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tak proste!

Maja Popielarska

TAK,

KUPUJ, JAK CHCESZ
Zakupy w sklepie,
online czy przez telefon?
Sklep
stacjonarny

Łatwe zakupy blisko
Twojego domu - 68 sklepów
w całej Polsce.
Czeka na Ciebie szeroki
wybór produktów
oraz fachowe doradztwo.

Odbiór zamówień
internetowych

Zakupy online
Bezpieczne i bardzo proste.
Za pomocą kilku kliknięć
wybierasz interesujące
Cię produkty i otrzymujesz
zakupy prosto
na wskazany adres.

Twoje zamówienie
internetowe wyślemy
kurierem lub do paczkomatu.
Możesz je również
odebrać w wybranych
sklepach.

Zakupy
przez telefon

Zadzwoń do najbliższego
sklepu, przekaż Doradcy
numery referencyjne
i ilość produktów,
które zamawiasz, a także
miejsce i termin dostawy.
Zapłać gotówką lub kartą
płatniczą u kierowcy.

Masz wiele
możliwości!
W Klubie
Bohatera Domu
jeszcze łatwiej!
Więcej informacji na www.leroymerlin.pl/klub

ZOBACZ, JAKIE TO PROSTE
I BEZPIECZNE

Szybka
dostawa

Przesyłka dotrze do Ciebie
w ciągu 48 godzin
od złożenia zamówienia.

Szybkie
płatności

Wybierz najdogodniejszą
formę płatności:
przelew bankowy online,
BLIK, kartę (Visa, Mastercard),
raty online lub za pobraniem.

Rób zakupy szybko i łatwo
Kupuj wygodnie w sklepie internetowym
i aplikacji mobilnej Leroy Merlin Polska,
oszczędzając czas i pieniądze.
Wysyłki realizujemy z magazynu centralnego,
a ich czas poznasz w koszyku.
Możesz go skrócić, jeśli wybierzesz
„Dostawę ze sklepu”.
Aplikacja jest darmowa, dostępna na urządzeniach
z systemem iOS i Android.

1.

Wybierz
sklep.

2.

Bezterminowy
zwrot

Jeśli zmienisz zdanie,
możesz bezterminowo
zwrócić towar
za okazaniem dowodu
jego zakupu.

4.

Wybierz
szybką
dostawę.

5.

Znajdź produkty
i sprawdź
dostępność.

Wpisz kod
pocztowy.

3.

6.

Dodaj
produkty
do koszyka.

Wybierz rodzaj
i dzień dostawy.
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Wymarzony ogród
Bohaterów Domu

Nowy ogród? TAK! To nigdy nie było takie proste.
Nieważne, czy jesteś na początku drogi
do stworzenia wymarzonego ogrodu,
czy może już taki masz i szukasz inspiracji
do dalszych udoskonaleń. Z nami zaprojektujesz
ogród, balkon czy taras. Wszystko znajdziesz
w jednym miejscu!
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Domowe zacisze

Meble balkonowe
dopasowane do Ciebie

114

Wejście do domu

22

Jadalnia na tarasie

116

Systemy ogrodzeniowe

36

Meble wypoczynkowe
w dobrym stylu

130

Oświetlenie

58

Fotele, huśtawki, hamaki

132

Kostki, płyty, gresy

64

Grille

138

Deski tarasowe, myjki

74

Baseny

140

Architektura ogrodowa

80

Jacuzzi

148

Świat dziecka

8

Zielony ogród

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

86

Rośliny pokojowe

88

Krzewy owocowe i warzywa

90

Pielęgnacja roślin

96

Trawnik

98

System nawadniania

102

Narzędzia ogrodnicze

104

Urządzenia ogrodowe

Lampa
wisząca
Sima 39,-

kod: 82658802
str.: 21

Kuflik 99,-

kod: 45455382
str.: 37

Stół ogrodowy Flora
Origami 139,kod: 81956323
str.: 9
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Relaks
Z naszych produktów stworzysz wygodne miejsce relaksu.
Mamy wszystko, czego potrzebujesz, żeby zrealizować
projekt Twoich marzeń. Ławka w ogrodowej alejce,
wygodny fotel na tarasie, grill z przyjaciółmi
czy kawa przy stoliku na balkonie - popatrz tylko,
co dla Ciebie przygotowaliśmy.

399,Ławka
ogrodowa Solis
kod: 82232553

Relaks
Z naszych produktów stworzysz wygodne miejsce relaksu.
Mamy wszystko, czego potrzebujesz, żeby zrealizować
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wygodny fotel na tarasie, grill z przyjaciółmi
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4

Lampion solarny 13,99

Meble balkonowe

Sprawdź
ofertę

śr.: 22 cm
kod: 45822966

dopasowane do Ciebie

ny kolor
Postaw na moc
NOWOŚĆ

Oświetlenie ogrodowe
www.leroymerlin.pl

2

Stół ogrodowy Flora Origami 139,-

wym.: 70 x 70 x 71 cm, mat. wykonania: stal,
kolor: antracytowy, kod: 81956320
dostępne inne kolory

Krzesło ogrodowe
Emys 74,99

wym.: 42 x 52 x 83 cm,
mat. wykonania: stal, tekstylina,
kolor: żółty, kod: 45942582,
antracytowy, kod: 45942365,
beżowy, kod: 45942554,
niebieski, kod: 45942575

2

Poduszka Tria 31,90

wym.: 40 x 40 cm, kolor: żółty
kod: 45180051, dostępna
również: poduszka Suede,
wym.: 45 x 45 cm,
kolor: jasnoszary
kod: 44685291

2
1

NOWOŚĆ

możliwość
sztaplowania
krzesła

Home office pod
gołym niebem
Od pomysłu
do realizacji

1. Fotel wiszący
bez stelaża Coco 949,-

wym.: 80 x 78 x 140 cm, mat. wykonania: polirattan,
poduszka: poliester, maks. obciążenie: 150 kg
kod: 82958380

Zaledwie parę metrów kwadratowych,
a tyle sposobów na relaks...
Książka, film, kawa. Postawiłam
na stonowane kolory, ale pastele
też są kuszące.

2. Stojak na fotel wiszący 299,3

śr.: 60 cm, wys.: 70 cm,
mat. wykonania: stal, szkło
kod: 45807720

wym.: 1 x 3 m, kolory: ciemny szary,
jasny szary, zielony, brązowy
kod: 45976161, 45976175,
45976154, 45976182

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

2

Krzesło ogrodowe Bistro

wym.: 51 x 40 x 72 cm,
mat. wykonania: stal, polirattan,
kolor: antracytowy, kod: 82956014
naturalny, kod: 82956015

śr.: 120 cm, kod: 45725512
dostępne inne wzory i wym.

2. Mata plastikowa 85,97

1

74,99

Dywan zewnętrzny
i wewnętrzny Ethnic 119,-

1. Stolik ogrodowy
Bistro 99,99

wym.: 90 x 95 x 195 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 82962919

Ania, 32 lata

3. Osłonka Rato Tubus 94,90
śr.: 30 cm, wys.: 57 cm,
mat. wykonania: polipropylen,
kolor: antracytowy
kod: 82166161

4. Parasol Havana 179,-

śr.: 300 cm, wys.: 240 cm,
mat. wykonania: stal, poliester,
kolor: popielaty, kod: 82422084
dostępne inne kolory

Skrzynia ogrodowa City 99,-

wym.: 58 x 44 x 55 cm, poj.: 113 l, kod: 82773648
Meble balkonowe 9
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Meble balkonowe 9

Sprawdź
ofertę

179,-

Dywany zewnętrzne
www.leroymerlin.pl

Girlanda
napięciowa
149,-

10xE27,
dł.: 5,6 m
kod: 45721956

Nowoczesne
oblicze
natury

Idealne
na taras

Trawy
ozdobne
16,99

Krzesło ogrodowe Acapulco

wym.: 69 x 73 x 80 cm, mat. wykonania:
stal, polirattan, kolor: czarny, kod: 80019464
dostępne również kolory: biały, kod: 82558743,
zielony, kod: 82558741, niebieski, kod: 80174918,
naturalny, kod: 82558745, koralowy, kod: 82253436

różne odmiany,
wys.: 40-60 cm
kod: 45444882

899,-

NOWOŚĆ

Zestaw mebli ogrodowych Orlean
w zest.: stół i 2 krzesła,
stół śr.: 52 cm, wys.: 52 cm,
krzesło wym.: 59 x 55 x 80 cm,
mat. wykonania:
polirattan, stal,
blat stołu: szkło
kod: 45982755

4,1

Od pomysłu
do realizacji

Ewa i Jan, 38 lat

2

Przyroda nie tylko cieszy oko,
lecz także inspiruje.
Proste wykończenia i naturalne
ozdoby sprawiają, że naprawdę
czujemy jej obecność.

3

NOWOŚĆ
możliwa
instalacja
do sufitu

1

1. Donica technorattanowa 399,-

wym.: 77 x 27 x 80 cm, mat. wykonania:
technorattan, kolor: szary, kod: 82429236
dostępne inne wym.

2. Agapant Amourette Blue 39,99
wys.: 40 cm, kod: 82596289
Sprawdź dostępność
dostępność roślin
roślinna
nawww.leroymerlin.pl
www.leroymerlin.pl

3. Fotel wiszący bez stelaża
Boho 799,-

wym.: 113 x 90 x 133 cm,
mat. wykonania: polirattan,
poduszki: poliester,
maks. obciążenie: 150 kg, kod: 82958378
Meble balkonowe 11
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Asia, 35 lat

Usługa
dla Ciebie
ZAKUPY
przez telefon

Królowa wśród
kwiatów

Od pomysłu
do realizacji

Pielęgnacja roślin to relaksujące hobby! Nawet jeśli mieszka się
w mieście i ma się do dyspozycji jedynie balkon. Wybrałam zioła
i rośliny doniczkowe, które poustawiałam na pionowych półkach,
a dzięki dodatkom nadałam całości swój ulubiony, orientalny klimat.

Łopatka 12,99

Zioła 7,99

kod: 45795652

różne odmiany,
wys.: 15-20 cm
kod: 45444910

Widełki 6,99
kod: 45795491

Wyeksponuj
rośliny

1

NOWOŚĆ

179,-

NOWOŚĆ

2

Stół ogrodowy
Parma 229,-

śr.: 60 cm, wys.: 71 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 82395552

Krzesło ogrodowe
Parma

wym.: 51 x 50 x 91 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 82395563

2

możliwość
sztaplowania
krzesła
4
3
4

199,-

Podest
kompozytowy 14,67/szt.

wym.: 40 x 90 cm, kolor: lazura
w kolorze drewna wiśniowego,
kod: 82512633, dostępny również
wym.: 90 x 180 cm, kod: 82512662

Azalia
japońska 18,99
kod: 42680176

Krzesło ogrodowe Korsyka

wym.: 30 x 30 cm
kod: 82754057, 82754058,
82754059, 82754060, 82754061

1. Kratka naścienna 175,-

Dodatki
z romantyczną
duszą

wym.: 51,5 x 55 x 82,5 cm,
mat. wykonania: plastik
kod: 82393226

2. Doniczka
balkonowa Basalt 69,99
wym.: 40 x 17 x 18 cm,
mat. wykonania: glina,
kolor: szary, kod: 82560488

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

3. Stolik Bistro 199,-

śr.: 80 cm, wys.: 70 cm,
mat. wykonania: stal, szkło
kod: 83211542

4. Donica Basalt 10,49
śr.: 20 cm, wys.: 17,5 cm,
mat. wykonania: glina,
kolor: szary, kod: 82164785
dostępne inne wym.

Skrzynia ogrodowa Eden 399,-

wym.: 140 x 60 x 80 cm, poj.: 265 l,
mat. wykonania: plastik, kolor: antracytowy
kod: 80181547

Latarnia Oslo 129,wym.: 67 x 19,5 x 19,5 cm
kod: 82664576

Dzbanek Sweet 43,wym.: 17 x 16 x 16,5 cm,
mat. wykonania: metal,
kolor: biały, kod: 82136201

Osłonka Sweet 28,-

śr.: 17 cm, wys.: 14,5 cm,
mat. wykonania: metal,
kolor: biały, kod: 82136203
Meble balkonowe 13
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Stół ogrodowy
Parma 229,-

śr.: 60 cm, wys.: 71 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 82395552

Krzesło ogrodowe
Parma

wym.: 51 x 50 x 91 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 82395563

2

możliwość
sztaplowania
krzesła
4
3
4

199,-

Podest
kompozytowy 14,67/szt.

wym.: 40 x 90 cm, kolor: lazura
w kolorze drewna wiśniowego,
kod: 82512633, dostępny również
wym.: 90 x 180 cm, kod: 82512662

Azalia
japońska 18,99
kod: 42680176

Krzesło ogrodowe Korsyka

wym.: 30 x 30 cm
kod: 82754057, 82754058,
82754059, 82754060, 82754061

1. Kratka naścienna 175,-

Dodatki
z romantyczną
duszą

wym.: 51,5 x 55 x 82,5 cm,
mat. wykonania: plastik
kod: 82393226

2. Doniczka
balkonowa Basalt 69,99
wym.: 40 x 17 x 18 cm,
mat. wykonania: glina,
kolor: szary, kod: 82560488

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

3. Stolik Bistro 199,-

śr.: 80 cm, wys.: 70 cm,
mat. wykonania: stal, szkło
kod: 83211542

4. Donica Basalt 10,49
śr.: 20 cm, wys.: 17,5 cm,
mat. wykonania: glina,
kolor: szary, kod: 82164785
dostępne inne wym.

Skrzynia ogrodowa Eden 399,-

wym.: 140 x 60 x 80 cm, poj.: 265 l,
mat. wykonania: plastik, kolor: antracytowy
kod: 80181547

Latarnia Oslo 129,wym.: 67 x 19,5 x 19,5 cm
kod: 82664576

Dzbanek Sweet 43,wym.: 17 x 16 x 16,5 cm,
mat. wykonania: metal,
kolor: biały, kod: 82136201

Osłonka Sweet 28,-

śr.: 17 cm, wys.: 14,5 cm,
mat. wykonania: metal,
kolor: biały, kod: 82136203
Meble balkonowe 13

Pomysł na...

Zaciszny zakątek

Dodatki zbudowały klimat!
Jest tu tak zielono i naturalnie,
a do tego przytulnie. Wszystko
dzięki kilku drobnym dodatkom,
jak koc na chłodniejszy wieczór
czy latarenka na długie godziny z książką.

4

5

1

Zaczęłam
od projektu.

Dobrałam kolorowe kwiaty

Wybrałam miejsce
z najpiękniejszym widokiem

łam
3 Dobra
iony.
nastrojowe lamp

Uwielbiam swój ogród, dlatego zadbałam
o każdy szczegół. Cieszę się jego
urodą, spacerując po bezpiecznych,
utwardzonych ścieżkach.

6

Projektując mój zakątek, wykorzystałam
potencjał otaczającej przyrody i do zastanych
już nasadzeń dodałam swoje ulubione.
Łubin, floksy, dzwonki, marcinki, ostróżki
czy orliki, połączone z ozdobnymi trawami,
stworzyły wyjątkowy sielski klimat.

Wszystko
poszło
zgodnie
z planem!

3

7

2

1

1. Ławka ogrodowa
Solis 399,- kod: 82232553
2. Poduszka David 49,90

wym.: 40 x 60 cm, kod: 45808686

3. Poduszka Mety 29,90

wym.: 45 x 45 cm, kod: 82114263

8

2

Wyszukałam ę.
wygodną ławk

4. Poduszka Kyran 41,90

wym.: 45 x 45 cm, kod: 45884195

5. Latarenka Valetta 195,-

wym.: 71 x 36 x 36 cm, kod: 82185932

6. Lampion indyjski na świeczkę
Modern 149,- wys.: 35 cm, kod: 82664585
7. Fotel wiszący Idaho 149,- kod: 82395589
8. Pochodnia bambusowa 9,49 kod: 44671606
Zaciszny zakątek 15
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Margerytka kula 34,99

wys.: 25-30 cm, kod: 45157014

Wygodne
przechowywanie

Sprawdź
ofertę
Meble ogrodowe
www.leroymerlin.pl

Siła tkwi
w prostocie
NOWOŚĆ

Donica Volcano 109,-

wym.: 23 x 20 x 21 cm,
mat. wykonania: ceramika,
kolor: grafitowy, kod: 83406708
dostępne inne wym.

Słupek zewnętrzny Milda* 89,-

E27, wys.: 45 cm, IP44
kod: 82658731

Skrzynia ogrodowa Boxe Rato 159,-

wym.: 119 x 48 x 60 cm, poj.: 310 l, mat. wykonania: plastik,
kolor: antracytowy, kod: 45949911

Poznaj
produkt

1

499,-

2

459,-

Zestaw mebli
balkonowych Rio Patio

Zestaw mebli Rosario

w zest.: stół, 2 fotele,
stół wym.: 38 x 38 x 36 cm,
fotel wym.: 54 x 77 x 76 cm,
mat. wykonania: plastik
kod: 45898356

w zest.: stół i 2 fotele,
stół wym.: 59 x 59 x 43 cm,
fotel wym.: 62 x 60 x 89 cm
kod: 45823463

4,1

Kostrzewa sina
Intense Blue 30,99
*Produkt nie zawiera źródła światła.

wys.: 30 cm
kod: 45272941

2

Taras łatwy
w utrzymaniu
1. Słupek Min* 298,moc: 12 W, wys.: 60 cm
kod: 82397159

2. Doniczka Cylinder 59,99

śr.: 28 cm, wys.: 28 cm, mat. wykonania: plastik,
kolor: antracytowy, kod: 45665060

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Olej do tarasów drewnianych
Saturator Luxens 79,50

poj.: 2,5 l, kod: 45597741, cena jedn.: 31,80 zł/l
dostępna również poj.: 5 l, kod: 45597755

Od pomysłu
do realizacji

Danuta, 65 lat

Taras w sam raz na moje potrzeby.
A to wpada sąsiadka,
a to wychodzimy z mężem sobie
posiedzieć. Wygodnie, skromnie,
bez wielkich nakładów pracy.
Czysta przyjemność!

Donica Terakota
Basalt 60,99

śr.: 32 cm, wys.: 25 cm,
mat. wykonania: glina
kod: 82149323
dostępne inne wym.
Meble balkonowe 17
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tylu
W naturalnym s
składany

Przyroda
w wielkim
mieście

składana

2
składane

1

4

Osłonka Rosa 4,89

śr.: 13 cm, wys.: 13,5 cm,
mat. wykonania: plastik,
kolor: kremowy
kod: 82136542
dostępne inne wym. i kolory

Olej do mebli ogrodowych
Luxens 22,50 poj.: 0,75 l,

kolory: bezbarwny, dąb złoty, mahoń
kod: 45597685, 45597692, 45597706
cena jedn.: 30,00 zł/l

3

Deska tarasowa 29,99/szt.

wym.: 14,5 x 250 x 2,4 cm,
mat. wykonania: drewno świerkowe
kod: 45673103

Zobacz
film
Poduszka
Paume 32,90

wym.: 45 x 45 cm
kod: 82569894

6
składany

na
Poręczna i pojem

1. Stół ogrodowy Solis 279,-

3. Skrzynia ogrodowa Solis 449,-

2. Fotel ogrodowy Solis Origami 169,-

4. Ławka ogrodowa Solis 399,-

śr.: 90 cm, wys.: 72 cm, mat. wykonania: drewno akacjowe, kod: 82232537
wym.: 51 x 56 x 91 cm, mat. wykonania: drewno akacjowe, kod: 82232555

wym.: 85 x 52 x 48 cm, poj.: 118 l, kod: 82232532
wym.: 120 x 55 x 90 cm, mat. wykonania: drewno akacjowe, kod: 82232553

Od pomysłu
do realizacji

Ela i Piotrek, 29 lat

Choć lubimy miejski styl życia,
to często szukamy chwili wytchnienia
na balkonie. Dużo zieleni i drewnianych
elementów czyni go idealną odskocznią
od zgiełku centrum.

