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ZIELONO MI 
Kolekcja Leroy Merlin na wiosnę lato 2020

Trendy w urządzaniu wnętrz zmieniają się jak w kalejdoskopie, ale to dwa razy do roku – wiosną i jesienią, pojawiają się te najbardziej
wyraziste. Nowe inspiracje, rozwiązania i kolory zachęcają nas do zmian w swoich wnętrzach i najbliższym otoczeniu. 

Pierwsza połowa roku 2020 zapowiada się ciekawie. Wiosną i latem będą rządziły kolory: zarówno lubiana butelkowa zieleń jak i
„classic blue”, który ma szansę stać się odkryciem sezonu. Towarzyszyć im będą kolory ziemi – różne odcienie barw występujących
w naturze: delikatne beże i brązy, zielenie, rudości, błękity i złamane biele. Paletę ożywi ciepły i efektowny koral. 

Fascynację światem przyrody widać nie tylko w nowych, letnich kolorach. Wśród motywów dekoracyjnych nie może zabraknąć
wzorów kwiatowych, liści, traw i innych przedstawicieli flory. Towarzyszą im dzikie zwierzęta: wilki, niedźwiedzie, owady i ptaki.
Przedmioty nie są gładkie i błyszczące, mają widoczne faktury, słoje, przebarwienia i zgrubienia. Są autentyczne i naturalne,
zwłaszcza, że wykonano je z drewna, ceramiki, metalu i innych możliwych do powtórnego przetworzenia materiałów. 

Szybko postępujące zmiany klimatu uwrażliwiają na otaczającą nas przyrodę za którą ponosimy odpowiedzialność. Stąd wzięły się
pomysły i rozwiązania umożliwiające uprawę roślin i tworzenie mini ogródków, wszędzie tam gdzie to możliwe: na balkonie, tarasie,
klombie przed blokiem, na działce i osiedlowym skwerku. Stąd wzięła się popularność łąki kwietnej zamiast trawnika, uprawy ziół
w pojemnikach, hodowli pszczół na dachach. I wreszcie stąd coraz większe zainteresowanie ogrodem zrównoważonym, bo w tym
sezonie równie ważny jak efekt jest też sposób uprawy naszego zielonego zakątka. 

W najnowszej kolekcji Leroy Merlin na wiosnę i lato 2020 modne kolory i motywy dekoracyjne grają wiodącą rolę. 
Dodatki w różnych odcieniach zieleni wprowadzą do domu atmosferę spokoju i świeżości płynących z natury.
Rozwiązania i produkty ułatwiające tworzenie mini ogródków pozwolą cieszyć się kontaktem z przyrodą nawet
w wielkim mieście. Naturalne środki uprawy i pielęgnacji roślin, sprzęty przydatne do oszczędzania wody i energii,
kompostowniki, domki dla owadów i ptaków ułatwią stworzenie i pielęgnację ogrodu w sposób zrównoważony. 

Nowa kolekcja jest dostępna we wszystkich sklepach Leroy Merlin od marca 2020. Więcej informacji
i inspiracji na www.leroymerlin.pl

1.   Wszystkie odcienie zieleni
2.  Flora i fauna
3.   Kolory ziemi
4.   Classic blue
5.   Złote lato
6.  Ogród na dachu
7.   Ogród zrównoważony
8.   Niezastąpione w ogrodzie

1



Wszystkie odcienie
zieleni

1

Jeżeli zmęczyły nas minimalistyczne biele,
szarości i czernie, gdy pragniemy odmiany,
zastrzyku energii i szczypty pozytywnych
emocji to zwróćmy uwagę na zieleń. Ten
niedoceniony do niedawna kolor daje wiele
możliwości tworzenia nietypowych
i atrakcyjnych wizualnie wnętrz w różnych
stylach. Korzystnie wpływa na samopoczucie,
tworzy aurę spokoju i sprzyja wyciszeniu. Dzięki
bliskim związkom ze światem przyrody
doskonale współgra z naturalnymi materiałami,
zwłaszcza drewnem o jasnym wybarwieniu. 

