ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

KLIMATY

W OGRODZIE
I DOMU
KOLEKCJA WIOSNA LATO 2017
materiały prasowe - marzec 2017
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Sjesta na tarasie
Pomarańczowy gaj
Lawendowe pole
Na balkonie
Pocztówka z wakacji
Dla ochłody
Biesiada pod chmurką
Pachnące i kwitnące

Śródziemnomorskie klimaty
w ogrodzie i domu
A może warto, na wiosnę, przenieść się w wyobraźni do krajów basenu Morza Śródziemnomorskiego? Zainspirować
południową atmosferą, kolorytem, stylem, detalami i motywami dekoracyjnymi. Wprowadzić do naszych ogrodów
i domów rozwiązania i pomysły rodem z Francji, Włoch, Grecji czy Maroka. Kraje śródziemnomorskie ze swoim
bogactwem kulturowym i różnorodnością dają nam ogromne pole do popisu.
Wydaje się to trudne i skomplikowane? Nic bardziej mlynego: wiele śródziemnomorskich roślin z powodzeniem możemy
uprawiać w naszych ogrodach, na tarasach i balkonach. Znamy i lubimy oregano, miętę, szałwię, rozmaryn, lawendę, bukszpan,
winorośl i wiele innych. Wystarczy, że wybierzemy odmiany przystosowane do naszego klimatu. Jeśli odpowiednio o nie zadbamy
odwdzięczą się feerią barw, smacznymi owocami i niepowtarzalnym zapachem świeżych ziół.
Bez większego trudu, przy użyciu kilku starannie dobranych detali, materiałów wykończeniowych, mebli ogrodowych i elementów
dekoracyjnych zaaranżujemy miejski taras o włoskim charakterze, francuską wiejską werandę w domu na wsi, hiszpańskie
patio, balkon jakby żywcem przeniesiony z greckiego miasteczka. Nie namawiamy do naśladowania czy dosłownego kopiowania
śródziemnomorskich wzorów. Zachęcamy do czerpania inspiracji z różnych kultur i doświadczeń, zabawy wzorami i motywami
dekoracyjnymi charakterystycznymi dla południa Europy. Impulsem dla naszej wyobraźni może być kolor greckiego
bezchmurnego nieba, marokański ornament czy wspomnienie beztroskich wakacji w Chorwacji, które pragniemy zatrzymać
na dłużej.
W nowej kolekcji wiosna-lato 2017 znajduje się wiele przedmiotów i materiałów czerpiących inspirację z wzornictwa
charakterystycznego dla krajów basenu morza śródziemnego w tym między innymi: meble i akcesoria ogrodowe, oświetlenie
zewnętrzne, doniczki, skrzynki i pojemniki na rośliny, materiały wykończeniowe i detale dekoracyjne. Towarzyszy im kolekcja
roślin śródziemnomorskich do uprawy w przydomowych ogrodach, na tarasach i balkonach.
Nowa sezonowa kolekcja Leroy Merlin dostępna we wszystkich sklepach od marca 2017.
Więcej informacji na www.leroymerlin.pl
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Ponadczasowa, stonowana elegancja oparta
na sprawdzonych klasycznych wzorach.
Szlachetne, naturalne materiały, kamień,
terakota, drewno. Meble i dodatki dekoracyjne
o prostej, neutralnej formie. Ograniczona
do bieli, beży, szarości, brązów i czerni paleta
barw. Pikanterii dodają wysmakowane,
trójwymiarowe faktury na ścianach, posadzkach
tarasowych, donicach oraz delikatne motywy
klasyczne podkreślające nowoczesne,
wyrafinowane w swojej prostocie meble.
Zdyscyplinowane rośliny formowane do brył
geometrycznych rosną w prostych donicach
lub na idealnie przystrzyżonym trawniku.
Umiar i bezpretensjonalność, powściągliwość
w stosowaniu ozdób, luksus nie na pokaz
– jednym słowem dobry smak i styl na każdym
kroku.
Kolorystyka: biel, beże, szarości, brąz, czerń
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1. Osłonka na doniczkę wisząca, ceramika, różne kolory i wielkości. Od 24,90 zł.
2. Sofa i fotel z serii Korrida, aluminium/poliester/szkło. Sofa: 70x130x83 cm. Fotel: 63x61x83 cm.
3. Kamień elewacyjny PILLOW STONE, beton, ecru, 24x36 cm. 44,90 zł. (45588683)
4. Parasol ogrodowy BAWARIA, poliester, biały. Ø350 cm. 329 zł. (kod: 42930230)
5. Listwy IRIS, 68x6 cm. 36,99 zł/szt. (kod: 44569091 i 44571023)
6. Gres szkliwiony MOZAMBIK, różne kolory. 33,3x33,3 cm. 49,99 zł/m2.
7. Marmur LOTUS BEIGE ANTYK, na ściany i posadzki. 15x15 cm. 169 zł/m2. (kod: 44285241)
8. Poduszka USED, poliester/bawełna. 40x40 cm. 39,90 zł. (kod: 45606134)
9. Poduszka BONITO, 100% bawełna. 45x45 cm. 54,90 zł. (kod: 45659495)
10. Oregano, 6,95 zł.

