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Kolekcja Leroy Merlin na jesień zimę 2018/2019.
Najnowsza kolekcja Leroy Merlin nawiązuje do dwóch ważnych kwestii, które powinien rozważyć każdy kto urządza lub remontuje
swoje mieszkanie. W zgodzie z naturą to w istocie zgodnie z naszymi potrzebami, preferencjami, gustem, wyobrażeniem
i marzeniami. Nie musimy wiernie kopiować modnych stylów i ślepo podążać za modą. Raczej świadomie wybierać to co się nam
podoba i z czym dobrze się czujemy.
Określenie „natura” ma także inne znaczenie – to przecież środowisko naturalne, w którym żyjemy. Nie możemy więc egoistycznie
i bezkrytyczne wyczerpywać jego zasobów, ale rozważnie wybierać takie rozwiązania, które minimalizują nasz wpływ
na środowisko.
W najnowszej kolekcji Leroy Merlin „nasza natura” oraz otaczający nas świat wzajemnie się uzupełniają i podkreślają. Produkty
inspirowane najnowszymi trendami we wnętrzach pozwalają na swobodną interpretację modowych nowinek w każdym domu.
Ułatwiają nam życie. Gwarantują, że nasz dom będzie nie tylko ładny i wygodny, ale także zdrowy, ciepły i oszczędny
– urządzony ze smakiem i poszanowaniem środowiska.
Delikatne, pudrowe róże i soczysta zieleń roślin ocieplają surowe industrialne formy i szarość betonu. Lubiany i coraz bardziej
popularny brąz naturalnego drewna podkreśla przedmioty w różnych odcieniach ciepłej miodowej żółci. Patchworki, kropki,
paski, wzory roślinne i graﬁczne przywodzą na myśl szalone lata 70-te. Kontrastowe połączenia czerni, bieli i ciemnego brązu,
duże graﬁczne wzory, turkusowe lub pomarańczowe akcenty, proste dekoracje przenoszą nas już nie do dżungli
lecz na szerokie sawanny Afryki.
Na specjalną uwagę zasługują przedmioty sprawiające wrażenie wiekowych, naruszonych zębem czasu
lub wykonanych w tradycyjnych warsztatach tkackich, stolarskich czy garncarskich. Dywany, kafelki,
poduszki czy panele podłogowe do złudzenia przypominają wyroby wykonane rękoma rzemieślników.
Nowa kolekcja dostępna we wszystkich sklepach Leroy Merlin od września 2018. Więcej informacji
na www.leroymerlin.pl
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AFRYKA
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dzika

dzika
Zauroczenie pierwotną, nieujarzmioną
przyrodą nie mija. Tylko teraz z tropikalnej
dżungli przenosimy się prosto na szerokie
sawanny Afryki. Niedostępne, tajemnicze
i fascynujące. Dominują kontrasty: czerń i biel,
ciemny brąz i przybrudzone beże ożywione
kroplą turkusu lub ostrej czerwieni. Naturalne
materiały: drewno, ceramika, skóra, ratan.
Proste, nieskomplikowane formy. Graﬁczne
wzory, którym towarzyszą zwierzęce motywy.
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Afryka