4,3

Daktylowiec
kanaryjski 59,90

2

wys.: 55-65 cm
kod: 82213249

299,-

NOWOŚĆ

Zestaw mebli Solis

stół wym.: 55 x 55 x 72 cm,
krzesło wym.: 51 x 38 x 81 cm,
mat. wykonania: drewno akacjowe
kod: 82232568
Sprawdź dostępność
dostępność roślin
roślinna
nawww.leroymerlin.pl
www.leroymerlin.pl

Dotyczy
wszystkich mebli
na stronach 18-19

Słupek Pekko* 199,-

trzonek E27, wys.: 80 cm,
IP44, kolor: czarny, kod: 82658733

*Produkt nie zawiera źródła światła.

Donica
Terakota 45,99

śr.: 31 cm, wys.: 37 cm,
mat. wykonania: glina,
kolor: beżowy
kod: 82572093
dostępne inne wym.
Meble balkonowe 19
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Inspiracje
z natury

Stylowe
zestawienia

Urok
podmiejskiego
ogrodu

3

2

1

Więcej
pomysłów
w sekcji Inspiracje na
www.leroymerlin.pl
2

3

1

4

5

7

6

7

10

6

9

4

5

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
8

8

12
9

10

11

12

11

NOWOŚĆ

13

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
1. Mata wiklinowa 72,- kod: 45723552 2. Mata słomiana koło 49,- kod: 82877991 3. Makrama na doniczkę 30,99 kod: 82584215
4. Fotel ogrodowy Timea 2 szt. 599,- kod: 82509567 5. Stolik ogrodowy Timea 69,99 kod: 82509551 6. Poduszka Palmalar 32,90
kod: 82569888 7. Sztuczny liść palmy 14,99 kod: 45974586 8. Deska tarasowa modrzew syberyjski 48,99/szt. kod: 45829966
9. Kostka granitowa 0,69/szt. kod: 45437063 10. Sztuczne sukulenty w szkle 13,99 kod: 82760277 11. Skrzynka rattanowa 84,99
kod: 82429233 12. Latarenka zewnętrzna Cardea 158,- kod: 82656863
Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

1. Ogrzewacz ogrodowy 349,- kod: 82462005 2. Lampa wisząca Sima 39,- kod: 82658802 3. Pergola Ying&Yang 72,99 kod: 82455765
4. Ławka ogrodowa Flowers 349,- kod: 45940503 5. Poduszka Bobo 29,90 kod: 45868186 6. Róża 64,90 kod: 45898853, cena bez osłonki
7. Gres szkliwiony Legnum 52,99/m2 kod: 82115752 8. Farba do drewna Sadolin Kolory Ogrodu 21,99 kod: 45892595
9. Wazon Baryłka 29,90 kod: 82641652 10. Sztuczny kwiat hortensja 24,90 kod: 45773546 11. Lampion czarny 59,90 kod: 82664632
12. Krzesło ogrodowe Parma 179,- kod: 82956016 13. Stół ogrodowy Parma 229,- kod: 82955987
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1. Ogrzewacz ogrodowy 349,- kod: 82462005 2. Lampa wisząca Sima 39,- kod: 82658802 3. Pergola Ying&Yang 72,99 kod: 82455765
4. Ławka ogrodowa Flowers 349,- kod: 45940503 5. Poduszka Bobo 29,90 kod: 45868186 6. Róża 64,90 kod: 45898853, cena bez osłonki
7. Gres szkliwiony Legnum 52,99/m2 kod: 82115752 8. Farba do drewna Sadolin Kolory Ogrodu 21,99 kod: 45892595
9. Wazon Baryłka 29,90 kod: 82641652 10. Sztuczny kwiat hortensja 24,90 kod: 45773546 11. Lampion czarny 59,90 kod: 82664632
12. Krzesło ogrodowe Parma 179,- kod: 82956016 13. Stół ogrodowy Parma 229,- kod: 82955987

Produkt
WOW

Jadalnia
na tarasie

Usługa
dla Ciebie
Obraz z mchu
chrobotka 279,-

oświetlenie LED

Parasol ogrodowy
Sonora 699,-

wym.: 41 x 41 cm,
kolor: jasnozielony
kod: 82511728

TRANSPORT

śr.: 285 cm, wys.: 271 cm
kod: 82232876

1. Krzesło ogrodowe
Bergen 229,-

Kinkiet Reka LED 138,moc: 7 W, strumień
świetlny: 380 lm,
kl.: A++, kod: 82372697

wym.: 55 x 58 x 78 cm,
mat. wykonania: stal,
poduszka: poliester
kod: 82956002

wym.: 180 x 90 x 75 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 82955991

NOWOŚĆ

4,3

stopień
szczelności:
IP54

2. Stół ogrodowy
Bergen 799,-

możliwość
sztaplowania
krzeseł

NOWOŚĆ
2

3

6

1

termometr

żeliwny
ruszt

mieści
butlę 11 kg

Miękkie
i wygodne

1
2

6

NOWOŚĆ
możliwość
sztaplowania
krzesła

Seria oświetlenia
ogrodowego Min

NOWOŚĆ
Grzewczy parasol
gazowy 699,-

moc: 8,3 kW, kod: 843311995

Poduszka na siedzisko Cino 39,99

wym.: 44 x 46 x 4 cm, mat. wykonania:
poliester, kod: 83712977, 83712988, 83713016

NOWOŚĆ

129,-

Krzesło ogrodowe Girona

wym.: 55 x 55 x 87 cm,
mat. wykonania: stal, poliester
kod: 82995218

Więcej
produktów

Minimalizm ść
i funkcjonalno
1. Grill gazowy Kenton 2 899,-

2 palniki, wym.: 130 x 55 x 114 cm, wym. rusztów: 24 x 41,5 cm,
mat. wykonania: stal, kod: 45749564
Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

2. Stół ogrodowy Girona 399,-

wym.: 150 x 90 x 72 cm, mat. wykonania: stal,
szkło hartowane, kolor: antracytowy, kod: 82995217

IP54

4

kolor: czarny,
zintegrowany LED, kl.: A++,
barwa światła: neutralna, IP54
3. Kinkiet 149,- moc: 12 W, kod: 82397155
4. Słupek 298,- moc: 12 W, wys.: 60 cm
kod: 82397159, dostępne inne elementy serii

Oleander
39,99

różne odmiany,
wys.: 30-40 cm
kod: 45483004

Pochodnia solarna
Nanuta 59,-/szt.
wys.: 80 cm, IP44
kod: 82263427

Od pomysłu
do realizacji

Grzegorz, 53 lata

Taras to idealne miejsce na posiłki.
Urządziłem go wygodnie,
bez zbędnych sprzętów i nadmiaru
dodatków. Ma być przede
wszystkim funkcjonalnie,
a także nowocześnie,
bo taki styl lubię.

efekt
płomienia

Więcej
produktów

Donica Sonata 179,-

wym.: 36 x 36 x 71 cm,
mat. wykonania: guma,
kolor: szary, kod: 82129467
Jadalnia na tarasie 23

Produkt
WOW

Jadalnia
na tarasie

Usługa
dla Ciebie
Obraz z mchu
chrobotka 279,-

oświetlenie LED

Parasol ogrodowy
Sonora 699,-

wym.: 41 x 41 cm,
kolor: jasnozielony
kod: 82511728

TRANSPORT

śr.: 285 cm, wys.: 271 cm
kod: 82232876

1. Krzesło ogrodowe
Bergen 229,-

Kinkiet Reka LED 138,moc: 7 W, strumień
świetlny: 380 lm,
kl.: A++, kod: 82372697

wym.: 55 x 58 x 78 cm,
mat. wykonania: stal,
poduszka: poliester
kod: 82956002

wym.: 180 x 90 x 75 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 82955991

NOWOŚĆ

4,3

stopień
szczelności:
IP54

2. Stół ogrodowy
Bergen 799,-

możliwość
sztaplowania
krzeseł

NOWOŚĆ
2

3

6

1

termometr

żeliwny
ruszt

mieści
butlę 11 kg

Miękkie
i wygodne

1
2

6

NOWOŚĆ
możliwość
sztaplowania
krzesła

Seria oświetlenia
ogrodowego Min

NOWOŚĆ
Grzewczy parasol
gazowy 699,-

moc: 8,3 kW, kod: 843311995

Poduszka na siedzisko Cino 39,99

wym.: 44 x 46 x 4 cm, mat. wykonania:
poliester, kod: 83712977, 83712988, 83713016

NOWOŚĆ

129,-

Krzesło ogrodowe Girona

wym.: 55 x 55 x 87 cm,
mat. wykonania: stal, poliester
kod: 82995218

Więcej
produktów

Minimalizm ść
i funkcjonalno
1. Grill gazowy Kenton 2 899,-

2 palniki, wym.: 130 x 55 x 114 cm, wym. rusztów: 24 x 41,5 cm,
mat. wykonania: stal, kod: 45749564
Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

2. Stół ogrodowy Girona 399,-

wym.: 150 x 90 x 72 cm, mat. wykonania: stal,
szkło hartowane, kolor: antracytowy, kod: 82995217

IP54

4

kolor: czarny,
zintegrowany LED, kl.: A++,
barwa światła: neutralna, IP54
3. Kinkiet 149,- moc: 12 W, kod: 82397155
4. Słupek 298,- moc: 12 W, wys.: 60 cm
kod: 82397159, dostępne inne elementy serii

Oleander
39,99

różne odmiany,
wys.: 30-40 cm
kod: 45483004

Pochodnia solarna
Nanuta 59,-/szt.
wys.: 80 cm, IP44
kod: 82263427

Od pomysłu
do realizacji

Grzegorz, 53 lata

Taras to idealne miejsce na posiłki.
Urządziłem go wygodnie,
bez zbędnych sprzętów i nadmiaru
dodatków. Ma być przede
wszystkim funkcjonalnie,
a także nowocześnie,
bo taki styl lubię.

efekt
płomienia

Więcej
produktów

Donica Sonata 179,-

wym.: 36 x 36 x 71 cm,
mat. wykonania: guma,
kolor: szary, kod: 82129467
Jadalnia na tarasie 23

Sprawdź
ofertę
Pawilony
www.leroymerlin.pl

3

stopień
szczelności: IP44

2

Rozłóż stół,
gdy gości
jest więcej

4,4

Idealny
na przyjęcie
pod chmurką

1

wielopozycyjny
4/6
rozkładany
1

3

4,4

NOWOŚĆ

możliwość
sztaplowania
fotela

NOWOŚĆ

efektowna i stabilna
konstrukcja

2

4

6/10

5

149,NOWOŚĆ

1. Fotel ogrodowy Madera 189,-

wym.: 57 x 68 x 107 cm, mat. wykonania:
aluminium, tekstylina, kod: 82956017

2. Stół ogrodowy Lyra 799,-

Fotel ogrodowy Lisbon

wym.: 57 x 58 x 87 cm,
mat. wykonania: aluminium,
tekstylina, kod: 82558739

Porada
dla Ciebie

podwyższona
antypoślizgowość

Dotyczy wszystkich
mebli na stronach 24-25

4

*Produkt nie zawiera źródła światła.

wym.: 90/160 x 90 x 75 cm, mat. wykonania: aluminium,
szkło hartowane, kolor: antracytowy, kod: 81952973

4. Lawenda Stoechas 39,99
wys.: 45-50 cm, kod: 45887632

5. Donica Sonata 89,-

wym.: 30 x 30 x 33 cm,
mat. wykonania: guma,
kolor: czarny, kod: 82129470

3. Pawilon Omega 1499,- wym.: 400 x 348 x 254 cm,
mat. wykonania: aluminium, kolor: antracytowy, kod: 82232741

regulacja oparcia

Leżak ogrodowy Lyra 399,-

wym.: 207 x 63 x 95 cm,
mat. wykonania: aluminium, tekstylina,
maks. obciążenie siedziska: 160 kg
kod: 82232587

wykonana
z przetworzonych
opon, produkt eko

Od pomysłu
do realizacji

Franciszek, 36 lat

Duża rodzina to więcej okazji
do świętowania. A kiedy pogoda
dopisuje i przyjęcia przenoszą się
do ogrodu, trzeba mieć gdzie posadzić
gości. Funkcjonalność, ale nie kosztem
estetyki - na tym nam zależało!

Więcej inspiracji znajdziesz
na naszym profilu Instagram

1. Doniczka Sonata
Through 229,-

wym.: 71 x 33 x 50, mat. wykonania:
guma, kolor: stalowy, kod: 82567301

2. Kinkiet zewnętrzny,
skośny Los* 29,90
trzonek: E27, kolor: inox
kod: 42226674

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

3. Stół ogrodowy Lisbon 999,wym.: 135/270 x 90 x 75 cm,
mat. wykonania: aluminium
kod: 82253444

4. Gres szkliwiony
Dublin Brown 29,99/m2
wym.: 15,5 x 62 cm,
kl. ścieralności: 4,
mrozoodporny, kod: 82217154

Jadalnia na tarasie 25

Sprawdź
ofertę
Pawilony
www.leroymerlin.pl

3

stopień
szczelności: IP44

2

Rozłóż stół,
gdy gości
jest więcej

4,4

Idealny
na przyjęcie
pod chmurką

1

wielopozycyjny
4/6
rozkładany
1

3

4,4

NOWOŚĆ

możliwość
sztaplowania
fotela

NOWOŚĆ

efektowna i stabilna
konstrukcja

2

4

6/10

5

149,NOWOŚĆ

1. Fotel ogrodowy Madera 189,-

wym.: 57 x 68 x 107 cm, mat. wykonania:
aluminium, tekstylina, kod: 82956017

2. Stół ogrodowy Lyra 799,-

Fotel ogrodowy Lisbon

wym.: 57 x 58 x 87 cm,
mat. wykonania: aluminium,
tekstylina, kod: 82558739

Porada
dla Ciebie

podwyższona
antypoślizgowość

Dotyczy wszystkich
mebli na stronach 24-25

4

*Produkt nie zawiera źródła światła.

wym.: 90/160 x 90 x 75 cm, mat. wykonania: aluminium,
szkło hartowane, kolor: antracytowy, kod: 81952973

4. Lawenda Stoechas 39,99
wys.: 45-50 cm, kod: 45887632

5. Donica Sonata 89,-

wym.: 30 x 30 x 33 cm,
mat. wykonania: guma,
kolor: czarny, kod: 82129470

3. Pawilon Omega 1499,- wym.: 400 x 348 x 254 cm,
mat. wykonania: aluminium, kolor: antracytowy, kod: 82232741

regulacja oparcia

Leżak ogrodowy Lyra 399,-

wym.: 207 x 63 x 95 cm,
mat. wykonania: aluminium, tekstylina,
maks. obciążenie siedziska: 160 kg
kod: 82232587

wykonana
z przetworzonych
opon, produkt eko

Od pomysłu
do realizacji

Franciszek, 36 lat

Duża rodzina to więcej okazji
do świętowania. A kiedy pogoda
dopisuje i przyjęcia przenoszą się
do ogrodu, trzeba mieć gdzie posadzić
gości. Funkcjonalność, ale nie kosztem
estetyki - na tym nam zależało!

Więcej inspiracji znajdziesz
na naszym profilu Instagram

1. Doniczka Sonata
Through 229,-

wym.: 71 x 33 x 50, mat. wykonania:
guma, kolor: stalowy, kod: 82567301

2. Kinkiet zewnętrzny,
skośny Los* 29,90
trzonek: E27, kolor: inox
kod: 42226674

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

3. Stół ogrodowy Lisbon 999,wym.: 135/270 x 90 x 75 cm,
mat. wykonania: aluminium
kod: 82253444

4. Gres szkliwiony
Dublin Brown 29,99/m2
wym.: 15,5 x 62 cm,
kl. ścieralności: 4,
mrozoodporny, kod: 82217154

Jadalnia na tarasie 25

Więcej
produktów

3

Sprawdź
ofertę
Rośliny ogrodowe
www.leroymerlin.pl

Markiza zewnętrzna Nori 1599,wym.: 2,95 x 2 m, kolor: beżowy
kod: 81874225, dostępny również kolor:
antracytowy, dostępne inne rozm.
z napędem

Parasol Cino 179,-

NOWOŚĆ

solidna
konstrukcja

wym.: 200 x 300 x 245 cm,
mat. wykonania: stal, poliester,
kolor: antracytowy
kod: 45953481

łatwe w utrzymaniu
czystości

Łatwe
przechowywanie
zimą
2

1
możliwość
sztaplowania krzesła

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

1. Krzesło ogrodowe Bolonia 219,-

wym.: 54 x 44 x 102 cm, mat. wykonania: stal,
kolor: antracytowy, kod: 82956012

Maja, 65 lat, z wnukami

Od pomysłu
do realizacji

Nasze wnuki mówią,
że u dziadków jest
tajemniczy ogród.
Zauroczyły nas te bujne
pnącza wspinające
się swobodnie po ścianach.
Do tego wybraliśmy
proste meble.

Klasyczne
wzornictwo
6

2. Stół ogrodowy Bolonia 449,-

wym.: 160 x 80 x 72 cm, mat. wykonania: stal,
kolor: antracytowy, kod: 82955986

Hortensja
ogrodowa 31,90
różne odmiany,
wys.: 40 cm
kod: 45524703

Trzmielina
Fortune’a 14,99
wys.: 15-20 cm
kod: 42839713

możliwość
sztaplowania
krzesła

szkło
hartowane
na blacie

1

trwała tkanina
Olefin odporna
na plamy i UV

Poduszki na krzesło
Cino 69,99

wym.: 107 x 44 x 4 cm,
mat. wykonania: poliester
kod: 83712951, 82480022

119,-

Krzesło ogrodowe Cino 3

wym.: 72 x 54 x 92 cm,
mat. wykonania: stal, tekstylina,
kolor: antracytowy
kod: 45953502
2
mrozoodporna

Więcej inspiracji znajdziesz
na naszym profilu Instagram

Donica szkliwiona 129,-

śr.: 33 cm, wys.: 31 cm,
mat. wykonania: glina,
kolory: zielony, kod: 82573008,
niebieski, kod: 82573011,
kremowy, kod: 82572998
Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Donica ceramiczna 129,śr.: 20 cm, wys.: 22 cm,
mat. wykonania: kompozyt,
kolor: szary, kod: 82584210

6

1. Stół ogrodowy Cino 3 299,-

wym.: 160 x 90 x 71 cm, mat. wykonania:
stal, szkło, kolor: antracytowy, kod: 45953460

2. Deska tarasowa Sycylia 29,99/szt.
wym.: 14,5 x 240 x 2,5 cm, mat. wykonania:
sosna zwyczajna, kod: 45321080

3. Winobluszcz
trójklapowy 26,99

wys.: 90 cm, kod: 82175756
Jadalnia na tarasie 27

Więcej
produktów

3

Sprawdź
ofertę
Rośliny ogrodowe
www.leroymerlin.pl

Markiza zewnętrzna Nori 1599,wym.: 2,95 x 2 m, kolor: beżowy
kod: 81874225, dostępny również kolor:
antracytowy, dostępne inne rozm.
z napędem

Parasol Cino 179,-

NOWOŚĆ

solidna
konstrukcja

wym.: 200 x 300 x 245 cm,
mat. wykonania: stal, poliester,
kolor: antracytowy
kod: 45953481

łatwe w utrzymaniu
czystości

Łatwe
przechowywanie
zimą
2

1
możliwość
sztaplowania krzesła

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

1. Krzesło ogrodowe Bolonia 219,-

wym.: 54 x 44 x 102 cm, mat. wykonania: stal,
kolor: antracytowy, kod: 82956012

Maja, 65 lat, z wnukami

Od pomysłu
do realizacji

Nasze wnuki mówią,
że u dziadków jest
tajemniczy ogród.
Zauroczyły nas te bujne
pnącza wspinające
się swobodnie po ścianach.
Do tego wybraliśmy
proste meble.

