
 

 
 
 
 
 
 

Informacja prasowa  
Warszawa, 12 stycznia 2023 

 

Wyprzedaż zimowa w Leroy Merlin nawet do -70% 
 
Już 13 stycznia 2023 zaczyna się sezonowa wyprzedaż w sklepach stacjonarnych  
i sklepie internetowym Leroy Merlin. Na wyprzedaży znajdzie się ponad 1000 
produktów ze wszystkich działów: Budowa, Technika, Projekt, Dekoracje i Ogród – 
wśród nich materiały do remontu i wykończenia domu, lampy, wyposażenie łazienki 
i kuchni, dekoracje, narzędzia, panele podłogowe i winylowe, drzwi oraz meble  
i akcesoria ogrodowe itp. Obniżki cen sięgają nawet 70%. 
 
To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują modernizację mieszkania, budują lub 
wykańczają dom, planują wiosenne porządki na działce, zamierzają odnowić kuchnię czy 
łazienkę albo przygotować ogród do nowego sezonu. 
 

 

1.Listwa reflektorowa BARON  29 zł (cena regularna 98 zł). 2. Bateria umywalkowa DIJON  109 zł 

(cena regularna 219 zł). 3. Miska wisząca NEO 299 zł (cena regularna 599 zł). 4. Skrzydło 

drzwiowe REMO 157 zł (cena regularna 268 zł). 5. Panele tapicerowane 60x30 cm. 7,70 zł/szt. 

(cena regularna 25,88 zł/szt.).  

Asortyment produktów wyprzedażowych może się różnić w zależności od sklepu. Warto  

śledzić przebieg wyprzedaży na stronie leroymerlin.pl; lub odwiedzać najbliższy sklep 

Leroy Merlin nie tylko, aby „upolować” super okazje ale także w poszukiwaniu inspiracji  

i pomysłów do domu i ogrodu.  

 

http://www.leroymerlin.pl/


 

 

Leroy Merlin wspiera swoich klientów na każdym etapie prac związanych z budową, remontem czy 

odświeżaniem domu; od inspiracji, przez doradztwo i projektowanie po specjalistyczne usługi. 

Oferuje produkty budowlane, wykończeniowe, dekoracyjne, do wyposażenia domu i ogrodu. 

Nadrzędną zasadą Leroy Merlin jest przyczynianie się do polepszenia warunków mieszkaniowych 

oraz komfortu życia w domu. W myśl tej filozofii działania w sklepach Leroy Merlin każdy znajdzie 

produkty i usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i zasobności portfela.  

 

Obecnie w Polsce działa 78 sklepów stacjonarnych Leroy Merlin w 36 miastach oraz sklep 

internetowy. Firma współpracuje z 600 polskimi producentami. Są wśród nich zarówno znane, 

wiodące polskie marki jak i niewielkie rodzinne przedsiębiorstwa dostarczające unikalne, wysokiej 

jakości produkty. Co roku polskie sklepy Leroy Merlin odwiedza ok. 65 mln klientów, a więc można 

założyć, że w każdym polskim domu znajduje się przynajmniej jeden produkt kupiony w Leroy 

Merlin.  

 

Oferta sklepów Leroy Merlin to około 70.000 produktów w 5 kategoriach:  

 Budowa : materiały budowlane i wykończeniowe  

 Technika: narzędzia, klimatyzacja, ogrzewanie, elektryczność  

 Projekt: wszystko co niezbędne do wykończenia domu wewnątrz  

 Dekoracje: lampy, tkaniny, dywany, oświetlenie, artykuły dekoracyjne  

 Ogród: rośliny, meble i akcesoria ogrodowe, narzędzie itp.  

 

 

Więcej informacji i inspiracji na www.leroymerlin.pl;  

 

Dodatkowe informacje:  

 

PR_produkt@leroymerlin.pl 

www.media.leroymerlin.pl 

www.leroymerlin.pl 

 

Link do zdjęć: https://we.tl/t-N0zxzcxWnJ 
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