16

Materiały: kamień, gresy, terakota,
szlachetne gatunki drewna

1

Rośliny: oleander, bukszpan formowany
w kule, stożki, spirale, kolumnowe iglaki,
hortensja, margerytki
11. Osłonka GEOMETRIC, ceramika, różne kolory i wielkości. Od 15,90 zł.
12. Fotel z zestawu mebli ogrodowych SANTORINI. Drewno/rattan/szkło.
66x120x88 cm. (kod: 45561810)
13. Lampowentylator TENERIFE 60W, E14, biały. 249 zł. (kod: 45610572)
14. Mozaika SAFARI, brązowa. 30x30 cm. 35,65 zł/szt. (kod: 44939006)
15. Winorośl, 11,95 zł.
16. Dekor IRIS LION i BATH. 68x24 cm. 136 zł/szt. (kod: 44571016 i 44788296)
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Zderzenie kultur i tradycji wzorniczych
z różnych zakątków świata w idealnej
symbiozie; motywy roślinne i zwierzęce
współgrają z arabeskami i wyrazistymi
wzorami geometrycznymi charakterystycznymi
dla sztuki prekolumbijskiej. Żywe, głębokie
kolory dodatków przyciągają wzrok i dobrze
prezentują się na tle jasnych ścian.
Kontrastowe połączenia czerwieni z błękitem
czy zieleni z żółcią tworzą energetyczną
wesołą mozaikę. Rozsądnie dawkowane
zdobienia, ciemne, egzotyczne drewno,
kamienne i ceramiczne elementy wykończeniowe,
obowiązkowe płytki i mozaiki, a do tego
cytrusy i rozłożyste palmy w ceramicznych
donicach nawiążą stylistycznie do atmosfery
hiszpańskiej hacjendy i ucieszą każdego
„urodzonego” podróżnika.
Kolorystyka: żywe, głębokie, nasycone
kolory uzupełnione o biel, czerń
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Materiały: ceramika, mozaiki, drewno
egzotyczne, kamień naturalny
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Rośliny: pomarańcze, cytryny, mandarynki,
palmy, kaktusy, juka, mięta
1. Poduszka WINE, poliester/bawełna. 45x45 cm. 49,90 zł. (kod: 45606141)
2. Stół i krzesło z serii MALMO, drewno akacjowe. Stół 130x130x75 cm. (kod: 45570245)
Krzesło składane. 56x56x90 cm, (kod: 45560326).
3. Lampa wisząca QUBIC 60W, metal. 369 zł. (kod: 45224102)
4. Dywan do użytku zewnętrznego, różne kolory i wielkości. Od 45 zł.
5. Łupek rudy do wykorzystania wewnątrz i na zewnątrz. 60x30 cm. 159 zł. (kod: 456096060)
6. Panel podłogowy laminowany AC5. 16x128 cm. 54,98 zł/m2. (kod: 45583993)
7. Gres szkliwiony VINTAGE WOOD, różne kolory. 17,5x60 cm. 56,98 zł/m2. (kod: 4537120)
8. Osłonka na doniczkę, kamionka, niebieska, różne wielkości. Od 23,90 zł.