Klasyczne
wzornictwo
6

2. Stół ogrodowy Bolonia 449,-

wym.: 160 x 80 x 72 cm, mat. wykonania: stal,
kolor: antracytowy, kod: 82955986

Hortensja
ogrodowa 31,90
różne odmiany,
wys.: 40 cm
kod: 45524703

Trzmielina
Fortune’a 14,99
wys.: 15-20 cm
kod: 42839713

możliwość
sztaplowania
krzesła

szkło
hartowane
na blacie

1

trwała tkanina
Olefin odporna
na plamy i UV

Poduszki na krzesło
Cino 69,99

wym.: 107 x 44 x 4 cm,
mat. wykonania: poliester
kod: 83712951, 82480022

119,-

Krzesło ogrodowe Cino 3

wym.: 72 x 54 x 92 cm,
mat. wykonania: stal, tekstylina,
kolor: antracytowy
kod: 45953502
2
mrozoodporna

Więcej inspiracji znajdziesz
na naszym profilu Instagram

Donica szkliwiona 129,-

śr.: 33 cm, wys.: 31 cm,
mat. wykonania: glina,
kolory: zielony, kod: 82573008,
niebieski, kod: 82573011,
kremowy, kod: 82572998
Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Donica ceramiczna 129,śr.: 20 cm, wys.: 22 cm,
mat. wykonania: kompozyt,
kolor: szary, kod: 82584210

6

1. Stół ogrodowy Cino 3 299,-

wym.: 160 x 90 x 71 cm, mat. wykonania:
stal, szkło, kolor: antracytowy, kod: 45953460

2. Deska tarasowa Sycylia 29,99/szt.
wym.: 14,5 x 240 x 2,5 cm, mat. wykonania:
sosna zwyczajna, kod: 45321080

3. Winobluszcz
trójklapowy 26,99

wys.: 90 cm, kod: 82175756
Jadalnia na tarasie 27

Od pomysłu
do realizacji

Więcej
pomysłów
w sekcji Inspiracje na
www.leroymerlin.pl

Stwórz dowolny
zestaw dopasowany
do Twojej przestrzeni
dzięki meblom
modułowym

299,Moduł z oparciem Noa

wym.: 68 x 68 x 62 cm, mat. wykonania:
stal, polirattan, poduszka: poliester,
kolor: antracytowy, kod: 82509564

Nowoczesny
i przestronny

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Moduł narożny
Noa 499,-

wym.: 68 x 68 x 62 cm,
mat. wykonania:
polirattan, poliester
kod: 82509563

Uniwersalny
zestaw

NOWOŚĆ
Podłokietniki Noa 259,wym.: 68 x 10 x 62 cm,
mat. wykonania: stal,
polirattan, kod: 82509713

NOWOŚĆ
Stolik ogrodowy
Noa 199,-

wym.: 95 x 50 x 40 cm,
mat. wykonania: stal, szkło,
kolor: antracytowy
kod: 82509548

6

199,NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Stół ogrodowy
Noa 399,-

wym.: 150 x 90 x 74 cm,
mat. wykonania: stal, szkło
kod: 82509546
Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Krzesło ogrodowe Noa

wym.: 61 x 61 x 86 cm,
mat. wykonania: stal, polirattan,
poduszka: poliester, kod: 82509559

Dotyczy wszystkich
mebli na stronach 28-29
Jadalnia na tarasie 29

Od pomysłu
do realizacji

Więcej
pomysłów
w sekcji Inspiracje na
www.leroymerlin.pl

Stwórz dowolny
zestaw dopasowany
do Twojej przestrzeni
dzięki meblom
modułowym

299,Moduł z oparciem Noa

wym.: 68 x 68 x 62 cm, mat. wykonania:
stal, polirattan, poduszka: poliester,
kolor: antracytowy, kod: 82509564

Nowoczesny
i przestronny

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Moduł narożny
Noa 499,-

wym.: 68 x 68 x 62 cm,
mat. wykonania:
polirattan, poliester
kod: 82509563

Uniwersalny
zestaw

NOWOŚĆ
Podłokietniki Noa 259,wym.: 68 x 10 x 62 cm,
mat. wykonania: stal,
polirattan, kod: 82509713

NOWOŚĆ
Stolik ogrodowy
Noa 199,-

wym.: 95 x 50 x 40 cm,
mat. wykonania: stal, szkło,
kolor: antracytowy
kod: 82509548

6

199,NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Stół ogrodowy
Noa 399,-

wym.: 150 x 90 x 74 cm,
mat. wykonania: stal, szkło
kod: 82509546
Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Krzesło ogrodowe Noa

wym.: 61 x 61 x 86 cm,
mat. wykonania: stal, polirattan,
poduszka: poliester, kod: 82509559

Dotyczy wszystkich
mebli na stronach 28-29
Jadalnia na tarasie 29

Na spotkanie
w większym
gronie

4,9

Sprawdź
ofertę
Poduszki
www.leroymerlin.pl

rozkładany

rozsuwany
- automatyczne
rozkładanie

możliwość
sztaplowania
krzesła

199,Fotel ogrodowy Oris

wym.: 55 x 57 x 84 cm,
mat. wykonania: aluminium,
drewno eukaliptusowe
kod: 82232561

możliwość
sztaplowania
krzesła

Więcej
produktów
Dotyczy wszystkich
produktów
na stronach 30-31
6/8

Stół ogrodowy Oris 999,- wym.: 180/240 x 99 x 75 cm,
mat. wykonania: aluminium, drewno eukaliptusowe
kod: 82232551

6/8

189,-

Deska tarasowa WPC 38,96/szt.

wym.: 13,5 x 240 x 2 cm,
mat. wykonania: kompozyt drewna i PVC,
kolor: brązowy, kod: 45846024,
dostępny również kolor:
antracytowy, kod: 45846010

Fotel ogrodowy Orion

wym.: 55 x 55 x 85 cm,
mat. wykonania: aluminium
kod: 81956410

Stół ogrodowy rozkładany Odyssea 1599,-

wym.: 180/240 x 100 x 76,5 cm, mat. wykonania:
aluminium, blat stołu: szkło hartowane
kod: 81956370

regulacja
oparcia

Leżak ogrodowy Oris 799,wym.: 197 x 76 x 101 cm,
mat. wykonania: drewno
eukaliptusowe,
maks. obciążenie: 110 kg
kod: 82566600

Latarnia
Barcelona 119,-

wym.: 50 x 18 x 18 cm
kod: 82664574

Od pomysłu
do realizacji

Rafał, 37 lat

Wiosną i latem przenoszę
się z salonu na taras, więc
urządziłem go w stylu, który czuję
najlepiej. Minimalistycznie
i nowocześnie. W sam raz na
mniej i bardziej formalne spotkania.

6/8
rozkładany

NOWOŚĆ

Poduszka
Faigata 32,90
wym.: 45 x 45 cm,
kolor: turkusowy
kod: 82569873

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Leżak ogrodowy Aquila 549,-

wym.: 199 x 65 x 95 cm,
mat. wykonania: aluminium, tekstylina,
maks. obciążenie siedziska: 160 kg
kod: 82232585
Jadalnia na tarasie 31

Na spotkanie
w większym
gronie

4,9

Sprawdź
ofertę
Poduszki
www.leroymerlin.pl

rozkładany

rozsuwany
- automatyczne
rozkładanie

możliwość
sztaplowania
krzesła

199,Fotel ogrodowy Oris

wym.: 55 x 57 x 84 cm,
mat. wykonania: aluminium,
drewno eukaliptusowe
kod: 82232561

możliwość
sztaplowania
krzesła

Więcej
produktów
Dotyczy wszystkich
produktów
na stronach 30-31
6/8

Stół ogrodowy Oris 999,- wym.: 180/240 x 99 x 75 cm,
mat. wykonania: aluminium, drewno eukaliptusowe
kod: 82232551

6/8

189,-

Deska tarasowa WPC 38,96/szt.

wym.: 13,5 x 240 x 2 cm,
mat. wykonania: kompozyt drewna i PVC,
kolor: brązowy, kod: 45846024,
dostępny również kolor:
antracytowy, kod: 45846010

Fotel ogrodowy Orion

wym.: 55 x 55 x 85 cm,
mat. wykonania: aluminium
kod: 81956410

Stół ogrodowy rozkładany Odyssea 1599,-

wym.: 180/240 x 100 x 76,5 cm, mat. wykonania:
aluminium, blat stołu: szkło hartowane
kod: 81956370

regulacja
oparcia

Leżak ogrodowy Oris 799,wym.: 197 x 76 x 101 cm,
mat. wykonania: drewno
eukaliptusowe,
maks. obciążenie: 110 kg
kod: 82566600

Latarnia
Barcelona 119,-

wym.: 50 x 18 x 18 cm
kod: 82664574

Od pomysłu
do realizacji

Rafał, 37 lat

Wiosną i latem przenoszę
się z salonu na taras, więc
urządziłem go w stylu, który czuję
najlepiej. Minimalistycznie
i nowocześnie. W sam raz na
mniej i bardziej formalne spotkania.

6/8
rozkładany

NOWOŚĆ

Poduszka
Faigata 32,90
wym.: 45 x 45 cm,
kolor: turkusowy
kod: 82569873

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Leżak ogrodowy Aquila 549,-

wym.: 199 x 65 x 95 cm,
mat. wykonania: aluminium, tekstylina,
maks. obciążenie siedziska: 160 kg
kod: 82232585
Jadalnia na tarasie 31

łatwe ustawienie
parasola względem
położenia słońca

wytrzymała, aluminiowa
konstrukcja

ochrona
przed słońcem
i deszczem

bateria
słoneczna

system odprowadzania
wody

Sprawdź
ofertę
Parasole
www.leroymerlin.pl

regulacja stopnia
zacienienia
oświetlenie LED

5999,-

1599,-

Pawilon Persea

Parasol Sonora LED

wym.: 360 x 320 x 246 cm,
mat. wykonania: aluminium,
kolor: antracytowy
kod: 82232743

śr.: 290 cm, wys.: 258 cm
kod: 82232828

mrozoodporna

Donica
szkliwiona 169,-

Jak
wybrać?

śr.: 34 cm, wys.: 45 cm,
mat. wykonania: glina,
kolor: niebieski
kod: 82277610

Donica
Cubo 199,-

wym.: 39 x 39 x 39 cm,
mat. wykonania:
plastik, kolor: czarny
kod: 80128480

1. Parasol ogrodowy
Kazuar 899,-

1

śr.: 350 cm, wys.: 270 cm, kolory:
grafitowy, kod: 82995210
beżowy, kod: 82995208

2. Ławka ogrodowa 329,-

wym.: 118 x 51 x 78 cm,
maks. obciążenie siedziska: 100 kg,
mat. wykonania: stal, kolor: antracytowy, kod: 82558747
dostępny również kolor: zielony, kod: 82558746

3

2

Trachycarpus Fortunei 389,wys.: 130-140 cm, kod: 45884944
cena bez osłonki

Poduszka Suede 33,90

wym.: 45 x 45 cm, kolor: czarny
kod: 45181920, dostępne również:
kod: 45453023, 44685291

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Dywan
zewnętrzny Patio 259,-

wym.: 160 x 230 cm, kod: 82877872,
82877871, dostępne inne wzory i wym.

Dywan łatwy
w utrzymaniu

3. Poduszka Feuilles 32,90

wym.: 45 x 45 cm, kolor: ciemnozielony
kod: 82569884, dostępna również:
poduszka Dubbo, wym.: 30 x 50 cm
kod: 82497476

Róża, forma
pienna 35,99
kod: 44446304

Donica
ceramiczna 89,wym.: 29 x 22 cm,
mat. wykonania:
ceramika,
kolor: niebieski
kod: 82277620

Ochrona przed słońcem 33

łatwe ustawienie
parasola względem
położenia słońca

wytrzymała, aluminiowa
konstrukcja

ochrona
przed słońcem
i deszczem

bateria
słoneczna

system odprowadzania
wody

Sprawdź
ofertę
Parasole
www.leroymerlin.pl

regulacja stopnia
zacienienia
oświetlenie LED

5999,-

1599,-

Pawilon Persea

Parasol Sonora LED

wym.: 360 x 320 x 246 cm,
mat. wykonania: aluminium,
kolor: antracytowy
kod: 82232743

śr.: 290 cm, wys.: 258 cm
kod: 82232828

mrozoodporna

Donica
szkliwiona 169,-

Jak
wybrać?

śr.: 34 cm, wys.: 45 cm,
mat. wykonania: glina,
kolor: niebieski
kod: 82277610

Donica
Cubo 199,-

wym.: 39 x 39 x 39 cm,
mat. wykonania:
plastik, kolor: czarny
kod: 80128480

1. Parasol ogrodowy
Kazuar 899,-

1

śr.: 350 cm, wys.: 270 cm, kolory:
grafitowy, kod: 82995210
beżowy, kod: 82995208

2. Ławka ogrodowa 329,-

wym.: 118 x 51 x 78 cm,
maks. obciążenie siedziska: 100 kg,
mat. wykonania: stal, kolor: antracytowy, kod: 82558747
dostępny również kolor: zielony, kod: 82558746

3

2

Trachycarpus Fortunei 389,wys.: 130-140 cm, kod: 45884944
cena bez osłonki

Poduszka Suede 33,90

wym.: 45 x 45 cm, kolor: czarny
kod: 45181920, dostępne również:
kod: 45453023, 44685291
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Dywan
zewnętrzny Patio 259,-

wym.: 160 x 230 cm, kod: 82877872,
82877871, dostępne inne wzory i wym.

Dywan łatwy
w utrzymaniu

3. Poduszka Feuilles 32,90

wym.: 45 x 45 cm, kolor: ciemnozielony
kod: 82569884, dostępna również:
poduszka Dubbo, wym.: 30 x 50 cm
kod: 82497476

Róża, forma
pienna 35,99
kod: 44446304

Donica
ceramiczna 89,wym.: 29 x 22 cm,
mat. wykonania:
ceramika,
kolor: niebieski
kod: 82277620

Ochrona przed słońcem 33

Szarość
ze szczyptą
koloru

Stylowe
zestawienia

Drewno
w dobrym
stylu

3

2

1

2

Więcej
pomysłów
w sekcji Inspiracje na
www.leroymerlin.pl

3

1

4

4

7

5
6
8

5
6

9

10

11
8
7

11

12
9

13

14

1. Markiza Zefir z napędem 1649,- kod: 82752802 2. Płot skośny Parma 159,- kod: 45362401 3. Płot dekoracyjny Parma 245,- kod: 45362373
4. Sztuczna trawa Zante 2 x 5 m 279,-/szt. kod: 45838513 5. Lampa stojąca Los 59,90 kod: 42226730 6. Dywan zewnętrzny Sky 199,kod: 82879393 7. Sztuczne drzewko cytrynowe w doniczce 179,- kod: 82560590 8. Osłonka ceramiczna 35,90 kod: 82279302 9. Lampa
stojąca Los 89,90 kod: 42226975 10. Krzesło ogrodowe Bergen 229,- kod: 82956002 11. Stół ogrodowy Bergen 799,- kod: 82955991 12. Deska
kompozytowa na stelażu 41,47/szt. kod: 45888094 13. Poduszka Stripe 39,90 kod: 45710126 14. Poduszka Yellow 39,90 kod: 45659453
Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

10

12

1. Pergola Goteborg 439,- kod: 82512635 2. Girlanda 39,97 kod: 45822903 3. Płot Goteborg 259,- kod: 82512651 4. Lampion indyjski
na świeczkę Gold 69,90 kod: 82664582 5. Bonsai Ficus Ginseng 159,- kod: 45485356 6. Świeca bezzapachowa Rustic 15,99 kod: 82369681
7. Stół ogrodowy Oris 999,- kod: 82232551 8. Fotel ogrodowy Oris 199,- kod: 82232561 9. Poduszka Faigata 32,90
kod: 82569873, 82569870 10. Donica Goteborg 265,- kod: 82512624 11. Trawa sztuczna 189,- kod: 82584219 12. Gres szkliwiony
Dublin Almond 29,99/m2 kod: 82217152

Szarość
ze szczyptą
koloru

Stylowe
zestawienia

Drewno
w dobrym
stylu

3

2

1

2

Więcej
pomysłów
w sekcji Inspiracje na
www.leroymerlin.pl

3

1

4

4

7

5
6
8

5
6

9

10

11
8
7

11

12
9

13

14

1. Markiza Zefir z napędem 1649,- kod: 82752802 2. Płot skośny Parma 159,- kod: 45362401 3. Płot dekoracyjny Parma 245,- kod: 45362373
4. Sztuczna trawa Zante 2 x 5 m 279,-/szt. kod: 45838513 5. Lampa stojąca Los 59,90 kod: 42226730 6. Dywan zewnętrzny Sky 199,kod: 82879393 7. Sztuczne drzewko cytrynowe w doniczce 179,- kod: 82560590 8. Osłonka ceramiczna 35,90 kod: 82279302 9. Lampa
stojąca Los 89,90 kod: 42226975 10. Krzesło ogrodowe Bergen 229,- kod: 82956002 11. Stół ogrodowy Bergen 799,- kod: 82955991 12. Deska
kompozytowa na stelażu 41,47/szt. kod: 45888094 13. Poduszka Stripe 39,90 kod: 45710126 14. Poduszka Yellow 39,90 kod: 45659453
Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

10

12

1. Pergola Goteborg 439,- kod: 82512635 2. Girlanda 39,97 kod: 45822903 3. Płot Goteborg 259,- kod: 82512651 4. Lampion indyjski
na świeczkę Gold 69,90 kod: 82664582 5. Bonsai Ficus Ginseng 159,- kod: 45485356 6. Świeca bezzapachowa Rustic 15,99 kod: 82369681
7. Stół ogrodowy Oris 999,- kod: 82232551 8. Fotel ogrodowy Oris 199,- kod: 82232561 9. Poduszka Faigata 32,90
kod: 82569873, 82569870 10. Donica Goteborg 265,- kod: 82512624 11. Trawa sztuczna 189,- kod: 82584219 12. Gres szkliwiony
Dublin Almond 29,99/m2 kod: 82217152

Egzotyczne
akcenty

Meble wypoczynkowe
w dobrym stylu

1

Nowoczesne
oświetlenie

NOWOŚĆ

3899,-

Sztuczny kaktus
w doniczce 24,99

Donica głowa 119,-

wym.: 44 x 27 x 44 cm,
kolory: antracytowy, szary
kod: 84534565, 84534566

wys.: 18 cm
kod: 82560582, 82560588,
cena bez osłonki

Zestaw mebli ogrodowych Loft
w zest.: stolik, 2 fotele, sofa,
stolik wym.: 90 x 60 x 35 cm,
fotel wym.: 80 x 75 x 73 cm,
sofa wym.: 190 x 75 x 73 cm,
mat. wykonania: aluminium,
poduszki: poliester, kod: 82956032

stopień
szczelności: IP54

Pled Dark 39,90

barwa światła:
neutralna

wym.: 130 x 180 cm
kod: 45808315

3

1

2

3

4

Seria oświetlenia ogrodowego Min

kolor: czarny, zintegrowany LED, kl.: A++
1. Kinkiet kwadrat 149,- moc: 12 W, kod: 82397157
2. Słupek zewnętrzny 219,- moc: 7 W, wys.: 30 cm, kod: 82397167
3. Słupek zewnętrzny 269,- moc: 7 W, wys.: 60 cm, kod: 82397171
4. Słupek prostokąt 289,- moc: 7 W, wys.: 60 cm, kod: 82397161

Od pomysłu
do realizacji

2

Kuflik 99,-

wys.: 80-90 cm
kod: 45455382

Wojtek, 50 lat

Z wakacji przywiozłem
masę wspomnień
i egzotycznych inspiracji.
Po moim tarasie widać,
że ciągnie mnie w nieznane.