Dodatki i tkaniny w kolorze głębokiej butelkowej
zieleni świetnie sprawdzają się we wnętrzach
klasycznych podkreślając ich ponadczasową
elegancję. Delikatne, rozbielone odcienie mięty
na ścianie zamiast tradycyjnej bieli przełamią
surowość minimalistycznych wnętrz. 

Niezależnie jaki odcień zieleni wybierzemy:
szmaragdowy, butelkowy, oliwkowy, miętowy,
o barwie jadeitu czy wiosennej trawy lub
młodych listków brzozy wprowadzimy
do wnętrza świeżość i pozytywną energię. 

1. Wazon ceramiczny. W17 cm. 29,90 zł. (kod: 82546589)
2. Tapeta DSCHUGEL winylowa na flizelinie zielona. S53 cm. 

69,99 zł. (kod: 82376383)
3. Tapeta ARTIST winylowa na flizelinie miętowa. S53 cm.

79,99 zł. (kod: 82376385)
4. Mata osłonowa GREENLY wiklina/tworzywo sztuczne. 

200x100cm. 116 zł. (kod: 44425745)
5. Krzesło ogrodowe ALTEA pistacjowe, stal. 149 zł. 

(kod: 82393224)
6. Osłonka na doniczkę GEOMETRIC zielona, ceramika. 

W19 cm. 40,99 zł. (kod: 82145002)
7. Kubek NATURE zielony. 34,90 zł. (kod: 82425553)
8. Dozownik mydła NATURE zielony. 49,90 zł. (kod: 82425540)
9. Glazura COLORI GREEN zielona. 29,8x59,8 cm. 74,95 zł/m2.
10. Osłonka na doniczkę ceramika. W14 cm. 12,88 zł. 

(kod: 45649744)
11. Osłonka na doniczkę DOLOMIT ceramika. W12 cm. 

17,88 zł. (kod: 45835181)
12. Mięta pieprzowa. Od 9,95 zł.
13. Szczaw. Od 9,95 zł.
14. Bazylia. Od 9,95 zł.
15. Osłonka na doniczkę TUBUS różne kolory i wymiary. 

Od 59,99 zł. (kod: 82166158)
16. Wazon szklany. W20 cm. 49,90 zł. (kod: 82546594)
17. Latarenka solarna ASKOY. W21 cm. 79 zł. (kod: 82393843)
18. Dywanik łazienkowy BELLARINA. ø60 cm. 49,90 zł.

(kod: 82425529)
19. Obraz na szkle różne wzory. 40x50 cm. 

69,99 zł/szt., (kod: 82386402)
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Flora i fauna

2

Moda na dekoracje roślinne zaczęła się kilka
lat temu na fali zainteresowania lasami
tropikalnymi i nie ma zamiaru przeminąć.
Wzory roślinne opanowały nie tylko tkaniny,
tapety, poduszki. Coraz częściej występują
na przedmiotach wykonanych z ceramiki:
wazonach, doniczkach, kafelkach. Rośliny
rozpychają się na grafikach, sprzętach stricte
użytkowych i przedmiotach dekoracyjnych.
Towarzyszą im dzikie zwierzęta, które
najczęściej znamy tylko z filmów przyrodniczych:
wilki, niedźwiedzie, jelenie oraz ptaki i owady. 

Ornamenty i motywy dekoracyjne inspirowane
światem przyrody nie rządzą się zasadami
realizmu: łączą w sobie w sposób pełen fantazji
różne elementy, używają stylizacji, uproszczenia
czy wręcz modyfikacji. Dla zmęczonych
mieszczuchów, żyjących w wielkich
aglomeracjach i spragnionych kontaktu
z naturą to z pewnością dobra wiadomość
i świetny pomysł na poprawę nastroju. 

