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Wypoczynek w plenerze.
Kolekcja mebli i dodatków ogrodowych Leroy Merlin
Pieczołowicie dobrane meble ogrodowe i dodatki dekoracyjne oraz pasujące
do nich rośliny są doskonałym przykładem najnowszego i najważniejszego
trendu 2022 w aranżacji przestrzeni zewnętrznej. Słowo klucz to koordynacja.
Balkon i taras urządzamy 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 lub pejzażu
i kolorystyki oceanu. Możemy stworzyć nostalgiczną przestrzeń inspirowaną sielskim
krajobrazem łąki kwietnej rosnącej przy wiejskim siedlisku albo nowoczesny,
minimalistyczny taras w wielkim mieście.
Modne są też plecionki, ażury, wystrzępienia, przedmioty o miękkich formach
i kształtach. Rattanowe meble, wiklinowe kosze, plecione maty pasują do każdego,
nawet niewielkiego balkonu i tarasu i pięknie komponują się z pnączami.
W najnowszej kolekcji Leroy Merlin na wiosnę lato 2022 znajdziemy wszystko co
niezbędne, aby urządzić „letni pokój”; rozwiązania i produkty minimalizujące wpływ
człowieka na środowisko naturalne: wykonane z naturalnych, odnawialnych
surowców lub do powtórnego przetworzenia, umożliwiające oszczędzanie wody
i energii.

BALKON

1. Osłonka ceramiczna. 19,88 zł/szt. 2.Płot ażurowy z serii GOTEBORG drewno. 90x180 cm.
183 zł. 3. Girlanda solarna IP44 2m. 89 zł. 4. Dywan zewnętrzny HAITI różne kolory 120x170
cm. 159 zł. 5. Donica ceramiczna 32 cm. 179 zł. 6. Pnącza różne gatunki. Od 9,95 zł. 7.
Stolik ogrodowy MOBIS 45 cm. 139 zł. 8. Latarenka SERA metal. 25,49 zł. 9. Stolik
ogrodowy LUXA 60 cm. 279 zł. 10. Krzesło ogrodowe LUXA metal. 199 zł/szt. 11. Powojnik
botaniczny 26,49 zł. 12. Osłonka wisząca terakota. 54,99 zł.

Pastelowe kolory: delikatne odcienie błękitu i różu, rozbielone pomarańcze i żółcie,
piaskowe beże, jasne zielenie i fiolety mają silną reprezentację wśród kwitnących
latem bylin. Pięknie komponują się z niewielkimi meblami i dekoracyjnymi dodatkami
o drobnych wzorach. Aranżacja balkonu w pastelowych barwach nie jest trudna. Do
jej realizacji wystarczy kilka drobiazgów: miękkie poduszki, nastrojowe latarenki,
pięknie pachnące rośliny: jaśmin, róże, margerytki w ozdobnych pojemnikach i
skrzynkach. W takim zakątku plotki z przyjaciółkami przeciągną się do późnej nocy, a
aromatyczna kawa o poranku od razu postawi nas na nogi.
TARAS

1. Krzesło ogrodowe ORIS aluminium 199 zł. 2. Dywan zewnętrzny 120x160 cm. 199 zł. 3.
Stół ogrodowy ORIS rozkładany drewno 999 zł. 4. Kosz wiklina 59 zł. 5. Powojnik 90 cm.
34,49 zł. 6. Lampa solarna IP44. 16,90 zł. 7. Dywan zewnętrzny JAWA 160x230 cm. 299 zł.
8. Leżak ogrodowy ORIS drewno. 799 zł. 9. Kosz wiszący 39,99 zł. 10. Parasol ogrodowy
300 cm. 455 zł. 11. Zioła różne gatunki. 8,99 zł/szt.

Inspiracje naturą to silny trend w aranżacji przestrzeni. Obłe, miękkie kształty, sploty
i plecionki, roślinne motywy dekoracyjne 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
baldachi-mem powoju stworzą zachwycającą przestrzeń. Nastrój podkreślą sznury
lampek, kratki i pergole podtrzymujące pnące róże, kosze pełne ziół i bylin. Plecionki
lubią bezpieczne i klasyczne kolory: różne odcienie beżu i brązu, łagodne szarości,
stłumioną żółć.
OGRÓD

1.Pnącza znoszące suszę 10 szt. 299 zł/op. 2. Huśtawka ogrodowa MEDENA. 2199 zł. 3.
Dekoracja ogrodowa PAW. 299 zł. 4. Dywan zewnętrzny 120x160 cm. 199 zł. 5. Osłonka na
doniczkę ŻÓŁW ceramika 99,99 zł. 6. Dekoracja ogrodowa BAŻANT metal. 129 zł. 7. Stół
ogrodowy rozsuwany LYRA 799 zł. 8. Lampka dekoracyjna LED IP20. 59,99 zł. 9. Krzesło
ogrodowe ORIS aluminium. 299 zł. 10. Budka lęgowa różne kolory. 46,99 zł. 11. Majeranek
ogrodowy 35 cm. 13,99 zł. 12. Płot ażurowy z serii GOTEBORG 90x180 cm. 273 zł.

Pamiętajmy o zwierzętach. Zaprośmy je do naszego ogrodu i zadbajmy o ich
potrzeby. Odwdzięczą się po wielokroć, są przecież ważną częścią ekosystemu.
Ustawmy domki dla owadów, schronienia dla jeży i wiewiórek, budki lęgowe i
karmniki dla ptaków. Możemy też otoczyć się dekoracjami w kształcie zwierząt; pawi,
czapli, bażantów. Siedząc na wygodnym fotelu będziemy podziwiać taniec motyli nad
kwietną rabatą lub domowego kota, który skrada się do metalowego bażanta.
PLENER

1.Koło do pływania. 9,99 zł. 2. Jeżyna bezkońcowa 90 cm. 26,49 zl. 3. Leżak plażowy
drewno. 109 zł. 4. Parawan plażowy 600x105 cm. 69,99 zł. 5. Poduszka FUNNY FOX. 49,90
zł. 6. Krzesło ogrodowe składane EMYS. 89 zł. 7. Stół ogrodowy składany FLORA. 149 zł. 8.
Chmiel pospolity 60 cm. 21,49 zł. 9. Hamak. 69 zł.. 10. Parasol plażowy 200 cm. 139 zł. 11.
Koło do pływania. 12,99 zł 12. Podkładka na stół. 9,99 zł. 13. Piłka plażowa. 9,99 zł. 14.
Malinotruskawka 30 cm. 23,49 zł.
Wypoczynek w plenerze: na plaży, nad jeziorem, w lesie czy na łące wymaga niezbędnego
wyposażenia. Przydadzą się wygodne leżaki, osłony od słońca, składane krzesła i stoliki,
zabawki dla dzieci. Najlepiej gdy będą w modnym kolorze sezonu np. chabrowe.

Nowa kolekcja jest dostępna we wszystkich sklepach Leroy Merlin od marca
2022. Więcej informacji i inspiracji na www.leroymerlin.pl