9. Latarenka ABELLA, LED 3W, różne kolory. 198 zł.
10. Stół rozkładany ROTERDAM, drewno akacjowe. 75x100x200-290 cm. (kod: 45561845)
11. Dywan MALAGA, wielobarwny, różne rozmiary. Od 159 zł. (kod: 45490165)
12. Dywanik dekoracyjny BONITA, różne kolory. 50x80 cm. 25,50 zł
13. Terakota MOMENTS, różne kolory i wzory. 45x45 cm. 99,98 zł.
14. Dekor MILANO ABSOLUT, różne kolory i wzory. 56,58 zł/szt. (kod: 45557953)
15. Papryka balkonowa. Od 9,95 zł.
16. Osłonka GEOMETRIC, ceramika, różne kolory i wielkości. Od 15,90 zł.
17. Cytrusy, od 65 zł/szt.
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Letnia weranda w letnim domu, a na niej
przedmioty z duszą. Starannie odnowione lub
specjalnie postarzane, często nie do pary czy
kompletu tworzą harmonijną, bezpretensjonalną
całość. Bielone drewniane meble, rattanowe
fotele, sentymentalne dekoracje, wszechobecne
motywy roślinne, jakby żywcem przeniesione
ze starego zielnika. Lekkie bawełniane i lniane
tkaniny w paski i kratkę. Nawet nowoczesne
materiały wykończeniowe perfekcyjnie naśladują
stare, wpisując się w sentymentalną konwencję.
Na pierwszy rzut oka ogród wygląda tak,
jakby nikt o niego nie dbał, co jest oczywiście
zamierzonym efektem. Na grządkach rośnie
lawenda i słoneczniki, zioła używane w letnich
sałatkach. Po pergoli pną się pachnące róże
i glicynia. Kobiecą rękę i wyobraźnię widać
na każdym kroku. To idealne miejsce
do wypoczynku w sielskiej i wiejskiej
atmosferze.
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Kolorystyka: biel, szarość, ciepłe i delikatne
odcienie żółtego, zieleni, pomarańczy.
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Materiały: wiklina, ratan, jasne
lub malowane na biało drewno, ceramika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zioła, różne gatunki i odmiany. 6,95 zł.
Huśtawka PATIO 3-osobowa, biała. 180x125x210. (kod: 45564400)
Parasol ogrodowy MARJORIE, różne kolory, poliester. Ø300 cm.
Gres szkliwiony MYTHOS, różne kolory. 15x100 cm. 136 zł/m2. (kod: 44582335)
Glazura VILLAGE, różne kolory. 47,60 zł/m2. (kod: 45354673)
Tkanina zaciemniająca CHAMBORD SOUPLE, poliester. Szer. 150 cm. 49,90 zł. (kod: 45452855)
Lawenda, 8,95 zł.
Poduszki FLORAL i STRIPE, 100% bawełna. 40x40 cm. 19,90 zł.
Osłonki na doniczkę, ceramiczne, różne wzory i kolory. Od 15,90 zł/szt.

10. Poduszka MALICE, poliester/bawełna. 40x40 cm. 34,90 zł. (kod: 45659481)
11. Stół ogrodowy ALTA, aluminium. 185x90x74 cm. (kod: 45558156)
12. Dywaniki dekoracyjne BASIC, różne kolory. 50x80 cm. 16,99 zł.
13. Dekor DELICE FLOWER, 22,3x44,8 cm. 26 zł/szt. (kod: 45655344)
14. Fotel ogrodowy TEXAS, drewno. 94x92x71 cm. (kod: 45557925)
15. Kolendra. Od 6,95 zł.
16. Osłonki na doniczki, różne kolory i wielkości. Wiaderko ocynkowane od 11,90 zł.
Doniczka z terakoty 29,90 zł.