Atmosferę prosto z Afryki wykreuje poduszka
w lamparcie cętki, tkanina w nieregularne paski
zebry, faktura i kolor spalonej słońcem ziemi
na kafelkach, dywany, kilimy, chodniki
o geometrycznych lub etnicznych wzorach,
rattanowy kosz na drobiazgi. Nadmiar
przedmiotów i ozdób nie jest mile widziany;
prostota i umiar to słowo klucz do etnicznych
aranżacji z Afryką w tle.
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1. Dywan płasko tkany NATURELLE, polipropylen,
różne wymiary. Od 19,99 zł.
2. Dywany CIRCLE, czarno-białe, polipropylen HSF,
różne wymiary. Od 199 zł.
3. Tapeta papierowa WALL, S 53 cm. 29,99 zł/szt.
(ref. 45403295)
4. Lampa wisząca QUALLE, 7x60W, W 180 cm. 315 zł.
(ref. 45555783)
5. Mozaika GLAM, 30x30 cm. 29,98 zł/szt. (ref. 45764992)
6. Gres szkliwiony ONYXIA, 40x40 cm. 36 zł/m2.
(ref. 45381756)
7. Lampa stojąca ASTRID, 40 W. szkło. 119 zł. (ref. 45413634)
8. Poduszka LALY, poliester, 30x50 cm. 49,90 zł. (ref. 45915730)
9. Dekor METALIC, 60x120 cm.
10. Abażur SHOSAN, bambus, 58x30 cm. 39 zł. (ref. 45492972)
11. Kosz na bieliznę SCANDI, czarny i biały, 35x51 cm. 139 zł.
(ref. 45845842)
12. Dekor REN, 36x25 cm. 24,97 zł/szt. (ref. 45668553)
13. Lampa wisząca ROPE, 3x10 W, W 150 cm. 295 zł.
(ref. 45696021)
14. Poduszka PERRUCHE, 100% bawełna, 40x40 cm. 49,90 zł.
(ref. 45877944)
15. Zasłona ZEBRE, poliester, 140x250 cm. 99,90 zł
(ref. 45877706)
16. Kanwa LEOPARD, 100x75 cm. 169,90 zł.
(ref. 45865085)
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Cudowne

CUDOWNE
lata 70-te

1

lata 70-te
Wszystko jest dozwolone! Biały jednorożec
w wieńcu z kwiatów, patchworki w towarzystwie
kropek i pasków, kolorowe naklejki, słodkie
pastele, wszechobecne wzory kwiatowe. Kicz
kontrolowany w stylu lat 70-tych, gdy ulice
miast zdominowali młodzi ludzie w kolorowych
wdziankach zwani hippisami. Jedynym
ograniczeniem jest wyłącznie wyobraźnia
i umiejętność zgrabnego mieszania wzorów,
motywów, kolorów, faktur, materiałów.
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Do łask powraca drewniana boazeria i tapety
w wyraźne wzory, samodzielnie odnawiane
i malowane meble z epoki wyszperane
w piwnicach dziadków, wzorzyste dywany
o geometrycznych wzorach i intensywnych
kolorach. Nadrzędną wartością jest potrzeba
kreacji własnej przestrzeni w swoim
indywidualnym stylu, poczucie humoru, dystans
do świata i przedmiotów, przełamywanie
konwencji i dążenie do swobody wyboru.
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1. Dywan VALENCIA, polipropylen, różne wymiary.
Od 105 zł.
2. Tkanina ANGURIA, poliester, S 160 cm. 39,90 zł/mb.
(ref. 45859660)
3. Gres szkliwiony HANOI, różne wzory i kolory, 33x33 cm.
129 zł/m2.
4. Skrzydło drzwiowe DO MALOWANIA, do samodzielnego
wykończenia, różne wymiary. 325 zł
5. Stołek barowy CAPRI, 53x53x107 cm. 237 zł.
(ref. 45845702)
6. Poduszka INEZ, bawełna/poliester, 45x45 cm. 39,90 zł.
(ref. 45807944)
7. Tapeta STITCH winylowa na ﬂizelinie, S 53 cm. 79,90 zł.
(ref. 45877076)
8. Obraz VINTAGE SCOOTER, 30x40 cm. 29,90 zł.
(ref. 44878400)
9. Tapety winylowe na ﬂizelinie, różne wzory i kolory.
Od 59,99 zł.
10. Lampa stojąca DUNDEE, 40 w, miętowa. 199 zł.
(ref. 45849216)
11. Tapeta winylowa na ﬂizelinie, S 53 cm. 59,99 zł
12. Panel szklany kuchenny RETRO, 60x60 cm. 118 zł.
(ref. 45595095)
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Industrial