4

5

1. Kinkiet zewnętrzny Min okrągły 129,-

śr.: 15 cm, barwa światła: neutralna,
kl. szczelności: IP54, 245 lm, kl.: A++, kod: 82397153

łatwy montaż

lata
Rozwiązanie na

2. Doniczka cementowa 25,90 3. Kaktus 44,99
wym.: 15 x 12,5 cm, mat. wykonania:
cement, kod: 82279300

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Donica Brick 179,-

4. Dywan zewnętrzny Patio 149,-

różne rodzaje,
wym.: 120 x 170 cm, kod: 82877867
wys.: 50 cm, kod: 45414453 dostępne inne wzory i wym.

śr.: 40 cm, wys.: 39,5 cm,
mat. wykonania: ceramika
kod: 83406718

5. Podest kamienny 19,99/szt.
wym.: 30 x 30 cm,
kolory: beżowy, grafitowy
kod: 82143684, 82143683

Meble wypoczynkowe 37

Egzotyczne
akcenty

Meble wypoczynkowe
w dobrym stylu

1

Nowoczesne
oświetlenie

NOWOŚĆ

3899,-

Sztuczny kaktus
w doniczce 24,99

Donica głowa 119,-

wym.: 44 x 27 x 44 cm,
kolory: antracytowy, szary
kod: 84534565, 84534566

wys.: 18 cm
kod: 82560582, 82560588,
cena bez osłonki

Zestaw mebli ogrodowych Loft
w zest.: stolik, 2 fotele, sofa,
stolik wym.: 90 x 60 x 35 cm,
fotel wym.: 80 x 75 x 73 cm,
sofa wym.: 190 x 75 x 73 cm,
mat. wykonania: aluminium,
poduszki: poliester, kod: 82956032

stopień
szczelności: IP54

Pled Dark 39,90

barwa światła:
neutralna

wym.: 130 x 180 cm
kod: 45808315

3

1

2

3

4

Seria oświetlenia ogrodowego Min

kolor: czarny, zintegrowany LED, kl.: A++
1. Kinkiet kwadrat 149,- moc: 12 W, kod: 82397157
2. Słupek zewnętrzny 219,- moc: 7 W, wys.: 30 cm, kod: 82397167
3. Słupek zewnętrzny 269,- moc: 7 W, wys.: 60 cm, kod: 82397171
4. Słupek prostokąt 289,- moc: 7 W, wys.: 60 cm, kod: 82397161

Od pomysłu
do realizacji

2

Kuflik 99,-

wys.: 80-90 cm
kod: 45455382

Wojtek, 50 lat

Z wakacji przywiozłem
masę wspomnień
i egzotycznych inspiracji.
Po moim tarasie widać,
że ciągnie mnie w nieznane.

4

5

1. Kinkiet zewnętrzny Min okrągły 129,-

śr.: 15 cm, barwa światła: neutralna,
kl. szczelności: IP54, 245 lm, kl.: A++, kod: 82397153

łatwy montaż

lata
Rozwiązanie na

2. Doniczka cementowa 25,90 3. Kaktus 44,99
wym.: 15 x 12,5 cm, mat. wykonania:
cement, kod: 82279300

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Donica Brick 179,-

4. Dywan zewnętrzny Patio 149,-

różne rodzaje,
wym.: 120 x 170 cm, kod: 82877867
wys.: 50 cm, kod: 45414453 dostępne inne wzory i wym.

śr.: 40 cm, wys.: 39,5 cm,
mat. wykonania: ceramika
kod: 83406718

5. Podest kamienny 19,99/szt.
wym.: 30 x 30 cm,
kolory: beżowy, grafitowy
kod: 82143684, 82143683
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Girlanda
Dekke 189,-

Ciesz się pełnią
prywatności

2

Sprawdź
ofertę

1299,-

dł.: 7,5 m
kod: 82449930

Donice ogrodowe
www.leroymerlin.pl

Zestaw mebli ogrodowych Trino

w zest.: stolik, 2 fotele, sofa,
stolik wym.: 64 x 64 x 29 cm,
fotel wym.: 64 x 65 x 53 cm,
sofa wym.: 144 x 64 x 51 cm,
mat. wykonania: stal, blat stołu: szkło hartowane,
poduszki: poliester, kod: 82232577

4299,-

Zestaw mebli ogrodowych Jamajka
w zest.: 2 stoliki, 2 fotele, sofa,
stoliki śr.: 50 cm, wys.: 40 cm,
śr.: 40 cm, wys.: 35 cm,
fotel wym.: 69 x 67 x 75 cm,
sofa wym.: 119 x 67 x 75 cm,
mat. wykonania: aluminium, poliester
kod: 82956033

Kreatywne
rozwiązanie

Lawenda
wąskolistna 12,99
1

3

wys.: 40-50 cm
kod: 45744160

NOWOŚĆ
4

Jak
wybrać?

1. Doniczka Malwa Eco 59,99

śr.: 30 cm, wys.: 30,5 cm,
mat wykonania: plastik, kolor: szary
kod: 82579174
dostępne inne kolory i wym.

2. Płot ogrodowy Nive 115,-

wym.: 180 x 180 cm,
mat. wykonania:
sosna zwyczajna
kod: 44880766

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

3. Dywan zewnętrzny
Borneo 259,-

wym.: 120 x 170 cm, kod: 83783116
dostępne inne wzory i wym.
Oferta ważna od 5.05.2021 r.

4. Deska tarasowa 32,99/szt.
wym.: 14,5 x 240 x 2,5 cm,
mat. wykonania:
modrzew europejski
kod: 45829945

Od pomysłu
do realizacji

Ala i Tomek, 38 lat

Lubimy intrygujące detale.
Goście, którzy widzą trawiastą
szachownicę na naszym tarasie,
od razu się w niej zakochują.
To był świetny pomysł!

Donica
Citadelle 179,-

wym.: 34 x 34 x 36 cm,
mat. wykonania: guma,
kolor: szary
kod: 82567304

Latarnia Barcelona 49,90
wym.: 23 x 10 x 10 cm
kod: 82664564
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Girlanda
Dekke 189,-

Ciesz się pełnią
prywatności

2

Sprawdź
ofertę

1299,-

dł.: 7,5 m
kod: 82449930

Donice ogrodowe
www.leroymerlin.pl

Zestaw mebli ogrodowych Trino

w zest.: stolik, 2 fotele, sofa,
stolik wym.: 64 x 64 x 29 cm,
fotel wym.: 64 x 65 x 53 cm,
sofa wym.: 144 x 64 x 51 cm,
mat. wykonania: stal, blat stołu: szkło hartowane,
poduszki: poliester, kod: 82232577

4299,-

Zestaw mebli ogrodowych Jamajka
w zest.: 2 stoliki, 2 fotele, sofa,
stoliki śr.: 50 cm, wys.: 40 cm,
śr.: 40 cm, wys.: 35 cm,
fotel wym.: 69 x 67 x 75 cm,
sofa wym.: 119 x 67 x 75 cm,
mat. wykonania: aluminium, poliester
kod: 82956033

Kreatywne
rozwiązanie

Lawenda
wąskolistna 12,99
1

3

wys.: 40-50 cm
kod: 45744160

NOWOŚĆ
4

Jak
wybrać?

1. Doniczka Malwa Eco 59,99

śr.: 30 cm, wys.: 30,5 cm,
mat wykonania: plastik, kolor: szary
kod: 82579174
dostępne inne kolory i wym.

2. Płot ogrodowy Nive 115,-

wym.: 180 x 180 cm,
mat. wykonania:
sosna zwyczajna
kod: 44880766

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

3. Dywan zewnętrzny
Borneo 259,-

wym.: 120 x 170 cm, kod: 83783116
dostępne inne wzory i wym.
Oferta ważna od 5.05.2021 r.

4. Deska tarasowa 32,99/szt.
wym.: 14,5 x 240 x 2,5 cm,
mat. wykonania:
modrzew europejski
kod: 45829945

Od pomysłu
do realizacji

Ala i Tomek, 38 lat

Lubimy intrygujące detale.
Goście, którzy widzą trawiastą
szachownicę na naszym tarasie,
od razu się w niej zakochują.
To był świetny pomysł!

Donica
Citadelle 179,-

wym.: 34 x 34 x 36 cm,
mat. wykonania: guma,
kolor: szary
kod: 82567304

Latarnia Barcelona 49,90
wym.: 23 x 10 x 10 cm
kod: 82664564
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4
stopień
szczelności: IP44
2
3

5

Parasol ogrodowy
Aura 799,-

wym.: 286 x 286 x 264 cm
kod: 82232809

Dipladenia
Sundaville 21,99
wys.: 30-50 cm
kod: 43067962

Poduszka
Harriak 32,90/szt.
wym.: 45 x 45 cm
kod: 82569880

Doniczka Cube 89,99
wym.: 29,5 x 29,5 x 29 cm,
mat. wykonania:
polipropylen,
kolor: antracytowy
kod: 83023606

NOWOŚĆ
Fotel ogrodowy Origami 899,wym. siedziska: 67 x 50 x 108 cm,
wym. całkowite: 95 x 95 x 196 cm,
mat. wykonania: stal,
poduszki: poliester,
maks. obciążenie: 130 kg
kod: 82558768

Agata, 35 lat, z rodziną

Od pomysłu
do realizacji

By cieszyć się eleganckim
tarasem, nie trzeba wielkiego
nakładu pracy. Wystarczy
przemyślany dobór materiałów
oraz stonowana kolorystyka.
Jest na co popatrzeć!

stopień
szczelności: IP44

1

Na chłodniejszy
wieczór
Deska kompozytowa 64,99/szt.

NOWOŚĆ

Metal, drewno,
elegancja
w prostocie

wym.: 240 x 15 x 2,5 cm, mat. wykonania: kompozyt
drewna i PVC, kolory: szary, brązowy, grafitowy,
redwood, teak, kod: 82143688, 82143685, 82143687,
82143686, 82143689

3699,-

NOWOŚĆ

Zestaw mebli ogrodowych San Diego

Więcej inspiracji znajdziesz
na naszym profilu Instagram

Palenisko ogrodowe
Ovieto 319,wym.: 70 x 70 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 83810633
Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Taras
na długie
lata

w zest.: stół, sofa narożna, stół wym.: 80 x 80 x 35 cm,
sofa wym.: 84 x 83 x 62,5/ 168 x 84 x 62,5 cm,
mat. wykonania: aluminium, drewno, kod: 82386100

1. Lampa zewnętrzna Placido 199,- zasilana poprzez USB,
kolor: biały, wys.: 26 cm, kod: 82394730

wys.: 100-120 cm, kod: 45380076

3. Hortensja bukietowa 99,90

2. Lampa zewnętrzna Placido 289,- zasilana poprzez USB,
kolor: biały, wys.: 150 cm, kod: 82394727

4. Wierzba całolistna „Hakuro-nishiki”
29,99 wys.: 120 cm, kod: 45173674

5. Bukszpan kula 49,-

wys.: 20-30 cm, kod: 45425660
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4
stopień
szczelności: IP44
2
3

5

Parasol ogrodowy
Aura 799,-

wym.: 286 x 286 x 264 cm
kod: 82232809

Dipladenia
Sundaville 21,99
wys.: 30-50 cm
kod: 43067962

Poduszka
Harriak 32,90/szt.
wym.: 45 x 45 cm
kod: 82569880

Doniczka Cube 89,99
wym.: 29,5 x 29,5 x 29 cm,
mat. wykonania:
polipropylen,
kolor: antracytowy
kod: 83023606

NOWOŚĆ
Fotel ogrodowy Origami 899,wym. siedziska: 67 x 50 x 108 cm,
wym. całkowite: 95 x 95 x 196 cm,
mat. wykonania: stal,
poduszki: poliester,
maks. obciążenie: 130 kg
kod: 82558768

Agata, 35 lat, z rodziną

Od pomysłu
do realizacji

By cieszyć się eleganckim
tarasem, nie trzeba wielkiego
nakładu pracy. Wystarczy
przemyślany dobór materiałów
oraz stonowana kolorystyka.
Jest na co popatrzeć!

stopień
szczelności: IP44

1

Na chłodniejszy
wieczór
Deska kompozytowa 64,99/szt.

NOWOŚĆ

Metal, drewno,
elegancja
w prostocie

wym.: 240 x 15 x 2,5 cm, mat. wykonania: kompozyt
drewna i PVC, kolory: szary, brązowy, grafitowy,
redwood, teak, kod: 82143688, 82143685, 82143687,
82143686, 82143689

3699,-

NOWOŚĆ

Zestaw mebli ogrodowych San Diego

Więcej inspiracji znajdziesz
na naszym profilu Instagram

Palenisko ogrodowe
Ovieto 319,wym.: 70 x 70 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 83810633
Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Taras
na długie
lata

w zest.: stół, sofa narożna, stół wym.: 80 x 80 x 35 cm,
sofa wym.: 84 x 83 x 62,5/ 168 x 84 x 62,5 cm,
mat. wykonania: aluminium, drewno, kod: 82386100

1. Lampa zewnętrzna Placido 199,- zasilana poprzez USB,
kolor: biały, wys.: 26 cm, kod: 82394730

wys.: 100-120 cm, kod: 45380076

3. Hortensja bukietowa 99,90

2. Lampa zewnętrzna Placido 289,- zasilana poprzez USB,
kolor: biały, wys.: 150 cm, kod: 82394727

4. Wierzba całolistna „Hakuro-nishiki”
29,99 wys.: 120 cm, kod: 45173674

5. Bukszpan kula 49,-

wys.: 20-30 cm, kod: 45425660

Meble wypoczynkowe 41

Jak
wybrać?

Daje ciepło at
i tworzy klim

Sprawdź
ofertę

Ogrzewacz
gazowy
piramida
1399,-

Ogrzewacze ogrodowe
www.leroymerlin.pl

moc: 10,5 kW,
wym.: 53 x 53
x 223 cm
kod: 82175770

Oleander 89,99
wys.: 70-80 cm
kod: 45172932

Estetycznie
i funkcjonalnie
z recyklingu
opon
stopień
szczelności: IP54
wys.: 60 cm

Słupek ogrodowy
Min 289,zintegrowany LED,
moc: 7 W, kl.: A++
kod: 82397164

1

Fotel ogrodowy
Soho 799,3

wym.: 73 x 66 x 80 cm,
mat. wykonania: aluminium,
poduszki: poliester
kod: 82956001

4

2

3. Parasol Sonora LED 1749,-

2. Deska tarasowa Gala 64,99/szt. wym.: 15 x 240 x 2,5 cm, mat. wykonania:

4. Stolik niski Soho 299,-

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Marek, 37 lat

Nie bez powodu mówi się, że jestem
duszą towarzystwa. W ogrodzie chcę
po prostu odpocząć i pogrillowć
ze znajomymi, a nie pracować.
I pod tym kątem go urządziłem.

2999,wym.: 120 x 69 x 80 cm,
mat. wykonania: aluminium,
poduszki: poliester
kod: 82956004

1. Grill węglowy Angular 529,- wym.: 103 x 64,5 x 104 cm, wym. rusztu: 57,5 x 42 cm,

kompozyt drewna i PVC, kolory: redwood, brązowy, grafitowy, szary, teak
kod: 82143686, 82143685, 82143687, 82143688, 82143689

NOWOŚĆ

wym.: 26 x 26 x 50 cm,
mat. wykonania: gumy,
kolor: czarny, kod: 82129468

Sofa narożna Soho

Więcej inspiracji znajdziesz
na naszym profilu Instagram

mat. wykonania: stal, płynna regulacja wys. rusztu, kod: 45988110

Od pomysłu
do realizacji

Donica Sonata 99,-

wym.: 290 x 290 x 258 cm, kod: 82232835
wym.: 50 x 50 x 40 cm, mat. wykonania:
aluminium, szkło, kod: 82955989

5

5. Donica Beton 249,-

wym.: 40 x 40 x 55 cm,
mat. wykonania: polipropylen,
kolor: szary, kod: 83023609

Meble wypoczynkowe 43

Jak
wybrać?

Daje ciepło at
i tworzy klim

Sprawdź
ofertę

Ogrzewacz
gazowy
piramida
1399,-

Ogrzewacze ogrodowe
www.leroymerlin.pl

moc: 10,5 kW,
wym.: 53 x 53
x 223 cm
kod: 82175770

Oleander 89,99
wys.: 70-80 cm
kod: 45172932

Estetycznie
i funkcjonalnie
z recyklingu
opon
stopień
szczelności: IP54
wys.: 60 cm

Słupek ogrodowy
Min 289,zintegrowany LED,
moc: 7 W, kl.: A++
kod: 82397164

1

Fotel ogrodowy
Soho 799,3

wym.: 73 x 66 x 80 cm,
mat. wykonania: aluminium,
poduszki: poliester
kod: 82956001

4

2

3. Parasol Sonora LED 1749,-

2. Deska tarasowa Gala 64,99/szt. wym.: 15 x 240 x 2,5 cm, mat. wykonania:

4. Stolik niski Soho 299,-

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Marek, 37 lat

Nie bez powodu mówi się, że jestem
duszą towarzystwa. W ogrodzie chcę
po prostu odpocząć i pogrillowć
ze znajomymi, a nie pracować.
I pod tym kątem go urządziłem.

2999,wym.: 120 x 69 x 80 cm,
mat. wykonania: aluminium,
poduszki: poliester
kod: 82956004

1. Grill węglowy Angular 529,- wym.: 103 x 64,5 x 104 cm, wym. rusztu: 57,5 x 42 cm,

kompozyt drewna i PVC, kolory: redwood, brązowy, grafitowy, szary, teak
kod: 82143686, 82143685, 82143687, 82143688, 82143689

NOWOŚĆ

wym.: 26 x 26 x 50 cm,
mat. wykonania: gumy,
kolor: czarny, kod: 82129468

Sofa narożna Soho

Więcej inspiracji znajdziesz
na naszym profilu Instagram

mat. wykonania: stal, płynna regulacja wys. rusztu, kod: 45988110

Od pomysłu
do realizacji

Donica Sonata 99,-

wym.: 290 x 290 x 258 cm, kod: 82232835
wym.: 50 x 50 x 40 cm, mat. wykonania:
aluminium, szkło, kod: 82955989

5

5. Donica Beton 249,-

wym.: 40 x 40 x 55 cm,
mat. wykonania: polipropylen,
kolor: szary, kod: 83023609

Meble wypoczynkowe 43

Od pomysłu
do realizacji

Więcej
pomysłów
w sekcji Inspiracje na
www.leroymerlin.pl

Meble
inspirowane
naturą pomogą
odetchnąć
od miejskiego
zgiełku

NOWOŚĆ
Seria oświetlenia ogrodowego Ayos*
Kinkiet 99,- E27, kolor: biały, kod: 82658793
Lampa wisząca 99,- E27, kod: 82658794
Lampa stojąca 159,- E27, wys.: 1 m, kod: 82658730
stopień
szczelności: IP44

NOWOŚĆ
Grill elektryczny 179,-

moc: 1600 W,
wym.: 56,5 x 31,5 x 73 cm,
wym. rusztu: 44,5 x 22,5 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 45812466

Odrobina
lekkości

Leżak ogrodowy
Medena 2 1299,-

wym.: 200 x 69 x 94 cm,
mat. wykonania: aluminium,
polirattan, maks. obciążenie
siedziska: 160 kg
kod: 82510038

regulacja
oparcia

3999,-

4999,-

NOWOŚĆ

Zestaw mebli ogrodowych Odeon
w zest.: stół, 2 fotele, sofa, stół wym.: 100 x 57,5 x 42 cm,

fotel wym.: 82 x 80 x 69 cm, sofa wym.: 140 x 80 x 70 cm,
mat. wykonania: polirattan, poduszki: poliester
kod: 82510033

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

NOWOŚĆ

*Produkt nie zawiera źródła światła.