Rośliny: lawenda, szałwia, rozmaryn,
słonecznik, kocimiętka, róże, kolumnowe
jałowce
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Inspiracją nie jest znana z podręczników
historii antyczna Grecja, ale urokliwe, małe
miasteczka skąpane w słońcu, oślepiająca
biel murów, czerń metalowych balustrad
i dekoracje utrzymane w jedynym w swoim
rodzaju błękicie egejskim. Elementy dekoracyjne
cechuje zamierzona szorstkość i surowość,
imitacja rękodzieła, naturalne proste
materiały, wyraźnie widoczna patyna
i ograniczona paleta barw. W ceramicznych
doniczkach i skrzynkach balkonowych rosną
zioła i warzywa. Po ścianach pną się
bugenwille, których kolorowe kwiaty pięknie
kontrastują z otoczeniem. Z koszyka
ustawionego na tarasie wychyla się mięta,
szałwia i rozmaryn, a ogródek skalny
ozdabiają zawilce greckie przypominając
o greckich wakacjach.
Kolorystyka: biel, błękit egejski, kolory ziemi
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Materiały: kamień, ceramika, wiklina, ratan,
drewno sztucznie postarzane, zgrzebne
tkaniny, gruba przędza, ceramika.
1. Kosz MILO, sitowie, różne wielkości. Od 36 zł.
2. Misa ceramiczna. Różne wielkości. Od 17,90 zł.
3. Kinkiet BUZZARD 60W, czarny. 110 zł. (kod: 45637690)
4. Dywaniki dekoracyjne ALKA i BONITA, różne kolory. 50x80 cm. 21,90 zł.
5. Doniczka wisząca, tworzywo sztuczne, różne kolory. 21x14 cm. Od 13,90 zł
6. Lampa wisząca HANA 60W, bambus. Ø40 cm. 169 zł. (kod: 45492965)
7. Furtka VERONA, stal, czarna. 437 zł. (kod: 44657095)
8. Stół ogrodowy z serii SAN MARINO, metal/drewno akacjowe. 72x70x70 cm. (kod: 45561523)
9. Doniczki wiszące RAINBOW 3 szt. Polipropylen. 59 zł. (kod: 45461143)
10. Osłonka na doniczkę, ratan. Różne kolory i wielkości. 99,99 zł/szt.
11. Poduszki PIANTO i LILY, poliester/bawełna. 40x40 cm. 39,90 zł. (kod: 45606120 i 45272080)
12. Lampa solarna SAMOA, brązowa. 22x22 cm. 45 zł. (kod: 45353805)
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Rośliny: rozmaryn, oregano, szałwia,
mięta, bakłażan, cukinia, papryka, ogórki,
zawilec grecki, akant, oliwki, palmy
13. Lazura JEGER, błękit egejski, baza A, 0,5 l. 34,90 zł. (kod: 45432394)
14. Dywanik dekoracyjny ALKA, różne kolory, wiskoza. 50x80 cm. 21,90 zł
15. Lampa wisząca SHERU, bambus. 22x33 cm. 99 zł. (kod: 45215660)
16. Skóra naturalna owcza. 55x95 zł. 199 zł. (kod: 45445470)
17. Krzesło ogrodowe z serii SAN MARINO, metal/drewno akacjowe. (kod: 45561544)
18. Kosze wiklinowe z wyściółką, różne kolory i wielkości. Od 64,90 zł/szt.
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1. Gres strukturalny LOTOS, różne kolory. 32,6x32,6 cm. 29,98 zł/m2.
2. Dywan ROMA, wełna. 200x300 cm. 1609 zł. (kod: 44763180)
3. Parasol ogrodowy HERA, biały, poliester. Ø300 cm. (kod: 45569510)
4. Dywan KAVIR, 100% wełna. 200x300 cm. 1569 zł. (kod: 45197971)
5. Lampa wisząca DZWONEK 60W, metal. 165 zł. (kod: 45224053)
6. Trawy ozdobne, różne gatunki i odmiany. od 8,95 zł.
7. Poduszka SILK, brązowa, poliester. 45x45 cm. 29,90 zł. (kod: 44766106)
8. Poduszka CRATE, szara. 40x40 cm 39,90 zł. (kod: 45659523)
9. Osłonka na doniczkę ETNO, brązowa, różne wielkości. Od 24,90 zł
10. Kinkiet IDYLLE 15W, patyna. 12x11x26 cm. 146 zł. (kod: 44918146)

Kolorystyka: kolory pustyni połączone
z nasyconymi barwami
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W pamięci przechowujemy wspomnienie
gorącego piasku pod stopami, szum morza,
zapachy orientalnych przypraw, smak herbaty
z miętą. Żałujemy, że wakacje trwają tak krótko.
Kilka starannie dobranych drobiazgów, desenie
inspirowane Orientem, rośliny rodem z południa
osłodzą czas oczekiwania na kolejną wyprawę
do dalekich krajów. Wygodne, drewniane łóżka
tarasowe przydadzą się nawet w naszym
klimacie, podobnie jak parasole chroniące
od słońca. Na tarasie zamiast klasycznej
terakoty połóżmy nieregularne, specjalnie
postarzane płyty kamienne lub gres. Dodajmy
metalowe elementy dekoracyjne, poduszki
o geometrycznych wzorach, jednobarwne
doniczki ozdobione misternymi motywami,
ażurowe dekoracje, dywany i dywaniki. I nie
zapominajmy o uprawie ziół na kuchennym
parapecie.