1. Osłonka na doniczkę MALTE. ø17,5 cm. 40,29 zł. 
(kod: 82279304)

2. Bratek różne kolory. Od 1,99 zł/szt.
3. Tapeta winylowa na flizelinie, S53 cm, 69,99 zł/szt. 

(kod: 82249768)
4. Krzesło ogrodowe SOLARIS drewno akacjowe, 169 zł/szt. 

(kod: 82232557)
5. Zestaw plakatów różne wzory. 30x40 cm. Od 29,99 zł/szt.
6. Metalowa dekoracja ścienna JELEŃ. 72x103 cm, 189 zł/szt. 

(kod: 82376605)
7. Dywanik łazienkowy. 40x60 cm, 34,95 zł/szt. 

(kod: 82179971)
8. Wazon szklany KAKTUS. W25 cm, 39,90 zł/szt. 

(kod: 82546593)
9. Wazon szklany KAKTUS. W16 cm, 39,90 zł/szt. 

(kod: 82546592)
10. Poduszka MALICE. 40x40 cm, 35,90 zł/szt. (kod: 45659481)
11. Panel dekoracyjny. 63x63 cm. 79,99 zł/opak. (kod: 45895101)
12. Tapeta GRENERY winylowa na flizelinie, S53 cm, 

79,99 zł/op. (kod: 82376381)
13. Obraz na pilśni. 30x30 cm. 45,99 zł/szt. (kod: 82386360)
14. Obraz LIŚĆ. 40x50 cm. Dostępne różne wzory, 

69,99 zł/szt. (kod: 82372751)
15. Metalowa dekoracja ścienna WILK. 72x103 cm, 

189 zł/szt. (kod: 82376603)
16. Tapeta DRAGA winylowa na flizelinie. S53 cm. 

59,99 zł/szt. (kod: 45948490)
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Kolory ziemi

3

W tym roku nie będziemy narzekać
na monotonię i choć projektanci stawią
na intensywne kolory: butelkową zieleń
i klasyczny niebieski to do wyboru mamy też
szeroką paletę kolorów ziemi: różne odcienie
piasku, beżu, brązu, szarości, zszarzałych bieli,
przybrudzonych, ciepłych zieleni i innych barw,
które występują w przyrodzie wokół nas. 

Kombinacje i połączenia naturalnych kolorów
pasują praktycznie do każdego wnętrza
i ogrodu tworząc przytulną, ciepłą aranżację.
Przedmioty w kolorach inspirowanych naturą
mają wyraźne faktury i delikatne motywy
zdobnicze, inspirowane światem przyrody.
Dominują naturalne i autentyczne w swoim
wyrazie materiały: drewno, kamień, ceramika,
szkło, terrakota, metal, wiklina, bawełna, rattan.
Drewno ma wyraźne słoje i pęknięcia, kamień
chropowatą fakturę, ceramika nierówną
powierzchnię. 

1. Warzywnik pionowy drewno. 90x180x15 cm, 249 zł/szt.
(kod: 45826053) 

2. Osłonka na doniczkę biała, ceramika/drewno, ø16 cm, 
36,97 zł. (kod: 82309361)

3. Dywan PACYFIK różne kolory i rozmiary. Od 259 zł/szt.
4. Krzesło ogrodowe ACAPULCO różne kolory. 72x80x87 cm.

239 zł. 
5. Parasol HAVANA różne kolory. ø300 cm. 179 zł.
6. Tapeta SCANDINIA winylowa na flizelinie, różne kolory. 

S53 cm. Od 39,98 zł/szt. 
7. Glazura SOLARIS HEXAGON różne kolory. 75x25 cm. 

Od 79,95 zł/m2

8. Tapeta ARTIST winylowa na flizelinie, różne kolory. S53 cm. 
Od 79,99 zł/m2

9. Trawa ozdobna Ostnica. W25 cm. 18,95 zł. (kod: 82290240)
10. Mozaika BIANCA różne kolory. 29x26 cm. Od 69,95 zł/szt.
11. Osłonka MOROCCAN słomiana, różne kolory. S14 cm. 