6

Zestaw mebli ogrodowych Medena 2

Dotyczy wszystkich
mebli na stronach 44-45

w zest.: stół, sofa narożna, 2 pufy, stół wym.: 150 x 90 x 70 cm,
sofa wym.: 207 x 79 x 79/ 189 x 79 x 79 cm,
pufa wym.: 50 X 50 x 35 cm, mat. wykonania: aluminium,
polirattan, blat stołu: szkło, kod: 82510027
Meble wypoczynkowe 45

Od pomysłu
do realizacji

Więcej
pomysłów
w sekcji Inspiracje na
www.leroymerlin.pl

Meble
inspirowane
naturą pomogą
odetchnąć
od miejskiego
zgiełku

NOWOŚĆ
Seria oświetlenia ogrodowego Ayos*
Kinkiet 99,- E27, kolor: biały, kod: 82658793
Lampa wisząca 99,- E27, kod: 82658794
Lampa stojąca 159,- E27, wys.: 1 m, kod: 82658730
stopień
szczelności: IP44

NOWOŚĆ
Grill elektryczny 179,-

moc: 1600 W,
wym.: 56,5 x 31,5 x 73 cm,
wym. rusztu: 44,5 x 22,5 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 45812466

Odrobina
lekkości

Leżak ogrodowy
Medena 2 1299,-

wym.: 200 x 69 x 94 cm,
mat. wykonania: aluminium,
polirattan, maks. obciążenie
siedziska: 160 kg
kod: 82510038

regulacja
oparcia

3999,-

4999,-

NOWOŚĆ

Zestaw mebli ogrodowych Odeon
w zest.: stół, 2 fotele, sofa, stół wym.: 100 x 57,5 x 42 cm,

fotel wym.: 82 x 80 x 69 cm, sofa wym.: 140 x 80 x 70 cm,
mat. wykonania: polirattan, poduszki: poliester
kod: 82510033

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

NOWOŚĆ

*Produkt nie zawiera źródła światła.

6

Zestaw mebli ogrodowych Medena 2

Dotyczy wszystkich
mebli na stronach 44-45

w zest.: stół, sofa narożna, 2 pufy, stół wym.: 150 x 90 x 70 cm,
sofa wym.: 207 x 79 x 79/ 189 x 79 x 79 cm,
pufa wym.: 50 X 50 x 35 cm, mat. wykonania: aluminium,
polirattan, blat stołu: szkło, kod: 82510027
Meble wypoczynkowe 45

Girlanda solarna
Polux 37,99

dł.: 2 m

10 przeźroczystych żarówek
kod: 45822896

Usługa
dla Ciebie
ZAKUPY
przez telefon

Parasol Polar 149,2

śr.: 260 cm, wys.: 231 cm
kod: 82232841

1

3

3

Schronienie
dla owadów

Dziki
ogród

4

3

5

2

5

pogrzebacz
w zestawie

1

6

1. Sofa ogrodowa Manchester 699,-

3. Fotel ogrodowy Manchester 449,-

5. Byliny kwitnące 15,99

2. Stolik ogrodowy Manchester 369,-

4. Ogrzewacz Mexico 239,-

6. Skrzynka technorattan 99,-

wym.: 135 x 69 x 95 cm, mat. wykonania: polirattan,
poduszka: poliester, kolor: naturalny, kod: 82905175
wym.: 86 x 51 x 46 cm, mat. wykonania: polirattan,
blat stołu: szkło, kolor: naturalny, kod: 82905176

wym.: 86 x 69 x 95 cm, mat. wykonania: polirattan,
poduszka: poliester, kolor: naturalny, kod: 82905174
wym.: 39 x 89 cm, mat. wykonania:
żeliwo, kod: 82462004

czne
Motywy florysty

449,Fotel ogrodowy
Manchester

wym.: 86 x 69 x 95 cm,
mat. wykonania: polirattan,
poduszka: poliester
kod: 82393229

różne gatunki i odmiany
kod: 45443671

wym.: 62 x 21 x 16 cm,
mat. wykonania: technorattan,
kolor: naturalny, kod: 82977210

Od pomysłu
do realizacji

Kasia, 35 lat

Stawiamy na naturę.
Jako miłośniczki przyrody
wybieramy inspirowane
nią meble i dodatki,
a także rośliny miododajne,
które zachwycają
intensywnością barw.

Zobacz
film

4

4

1. Stół ogrodowy Manchester 649,- śr.: 105 cm, wys.: 75 cm,

3. Winobluszcz trójklapowy 26,99 wys.: 90 cm

2. Parasol ogrodowy 299,- śr.: 300 cm, wys.: 250 cm, kod: 82394142

4. Deska tarasowa 7,99/szt. wym.: 9,6 x 240 x 1,9 cm,

mat. wykonania: polirattan, blat stołu: szkło hartowane, kolor: szary, kod: 82393233

dostępne inne kolory

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

kod: 82175756

mat. wykonania: sosna, kod: 43208620

Kosz Moroccan 24,90
śr.: 17,5 cm, wys.: 16 cm,
mat. wykonania: wiklina,
kolor: beżowo-czarny
kod: 82391236

Poduszka Vavega 32,90
wym.: 45 x 45 cm
kod: 82569883
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Girlanda solarna
Polux 37,99

dł.: 2 m

10 przeźroczystych żarówek
kod: 45822896

Usługa
dla Ciebie
ZAKUPY
przez telefon

Parasol Polar 149,2

śr.: 260 cm, wys.: 231 cm
kod: 82232841

1

3

3

Schronienie
dla owadów

Dziki
ogród

4

3

5

2

5

pogrzebacz
w zestawie

1

6

1. Sofa ogrodowa Manchester 699,-

3. Fotel ogrodowy Manchester 449,-

5. Byliny kwitnące 15,99

2. Stolik ogrodowy Manchester 369,-

4. Ogrzewacz Mexico 239,-

6. Skrzynka technorattan 99,-

wym.: 135 x 69 x 95 cm, mat. wykonania: polirattan,
poduszka: poliester, kolor: naturalny, kod: 82905175
wym.: 86 x 51 x 46 cm, mat. wykonania: polirattan,
blat stołu: szkło, kolor: naturalny, kod: 82905176

wym.: 86 x 69 x 95 cm, mat. wykonania: polirattan,
poduszka: poliester, kolor: naturalny, kod: 82905174
wym.: 39 x 89 cm, mat. wykonania:
żeliwo, kod: 82462004

czne
Motywy florysty

449,Fotel ogrodowy
Manchester

wym.: 86 x 69 x 95 cm,
mat. wykonania: polirattan,
poduszka: poliester
kod: 82393229

różne gatunki i odmiany
kod: 45443671

wym.: 62 x 21 x 16 cm,
mat. wykonania: technorattan,
kolor: naturalny, kod: 82977210

Od pomysłu
do realizacji

Kasia, 35 lat

Stawiamy na naturę.
Jako miłośniczki przyrody
wybieramy inspirowane
nią meble i dodatki,
a także rośliny miododajne,
które zachwycają
intensywnością barw.

Zobacz
film

4

4

1. Stół ogrodowy Manchester 649,- śr.: 105 cm, wys.: 75 cm,

3. Winobluszcz trójklapowy 26,99 wys.: 90 cm

2. Parasol ogrodowy 299,- śr.: 300 cm, wys.: 250 cm, kod: 82394142

4. Deska tarasowa 7,99/szt. wym.: 9,6 x 240 x 1,9 cm,

mat. wykonania: polirattan, blat stołu: szkło hartowane, kolor: szary, kod: 82393233

dostępne inne kolory

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

kod: 82175756

mat. wykonania: sosna, kod: 43208620

Kosz Moroccan 24,90
śr.: 17,5 cm, wys.: 16 cm,
mat. wykonania: wiklina,
kolor: beżowo-czarny
kod: 82391236

Poduszka Vavega 32,90
wym.: 45 x 45 cm
kod: 82569883
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Bratki mieszanka nasion 3,29

stopień
szczelności: IP44

Poduszka Lili 19,99

kod: 45410582

Lampa tarasowa Luno 49,-

wym.: 40 x 40 cm, kolor: zielony, kod: 82647010
dostępne również:
Laub, wym.: 45 x 45 cm, kod: 45787770 35,90
Tony, wym.: 50 x 30 cm, kod: 82124268 34,99

zasilanie poprzez USB,
wys.: 20 cm, kolor: khaki
barwa światła: neutralna, kod: 82656859

Skrzynka balkonowa rattanowa 84,99

6999,Zestaw mebli ogrodowych Como

Elegancko
i wygodnie

wym.: 21 x 62 x 24 cm,
kolor: szary, kod: 82429233
dostępny również kolor: naturalny

w zest.: stół, 4 sofy i poduszki,
stół wym.: 180 x 120 x 74 cm,
sofa wym.: 170 x 87 x 75 cm,
mat. wykonania: aluminium, polirattan,
blat stołu: szkło, poduszki: poliester
kod: 45951934

stopień
szczelności: IP44

2

stopień
szczelności: IP44

3

2499,-

8

Zestaw mebli ogrodowych Lukka

Naturalny
klimat

w zest.: stół, 2 fotele, sofa,
stół wym.: 91 x 35 x 51 cm,
fotel wym.: 81 x 70,5 x 66 cm,
sofa wym.: 137 x 70,5 x 66 cm,
mat. wykonania: stal, polirattan,
blat stołu: szkło, kod: 82394158

2

NOWOŚĆ
Więcej
produktów

1

1. Lampa stojąca Diff* 59,- E27, maks.: 60 W, wys.: 35 cm

kod: 44411752, dostępna również lampa: wys.: 1 m, kod: 44411766
kinkiet, kod: 44411724 46,90

2. Żywotnik zachodni odm. Salland 18,99
wys.: 60-80 cm, kod: 45174773

Pled Frio 99,90
wym.: 150 x 200 cm
kod: 45929772

85,-

Różanecznik
mix 5 pąków
37,99
wys.: 25-30 cm
kod: 42840665

Od pomysłu
do realizacji

Małgosia, 35 lat

Mój ogród jest zawsze
otwarty dla gości.
Eleganckie, komfortowe
meble, estetyczne dodatki
- aż się prosi o przyjęcie
pod chmurką.

1

Donica
Jungle 109,1. Deska kompozytowa na stelażu 41,47/szt.

wym.: 112 x 14,5 x 2,4 cm,
mat. wykonania: kompozyt drewna i HDPE,
kolory: szary, brązowy, kod: 45888094, 45888066

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

2. Kinkiet Rust Marina* 123,E27, IP44, wykończenie: patyna
kod: 81972693

3. Eszynantus 54,99
wys.: 25 cm, poj.: 15 cm
kod: 82574171

*Produkt nie zawiera źródła światła.

Latarenka
drewniana 59,98
wym.: 23 x 12 x 12 cm
kod: 82647176

śr.: 25 cm, wys.: 21 cm,
mat. wykonania:
ceramika, kolor:
biało-beżowy
kod: 83406711
Meble wypoczynkowe 49

Bratki mieszanka nasion 3,29

stopień
szczelności: IP44

Poduszka Lili 19,99

kod: 45410582

Lampa tarasowa Luno 49,-

wym.: 40 x 40 cm, kolor: zielony, kod: 82647010
dostępne również:
Laub, wym.: 45 x 45 cm, kod: 45787770 35,90
Tony, wym.: 50 x 30 cm, kod: 82124268 34,99

zasilanie poprzez USB,
wys.: 20 cm, kolor: khaki
barwa światła: neutralna, kod: 82656859

Skrzynka balkonowa rattanowa 84,99

6999,Zestaw mebli ogrodowych Como

Elegancko
i wygodnie

wym.: 21 x 62 x 24 cm,
kolor: szary, kod: 82429233
dostępny również kolor: naturalny

w zest.: stół, 4 sofy i poduszki,
stół wym.: 180 x 120 x 74 cm,
sofa wym.: 170 x 87 x 75 cm,
mat. wykonania: aluminium, polirattan,
blat stołu: szkło, poduszki: poliester
kod: 45951934

stopień
szczelności: IP44

2

stopień
szczelności: IP44

3

2499,-

8

Zestaw mebli ogrodowych Lukka

Naturalny
klimat

w zest.: stół, 2 fotele, sofa,
stół wym.: 91 x 35 x 51 cm,
fotel wym.: 81 x 70,5 x 66 cm,
sofa wym.: 137 x 70,5 x 66 cm,
mat. wykonania: stal, polirattan,
blat stołu: szkło, kod: 82394158

2

NOWOŚĆ
Więcej
produktów

1

1. Lampa stojąca Diff* 59,- E27, maks.: 60 W, wys.: 35 cm

kod: 44411752, dostępna również lampa: wys.: 1 m, kod: 44411766
kinkiet, kod: 44411724 46,90

2. Żywotnik zachodni odm. Salland 18,99
wys.: 60-80 cm, kod: 45174773

Pled Frio 99,90
wym.: 150 x 200 cm
kod: 45929772

85,-

Różanecznik
mix 5 pąków
37,99
wys.: 25-30 cm
kod: 42840665

Od pomysłu
do realizacji

Małgosia, 35 lat

Mój ogród jest zawsze
otwarty dla gości.
Eleganckie, komfortowe
meble, estetyczne dodatki
- aż się prosi o przyjęcie
pod chmurką.

1

Donica
Jungle 109,1. Deska kompozytowa na stelażu 41,47/szt.

wym.: 112 x 14,5 x 2,4 cm,
mat. wykonania: kompozyt drewna i HDPE,
kolory: szary, brązowy, kod: 45888094, 45888066

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

2. Kinkiet Rust Marina* 123,E27, IP44, wykończenie: patyna
kod: 81972693

3. Eszynantus 54,99
wys.: 25 cm, poj.: 15 cm
kod: 82574171

*Produkt nie zawiera źródła światła.

Latarenka
drewniana 59,98
wym.: 23 x 12 x 12 cm
kod: 82647176

śr.: 25 cm, wys.: 21 cm,
mat. wykonania:
ceramika, kolor:
biało-beżowy
kod: 83406711
Meble wypoczynkowe 49

Podkreślenie
elementów
elewacji

Więcej
produktów

Seria oświetlenia
zewnętrznego Sima*

E27, kolor: czarny
1. Kinkiet góra/dół, kod: 82658801 39,2. Słupek, wys.: 1 m. kod: 82658735 59,3. Latarnia, 3xE27, wys.: 2 m, kod: 82658736

1

stopień
szczelności: IP54

259,-

Urok
po zmroku

4. Stół ogrodowy Davos 749,- wym.: 180 x 90 x 75 cm,

mat. wykonania: aluminium, blat stołu: szkło, kod: 82509550

NOWOŚĆ

1

6
4

3

NOWOŚĆ
wys.: 2 m

5

Wysokie
poduszki

stopień
szczelności: IP44

2

wys.: 1 m
3

6
na kółkach

podnoszony

5. Fotel ogrodowy Davos 299,- wym.: 57 x 60 x 88 cm,
mat. wykonania: aluminium, polirattan, poduszka: poliester,
maks. obciążenie siedziska: 160 kg, kod: 82509566

2999,4

Żywotnik zachodni
Danica 17,99
wys.: 20-25 cm
kod: 42939323

NOWOŚĆ

6. Skrzynia Davos 599,- wym.: 120 x 60 x 68 cm, poj.: 323 l,
mat. wykonania: aluminium, polirattan, kod: 82509498

Miłorząb
dwuklapowy 89,99
wys.: 80-85 cm
kod: 45284106

Zestaw mebli ogrodowych Davos

w zest.: stół, sofa narożna, pufa,
stół wym.: 90 x 90 x 69/46 cm,
sofa narożna wym.: 118 x 76 x 84/ 187 x 76 x 84 cm,
pufa wym.: 42 x 42 x 35 cm, mat. wykonania: aluminium,
polirattan, blat stołu: szkło, kod: 82510030

Donica
Technorattan 79,-

wym.: 50 x 28 x 59 cm,
mat. wykonania: technorattan,
kolor: szary, kod: 82429243

7

2

Dotyczy wszystkich
mebli na stronach 50-51
1. Kinkiet Reka LED 138,moc: 7 W, strumień
światła: 380 lm, kl.: A++
kod: 82372697

2. Deska tarasowa lita 69,48/szt.
wym.: 14 x 240 x 2 cm, mat. wykonania:
kompozyt drewna i PVC, kolory: grafitowy,
kod: 82143690, brązowy, kod: 82143691

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

3. Poduszka
Harma 32,90
wym.: 45 x 45 cm
kod: 45897495

*Produkt nie zawiera źródła światła.

4

regulacja
oparcia

7. Leżak ogrodowy Davos 899,-

Od pomysłu
do realizacji

Justyna, 50 lat

Na taras wychodzę, żeby się
zrelaksować, ale poza wygodą,
liczy się też estetyka.
Preferuję klasyczne i eleganckie
formy - w takim otoczeniu
naprawdę odpoczywam, zarówno
sama, jak i w towarzystwie.

wym.: 196 x 65 x 92 cm,
mat. wykonania: aluminium, polirattan,
poduszki: poliester,
maks. obciążenie siedziska: 160 kg
kod: 82510037

4. Poduszka
Amado 31,90
wym.: 40 x 40 cm
kod: 45697722
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Podkreślenie
elementów
elewacji

Więcej
produktów
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NOWOŚĆ
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6
4

3
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wys.: 1 m
3

6
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7
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kod: 45897495
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4

regulacja
oparcia

7. Leżak ogrodowy Davos 899,-

Od pomysłu
do realizacji

Justyna, 50 lat

Na taras wychodzę, żeby się
zrelaksować, ale poza wygodą,
liczy się też estetyka.
Preferuję klasyczne i eleganckie
formy - w takim otoczeniu
naprawdę odpoczywam, zarówno
sama, jak i w towarzystwie.
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wym.: 40 x 40 cm
kod: 45697722
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Żywotnik zachodni
Smaragd 6,99

Usługa
dla Ciebie

wys.: 50-60 cm
kod: 45150833

Płot Goteborg 285,-

wym.: 180 x 180 cm,
mat. wykonania: sosna, kod: 82512650
dostępne inne wym.

1

TRANSPORT

3

zintegrowany
LED
stopień
szczelności: IP44

Praktyczny
komplet
na taras
2

4

stół jest skrzynią
na poduszki

849,-

4,4

Zestaw mebli ogrodowych Novara

4,5

w zest.: stolik, sofa, 2 fotele,
stolik wym.: 57 x 57 x 43 cm, fotel wym.: 65 x 67 x 77 cm,
sofa wym.: 129 x 67 x 77 cm, kolor: antracytowy, kod: 82304784

849,-

Od pomysłu
do realizacji

Zestaw mebli ogrodowych Orlando

w zest.: stół, sofa, 2 fotele, stół wym.: 59 x 59 x 43 cm,
fotel wym.: 65 x 65 x 75 cm, sofa wym.: 126 x 65 x 75 cm,
mat. wykonania: plastik, kolor: antracytowy
kod: 45622444
5

1. Donica wisząca Goteborg 56,-

wym.: 20 x 42 x 14 cm, mat. wykonania: sosna, kod: 82512629

Seria oświetlenia ogrodowego Lakko

2. Słupek, wys.: 56 cm, kl.: E, kod: 82658764 159,3. Słupek, wys.: 96 cm, kod: 82658765 219,- dostępne inne elementy serii Lakko:
Kinkiet, moc: 12 W, strumień świetlny: 1000 lm, kl.: E, kod: 82658778 99,- Kinkiet z czujnikiem ruchu,
kl.: E, kod: 82658779 139,- Słupek, wys.: 56 cm z czujnikiem ruchu, kod: 82658763 209,Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Sprytne
przechowywanie

Beata, 36 lat, z rodziną

Drewniany podest, starannie
dobrana roślinność, zestaw
komfortowych mebli i już
możemy całą rodziną cieszyć się
wypoczynkiem w ogrodzie.
Ot, choćby usiąść i pograć
w ulubioną planszówkę.