18

Materiały: metal, drewno egzotyczne,
terakota, tkaniny

5

Rośliny: Trawy ozdobne, palmy, mięta
11. Osłonka ceramiczna, różne kolory, wzory, wielkości. Od 15,90 zł.
12. Leżak ogrodowy VIENA, drewno akacjowe, 83x65x189 cm. (kod: 45561502)
13. Dywan MODENA, 100% wełna. 200x300 cm. 1499 zł. (kod: 44488815)
14. Żyrandol MAESTRA 5x40W, metal. 597 zł. (kod: 44727053)
15. Dekor strukturalny DELICE WHITE. 22,3x44,8 cm. 26 zł/szt. (kod: 45655351)
16. Mięta, różne odmiany. 6,95 zł.
17. Kinkiet MEADOW 20W, patyna. 25x13x18 cm. 149 zł. (kod: 44911832)
18. Latarenka solarna OLINDA, metal w kolorze brązowym. 15x15x15 cm. 39 zł. (kod: 45606001)
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Podobno klimat nam się zmienia. Ostatnie
lata przyniosły niespotykane wcześniej upały.
Możemy więc zakładać, że najbliższe
miesiące też przyniosą nam wiele upalnych
dni. Jednak gdy mieszkamy w mieście i nie
możemy „uciec” nad jezioro lub morze
wysoka temperatura przestaje być
przyjemnością. Jest dokuczliwa dla małych
dzieci, a dla chorych i starszych osób wręcz
niebezpieczna. Warto więc zawczasu zadbać
o ochronę przed upałem; do wyboru mamy
wiatraki i klimatyzatory, parasole, markizy,
żaluzje, zaciemniające tkaniny i rolety
o różnym stopniu przepuszczania promieni
słonecznych. Ulgę przyniesie zainstalowany
w ogródku prysznic lub deszczownica. Także
rośliny, zwłaszcza krzewy i szybko rosnące
pnącza o dużych liściach dadzą nam
odrobinę cienia w upalny dzień.
Rośliny: winorośl ozdobna, kokornak,
glicynia
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Wentylator stojący wodny 55W z regulacją prędkości. 406 zł. (kod:44607360)
Żaluzja drewniana, różne kolory i wielkości. Od 89,99 zł.
Markiza tarasowa z półkasetą ochronną i napędem. 395x300 cm. 1799 zł. (kod: 45304231)
Lampowentylator LESTE LED 20W, drewno. 469 zł. (kod: 45362065)
Rolety INSPIRE, różne kolory i wielkości. Od 29,99 zł.
Wentylator kolumnowy TX-TF29C-BK 45W z regulacja prędkości. 126 zł. (kod: 44607451)
Klimator KR-1011 75W. 249 zł. (kod: 44060905)
Wentylator biurkowy 35W. 59 zł. (kod: 45426696)

9. Tkaniny zaciemniające SOUPLE, różne kolory. 100% poliester. Szer. 150 cm. 29,90 zł.
10. Natrysk ogrodowy. 68,90 zł. (kod: 45547971)
11. Pawilon PERGOLA, stal/poliester. 300x400 cm.
12. Lampowentylator GUILLIN 2x42W. 449 zł. (kod: 45621926)
13. Prysznic ogrodowy, tworzywo sztuczne/aluminium. 81,95 zł. (kod: 43422722)
14. Żaluzja drewniana, różne kolory i wielkości. Od 89,99 zł.
16. Klimatyzator MONO 9000 BTV, przenośny, do 20 m2. 1198 zł. (kod: 44606212)
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Biesiada
pod chmurką
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Grillujemy! Od pierwszych dni maja do końca
września przenosimy się z kuchnią na świeże
powietrze. Starannie wybieramy grille, kupujemy
narzędzia do pieczenia mięsa, ryb, warzyw itp.
Marynujemy i przyprawiamy jedzenie. Jednak
najlepsze nawet przysmaki i dobre towarzystwo
nie wystarczą, aby uczta w ogrodzie okazała
się prawdziwą przyjemnością.
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Wygodne krzesła i obszerny stół to niezbędny
element wyposażenia każdego szanującego
się „grillowiska”. Passe są turystyczne rozkładane
stoliki i krzesła. Wybierzmy raczej wytrzymałe,
dobrze zaprojektowane i pasujące do naszych
potrzeb meble ogrodowe. Mogą być wykonane
z drewna, metalu, ratanu, kompozytów,
o różnych kształtach, wymiarach i kolorystyce.
Warto wybrać takie, które spełniają nasze
oczekiwania estetyczne i funkcjonalne.
Zwłaszcza, że dobrze zabezpieczone
i starannie przechowywane w zimie posłużą
nam przez wiele lat nabierając szlachetnej
patyny. A jeżeli nasze meble ogrodowe są już
zniszczone warto je odnowić przy pomocy
specjalistycznych preparatów do renowacji
i dać im nowy „look”.
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Rośliny: bakłażan, cukinia, papryka, ogórki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krzesło ogrodowe MALAGA, ratan/metal, różne kolory. 82x70x74 cm. (kod: 45564855)
Krzesło ogrodowe VIENA, składane, drewno akacjowe. 108x58x67 cm. (kod: 45560844)
Stół ogrodowy VERMONT, drewno akacjowe, 74x90x150-210 cm. (kod: 45571673)
Słupek ogrodowy WOOD 6W. wys. 65 cm. 349 zł. (kod: 45625153)
Stół VIENA, rozkładany, drewno akacjowe. 110x180/235 cm. (kod: 45560333)
Stół rozkładany NIAGARA, aluminium/szkło. 76x100x180-240 cm. zł. (kod: 45561985)
Stół ogrodowy ROMA, szkło/aluminium. 75x100x185 cm. (kod: 45561943)
Grill węglowy, stal pokryta aluminium. 105x37x85 cm. 399 zł. (kod: 45363955)

