
Jesteśmy OTWARCI 
na Wasze potrzeby zewnętrzne ogrodyZamawiaj przez telefon

39,99/szt.

Róża kwitnąca 
szczepiona na pniu
wys.: 90-100 cm,  
poj.: 3 l
kod: 45898853
cena nie zawiera  
osłonki

64,90/szt.

5499

5249,-/szt.

PROMOCJA

-250 zł

Pielęgnacja 
ogrodu

Pelargonia wielkokwiatowa  
GRANDIFLORA
łac. Pelargonium grandiflorum
wys.: 25 cm, poj.: 12 cm,  
różne kolory, kod: 45524752
cena nie zawiera osłonki

Palma ogrodowa  
SZORSTKOWIEC  
FORTUNEGO
łac. Trachycarpus fortunei
wys.: 130-140 cm,  
poj.: 32 cm
kod: 45884944
cena nie zawiera osłonki

Kosiarka 
elektryczna

moc: 1500 W, szer. 
koszenia: 37 cm,

poj. kosza: 35 l  
kod: 82384130

339

297,-/szt.

PROMOCJA

-12%

Traktor ogrodowy z koszem
moc: 5,8 kW / 7,8 KM, silnik: Alpina,  
szer. koszenia: 84 cm,  
poj. kosza: 200 l, kod: 45971681

Podkaszarka  
elektryczna
moc: 450 W,  
szer. koszenia: 27 cm
kod: 45819970

Kosa spalinowa
moc: 1,6 kW / 2,1 KM,
szer. koszenia: dla żyłki - 44 cm, 
dla tarczy - 25,5 cm
kod: 82362288

Kosiarka spalinowa 
moc: 2,5 kW / 3,4 KM, 
szer. koszenia: 46 cm, 
poj. kosza: 60 l  
kod: 82972986

899

795,-/szt.

PROMOCJA

-104 zł

Hortensja wielkokwiatowa
łac. Hydrangea macrophylla 
wys.: 30-40 cm, poj.: 23 cm,  
różne kolory, kod: 85258446
cena nie zawiera osłonki

1  KUFLIK  
CALLISTEMON*
wys.: 30-35 cm, poj.: 19 cm
kod: 45218642 

2  Forma pienna* 
99 89,-/szt.  

wys.: 80-90 cm, poj.: 21 cm
kod: 45455382
*cena nie zawiera osłonki

1  Oleander* różne kolory,
wys.: 30-40 cm, poj.: 17 cm, kod: 45483004

2  Forma pienna* 89,99/szt. 
wys.: 70-80 cm, poj.: 21 cm, kod: 45172932
*cena nie zawiera osłonki 

Trawa sportowo- 
-dekoracyjna  
WEMBLEY®  
opak.: 4 kg, zalecana 
na tereny intensywnie 
użytkowane, pozwala 
uzyskać elegancki, 
prestiżowy wygląd 
trawnika, kod: 45636934
cena za 1 kg: 22,49 zł

119

89,97/szt.

PROMOCJA

-24%

Nawóz do trawników SUBSTRAL  
opak.: 8 kg, działa przez okres do 100 dni  
kod: 44023322  
cena za 1 kg: 10 zł

89,97

79,97/szt.

PROMOCJA

-11%

Nawóz do tui 
TARGET
opak.: 4 kg, granulowany  
z mikroskładnikami
kod: 45149104  
cena za 1 kg: 8,75 zł

39,95

34,97/szt.

PROMOCJA

-12%

389

349,-/szt.

PROMOCJA

-10%

3 lata

Trawa na miejsca  
nasłonecznione  
i suche GEOLIA
opak.: 1 kg, mieszanka gatunków  
traw odpornych na wysokie temperatury i niedobór 
wody, polecana na wszystkie typy gleb, kod: 45619336 
dostępne również opak.: 4 kg 96,90 73,90/szt.    
kod: 45619343, cena za 1 kg: 18,48 zł

24,99

18,90/szt.

PROMOCJA

-24%

Wózek AQUAROLL S
dł. węża: 25 m,  
śr. węża: 1/2”, w kpl.: 
armatura z końcówką 
zraszającą i zestawem 
podłączeniowym  
kod: 45903326

mrozoodporny

Kosiarka spalinowa
moc: 2,5 kW / 3,4 KM, silnik: Briggs&Stratton 750,  
szer. koszenia: 51 cm, poj. kosza: 60 l, kod: 82989852

60
kosiarek,
traktorów
i robotów

ponad

Sprawdź 
wybór!

Zobacz  
więcej  

kosiarek

funkcja  
mielenia,  
boczny  
wyrzut  
trawy

OFERTA SPECJALNA

1197,-/szt.

OFERTA SPECJALNA

242,-/szt. 297,-/szt.

49,90/szt.

OFERTA SPECJALNA

187,-/szt.

OFERTA SPECJALNA

15,99/szt.

OFERTA SPECJALNA

49,99/szt.

1 1

2
2

4,8

Lawenda wąskolistna  
łac. Lavandula angustifolia  
wys.: 25-30 cm, poj.: 12 cm  
kod: 45524745

11,99/szt.

Dostęp do ofert 
specjalnych

tylko dla Klubowiczów zawsze i wszędzie

Wgląd do historii
zakupów

bez paragonu i faktury

Bezterminowy 
zwrot**

Zbieraj punkty 
i wymieniaj je na rabaty

Korzyści 
finansowew dniu zakupu przy 

zamówieniu do 15:00 
do I strefy i wadze do 1,5 t

Transport

które nie tylko  
inspirują, ale także uczą

Warsztaty

Klubowicze 
mogą więcej!

Klub Bohaterów Domu  
to program wielu korzyści

Więcej informacji na
www.leroymerlin.pl/klub

Dołącz
do nas!

KLUBPRO
LEROY MERLIN DLA PROFESJONALISTÓWDOM

PROGRAM KORZY CI

Jesteś już 
w programie?

Witaj w Klubie!

**Szczegóły na stronie 24

Zobacz więcej 
roślin  

balkonowych  
i ogrodowych

4,5



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