Industrial
1

z różem

z różem

Otwarta przestrzeń, kolorystyka ograniczona
do bieli, szarości i czerni, zamierzona
surowość materiałów wykończeniowych,
wszechobecny beton charakterystyczne
dla stylu industrialnego mają liczne grono
zwolenników. Jednak czasem przychodzi
na myśl rewolucyjny pomysł, by takie chłodne,
minimalistyczne wnętrze nieco ocieplić
i odświeżyć zwłaszcza, gdy za odsłoniętymi
okami hula wiatr i zamieć. W sukurs przychodzą
przedmioty w delikatnych odcieniach
pudrowego różu i zieleń roślin.
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Wystarczy kilka różowych akcentów:
lampa, poduszki, tkanina oraz drapieżne
z wyglądu sukulenty o grubych mięsistych
liściach w kamiennych osłonkach, aby odmienić
sterylne wnętrze i nadać mu zupełnie nowy
modny wygląd. Można także pójść o krok dalej
i wykończyć fragment ściany nietypowym
kamieniem dekoracyjnym w kształcie szarych
i różowych heksagonalnych płytek. Dzięki temu
uzyskamy oryginalny efekt..
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1. Skrzydło drzwiowe LINE. W 203 cm. 595 zł. (ref. 45771971)
2. Kaseton DIJON, 50x50 cm. 7,50 zł/m2. (ref. 41508992)
3. Tapeta RODIN, winylowa na ﬂizelinie, S 53 cm. 59,99 zł.
(ref. 45914386)
4. Beton architektoniczny, 80x40 cm. 39,90 zł/szt.
(ref. 45601073)
5. Gres szkliwiony DICE, 25x22 cm. 129 zł/m2. (ref. 45842083)
6. Poduszka BOBO, poliester, 40x40 cm. 29,90 zł.
(ref. 45868186)
7. Rośliny doniczkowe ECHEVERIA, różne odmiany, W 15 cm.
Od 22,95 zł/szt.
8. Kamień dekoracyjny SQUARE, beton, 30x15 cm.
158,90 zł/m2. (ref. 45601066)
9. Poduszka CHAMBERY, bawełna, 45x45 cm. 34,90 zł.
(ref. 45710112)
10. Lampa wisząca INKA, 60 W, różowa. W 100 cm. 99 zł.
(ref. 45733562)
11. Kamień dekoracyjny HEXAGON, szary, różowy, miętowy,
20x17,5 cm. 102 zł/m2.
12. Roślina doniczkowa SANSEVERIA, W 25 cm. 39,95 zł
(ref. 45885721)
13. Glazura DREAM, 10x30 cm. 129 zł/m2. (ref. 45800643)
14. Kamień dekoracyjny HEXAGON, czarny, gips,
19,5x17 cm. 148,06 zł/m2. (ref. 45900176)
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Droga

DROGA

mleczna

mleczna
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Gwiezdne wojny przez lata inspirowały
projektantów pokoi dziecięcych i młodzieżowych.
Teraz inspiracje rodem z Drogi Mlecznej
– naszej galaktyki – mają szansę zagościć
w całym domu. Różne odcienie granatu
w połączeniu z głęboką czernią, gwiezdne
dekoracje, połyskliwe, lśniące w świetle lamp
powierzchnie spodobają się miłośnikom
nowoczesności, którzy nie obawiają się
eksperymentów.
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Kosmiczne inspiracje to przede wszystkim
zabawa światłem, które przenika szklane
ozdoby i migocze na matowych powierzchniach
tworząc optyczne iluzje. Błyszczące detale,
lustra potęgujące głębię podkreślają grę cieni
i półcieni kreując niepowtarzalną przestrzeń.
Czerń i granat występujący na ścianach,
tkaninach czy dywanach potęguje wrażenie
luksusu. Urozmaiceniem mrocznej kolorystyki
i feerii świateł mogą być miedziane, srebrne
czy złote detale oraz futurystyczne dekoracje.
1. Kinkiet GWIAZDA, 2x25W. 45x45 cm. 299 zł.
(ref. 45394391)
2. Dywan SCANDINAVIA, polipropylen, różne wymiary.
Od 115 zł
3. Lampa wisząca CONCORD, LED, 4x6W. 319 zł.
(ref. 45683701).
4. Mozaika CEMENT, 30x30 cm. 68,90 zł/szt.
(ref. 45329886)
5. Lampa wisząca GINO, 60W. chrom/transparentna.
179 zł. (ref. 45233433)
6. Mozaika SOHO, 30x30 cm. 79 zł/szt. (ref. 45739204)
7. Lampa stojąca ESSENCE, W 58 cm. 319 zł.
(ref. 44521253)
8. Poduszka, SPARUS, bawełna/poliester, 45x45 cm. 34,90 zł
9. Piec kominowy MILANO, 6,7 kW. 57x45x100 cm. 2880 zł.
(ref. 45748262)
10. Końcówki do karniszy, różne wzory. Od 19,90 zł/szt.
11. Tapeta winylowa na ﬂizelinie, S 53 cm. 59,99 zł.
12. Tkanina VELVET, bawełna/poliester/len/wiskoza. S 140 cm.
169 zł/mb.
13. Lampa wisząca TRYTON, LED, 2390 zł (ref. 45875991)
14. Lustro ORNAMENT, drewno. 55x120 cm. 249,90 zł.
(ref. 45110191)
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Miód