9. Słupek ogrodowy DUST LED 3W. 218 zł. (kod: 45625153)
10. Zestaw mebli ogrodowych NIAGARA, aluminium/szkło. Stół 76x100x180-240 cm.
Krzesło 106x54x64 cm.
11. Grill węglowy, stal nierdzewna. 104x74x107 cm. 1399 zł. (kod: 45363990)
12. Papryka, 9,95 zł.
13. Grill gazowy PARTY GRILL. 32x32x33 cm. 349 zł. (kod: 45366461)
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Pachnące
i kwitnące
Wraz z pierwszymi promieniami wiosennego
słońca budzą się do życia pasjonaci
ogrodnictwa. W przydomowych ogródkach
i balkonowych skrzynkach, na tarasach,
miejskich rabatkach i klombach wre praca.
Zaczyna się nowy sezon. Własnoręcznie
posadzone, starannie pielęgnowane rośliny to
nie tylko radość dla oka i źródło witamin
na talerzu. To także relaks na świeżym
powietrzu, kontakt z przyrodą i twórcza kreacja
najbliższego otoczenia. Wybór roślin, jakie
możemy uprawiać jest coraz większy – w myśl
zasady „dla każdego coś miłego”; zioła,
warzywa, owoce, kwiaty, gatunki egzotyczne
i pochodzące z naszej strefy klimatycznej, łatwe
w pielęgnacji i wymagające, dla ekspertów
i początkujących ogrodników. Miejskie
ogrodnictwo to jeden z najbardziej przyjaznych
i egalitarnych trendów obecnych czasów,
któremu nie sposób się oprzeć.
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Rośliny: powojniki, glicynia

1
7

1. Grabki, łopatka, chwastownik, motyczka, stal nierdzewna/tworzywo sztuczne. Od. 9,90 zł/szt.
2. Taczka ogrodowa, stal, pojemność 80 l. 99 zł. (kod: 45343340)
3. Osłonka na zioła, tworzywo sztuczne, różne kolory. 29x29x88 cm. 54,90 zł.
4. Ostróżka. 14,90 zł.
5. Papryka, różne odmiany. od 9,95 zł.
6. Konewka 10 l, tworzywo sztuczne. 16,90 zł (kod: 44240413)
7. Skrzynki balkonowe CROWN, różne kolory i wielkości, tworzywo sztuczne. Od 14,90 zł.
8. Nożyce do trawy/krzewów. 314 zł. (kod: 43713390)
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9. Sadzarka do cebul, stal/tworzywo sztuczne. 19,90 zł. (kod: 44685984)
10. Byliny, różne gatunki i odmiany. 14,90 zł.
11. Doniczka wisząca, polipropylen, różne kolory i wielkości. Od 49,90 zł.
12. Żurawka. 12,95 zł.
13. Osłonka do ziół, tworzywo sztuczne, różne kolory. 15x15 cm. 17,90 zł
14. Nożyce do trawy/krzewów. 196 zł. (kod: 45519194)
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Dodatkowe informacje:
Joanna Łozińska
Leroy Merlin Public Relations
jlozinska@leroymerlin.pl
www.leroymerlin.pl
Zdjęcia wysokiej rozdzielczości:
media.leroymerlin.pl

