzegać zasad bezpieczeństwa. 

1. Lampion szklany. 10x10x10 cm.
2. Świecznik LED srebrny. W 25 cm. 49,99 zł
3. Lampion indyjski na świeczkę, metal, 

złoty. W 10 cm. 14,99 zł
4. Dekoracja świetlna Szyszka LED. W 24 cm.

59,99 zł. 
5. Gwiazda wisząca, różne kolory. W 75 cm. 

Od 49,99 zł
6. Gwiazda wisząca LED czarna. W 60 cm.

28,99 zł 
7. Mini choinka LED złota. 16,99 zł 
8. Latarenka LED liście. W 21 cm. 59,99 zł 
9. Świecznik Atle, biały. 139 zł
10. Latarenka drewniana, biała. W 19,5 cm. 

43, 99 zł 
11. Girlanda solarna IP44. 4,8 m. 39,99 zł. 
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Dodatkowe informacje:
PR_produkt@leroymerlin.pl; 

www.leroymerlin.pl

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