Miód
i czekolada
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i czekolada
2

3

Na podłodze królują szlachetne gatunki
rodzimego drewna – dębu i jesionu w różnych
wybarwieniach. Dawno niewidziane mozaiki,
kasetony, parkiety, jodełki i chevrony. Dywany
w geometryczne wzory, tradycyjne tapety
w pasy i paski, miodowo-brązowe mozaiki
i mosiężne detale dopełniają aranżację
wnętrza. W efekcie uzyskujemy wnętrze niemal
idealne: przytulne, oryginalne, nieco tradycyjne.
Jeśli jednak brakuje nam odrobiny szaleństwa
to zwróćmy uwagę na suﬁt. Odpowiednio
podkreślony kolorem lub dekoracją sprawi,
że wnętrze nabierze wyjątkowego charakteru.
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Klasyka w najlepszym wydaniu – elegancka
i ponadczasowa. Ciepłym odcieniom brązu
towarzyszy miodowy żółty – kolor smakowity,
a jednocześnie nieinwazyjny. Pojawia się
w detalach, na tkaninach, lampach i dekoracjach
ożywiając stonowaną kolorystykę wnętrza.
Przywodzi na myśl słońce zaklęte w bursztynie
lub krople miodu w szklanej miseczce.

1. Dywan płasko tkany NATURELL, polipropylen, różne
wymiary. Od 19,99 zł.
2. Tapeta winylowa na ﬂizelinie CHATEAU. S 53 cm.
89,99 zł/szt. (ref. 45594122)
3. Bateria kuchenna AMOR, mosiądz. W 31 cm. 298 zł.
(ref. 45166044)
4. Glazura OPULENTO, różne kolory. 10x10 cm. 67 zł/m2.
5. Mozaika szklana STONE BAROQUE. 32,4x28 cm.
49,99 zł/szt. (ref. 45802484)
6. Tkanina CASTLE, S 340 cm. 99,90 zł/mb. (ref. 45727010)
7. Lampa stołowa BYRON, miedziana, 60W. 69 zł.
(ref. 45894436)
8. Deska warstwowa, dąb palony. 39x39 cm. 349 zł/m2.
(ref. 45787182)
9. Końcówki do karniszy, różne wzory i kolory. Od 12,90 zł.
10. Poduszka TILDA, poliester, 30x50 cm. 39,90 zł.
(ref. 45915744)
11. Mozaika szklana GRANADA, 30x30 cm. 64,98 zł/szt.
(ref. 45805802)
12. Skrzydło drzwiowe wewnętrzne SERMANO, W 203 cm.
378 zł. (ref. 44689393)
13. Lampa wisząca EXPLOSION, miedziana, 10x20W. 1695 zł.
(ref. 45236961)
14. Poduszka MARBLE, poliester. 45x45 cm. 34,90 zł.
(ref. 45455785)