4. Donica Sahara 55,99

śr.: 30 cm, wys.: 56 cm, mat. wykonania:
plastik, kolor: biały, kod: 45610684

5. Podest Nive 12,30

wym.: 50 x 50 cm, mat. wykonania:
sosna, kod: 44880941

Skrzynia ogrodowa
Marvel Plus 139,-

wym.: 117 x 45 x 57 cm, poj.: 270 l
kod: 82216837

4,5
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Od pomysłu
do realizacji

Więcej
pomysłów
w sekcji Inspiracje na
www.leroymerlin.pl

Latem
przenieś
swój salon
na zewnątrz

Kordylina
Red Star 39,99
wys.: 60-70 cm
kod: 45507511

Salonowa
wygoda

Skrzynia ogrodowa
Glenwood 399,-

NOWOŚĆ

wym.: 128 x 65 x 61 cm,
poj.: 390 l
kod: 45379600

Poduszka
Panama 59,99

wym.: 40 x 40 x 10 cm
kod: 82957110

6

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Sofa narożna
Panama 4299,-

wym.: 188 x 84 x 89 cm,
207 x 84 x 89 cm,
mat. wykonania:
aluminium, polirattan,
poduszki: poliester
kod: 82955994

Stół Panama 649,-

NOWOŚĆ

wym.: 140 x 80 x 68 cm,
mat. wykonania: aluminium,
polirattan, blat stołu: szkło
kod: 82955988

249,Pufa Panama

wym.: 40 x 40 x 42 cm,
mat. wykonania: aluminium,
polirattan, poduszka: poliester
kod: 82955996
Sprawdź dostępność
dostępność roślin
roślinna
nawww.leroymerlin.pl
www.leroymerlin.pl

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Sofa 3-osobowa
Panama 1999,-

wym.: 198 x 84 x 89 cm,
mat. wykonania: aluminium,
polirattan, poduszki: poliester
kod: 82955997

4

899,Fotel ogrodowy Panama

wym.: 80 x 79 x 80 cm,
mat. wykonania: aluminium,
polirattan, poduszki: poliester
kod: 82955998
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Od pomysłu
do realizacji
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www.leroymerlin.pl
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Egzotyczne inspiracje

Stylowe
zestawienia

Klasa w prostej formie

Więcej
pomysłów
w sekcji Inspiracje na
www.leroymerlin.pl

1

2
1

2

3

3

4

7
4

5

6

8
7
5

6

8

13

11

11
10
9

9

12
10

1. Gres szkliwiony Madeira 54,99/m2 kod: 45902661 2. Przęsło Bursztyn 799,- kod: 45966634 3. Parasol ogrodowy Polar
kod: 82232842 4. Sztuczna Monstera 279,- kod: 82584222 5. Gres szkliwiony Twill 37,99/m2 kod: 82140003
6. Dywan zewnętrzny Patio 85,- kod: 82212910 7. Słupek zewnętrzny Min 298,- kod: 82397159
8. Sztuczna palma w doniczce Areca 199,- kod: 82279324 9. Zestaw mebli ogrodowych Macao 2999,- kod: 82558756
10. Donica Volcano 109,- kod: 83406708, dostępne różne wym. 11. Poduszka Fuafuaga 32,90 kod: 82569889
Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

149,-

1. Parasol Sonora 699,- kod: 82232877 2. Przęsło Boston 469,- kod: 45969091 3. Kinkiet zewnętrzny Lakko 99,- kod: 45767015
4. Sztuczna dracena w doniczce 159,- kod: 82560577 5. Zestaw mebli ogrodowych Trino 1299,- kod: 82232577 6. Świeca bezzapachowa
Rustic kod: 82369683 19,99, 82369682 15,99 7. Pled Fruits Green 59,90 kod: 82385220 8. Słupek zewnętrzny Lakko 219,- kod: 45767064
9. Donica Millenium 299,- kod: 80128481 10. Latarenka solarna 59,- kod: 82393841 11. Poduszka Lau 32,90 kod: 82569892
12. Poduszka Dubbo 24,90 kod: 82497473 13. Deska kompozytowa 38,96/szt. kod: 82608002
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149,-

1. Parasol Sonora 699,- kod: 82232877 2. Przęsło Boston 469,- kod: 45969091 3. Kinkiet zewnętrzny Lakko 99,- kod: 45767015
4. Sztuczna dracena w doniczce 159,- kod: 82560577 5. Zestaw mebli ogrodowych Trino 1299,- kod: 82232577 6. Świeca bezzapachowa
Rustic kod: 82369683 19,99, 82369682 15,99 7. Pled Fruits Green 59,90 kod: 82385220 8. Słupek zewnętrzny Lakko 219,- kod: 45767064
9. Donica Millenium 299,- kod: 80128481 10. Latarenka solarna 59,- kod: 82393841 11. Poduszka Lau 32,90 kod: 82569892
12. Poduszka Dubbo 24,90 kod: 82497473 13. Deska kompozytowa 38,96/szt. kod: 82608002

Fotele, huśtawki, hamaki

Produkt
WOW

usiądź wygodnie

Oryginalny
design

Poduszka na fotel
Santa Cruz 149,-

wym.: 95 x 90 x 15 cm,
mat. wykonania: poliester,
kolor: szary, kod: 82502551

NOWOŚĆ
Fotel wiszący bez stelaża Boho 799,-

NOWOŚĆ

wym.: 113 x 90 x 133 cm, mat. wykonania: polirattan,
poduszka: poliester, maks. obciążenie: 150 kg
kod: 82958378

Fotel ogrodowy
Santa Cruz 1199,-

wym.: 110 x 115 x 200 cm,
mat. wykonania: stal, poduszka:
poliester, maks. obciążenie: 150 kg,
kolor: naturalny, kod: 82956083
dostępny również kolor:
antracytowy, kod: 82956082

NOWOŚĆ
Fotel ogrodowy
Indiana 899,-

999,-

4,2

wym.: 95 x 115 x 200 cm,
mat. wykonania: stal,
poduszki: poliester,
maks. obciążenie: 150 kg
kod: 82956081

NOWOŚĆ

1899,Fotel ogrodowy Luna

Fotel ogrodowy Aruba

siedzisko, wym.: 124 x 120 x 75 cm,
podstawa, wym.: 118 x 121 x 195 cm,
mat. wykonania: stal, poduszki: poliester,
maks. obciążenie: 200 kg, kod: 82995219,
dostępny również kolor: antracytowy
kod: 82995220

wym.: 103 x 71 x 195 cm, mat. wykonania: stal,
poliester, maks. obciążenie: 110 kg
kod: 82395592

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Fotel ogrodowy
Origami 899,-

Fotel
ogrodowy Mykonos
z poduszką 649,wym.: 74 x 67 x 79 cm,
mat. wykonania:
stal, poliester,
maks. obciążenie
siedziska: 150 kg,
kolor: antracytowy
kod: 82955999

1

Poduszka na fotel
wiszący 99,99

wym.: 100 x 100 x 12 cm,
mat. wykonania: poliester,
kolor: antracytowy
kod: 83712643
dostępne różne
kolory i wym.

wym. siedziska:
67 x 50 x 108 cm,
wym. całkowite:
95 x 95 x 196 cm,
mat. wykonania: stal,
poduszka: poliester,
maks. obciążenie: 130 kg
kod: 82558768

Poduszka na fotel
2-os. 169,-

wym.: 90 x 115 x 15 cm,
mat. wykonania:
poliester,
kolor: antracytowy
kod: 82502552

2

NOWOŚĆ

1. Fotel wiszący bez stelaża Coco 949,Fotel wiszący bez stelaża Alabama 799,wym.: 93 x 70 x 165 cm, mat. wykonania: stal,
poduszka: poliester, maks. obciążenie
siedziska: 150 kg, kod: 82958379

wym.: 80 x 78 x 140 cm, mat. wykonania: polirattan,
poduszka: poliester, maks. obciążenie: 150 kg
kod: 82958380

2. Stojak na fotel wiszący 299,-

wym.: 90 x 95 x 195 cm, mat. wykonania: stal
kod: 82962919
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1899,Fotel ogrodowy Luna

Fotel ogrodowy Aruba

siedzisko, wym.: 124 x 120 x 75 cm,
podstawa, wym.: 118 x 121 x 195 cm,
mat. wykonania: stal, poduszki: poliester,
maks. obciążenie: 200 kg, kod: 82995219,
dostępny również kolor: antracytowy
kod: 82995220

wym.: 103 x 71 x 195 cm, mat. wykonania: stal,
poliester, maks. obciążenie: 110 kg
kod: 82395592

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Fotel ogrodowy
Origami 899,-

Fotel
ogrodowy Mykonos
z poduszką 649,wym.: 74 x 67 x 79 cm,
mat. wykonania:
stal, poliester,
maks. obciążenie
siedziska: 150 kg,
kolor: antracytowy
kod: 82955999

1

Poduszka na fotel
wiszący 99,99

wym.: 100 x 100 x 12 cm,
mat. wykonania: poliester,
kolor: antracytowy
kod: 83712643
dostępne różne
kolory i wym.

wym. siedziska:
67 x 50 x 108 cm,
wym. całkowite:
95 x 95 x 196 cm,
mat. wykonania: stal,
poduszka: poliester,
maks. obciążenie: 130 kg
kod: 82558768

Poduszka na fotel
2-os. 169,-

wym.: 90 x 115 x 15 cm,
mat. wykonania:
poliester,
kolor: antracytowy
kod: 82502552

2

NOWOŚĆ

1. Fotel wiszący bez stelaża Coco 949,Fotel wiszący bez stelaża Alabama 799,wym.: 93 x 70 x 165 cm, mat. wykonania: stal,
poduszka: poliester, maks. obciążenie
siedziska: 150 kg, kod: 82958379

wym.: 80 x 78 x 140 cm, mat. wykonania: polirattan,
poduszka: poliester, maks. obciążenie: 150 kg
kod: 82958380

2. Stojak na fotel wiszący 299,-

wym.: 90 x 95 x 195 cm, mat. wykonania: stal
kod: 82962919
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Modny
kolor

NOWOŚĆ
Fotel wiszący
Idaho 169,-

wym.: 70 x 70 x 100 cm,
maks. obciążenie: 100 kg,
mat. wykonania:
stal, poliester
kod: 82956023
funkcja spania

poduszka
w zestawie
tkanina odporna na plamy
oraz warunki atmosferyczne

ekologiczna
bawełna

moskitiera
stolik na napoje

2499,NOWOŚĆ

zasłony
zacieniające

Huśtawka ogrodowa Bombaj

NOWOŚĆ

149,-

Bocianie gniazdo 149,-

śr.: 90 cm, wys.: 180 cm,
mat. wykonania: tekstylina,
maks. obciążenie siedziska: 150 kg,
kolor: pomarańczowy
kod: 82956071
dostępne również kolory:
zielony, kod: 82956072
oraz antracytowy, kod: 82956073

Fotel wiszący Idaho

wym.: 70 x 70 x 100 cm,
maks. obciążenie: 100 kg,
mat. wykonania: stal, poliester
kod: 82395589

wym.: 222 x 55 x 173 cm,
mat. wykonania: stal,
poduszki: bawełna,
maks. obciążenie: 400 kg
kod: 83709482

Frajda
w ogrodzie
tkanina odporna na plamy
oraz warunki atmosferyczne

Jak
wybrać?

półka
boczna

NOWOŚĆ
Huśtawka ogrodowa Patio Lux 1699,-

wym.: 240 x 117 x 176 cm, maks. obciążenie: 300 kg,
mat. wykonania: stal, poduszki: bawełna, kolor: szary, kod: 45978205
dostępny również kolor: beżowy, kod: 83709469

1
naturalna
bawełna

Hamak wiszący 79,99

wym.: 100 x 100 x 90 cm,
mat. wykonania siedziska: poliester,
mat. wykonania konstrukcji: drewno,
maks. obciążenie siedziska: 150 kg,
kolor: biało-czarny, kod: 82394167
dostępne również kolory:
biało-niebieski, kod: 82394165
oraz antracytowy, kod: 82394160

NOWOŚĆ
Hamak wiszący Boho 149,-

wym.: 90 x 165 x 120 cm,
mat. wykonania siedziska: poliester,
mat. wykonania konstrukcji: drewno,
maks. obciążenie siedziska: 150 kg,
kolor: naturalny, kod: 82956076

NOWOŚĆ
1. Hamak Boho
bez stelaża 149,-

wym.: 200 x 100 cm,
mat. wykonania: bawełna,
maks. obciążenie siedziska: 150 kg
kod: 82956074

4,5

Huśtawka ogrodowa Rumba 2 299,-

wym.: 170 x 130 x 153 cm, maks. obciążenie: 200 kg,
mat. wykonania: stal, poliester, kolor: antracytowy
kod: 83227360

Przydatne akcesoria

2

2. Stelaż
do hamaka 299,-

wym.: 295 x 90 x 108 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 82956077

Dach do huśtawki
Rimini/Venezia 99,kod: 82280064

Dach z moskitierą
do huśtawki Venezia 499,kod: 82280063

Dach do huśtawki
Patio 129,-

kod: 82630470, 82630471
dostępny również:
Patio II 149,- kod: 83708383

Komplet poduszek
do huśtawki
Patio 329,kod: 83712576

Komplet poduszek
do huśtawki
Casablanca 219,kod: 83712588
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Modny
kolor

NOWOŚĆ
Fotel wiszący
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wym.: 70 x 70 x 100 cm,
maks. obciążenie: 100 kg,
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tkanina odporna na plamy
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bawełna
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149,-
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kod: 82395589

wym.: 222 x 55 x 173 cm,
mat. wykonania: stal,
poduszki: bawełna,
maks. obciążenie: 400 kg
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w ogrodzie
tkanina odporna na plamy
oraz warunki atmosferyczne

Jak
wybrać?

półka
boczna

NOWOŚĆ
Huśtawka ogrodowa Patio Lux 1699,-
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mat. wykonania: stal, poduszki: bawełna, kolor: szary, kod: 45978205
dostępny również kolor: beżowy, kod: 83709469

1
naturalna
bawełna

Hamak wiszący 79,99
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mat. wykonania konstrukcji: drewno,
maks. obciążenie siedziska: 150 kg,
kolor: biało-czarny, kod: 82394167
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biało-niebieski, kod: 82394165
oraz antracytowy, kod: 82394160

NOWOŚĆ
Hamak wiszący Boho 149,-

wym.: 90 x 165 x 120 cm,
mat. wykonania siedziska: poliester,
mat. wykonania konstrukcji: drewno,
maks. obciążenie siedziska: 150 kg,
kolor: naturalny, kod: 82956076

NOWOŚĆ
1. Hamak Boho
bez stelaża 149,-
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mat. wykonania: bawełna,
maks. obciążenie siedziska: 150 kg
kod: 82956074

4,5

Huśtawka ogrodowa Rumba 2 299,-

wym.: 170 x 130 x 153 cm, maks. obciążenie: 200 kg,
mat. wykonania: stal, poliester, kolor: antracytowy
kod: 83227360

Przydatne akcesoria

2

2. Stelaż
do hamaka 299,-

wym.: 295 x 90 x 108 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 82956077

Dach do huśtawki
Rimini/Venezia 99,kod: 82280064

Dach z moskitierą
do huśtawki Venezia 499,kod: 82280063

Dach do huśtawki
Patio 129,-

kod: 82630470, 82630471
dostępny również:
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Komplet poduszek
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Casablanca 219,kod: 83712588
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Kolorowe
wakacje

Więcej
pomysłów

Perfekcyjna
ochrona
przed słońcem

w sekcji Inspiracje na
www.leroymerlin.pl

Parasol
Tygrys Jumi 99,99

śr.: 200 cm, wys.: 200 cm
kod: 82394120

Parawan plażowy 49,99

wym.: 600 x 105 cm,
mat. wykonania: poliester,
kolory: biało-niebieski, antracytowy
kod: 83150615, 83150614

Młotek gumowy
Dexter 15,99

600 g, kod: 45597741

Parasol Papuga
Jumi 99,99
śr.: 200 cm,
wys.: 200 cm
kod: 82394129

Parasol
Zebra Jumi 99,99

śr.: 200 cm, wys.: 200 cm
kod: 82394124

Leżak bujany Riposo 139,wym.: 75 x 64 x 104 cm, mat.
wykonania: stal, poliester, maks.
obciążenie siedziska: 100 kg
kod: 82480026, dostępny
również kolor: niebieski
kod: 45978275

Leżak bujany Sole 79,99

wym.: 86 x 48 x 72 cm, mat. wykonania: stal,
poliester, maks. obciążenie siedziska: 100 kg
kod: 82480025, dostępny również
kolor: niebieski, kod: 45978226

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Zawsze idealnie
schłodzone
NOWOŚĆ
Lodówka turystyczna
Cooler 399,-

wym.: 84 x 35 x 74 cm,
mat. wykonania: plastik,
kolor: antracytowy, kod: 83200025

Leżak drewniany 99,99

wym.: 56 x 93 x 71 cm,
mat. wykonania: drewno,
poliester, dostępne kolory:
antracytowy, kod: 45986185
biało-niebieski, kod: 45986290
biało-żółty, kod: 82422135

4,8
Plaża 63

Kolorowe
wakacje

Więcej
pomysłów

Perfekcyjna
ochrona
przed słońcem

w sekcji Inspiracje na
www.leroymerlin.pl
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wym.: 600 x 105 cm,
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Młotek gumowy
Dexter 15,99

600 g, kod: 45597741

Parasol Papuga
Jumi 99,99
śr.: 200 cm,
wys.: 200 cm
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Parasol
Zebra Jumi 99,99

śr.: 200 cm, wys.: 200 cm
kod: 82394124

Leżak bujany Riposo 139,wym.: 75 x 64 x 104 cm, mat.
wykonania: stal, poliester, maks.
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kod: 82480025, dostępny również
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Zawsze idealnie
schłodzone
NOWOŚĆ
Lodówka turystyczna
Cooler 399,-

wym.: 84 x 35 x 74 cm,
mat. wykonania: plastik,
kolor: antracytowy, kod: 83200025
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biało-niebieski, kod: 45986290
biało-żółty, kod: 82422135

4,8
Plaża 63

Jak
wybrać?

Grille

1

węglowe

a
Rozpalanie grill
przy pomocy
podpałki

2

termometr

a
Rozpalanie grill
przy pomocy
kominka

ruszt
żeliwny

Grill węglowy 79,99

wym.: 52,5 x 73 cm, śr. rusztu: 40 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 45981292

A U
 łóż węgiel lub brykiet

A Wypełnij komin brykietem
lub węglem drzewnym.

B Podlej stos podpałką płynną.

B Umieść na dnie grilla 2-3

w stos na dnie grilla.

NOWOŚĆ

169,-

ochrona
przed
oparzeniami

NOWOŚĆ

Grill kulisty wózek

śr.: 46 cm, śr. rusztu: 41 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 84311485

Grill kulisty wózek 99,99
śr.: 46 cm, śr. rusztu: 43 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 84431467

stabilna
konstrukcja

Grill węglowy
Phoenix 109,-

wym.: 37 x 43 cm,
śr. rusztów: 37 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 45934245

C Po około 20-30 minutach

Przydatne akcesoria

Stojak
do podudzi 49,99

wym.: 38 x 18 x 15,8 cm
kod: 44636536

NOWOŚĆ
wym.: 36 x 27 x 29 cm,
wym. rusztu: 24 x 23 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 45934210

C Podpal podpałkę za pomocą długiej
zapałki lub specjalnej zapalarki.

529,-

Grill węglowy Angular XL

brykiet lub węgiel pokryje
się warstwą popiołu,
rozsyp go równomiernie
na dnie grilla.

wym.: 103 x 64,5 x 104 cm, wym. rusztu: 57,5 x 42 cm,
mat. wykonania: stal, płynna regulacja wys. rusztu
kod: 45988110, dostępne również:
Grill węglowy Angular L, kod: 84311442
Grill węglowy Angular XXL, kod: 45988075

składane
nóżki

ik
Idealny na pikn
Grill
walizka 49,99

kostki podpałki, następnie
postaw komin
na podpałkę.