Od 19,89 zł/szt.
12. Płyta kamienna. 27,99 zł/szt. (kod: 82490244)
13. Lampion indyjski MODERN różne kolory i wymiary.

22x25x15 cm. Od 71,98 zł/szt.
14. Poduszka NATHALIE. 45x45 cm. 26,90 zł. (kod: 82113331) 
15. Grys. 16-40 mm, 20 kg, różne kolory i średnice kruszywa, 

od 20,90 zł/op. 
16. Poduszka ROWAN, 45x45 cm, 29,90 zł/szt. (kod: 45897544)
17. Dekor PUNTO różne kolory i rozmiary. 25x36 cm. 

22,95 zł/m2

18. Obraz na szkle PINK MARBLE. 125x50 cm. 
299 zł/szt. (kod: 82388171)

19. Krzesło ogrodowe MORI. 65x57x93 cm. 
249 zł/szt. (kod: 82392985)
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Classic blue

4

Kolorem roku 2020 według Pantone Colour
Institute został „classic blue” – elegancki
i klasyczny niebieski, przypominający
wieczorne, bezchmurne niebo lub krystalicznie
czystą wodę w oceanie. Symbolizuje spokój,
pewność siebie i tak nam potrzebną
równowagę. Stanowi doskonałą bazę
do modowych i wnętrzarskich aranżacji. 

Elegancki i spokojny klasyczny niebieski 
pięknie komponuje się z różnymi odcieniami
brązu, bieli i beżu. Równie dobrze wygląda
w bardziej awangardowych zestawieniach
kolorystycznych zapożyczonych z pop-artu
– w towarzystwie pomarańczy, zieleni czy
turkusu. Może pojawić się w dosłownie każdym
zakątku domu: w kuchni, sypialni, łazience,
salonie, pokoju dziecka nadając wnętrzu modny
wygląd niewielkim kosztem. Może zdominować
całe wnętrze występując na dużych
powierzchniach np. na ścianie lub stanowić
„wisienkę na torcie” w postaci jednego,
wysmakowanego elementu dekoracyjnego. 

1. Poduszka ELEMA niebieska. 40x40 cm. 24,90 zł. 
(kod: 82182348)

2. Poduszka AMADO. 40x40 cm. 31,90 zł. (kod: 45697722)
3. Tapeta SAFFIANO winylowa na flizelinie. S53 cm. 

69,99 zł/szt.
4. Tapeta BAMBINO papierowa. S53 cm. 29,90 zł/szt. 
5. Krzesło brazylijskie różne kolory. 100x100x90 cm. 

79,99 zł/szt. (kod: 82394165)
6. Kanwa BAMBUS. 45x140 cm. 140 zł/szt. (kod: 82332836)
7. Leżak plażowy. 93x56x71 cm. 99 zł/szt. (kod: 45986290)
8. Szałwia omszona. W30-35 cm. 12,50 zł/szt. (kod: 45254041)
9. Donica ceramiczna. 38x38x27 cm. Różne rozmiary.

Od 169 zł/szt.
10. Donica ceramiczna. 27x27x36 cm. Różne rozmiary. 

Od 89 zł/szt.
11. Floks wiechowaty. W30 cm, 16,95 zł/szt. (kod: 82293551)
12. Glazura SKANDI beżowa. 30x60 cm. Różne kolory 

i rozmiary. 37,99 zł/m2

13. Lampka solarna SŁOIK. 15x11x11 cm. 34 zł/szt. 
(kod: 82379148)

14. Tapeta MADS winylowa na flizelinie, S53 cm, 
59,99 zł/szt. (kod: 82249772)

15. Kanwa IKIGAI. 59,99 zł/szt. (kod: 82332837)
16. Latarnia solarna BALONIK. 14 zł/szt. 

(kod: 82378997)
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Złote lato 

5

Niektórzy kojarzą złoty kolor z kiczem
i brakiem gustu. Inni uważają, że potrafi
podkreślić urodę prostej stylizacji lub nadać
wnętrzu solidny, ponadczasowy charakter.
Złoto ma tyleż wielbicieli co przeciwników. 