9
10

5

15

14

Niedoskonałość

rzeczy

rzeczy
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Niedoskonałość
Niedoskonałość rzeczy podniesiona do rangi
sztuki wywodząca się z japońskiej kultury
i ﬁlozoﬁi szturmem zdobywa serca
projektantów i podbija światowe wnętrza.
Charakterystyczna dla stylu wabi-sabi
prostota, umiar, skromność, szacunek dla
przedmiotów z duszą, docenianie urody rzeczy
„po przejściach” znajduje uznanie wśród
świadomych odbiorców.
Królują naturalne materiały; drewno
z widocznymi słojami i przebarwieniami,
które pięknie się starzeje. Kamień i ceramika
o widocznych przetarciach, plecione kosze
i pojemniki z wikliny, bambusa, ratanu.
Poduszki, dywany i pledy o wyraźnym splocie
sprawiające wrażenie ręcznej roboty. Grubo
tkane tkaniny z wełny, bawełny, lnu. Dominują
barwy ziemi: brązy, beże, szarości, zgaszone
zielenie i pomarańcze. Przedmioty swojskie,
autentyczne i znajome, które mogą nam służyć
przez lata nabierając patyny i indywidualnego
charakteru.
1. Lampa stojąca KRYSZTAŁ SOLNY, 15W. 59 zł.
(ref. 45592113)
2. Dywan TATARES, różne wymiary. Od 229 zł.
3. Dywan NAEROY, polipropylen HS, 133x190 cm. 295 zł.
(ref. 45903053)
4. Gres szkliwiony HANOI, różne kolory i wzory. 32,9x32,9 cm.
129 zł/m2.
5. Dywan HERMES, polipropylen, różne wymiary. Od 84 zł.
6. Skóra naturalna owcza, 55x95 cm. 199 zł. (ref. 45445463)
7. Ramka do obrazu NARVIK, różne wymiary, od 18,98 zł.
8. Poduszka TOLOMEO, różne kolory. 40x40 cm. 59,90 zł.
9. Lustro, 70x80 cm. 169,90 zł. (ref. 45797122)
10. Tkanina zaciemniająca SAPHIR, poliester. S 150 cm.
49,90 zł. (ref. 45914463)
11. Dywan TRAUNS, polipropylen HS. 160x230 cm.
(ref. 45902990)
12. Gres szkliwiony NIKONOS, różne wzory. 60x60 cm.
97,50 zł/m2.
13. Gres szkliwiony SANTORINI, różne wzory. 60x60 cm.
97,50 zł/m2.
14. Lampa wisząca PRIDDY, miedziana, 6W. 85 zł.
(ref. 45396876)
15. Kamień dekoracyjny PADWA, gips. 32x9 cm.
97,25 zł/m2. (ref. 45900211)
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Zdrowo

Zdrowo

i oszczędnie

i oszczędnie

Jeśli chcemy mieszkać wzdrowym domu, zadbajmy
o prawidłową wentylację, temperaturę i poziom
wilgotności. Zainstalujmy nowoczesne regulatory
ułatwiające utrzymanie właściwej temperatury
w każdym pomieszczeniu. Stosujmy zdrowe,
atestowane materiały wykończeniowe. Wybierajmy
urządzenia grzewcze na paliwa najmniej szkodliwe
dla środowiska naturalnego. Dzięki automatycznym
wyłącznikom światła, ściemniaczom, czujnikom
ruchu, lampom LED, bateriom z termoregulacją
zużyjemy mniej energii elektrycznej. Nie zapominajmy także o małych ale istotnych urządzeniach
i rozwiązaniach zwiększających bezpieczeństwo
jak np. czujnikach dymu, czadu i gazu.
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Rośliny doniczkowe są naszym naturalnym
sprzymierzeńcem w nawilżaniu i odświeżaniu
powietrza w pomieszczeniach, zwłaszcza wtedy
gdy nie możemy otworzyć okien. Kilka odpowiednio dobranych i dorodnych roślin doniczkowych
potraﬁ zmniejszyć stężenie substancji toksycznych
w powietrzu.
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Nawilżacz i oczyszczacz powietrza, 25W. 270 zł. (ref. 45272675)
Oczyszczacz powietrza AC-20 TOYOTOMI, 699 zł. (ref. 45672200)
Oczyszczacz powietrza ETK-S50 TOYOTOMI.1299zł. (ref.45672214)
Nawilżacz ultradźwiękowy 5L. 199 zł. (ref. 45678773)
Roślina doniczkowa COROKIA, 30 – 40 cm. 22,95 zł.
(ref. 45862593)
6. Roślina doniczkowa SANSEVIERIA, 20-30 cm. 29,95 zł.
7. Czujnik tlenku węgla (czadu), sygnalizacja dźwiękowa
i świetlna. 7 lat gwarancji. 109 zł. (ref. 45807601)
8. Czujnik gazu, sygnalizacja dźwiękowa i świetlna. 90 zł.
(ref. 43819720)
9. Czujnik dymu. Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna. 79 zł.
(ref. 45811955)
10. Czujnik tlenku węgla (czadu). Sygnalizacja dźwiękowa
i świetlna. 10 lat gwarancji. 149 zł. (ref. 45807622)
11. Nawilżacz powietrza, ceramika. 27,60 zł. (ref. 45723153)
12. Kolumna prysznicowa z baterią VITALIO COMFORT,
termostatyczna. 1195 zł. (ref. 45746666)
13. Kolumna prysznicowa z baterią LMH S 240,
termostatyczna. 1497 zł. (ref. 45837330)
14. Roślina doniczkowa PHLEBODIUM BLUE STAR, 40 – 50cm.
24,90zł.
15. Bateria kuchenna ARYA, dotykowa, chrom. W 36,50 cm.
998 zł. (ref. 45910144)
16. Nawilżacz powietrza, stal nierdzewna. 59 zł.
(ref. 45723195)
17. Nawilżacz powietrza, stal nierdzewna. 57 zł.
(ref. 45723202)
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Ciepło