Grill węglowy
z boczną półką 159,wym.: 38 x 82 x 88 cm,
wym. rusztu: 54 x 34 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 84431473

Rękawica
do grillowania
Naterial 35,99

Miech
do rozpalania
grilla 49,99

Kominek do
rozpalania
37,99

Dmuchawa
ręczna do grilla 14,99

wym.: 38 x 9 cm
kod: 82741497

wym.: 42 x 16 cm
kod: 45347946

NOWOŚĆ
Grill prostokątny
z dwoma rusztami
259,-

wym.: 45 x 80 x 89 cm,
wym. rusztu: 58 x 20 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 84431481

Grill węglowy
Icarus 349,-

wym.: 113,5 x 61,5 x 92 cm, 2 ruszty,
wym. jednego rusztu: 32,2 x 40 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 45934252

Kamień solny
do pieczenia
na grillu 49,99
wym.: 20 x 10 cm
kod: 45347876

śr.: 17 cm, kod: 45933720

wym.: 24 x 8 cm
kod: 45933426

Dmuchawa
do grilla 6,99

wym.: 32,2 x 21,7 cm,
mat. wykonania: plastik
kod: 45933503
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Jak
wybrać?

Grille

1

węglowe

a
Rozpalanie grill
przy pomocy
podpałki

2

termometr

a
Rozpalanie grill
przy pomocy
kominka

ruszt
żeliwny
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NOWOŚĆ

169,-

ochrona
przed
oparzeniami

NOWOŚĆ
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Grill kulisty wózek 99,99
śr.: 46 cm, śr. rusztu: 43 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 84431467

stabilna
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Phoenix 109,-
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mat. wykonania: stal
kod: 45934245

C Po około 20-30 minutach

Przydatne akcesoria
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kod: 44636536

NOWOŚĆ
wym.: 36 x 27 x 29 cm,
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C Podpal podpałkę za pomocą długiej
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529,-

Grill węglowy Angular XL
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rozsyp go równomiernie
na dnie grilla.
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nóżki

ik
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walizka 49,99

kostki podpałki, następnie
postaw komin
na podpałkę.
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z boczną półką 159,wym.: 38 x 82 x 88 cm,
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mat. wykonania: stal
kod: 84431473
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do grillowania
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Miech
do rozpalania
grilla 49,99

Kominek do
rozpalania
37,99

Dmuchawa
ręczna do grilla 14,99

wym.: 38 x 9 cm
kod: 82741497

wym.: 42 x 16 cm
kod: 45347946

NOWOŚĆ
Grill prostokątny
z dwoma rusztami
259,-
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kod: 84431481

Grill węglowy
Icarus 349,-

wym.: 113,5 x 61,5 x 92 cm, 2 ruszty,
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Kamień solny
do pieczenia
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wym.: 20 x 10 cm
kod: 45347876

śr.: 17 cm, kod: 45933720

wym.: 24 x 8 cm
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mat. wykonania: plastik
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Grille

Mnóstwo
przydatnych
funkcji

1899,-

świetne rozwiązanie
na niewielki taras

gazowe

Więcej
produktów
4

Grill gazowy Hudson

palniki 3 + 1, moc: 13,5 kW,
6/10
wym.: 142,5 x 55 x 118 cm,
wym. rusztu: 60 x 41 cm,
w zest.: żeliwny emaliowany ruszt,
obudowa ze stali nierdzewnej,
pokrowiec, dodatkowy ruszt
kod: 45749606

termometr

termometr

Dotyczy
wszystkich
produktów
na stronie

ruszt
żeliwny
palnik
boczny

5

Grill gazowy Tom 399,-

żeliwny
ruszt

2 palniki, moc: 7,6 kW,
wym.: 110 x 48 x 110 cm,
wym. rusztów: 50 x 35 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 45748913

palnik
boczny

ruszt
żeliwny
palnik
boczny

Półka z deską
do krojenia to dodatkowa
powierzchnia
do przyrządzania potraw!

Palnik boczny
umożliwia poszerzenie
naszego grillowego
menu o dodatkowe,
gotowane potrawy!

mieści
butlę
oświetlenie
LED
mieści
butlę 11 kg

2499,-

6/10

Grill gazowy Triton

palniki 4+1, moc: 15 kW,
wym.: 142 x 56,5 x 120 cm,
wym. rusztu: 65 x 44 cm
kod: 82457421

Grill gazowy Nebraska 849,-

palniki 3 + 1, moc: 11 kW,
wym.: 113 x 50 x 106 cm,
wym. rusztów: 52 x 38 cm,
mat. wykonania: stal, kod: 45812004

6/10

termometr

palnik
boczny

ruszt
żeliwny

termometr

palnik
boczny

składane
półki boczne

8/12

Grill gazowy Nevada 979,-

palniki 4 + 1, moc: 14 kW,
wym.: 123 x 50,5 x 106 cm,
wym. rusztów: 63 x 38 cm,
mat. wykonania: stal, kod: 45812025

Porada
dla Ciebie

wym.: 20,2 x 6,4 cm
kod: 45934161

mieści
butlę 11 kg

6/10

Grill gazowy Triton 2499,palniki 3 + 1, moc: 13 kW,
wym.: 140 x 57 x 121 cm,
wym. rusztu: 65 x 44 cm
kod: 45348002

Szczypce
do grillowania
24,99

Szpikulce
do szaszłyków
12,99

Pokrowiec
na grilla 99,-

Kamień
do pizzy 69,99

Tacki do owoców
morza 37,99

Szczotka
do czyszczenia
grilla 19,99

kod: 45933713

kod: 45933643

wym.: 133 x 68 x 88 cm
kod: 44828434

wygodne
podnoszenie

6/10

Grill gazowy Royal 320 2699,3 palniki, moc: 8,8 kW,
wym.: 61 x 122 x 132 cm,
wym. rusztów: 38 x 55 cm,
mat. wykonania: stal, kod: 44644166

Pojemniki gastronomiczne
do żywności to rozwiązanie
zapewniające ochronę
żywności przed słońcem
i owadami.

Przydatne akcesoria

Termometr
na baterie 45,99

5-palnikowy
grill
mieści
butlę 11 kg

Bogate wyposażenie grilla, takie jak haki
na akcesoria, uchwyt na ręcznik papierowy,
deska bambusowa, zapewnia komfort grillowania.

Uchwyt
do rusztów 16,99
kod: 45933573

śr.: 33 cm
kod: 45933230

wym.: 42 x 29 cm
kod: 45933965

kod: 45933615
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Grille

Mnóstwo
przydatnych
funkcji

1899,-

świetne rozwiązanie
na niewielki taras

gazowe

Więcej
produktów
4

Grill gazowy Hudson

palniki 3 + 1, moc: 13,5 kW,
6/10
wym.: 142,5 x 55 x 118 cm,
wym. rusztu: 60 x 41 cm,
w zest.: żeliwny emaliowany ruszt,
obudowa ze stali nierdzewnej,
pokrowiec, dodatkowy ruszt
kod: 45749606

termometr

termometr

Dotyczy
wszystkich
produktów
na stronie

ruszt
żeliwny
palnik
boczny

5

Grill gazowy Tom 399,-

żeliwny
ruszt

2 palniki, moc: 7,6 kW,
wym.: 110 x 48 x 110 cm,
wym. rusztów: 50 x 35 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 45748913

palnik
boczny

ruszt
żeliwny
palnik
boczny

Półka z deską
do krojenia to dodatkowa
powierzchnia
do przyrządzania potraw!

Palnik boczny
umożliwia poszerzenie
naszego grillowego
menu o dodatkowe,
gotowane potrawy!

mieści
butlę
oświetlenie
LED
mieści
butlę 11 kg

2499,-

6/10

Grill gazowy Triton

palniki 4+1, moc: 15 kW,
wym.: 142 x 56,5 x 120 cm,
wym. rusztu: 65 x 44 cm
kod: 82457421

Grill gazowy Nebraska 849,-

palniki 3 + 1, moc: 11 kW,
wym.: 113 x 50 x 106 cm,
wym. rusztów: 52 x 38 cm,
mat. wykonania: stal, kod: 45812004

6/10

termometr

palnik
boczny

ruszt
żeliwny

termometr

palnik
boczny

składane
półki boczne

8/12

Grill gazowy Nevada 979,-

palniki 4 + 1, moc: 14 kW,
wym.: 123 x 50,5 x 106 cm,
wym. rusztów: 63 x 38 cm,
mat. wykonania: stal, kod: 45812025

Porada
dla Ciebie

wym.: 20,2 x 6,4 cm
kod: 45934161

mieści
butlę 11 kg

6/10

Grill gazowy Triton 2499,palniki 3 + 1, moc: 13 kW,
wym.: 140 x 57 x 121 cm,
wym. rusztu: 65 x 44 cm
kod: 45348002

Szczypce
do grillowania
24,99

Szpikulce
do szaszłyków
12,99

Pokrowiec
na grilla 99,-

Kamień
do pizzy 69,99

Tacki do owoców
morza 37,99

Szczotka
do czyszczenia
grilla 19,99

kod: 45933713

kod: 45933643

wym.: 133 x 68 x 88 cm
kod: 44828434

wygodne
podnoszenie

6/10

Grill gazowy Royal 320 2699,3 palniki, moc: 8,8 kW,
wym.: 61 x 122 x 132 cm,
wym. rusztów: 38 x 55 cm,
mat. wykonania: stal, kod: 44644166

Pojemniki gastronomiczne
do żywności to rozwiązanie
zapewniające ochronę
żywności przed słońcem
i owadami.

Przydatne akcesoria

Termometr
na baterie 45,99

5-palnikowy
grill
mieści
butlę 11 kg

Bogate wyposażenie grilla, takie jak haki
na akcesoria, uchwyt na ręcznik papierowy,
deska bambusowa, zapewnia komfort grillowania.

Uchwyt
do rusztów 16,99
kod: 45933573

śr.: 33 cm
kod: 45933230

wym.: 42 x 29 cm
kod: 45933965

kod: 45933615
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Grille

Grilluj na

gazowe

balkonie lub tarasie

żeliwny
ruszt

Jak
wybrać?

2 w 1, grill stołowy
lub wolnostojący
półka na akcesoria

1299,-

mieści
butlę 11 kg

1799,-

Grill gazowy Kenton 4

palniki 4 + 1, moc: 14 kW,
wym.: 154 x 55 x 114 cm,
wym. rusztu: 41,5 x 48 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 45749592

Grill elektryczny 319,-

moc: 2000 W, wym.: 59 x 35 x 93 cm,
wym. rusztu: 41 x 29 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 82462011

Grill gazowy Trendy

palniki 5 + 1, moc: 19,5 kW,
wym.: 149 x 118 x 55 cm,
wym. rusztów: 65 x 48 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 84335473

4,8

10

ruszt
żeliwny

8/12

termometr

pokrywa z dodatkową
powłoką stalową

termometr
palnik
boczny

oświetlenie
LED

2 żeliwne
ruszty

możliwość
obrotowego rożna

pokrowiec
w zestawie
palnik
boczny

ruszt
żeliwny
mieści
butlę 11 kg

mieści
butlę 11 kg

mieści
butlę 11 kg

mieści
butlę 11 kg

2 dodatkowe
ruszty
6/10

Grill gazowy Kenton 2 899,2 palniki, moc: 7 kW,
wym.: 130 x 55 x 114 cm,
wym. rusztów: 46 x 41 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 45749564

6/10

Grill gazowy Kenton 3 1099,3 palniki, moc: 10,5 kW,
wym.: 55 x 114 x 143 cm,
wym. rusztów: 59 x 41 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 45749585

6/10

Grill elektryczny 639,-

moc: 2000 W, wym.: 66 x 48 x 108 cm,
śr. rusztu: 43 cm, mat. wykonania: stal
kod: 82462012

Grill gazowy Crown 420 4199,4 palniki, moc: 12,4 kW,
wym.: 63 x 143 x 125 cm,
wym. rusztów: 64 x 44 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 82526923

Poznaj
produkt

półka
na akcesoria

4

Grille - jak wybrać?
Decydując się na zakup grilla, warto zadać
sobie kilka pytań – gdzie, jak często i w jak
dużym gronie planujemy grillować. Zaletą
grilli węglowych jest ich mobilność – możemy
zabierać je ze sobą w każde miejsce poza domem,
bez dostępu do gazu czy prądu. Do ich rozpalenia
wystarczy worek węgla i podpałka. W zależności
od materiału, który wykorzystujemy do palenia,

stabilna
podstawa
z kołami
umożliwiająca
transport

smak grillowanej potrawy będzie nieco inny.
Warto więc zastanowić się, czy będzie to brykiet
czy węgiel drzewny. Grille elektryczne i gazowe
są wygodne w obsłudze i nie wymagają długiego
czasu na rozpalenie. Sprawdzą się, gdy musimy
szybko uruchomić urządzenie i utrzymać stałą
temperaturę.

Jeśli najczęściej grillujemy w ogrodzie,
zdecydujmy się na grill betonowy, najlepiej
z okapem, który będzie odprowadzał dym
przez komin. Grill z pokrywą pozwoli
na utrzymanie pożądanej temperatury,
a przez odpowiednią cyrkulację powietrza
wewnątrz potrawy szybciej się upieką.

8/12

Grill gazowy Hudson 3299,palniki 4 + 1, moc palników: 17 kW,
wym.: 182,5 x 55 x 118,5 cm,
wym. rusztów: 96 x 41,5 cm,
elementy ze stali nierdzewnej
kod: 45749613

Grill elektryczny 179,moc: 1600 W,
wym.: 56,5 x 31,5 x 73 cm,
wym. rusztu: 44,5 x 22,5 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 45812466

Grille gazowe i elektryczne 69

Grille

Grilluj na

gazowe
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ruszt
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wybrać?
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10

ruszt
żeliwny

8/12
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ruszty
6/10
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mat. wykonania: stal
kod: 82526923
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półka
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4
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zabierać je ze sobą w każde miejsce poza domem,
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temperaturę.

Jeśli najczęściej grillujemy w ogrodzie,
zdecydujmy się na grill betonowy, najlepiej
z okapem, który będzie odprowadzał dym
przez komin. Grill z pokrywą pozwoli
na utrzymanie pożądanej temperatury,
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8/12

Grill gazowy Hudson 3299,palniki 4 + 1, moc palników: 17 kW,
wym.: 182,5 x 55 x 118,5 cm,
wym. rusztów: 96 x 41,5 cm,
elementy ze stali nierdzewnej
kod: 45749613
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możliwość malowania
na dowolny kolor

Grille

wysokość grillowania
regulowana
w 5 pozycjach

betonowe

Paleniska

ruszt
w komplecie

bardzo duży ruszt
ze stali
nierdzewnej
możliwość
malowania
na dowolny
kolor

szuflada na popiół

Grill betonowy
Temperere 1498,-

wym.: 112 x 65 x 195 cm,
wym. rusztu: 70,8 x 38 cm
kod: 44631503

Palenisko żeliwne
Verona 199,-

duży ruszt
ze stali
nierdzewnej

wym.: 60 x 30 cm,
śr. rusztu: 60 cm,
mat. wykonania: żeliwo
kod: 45988152

4,9
możliwość
malowania
na dowolny
kolor
posiada
rożen

499,-

NOWOŚĆ
Grill betonowy
Musalla 2 999,-

wym.: 98 x 72 x 210 cm,
wym. rusztu: 70,8 x 38 cm,
mat. wykonania rusztu:
stal nierdzewna,
posiada szufladę
na popiół
kod: 82423553

Grill betonowy
Stockholm 2

wym.: 95 x 58 x 195 cm,
wym. rusztu: 52 x 34 cm
kod: 82423548

NOWOŚĆ
Opiekacz węglowy
lokomotywa
z wędzarką
Washington 899,kod: 45811871

6/10

NOWOŚĆ
Wędzarka
prostokątna 699,mat. wykonania:
stal szlachetna
kod: 84311989

Do grillowania
i wędzenia

Palenisko Sicilia 70 269,wym.: 70 x 60 x 24 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 45988292

bardzo duża średnica

NOWOŚĆ
Palenisko
Sicilia 100 549,-

śr.: 100 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 84312001

NOWOŚĆ
Kociołek
myśliwski 279,-

poj.: 7,5 l,
mat. wykonania: żeliwo
kod: 45988306

Palenisko
Lissabon 399,kod: 84312007

NOWOŚĆ

319,-

Palenisko ogrodowe Ovieto
wym.: 70 x 70 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 83810633

NOWOŚĆ
Palenisko ogrodowe
Boston 529,śr.: 79 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 83810634

NOWOŚĆ
Palenisko
ogrodowe
Artus 259,-

wym.: 70 x 70 cm,
mat. wykonania: stal
kod: 83810632
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Odpoczynek
w plenerze

Więcej
pomysłów
w sekcji Inspiracje na
www.leroymerlin.pl

NOWOŚĆ

Rozstawisz
błyskawicznie

Krzesło ogrodowe Marsella 119,-

wym.: 64 x 82 x 93 cm, mat. wykonania: stal,
poliester, maks. obciążenie siedziska: 110 kg,
kolor: zielony, kod: 82558732, dostępny
również kolor: antracytowy, kod: 82558733

Leżak ogrodowy
Moderna 249,składany

wym.: 142 x 59 x 105 cm,
mat. wykonania: stal, poliester,
maks. obciążenie siedziska: 150 kg,
kolor: beżowy, kod: 45978380
dostępny również kolor:
antracytowy, kod: 45978373

Łóżko turystyczne Torino 219,wym.: 193 x 68 x 19 cm,
mat. wykonania: stal, poliester,
maks. obciążenie siedziska: 250 kg
kod: 45978282

4,6

składany

Fotel ogrodowy
Malaga Plus 159,-

NOWOŚĆ
Leżak ogrodowy Zero 199,-

wym.: 67 x 89 x 107 cm, mat. wykonania: aluminium,
tekstylina, maks. obciążenie siedziska: 110 kg
kod: 82956034, dostępne również kolory:
zielony, kod: 82956035, żółty, kod: 82956036,
pomarańczowy, kod: 82956037

5

wym.: 81 x 59 x 104 cm,
mat. wykonania: stal,
poduszka: poliester,
maks. obciążenie siedziska: 110 kg,
kolor: antracytowy
kod: 45978310, 82480020, 83708442
dostępne inne kolory

Stół campingowy
199,Ławka
campingowa 169,-

Idealny
na obiad
w plenerze

wym.: 183 x 30 x 43 cm,
mat. wykonania: stal, plastik,
maks. obciążenie
siedziska: 300 kg
kod: 82956020

wym.: 180 x 74 x 72 cm,
mat. wykonania: stal,
plastik, kod: 82955992

Grill węglowy Phoenix 109,-

wym.: 37 x 43 cm, śr. rusztów: 37 cm,
mat. wykonania: stal, kod: 45934245
składana

Porada
dla Ciebie

Camping 73

Odpoczynek
w plenerze

Więcej
pomysłów
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Baseny

6

10

na upalne lato

1

Czyszczenie
basenu

Sprawdzanie
poziomu pH
wody

Do czyszczenia
basenu używaj
odkurzacza
i odpowiednich
środków czyszczących.

4,5

499,Basen stelażowy
Steel Pro

2-3

20 MIN

8

śr.: 366 cm

6.473L

9

Dozownik chloru
mały 12 cm 16,99

kod: 44276435

Odkurzacz do czyszczenia
dna basenu 159,-

kod: 82018531, do prawidłowego
działania niezbędna
jest pompa filtrująca

Siatka powierzchniowa
z drążkiem 39,99
kod: 82149913

Zestaw do czyszczenia
basenu 66,99
kod: 43711416

Robot do czyszczenia
basenu 1199,-

6

kod: 81257011

Kulki filtracyjne
do pompy 69,99
kod: 82062260

Pompa do basenu
z filtrem 9841 L/h 899,kod: 82365903

Pilnuj, by pH wody
utrzymywać na
poziomie 7.0-7.4.
2

3

4

Pierwsza dezynfekcja
lub dezynfekcja
szokowa

Dzięki regularnej
koagulacji uzyskasz
efekt doskonałej
krystalizacji.

wys.: 9 cm
kod: 44614332

Regulacja pH
wody do wartości
7.0-7.4

3

Koagulacja
- klarowanie
wody

Wkład
wymienny
typ l 2 szt.
23,99

Pompka ręczna
do basenu
48 cm 32,99

4

7

kod: 82059800

2

kroków
do utrzymania
basenu
w czystości

Odpowiedni środek
uchroni Twój basen
przed glonami.

wym.: 366 x 76 cm
kod: 82365695

Kontroluj poziom pH
wody, korzystając
z testera.