Umiejętnie zastosowane pasuje do wnętrz
urządzonych w różnych stylach – od mi ni ma li -
stycz ne go po glamour. Doskonale komponuje się
z czernią, dopełnia biele i szarości, współgra
z butelkową zielenią, tworzy bogate, ale
harmonijne połączenia z czerwienią i różem.
Złoto to wspaniały kolor, który upiększa
przestrzeń. Lśniące złote dodatki np. lustra,
klamki, oprawy lamp czy ramy zawsze
przyciągają wzrok, sprawiają wrażenie
bogactwa i elegancji. Wspaniale łączą się
z innymi materiałami, drewnem, szkłem oraz
tkaninami jak chociażby aksamitem i satyną. 

Dziś każdy z nas może pozwolić sobie na „złoty”
dodatek do swojego domu i ogrodu. Niezależnie
czy traktujemy „złote stylizacje” na serio czy
z przymrużeniem oka dzięki nim stworzymy
intrygujące, przykuwające wzrok aranżacje.
Lato w złotym kolorze? Zdecydowanie tak. 

1. Meble ogrodowe MORI BASIC technorattan. 
Stół 549 zł. Krzesło 249 zł. 

2. Wazon szklany różne kolory. W20 cm. 32,90 zł. 
(kod: 82546583)

3. Obraz na pilśni LASTRICO. 70x100 cm. 79,99 zł. 
(kod: 82386368)

4. Lustro ATELIER czarne. 81x111 cm. 399 zł. (kod: 82143169)
5. Poduszka TONY złota. 30x50 cm. 34,90 zł. (kod: 45892042)
6. Świecznik szklany. W8 cm. 8,98 zł (kod: 82546762)
7. Ramka na zdjęcia ZIGO aluminium. 9x14,5 cm. 29,99 zł.

(kod: 82159183)
8. Ramka na zdjęcia REVO złota. 15x15 cm. 34,99 zł. 

(kod: 82159185)
9. Krzesło ogrodowe KORSYKA metalowe. 149 zł. 

(kod: 82393226))
10. Plakaty TRÓJKĄTY 3 szt. 50x70 cm. 42,99 zł/kompl. 

(kod: 82386371)
11. Obraz SCALE. 50x70 cm. 89,99 zł.(kod: 82388179)
12. Stół ogrodowy Bergen. 180x90x75 cm. 549 zł/szt. 

(kod: 82395565) Krzesło ogrodowe Bergen z podłokietnikami,
64x81x55 cm, 179 zł/szt. (kod:82395583)  

13. Obraz CUBES. 50x70 cm. 89,99 zł. (kod: 82388176)
14. Lustro NABESNA złote. ø34 cm. 119 zł. (kod: 82159261)
15. Lustro HEKSAGON czarne, 37x38 cm. 39,99 zł. 

(kod: 45971751)
16. Lustro FILAR BRASS złote. ø50 cm. 99,99 zł. 

(kod: 82143157)
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Ogród na dachu

6

Ogród na dachu… i w każdym innym miejscu;
na balkonie, tarasie, klombie przed blokiem,
ogródku przydomowym. 

Poszanowanie środowiska naturalnego, bliski
kontakt z żywymi organizmami, docenianie
pozytywnego wpływu przyrody na jakość
naszego życia staje się coraz bardziej wi docz -
nym trendem w aranżacji wnętrz. Naukowcy
i projektanci są tu zgodni: biofilia czyli otaczanie
się zielenią ma same zalety. Rośliny mają
zbawienny wpływ na nasze samopoczucie
i zdrowie, a więc warto zaprosić je do naszych
domów. Aranżacja wnętrz przy pomocy roślin
doniczkowych, tworzenie i pielęgnacja
roślinnych kompozycji zyskuje coraz więcej
zwolenników. 