Ciepło

i oszczędnie
Ciepły czyli prawidłowo ogrzany, oszczędny
i przyjazny dla środowiska, a jednocześnie
przytulny, uporządkowany, funkcjonalny
i zdrowy. O takim domu marzymy i w takim
chcielibyśmy mieszkać. Technologie i materiały,
rozwiązania funkcjonalne i techniczne nam
sprzyjają.

i oszczędnie
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Pamiętajmy jednak, że najlepsze, najbardziej
nowoczesne instalacje i urządzenia grzewcze
nie spełnią swojej roli jeśli nie zadbamy
o prawidłową izolację pomieszczeń. Warto
pomyśleć o ograniczeniu strat ciepła, właściwej
cyrkulacji powietrza oraz wentylacji.
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Do niedawna jedynym kryterium wyboru
grzejnika były jego parametry techniczne.
Teraz to się zmieniło. Grzejniki przestały być
niezbędnym i mało atrakcyjnym elementem
wyposażenia, które chowamy za zasłoną albo
obudową. Teraz mogą pełnić dodatkowe funkcje;
dekoracji, lustra czy tablicy informacyjnej. Ich
kolorystyka, kształt, forma, sposób podłączenia
stają się równie istotne jak wydajność.
Nowoczesne urządzenia grzewcze pozwalają
na utrzymanie pożądanej temperatury w domu,
a dzięki zastosowaniu programatorów można
znacznie obniżyć koszt jego ogrzania.

1. Piec kominkowy K2, 5,7kW. 2950 zł. (ref. 44913974)
2. Grzejnik łazienkowy ZIG, 300W. 450 zł. (ref. 45187254)
3. Grzejnik dekoracyjny SHERWOOD, 289 – 706W. 599 zł.
(ref. 45670436)
4. Grzejnik aluminiowy OTTIMO, 532 – 1292W. 486 zł.
(ref. 45523415)
5. Grzejniki z serii LATUS, aluminium, różne kolory. 485 zł.
6. Biokominki, różne kolory i wzory.
7. Piec kominkowy ANDES, 5,7kW. 3670 zł. (ref. 45748276)
8. Kocioł c.o. SILVER EKO, 14kW. 7980 zł. (ref. 45717203)
9. Elektryczny podgrzewacz wody VELIS, 80 l. 1097 zł.
(ref. 45524871)
10. Gazowy ogrzewacz wody FAST EVO, przepływowy, 21,5kW.
905 zł. (ref. 45316796)
11. Grzejnik łazienkowy EBEST, 275 – 732W. 787 zł.
(ref. 45311665)
12. Grzejnik GARDA, aluminiowy, 408 – 1669W. 790 zł.
(ref. 45523443)
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Dodatkowe informacje i zdjęcia wysokiej rozdzielczości:
Joanna Łozińska, Leroy Merlin Public Relations
jlozinska@leroymerlin.pl
www.leroymerlin.pl
poland.leroymerlin.com/pl