Wiosną i latem mamy jeszcze większe możliwości,
aby tworzyć zielone enklawy. Nawet gdy
mieszkamy w mieście i do dyspozycji mamy
niewielki balkon możemy założyć mini ogródek.
Uprawiajmy pachnące zioła w skrzynkach
balkonowych, posadźmy kolorowe pnącza
w doniczkach, załóżmy ogródek wertykalny,
a gdy brakuje nam czasu i umiejętności
pokochajmy chrobotka reniferowego.

1. Doniczki mrozoodporne włókno szklane, 
różne wymiary. Od 69 zł. 

2. Pergola YING&YANG metal. 150x35 cm. 72,97 zł. 
(kod: 82455765)

3. Dywan NATURELLE beżowy, różne wymiary. Od 21,99 zł. 
4. Latarenka wiklina. W32 cm. 93 zł. (kod: 82455831)
5. Lampa wisząca CHEE BLACK. E27, W60. 159 zł. 

(kod: 82395350)
6. Stół ogrodowy RODOS drewniany. 95x185 cm. 557 zł. 

(kod: 45957100)
7. Krzesło ogrodowe MALMO stalowe. 54x56x86 cm. 139 zł. 

(kod: 82386073)
8. Latarenka czarna metalowa. W22 cm. 42,99 zł.

(kod: 82467352)
9. Latarenka solarna VIBORG. W18 cm. 59 zł. (kod: 82393841)
10. Latarenka solarna AHOBRO. W27 cm. 115 zł. (kod: 82393844)
11. Osłonka na doniczkę wiklina. W16 cm. 24,89 zł. (kod: 82391236)
12. Trawa Ostnica. 18,95 zł. (kod: 82290240)
13. System GOTEBORG, kratka i donica, drewno. Od 56 zł.  
14. Ławka ogrodowa ONTARIO antracyt, stal. 349 zł.  

(kod: 82393841)
15. Donica balkonowa ROTOLLA różne wymiary. 

Od 20,89 zł. (kod: 82166208)
16. Panel z mchu reniferowego. 26x26 cm i 41x41 cm. 

Od 119 zł. 
17. Świecznik szklany różne kolory. 27,90 zł. 

(kod: 82546760)
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Ogród     
zrównoważony

7

Już wiemy, że zasoby naturalne Ziemi są
ograniczone i musimy gospodarować nimi
w sposób oszczędny i przemyślany. Musimy
chronić ziemię, wodę, rośliny i zwierzęta. Starać
się minimalizować skutki naszej działalności.
Z tego powodu warto zainteresować się zrów -
no wa żo nym ogrodnictwem. Proekologiczne
działania zaczynają się już na etapie zakładania
i planowania ogrodu. Co więc możemy zrobić?

Bardzo wiele: kupujmy i stosujmy dobrej jakości
narzędzia, które posłużą nam przez lata,
segregujmy odpady, oszczędzajmy wodę,
wybierajmy ekologiczne środki ochrony roślin,
zaprzyjaźnijmy się z jeżami i ptakami, za kła daj my
kompostowniki, stosujmy nawozy organiczne,
uprawiajmy różne rośliny: drzewa, krzewy,
byliny, zioła i warzywa. Pamiętajmy, że w naszym
ogrodzie żyją różne gatunki zwierząt i owadów
oraz dzikie rośliny zielone. Zostawmy dla nich
trochę przestrzeni. Pamiętajmy też, że wiele
roślin to naturalne pułapki na owady. Wiele
szkodników ma też naturalnych wrogów. 

Uprawiając mądrze swój kawałek ziemi
chronimy środowisko naturalne, ale także przez
bezpośredni kontakt z przyrodą sprawimy
sobie wiele radości.

1. Fotel wiszący IDAHO. 70x150x70 cm. 139 zł/szt. (kod: 82395589)
2. Drewutnia NEVADA drewno. 120x70x180 cm. 419 zł. 

(kod: 45814510)
3. Płot sztachetowy drewno. 180x120 cm. 78,67 zł. 

(kod: 45414292)
4. Domek dla dzikich pszczół drewno. W52cm. 59,98 zł. 

(kod: 44820034)
5. Domek dla dzikich pszczół drewno. Różne wymiary. 69,98 zł. 
6. Płyta z piaskowca. 60x45x2-4 cm. 49,90 zł/szt. (kod: 45437161)
7. Donica mrozoodporna włókno szklane. Różne wymiary. 

Od 69 zł. 
8. Zbiornik na deszczówkę 210 l. W92 cm. 179 zł. (kod: 82375716)
9. Kompostownik 650 l.  169 zł. (kod: 45346266)
10. Pochodnia PŁOMIEŃ. 59 zł/szt. (kod: 82263427)
11. Nawóz ekologiczny do drzew i krzewów owocowych 1 kg.

15,95 zł.
12. Aktywator kompostu 1 kg.  13,99 zł. 
13. Środek owadobójczy AGROCOVER 1 l. 21,95 zł.
14. Podłoże bio do ziół 5 l. 15,90 zł.
15. Obornik koński granulowany 4,5 l. 20,90 zł.
16. Środek owadobójczy bio 750 ml. 19,95 zł.
17. Nawóz „Bezpieczny Trawnik” 100% naturalny. 62,95 zł.
18. Trawa na miejsca suche i nasłonecznione 1 kg. 24,90 zł.
19. Nawóz eko do pomidorów i ogórków 1 l. 15,95 zł.
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Niezastąpione
w ogrodzie
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Praca w ogrodzie czy relaks na tarasie?
Z pewnością jedno i drugie. Samodzielna
uprawa i pielęgnacja roślin dostarczy nam wiele
satysfakcji i przyjemności, a starannie
pielęgnowane rośliny odwzajemnią naszą
troskę feerią barw, bogactwem zapachów
i smaków.

Owoce, warzywa i zioła z własnej grządki
smakują i pachną wyjątkowo. Wiemy że, 
jeśli będziemy stosować ekologiczne środki
do uprawy roślin to każda marchewka 
czy rzodkiewka będzie innego kształtu, 
ale na pewno nie będą zawierały „chemii”. 
Będą smaczne, pachnące i zdrowe. 

Żadne prace w najmniejszym nawet ogrodzie
nie obejdą się bez użytecznych narzędzi, które
ułatwią nam pielęgnację roślin. Wybierajmy
mądrze myśląc nie tylko o naszej wygodzie ale
także o środowisku naturalnym. Wybierajmy
trwałe, energooszczędne narzędzia ogrodnicze,
które posłużą przez lata. Korzystajmy 
ze sprawdzonych, naturalnych materiałów 
lub takich, które nadają się do powtórnego
przetworzenia. Stosujmy rozwiązania
oszczędzające wodę, energię i czas. Nasz ogród
odwdzięczy się nam w dwójnasób. 

1. Grill węglowy. ø43 cm. 189 zł/szt. (kod: 45361715)
2. Kosiarka akumulatorowa, napięcie 20 V. 389 zł/szt. 

(kod: 82152401)
3. Pilarka akumulatorowa, napięcie 40 V. 369 zł/szt. 

(kod: 82152420)
4. Grill węglowy ANGULAR, 115x67x107 cm. 499 zł/szt. 

(kod: 45257835) 
5. Kosa akumulatorowa, napięcie 40 V. 299 zł/szt. 

(kod: 82152417)
6. Podkaszarka akumulatorowa, napięcie 20 V. 139 zł/szt. 

(kod: 82152412)
7. Nożyce akumulatorowe do żywopłotu. 199 zł/szt. 

(kod: 82152414)
8. Grill gazowy. 55x142,5x118 cm. 1899 zł/szt. (kod: 45749606)
9. Pilarka akumulatorowa na wysięgniku, napięcie 40 V. 

369 zł/szt. (kod: 82152421)
10. Nożyce akumulatorowe do żywopłotu na wysięgniku,

napięcie 40 V. 289 zł/szt. (kod: 82152416)
11. Dmuchawa akumulatorowa, napięcie 20 V. 129 zł/szt. 

(kod: 82152422)

BIOHUMUS EXTRA 1L
        kod: 43238440
BIOHUMUS EXTRA DO STORCZYKÓW
        kod: 44973544
NAWÓZ BIO DO ZIÓŁ 0,5L
        kod: 45103926
NAWÓZ BIO UNIWERSALNY 0,75KG
        kod: 45103982
NAWÓZ BIO DO TRUSKAWEK I MALIN
        kod: 45104010
AKTYWATOR KOMPOSTU
        kod: 45169523 
NAWÓZ EKO DO DRZEW OWOCOWYCH 100 DNI
        kod: 45367630
NAWÓZ EKO DO TRUSKAWEK 1L
        kod: 45367700
NAWÓZ EKO DO WINOROŚLI 1L
        kod: 45367756
NAWÓZ EKO DO DRZEW OWOCOWYCH 1L
        kod: 45367861
NAWÓZ EKO DO WARZYW 1L
        kod: 45367896
NAWÓZ EKO DO BOROWEK 1L
        kod: 45367952
NAWÓZ EKO DO BORÓWEK 100 DNI 1KG
        kod: 45368106
NAWÓZ BIO DO BORÓWEK I JAGÓD 750G
        kod: 45369716
GRZYBNIA EKO DO KOMPOSTU 
bez glikostatu 0,6L
        kod: 45742900 
OBORNIK KOŃSKI GRANULOWANY 4,5L
        kod: 45369422
OBORNIK KURZY GRANULOWANY 4,5L
        kod: 45369541

Naturalne środki do uprawy i pielęgnacji roślin
ŚRODEK CHWASTOBÓJCZY bez glifosatu
EFFECT 24H 680EC 150ML
        Kod: 45824240
ŚRODEK .CHWASTOBÓJCZY bez glifosatu
HERBISTOP 500ML
        kod: 45745210
ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY LECITEC POMIDOR, OGÓREK 25ML
        kod: 45824303
ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY LECITEC JABŁOŃ,BRZOSK. 25ML 
        kod: 45824310
ŚRODEK.GRZYBOBÓJCZY ECITEC WINOROŚL 25ML
        kod: 45824331
ŚRODEK OWADOBÓJCZY EMULPAR 940EC WARZYWA 30ML 
        kod: 45421971
ŚRODEK.OWADOBÓJCZY EMULPAR 940EC OWOCE 100ML 
        kod: 45421992
ŚRODEK OWADOBÓJCZY EMULPAR SPRAY 750ML
        kod: 45422006
SPRAY NA MSZYCE BIO 750ML
        kod: 45849062
BIOSEPT ACTIVE ODPOR. I WITAL. 5ML
        kod: 45148733
TABLICE LEPOWE NA SZKODNIKI 10SZT
        kod: 45824415
ŚRODEK.OWADOWADOBÓJCZY. AGROCOVER 1L
        kod: 82175273
ZIEMIA UNIWERSALNA BIO 15L
        kod: 45103954
ZIEMIA DO ZIÓŁ BIO 5L
        kod: 45371774
POKRZYWA KOMPLEKSOWA OCHRONA 1L
        kod: 82145095
ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY. POLYVERSUM WP 5G
        kod: 45148754
OBORNIK BYDLĘCY 10L
        kod: 45654056
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Dodatkowe informacje
i zdjęcia wysokiej rozdzielczości:

Joanna Łozińska, Leroy Merlin Public Relations
jlozinska@leroymerlin.pl

www.leroymerlin.pl