6

5

Zwalczanie
glonów

1

5

Dezynfekuj wodę
za pomocą
specjalistycznych
środków.

Pompka automat
do basenu 12 V 49,99
kod: 82763774

Skompletuj wyposażenie basenu

1. Tester do kontroli PH wody 3w1 17,99

Aby zabezpieczyć dno basenu przed uszkodzeniem,
powinniśmy rozważyć zakup podestu. Z kolei pompy
filtrujące pomogą nam utrzymać wodę basenową
w czystości. Zasysają wodę z basenu,
a po oczyszczeniu wtłaczają ją z powrotem.
Ich wydajność zależna jest od wielkości basenu.
Zaletą pomp z filtrem papierowym jest ich niższa cena,
natomiast wadą – mniejsza skuteczność od filtrów

2. Aqua fun series pH+ 24,99

piaskowych. Basen można też wyposażyć w skimmer,
powierzchniowy oczyszczacz wody, który podłączamy
do pompy filtrującej. Do zbierania piachu i innych
zabrudzeń z dna basenu służą specjalne odkurzacze
na długich, teleskopowych wysięgnikach.
Po skończeniu kąpieli warto założyć na basen pokrywę
w formie plandeki. Gdy woda jest za chłodna, przydatny
okaże się podgrzewacz wody.

opak.: 50 szt., kod: 43444415
poj.: 1 kg, kod: 82641793

3. Aqua fun series pH- 25,99
poj.: 1,5 kg, kod: 82641792

4. Tabletki do basenu Planet Pool
Aktywny Tlen 79,99 poj.: 1 kg, kod: 44270002

5. Tabletki do basenu Planet Pool
Chemochlor T 45,99

8. Środek glonobójczy
do basenów Stop Alga 24,99

6. Środek do klarowania wody
w basenie Koagulant 14,99

9. Płyn do basenu
Planet Pool Alba 25,99

7. Płyn do basenu Planet Pool
Flockfix 15,99

10. Płyn do basenu
Randklar 24,99

poj.: 1 kg, kod: 45743320

poj.: 1 l, kod: 82641794

poj.: 1 l, kod: 44269960

poj.: 1 l, kod: 82641791

poj.: 1 l, kod: 44269932

poj.: 1 l, kod: 44276372
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Baseny

6

10
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4,5
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2-3

20 MIN

8

śr.: 366 cm
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9
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3
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Mata pod basen
89,99
wym.: 81 x 81 cm,
opak. wystarcza
na pow.: 5,25 m2
kod: 82763776

1599,-

238,-

Basen stelażowy Steel Pro

wym.: 457 x 105 cm, w zest.: pompa,
drabina, kod: 82763775
dostępne również wym.:
427 cm, kod: 82812026 1399,488 cm, kod: 82763771 2150,-

Basen rozporowy Fast Set
wym.: 305 x 76 cm
kod: 82018258

2-3

10 MIN

3.800L

2-3

20 MIN

15.232L

2-3

30 MIN

26.000L

śr.: 457 cm

wys.: 122 cm

wys.: 132 cm

4,2

NOWOŚĆ
Basen stelażowy
Power Steel 1799,-

Basen stelażowy
Steel Pro 369,wym.: 305 x 76 cm
kod: 82365911

2-3

20 MIN

4.678L

śr.: 305 cm

Basen stelażowy
dla dzieci
z parasolem
wodnym 379,wym.: 244 x 51 cm
kod: 82365910

wym.: 427 x 122 cm,
w zest.: pompa, drabina
kod: 82763769

2-3

20 MIN

20 MIN

15.232L

wym.: 549 x 132 cm
kod: 82763784

śr.: 549 cm

1.688L

Łatwy
montaż

śr.: 244 cm

Basen na swoim miejscu
Zanim zdecydujemy się na kupno basenu ogrodowego,
powinniśmy rozważnie wybrać odpowiednie
dla niego miejsce. Jeśli wybierzemy miejsce zacienione,
koniecznie powinniśmy użyć pokrywy. Opadające
z drzew liście, kwiaty, owoce, ułamane gałązki czy pyłki
nie tylko będą nieustannie zanieczyszczać basen,
lecz także mogą go uszkodzić – szczególnie w wietrzne
dni. Powinniśmy zachować też rozsądną odległość
od instalacji elektrycznych, chociaż dostęp do prądu

2-3

śr.: 427 cm

Basen stelażowy
Bestway 2699,-

Legenda
jest konieczny, np. do działania filtrów. Grunt
pod basenem powinien być idealnie równy.
Nierównomiernie obciążony dużą ilością wody basen
może przechylić się na jedną ze stron lub odkształcić.
Najlepszym podłożem dla basenów ogrodowych
są trawa, kostka betonowa bądź wylewka,
drobny piasek płukany lub coraz częściej ostatnio
stosowane drewniane podesty, warto również użyć
dedykowanej maty pod basen.

2-3

20 MIN

9.150L

NOWOŚĆ
Basen stelażowy
Steel Pro 999,-

Szacowana liczba osób

wym.: 366 x 100 cm,
w zest.: pompa, drabina
kod: 82763778

Czas montażu
Pojemność
Konieczność wykorzystania narzędzi

śr.: 366 cm

2-3

20 MIN

9.150L
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okno
w basenie
dł.: 404 cm

szer
.: 20

1 cm
dł.: 488 cm

szer.: 30
5c

m

NOWOŚĆ

1399,-

2399,-

Basen stelażowy Power Steel
wym.: 404 x 201 x 100 cm,
w zest.: pompa, drabina
kod: 82763768

Basen stelażowy Power Steel

2-3

30 MIN

NOWOŚĆ
Basen stelażowy
Steel Pro 699,-

wym.: 400 x 211 x 81 cm,
w zest.: pompa
kod: 82017948

wym.: 488 x 305 x 107 cm,
w zest.: pompa, drabina
kod: 82017942

6.478L

2-3

20 MIN

10.949L

dł.: 488 cm
Ikonki do zaprojektowania na nowo

szer.: 211
c

m

szer.:

244 c
m

Basen stelażowy
Power Steel Rectangular 2899,wym.: 488 x 244 x 122 cm,
w zest.: pompa, drabina
kod: 82365914

0 cm
dł.: 40

2-3

dł.: 732

Rozwiązanie
na upalne lato
20 MIN

5.700L

11.532L

szer.: 36
6c

m

cm

Solidna
konstrukcja

wydajna pompa
z filtrem piaskowym

Basen stelażowy
Power Steel 3599,-

wym.: 732 x 366 x 132 cm
kod: 82365892
2-3

30 MIN

drabinka
2-3

30 MIN

30.045L
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2-3

30 MIN
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Jak
wybrać?

Jacuzzi

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Jacuzzi Lay-Z SPA St. Lucia 1499,wym.: 170 x 66 cm, w zest.: pokrywa
kod: 82861328

do ogrodu i na taras

3

12 MIN

605L

Jacuzzi Lay-Z SPA Honolulu 2399,wym.: 196 x 71 cm, w zest.: pokrywa
kod: 82812031

6

16 MIN

916L

śr.: 170 cm

śr.: 196 cm

NOWOŚĆ
Jacuzzi Lay-Z SPA Milan 2499,wym.: 196 x 71 cm, w zest.: pokrywa
kod: 82812005

6

1899,-

16 MIN

916L

Jacuzzi Lay-Z SPA St. Moritz 2499,wym.: 216 x 71 cm, w zest.: pokrywa, filtr
kod: 82763758

7

21 MIN

1.190L

śr.: 196 cm

śr.: 216 cm

Jacuzzi Lay-Z SPA Cancun
wym.: 180 x 66 cm,
w zest.: pokrywa
kod: 82763762

4

12 MIN

669L

śr.: 180 cm

Jacuzzi Lay-Z SPA
Hawaii HydroJet Pro 3899,-

wym.: 180 x 180 x 71 cm, w zest.: pokrywa
kod: 82763791

Przydatne akcesoria

6

21 MIN

795L

80

.: 1
er
sz
cm

Uchwyt na napoje
Lay-Z SPA 29,99
kod: 82763755

Lampa LED wielokolorowa
Lay-Z SPA 69,99
kod: 82763770

Poduszka
Lay-Z SPA 139,-

2 szt., kod: 82763753

Akcesoria
do Lay-Z SPA 109,kod: 83230052

Filtr do pompy basenu
Lay-Z SPA 31,99
2 szt., kod: 82763767

Zestaw startowy
do pielęgnacji wody
w SPA 119,kod: 84466938

dł.: 180 cm
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Zapraszamy
NA WARSZTATY
ONLINE

Ogród też potrzebuje Swoich Bohaterów.
Znajdź się w gronie uczestników naszych warsztatów
online i dowiedz się, jak domowymi sposobami
zrobić coś dobrego dla swoich ulubionych roślin.
Szczegóły wkrótce na naszym Facebooku.

Zostań Bohaterem Domu

Dostęp do ofert
specjalnych

Korzyści
finansowe

Wgląd do historii
zakupów

Transport

Bezterminowy
zwrot**

Warsztaty

tylko dla Klubowiczów

zawsze i wszędzie

bez paragonu i faktury

Zbieraj punkty
i wymieniaj je na rabaty

w dniu zakupu przy
zamówieniu do 15:00
do I strefy i wadze do 1,5 t

które nie tylko
inspirują, ale także uczą

**Szczegóły na stronie 152

1
Wejdź na
leroymerlin.pl/klub –
poznaj nasz Klub
i kliknij dołącz.

2

Rejestracja
do Klubu
DOM i PRO
Zobacz, jak wygląda
rejestracja krok
po kroku i skorzystaj
z przywilejów,
jakimi cieszą
się Klubowicze.

O
KLUBPR
DLA
MERLIN
LEROY

Wybierz program dla Siebie
– Program DOM, jeśli remontujesz,
majsterkujesz, urządzasz
lub Klub PRO, jeśli jesteś
profesjonalistą z branży
remontowo-budowlanej.

3
Wypełnij formularz
i korzystaj
z przywilejów Klubu.

ÓW
ONALIST
PROFESJ

Po rejestracji na podany adres e-mail
otrzymasz wiadomość z numerem karty.

DOM
Y CI

PR

KORZ
OGRAM

Dołącz!

Więcej informacji na
www.leroymerlin.pl/klub
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Zielony
ogród
Aromatyczne zioła, barwne owoce, oszałamiająco
pachnące i piękne kwiaty czy gęste iglaki.
Bogactwo świata roślin jest naprawdę imponujące.
Z pomocą naszych doradców wybierzesz
odpowiednie gatunki roślin dla Twojego ogrodu,
balkonu czy tarasu.
To jeszcze nigdy nie było tak proste!

2,29/szt.
Begonia rabatowa
kod: 82632163

Zielony
ogród
Aromatyczne zioła, barwne owoce, oszałamiająco
pachnące i piękne kwiaty czy gęste iglaki.
Bogactwo świata roślin jest naprawdę imponujące.
Z pomocą naszych doradców wybierzesz
odpowiednie gatunki roślin dla Twojego ogrodu,
balkonu czy tarasu.
To jeszcze nigdy nie było tak proste!

2,29/szt.
Begonia rabatowa
kod: 82632163
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Nasłonecznienie

Stwórz idealne warunki roślinom
Rośliny pokojowe, podobnie jak ogrodowe,
wymagają specjalnej pielęgnacji. Wszystkie
informacje niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin
zawarte są na etykietach. Należy zwrócić uwagę
na częstotliwość podlewania czy spryskiwania
oraz nawożenie. Pamiętajmy, by umieścić roślinę
w najlepszym dla niej oświetleniu – cieniolubne
szybko uschną, stojąc na słońcu, zaś lubiące światło
nie przetrwają w zaciemnionym środowisku.
Jak zatem wybrać idealne miejsce dla naszych kwiatów?

1. Muchołówka 19,99

8. Cytrus 69,99

15. Ficus Lyrata 55,-

2. Asplenium 25,99

9. Nefrolepis Green Lady 15,99

16. Aloes zwyczajny 15,99

poj.: 9 cm, wys.: 10 cm, kod: 44487590

Rośliny światłolubne – ustawiamy przy oknie
od zachodniej strony mieszkania. W takich warunkach
dobrze czują się kaktusy i sukulenty, które nie potrzebują
częstego podlewania.
Rośliny do półcienia / światła rozproszonego –
umieszczamy przy oknie od wschodu lub w środku
pomieszczenia, gdzie jest mniej światła słonecznego.
W półcieniu odnajdą się rośliny kwitnące oraz
z ozdobnymi liśćmi.
Rośliny cieniolubne – będą dobrze rosły w głębi
pomieszczeń lub przy oknach od północy. Należą
do nich gatunki o ciemnozielonej barwie liści.

poj.: 12 cm, wys.: 25 cm, kod: 82455449

poj.: 14 cm, wys.: 40-45 cm, kod: 45222611
poj.: 12 cm, wys.: 25-30 cm, kod: 45611230

poj.: 17 cm, wys.: 60 cm, kod: 82175793
poj.: 10,5 cm, wys.: 35-40 cm, kod: 45521266

3. Storczyk Cymbidium 89,90

10. Epipremnum 69,-

17. Gardenia 24,90

4. Skrzydłokwiat 25,99

11. Storczyk Dendrobium 33,99

18. Peperomia Happy Bean 11,99

poj.: 14 cm, wys.: 65-75 cm, kod: 45434466
poj.: 14 cm, wys.: 50-60 cm, kod: 45805466

5. Monstera 36,99

poj.: 19 cm, wys.: 80 cm, kod: 45532522

poj.: 11 cm, wys.: 55-65 cm, kod: 45101091

12. Tilandsja Antonio 39,99

poj.: 12 cm, wys.: 25 cm, kod: 45933006

poj.: 12 cm, wys.: 45 cm, kod: 45543876

poj.: 12 cm, wys.: 50-70 cm, kod: 45117604

poj.: 17 cm, wys.: 60-70 cm, kod: 45738833

6. Storczyk Falenopsis, 1 pęd 25,95
7. Stefanotis 59,99

poj.: 12 cm, wys.: 45 cm, kod: 45720171

13. Zamiokulkas czarny Raven 59,99
14. Corokia 37,99

poj.: 12 cm, wys.: 35 cm, kod: 83405116

poj.: 13 cm, wys.: 30 cm, kod: 44475662
poj.: 12 cm, wys.: 15 cm, kod: 44457014

19. Sansewieria Futura Superba 37,99
poj.: 12 cm, wys.: 45 cm, kod: 82207270

20. Eszeweria 14,95

poj.: 10,5 cm, wys.: 15 cm, kod: 45885735

21. Kaktus kwitnący 10,90

poj.: 8,5 cm, wys.: 12 cm, kod: 45414446
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Nasłonecznienie

Stwórz idealne warunki roślinom
Rośliny pokojowe, podobnie jak ogrodowe,
wymagają specjalnej pielęgnacji. Wszystkie
informacje niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin
zawarte są na etykietach. Należy zwrócić uwagę
na częstotliwość podlewania czy spryskiwania
oraz nawożenie. Pamiętajmy, by umieścić roślinę
w najlepszym dla niej oświetleniu – cieniolubne
szybko uschną, stojąc na słońcu, zaś lubiące światło
nie przetrwają w zaciemnionym środowisku.
Jak zatem wybrać idealne miejsce dla naszych kwiatów?

1. Muchołówka 19,99

8. Cytrus 69,99

15. Ficus Lyrata 55,-

2. Asplenium 25,99

9. Nefrolepis Green Lady 15,99

16. Aloes zwyczajny 15,99

poj.: 9 cm, wys.: 10 cm, kod: 44487590

Rośliny światłolubne – ustawiamy przy oknie
od zachodniej strony mieszkania. W takich warunkach
dobrze czują się kaktusy i sukulenty, które nie potrzebują
częstego podlewania.
Rośliny do półcienia / światła rozproszonego –
umieszczamy przy oknie od wschodu lub w środku
pomieszczenia, gdzie jest mniej światła słonecznego.
W półcieniu odnajdą się rośliny kwitnące oraz
z ozdobnymi liśćmi.
Rośliny cieniolubne – będą dobrze rosły w głębi
pomieszczeń lub przy oknach od północy. Należą
do nich gatunki o ciemnozielonej barwie liści.

poj.: 12 cm, wys.: 25 cm, kod: 82455449

poj.: 14 cm, wys.: 40-45 cm, kod: 45222611
poj.: 12 cm, wys.: 25-30 cm, kod: 45611230

poj.: 17 cm, wys.: 60 cm, kod: 82175793
poj.: 10,5 cm, wys.: 35-40 cm, kod: 45521266

3. Storczyk Cymbidium 89,90

10. Epipremnum 69,-

17. Gardenia 24,90

4. Skrzydłokwiat 25,99

11. Storczyk Dendrobium 33,99

18. Peperomia Happy Bean 11,99

poj.: 14 cm, wys.: 65-75 cm, kod: 45434466
poj.: 14 cm, wys.: 50-60 cm, kod: 45805466

5. Monstera 36,99

poj.: 19 cm, wys.: 80 cm, kod: 45532522

poj.: 11 cm, wys.: 55-65 cm, kod: 45101091

12. Tilandsja Antonio 39,99

poj.: 12 cm, wys.: 25 cm, kod: 45933006

poj.: 12 cm, wys.: 45 cm, kod: 45543876

poj.: 12 cm, wys.: 50-70 cm, kod: 45117604

poj.: 17 cm, wys.: 60-70 cm, kod: 45738833

6. Storczyk Falenopsis, 1 pęd 25,95
7. Stefanotis 59,99

poj.: 12 cm, wys.: 45 cm, kod: 45720171

13. Zamiokulkas czarny Raven 59,99
14. Corokia 37,99

poj.: 12 cm, wys.: 35 cm, kod: 83405116

poj.: 13 cm, wys.: 30 cm, kod: 44475662
poj.: 12 cm, wys.: 15 cm, kod: 44457014

19. Sansewieria Futura Superba 37,99
poj.: 12 cm, wys.: 45 cm, kod: 82207270

20. Eszeweria 14,95

poj.: 10,5 cm, wys.: 15 cm, kod: 45885735

21. Kaktus kwitnący 10,90

poj.: 8,5 cm, wys.: 12 cm, kod: 45414446
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Krzewy

Malina Twotimer®
Sugana Yellow
13,99/szt.

owocowe i warzywa

wys.: 60 cm
kod: 45444553

Pigwowiec japoński
17,99/szt.

różne odmiany, wys.: 60 cm
kod: 45710434

15,99/szt.

Malina 9,99/szt.

Borówka
amerykańska

4,6

wys.: 30-40 cm
kod: 43207101

Winorośl
owocowa 24,99/szt.

różne odmiany,
wys.: 26 cm
kod: 45201100

Porzeczka czerwona
na pniu 16,99/szt.
wys.: 80 cm
kod: 45444462

różne odmiany, wys.: 90 cm
kod: 45710525

Aronia 17,99/szt.

rożne odmiany, wys.: 60 cm
kod: 45710420

Brzoskwinia karłowa
49,99/szt.
wys.: 60-80 cm
kod: 45685843

Cytryniec
chiński 29,99/szt.
wys.: 90 cm
kod: 45710511

Malinotruskawka
21,99/szt.
wys.: 30 cm
kod: 45710490

Jeżyna
bezkolcowa
24,99/szt.

wys.: 90 cm
kod: 82314585

Aktinidia ostrolistna
24,99/szt.

wys.: 10-20 cm
kod: 45444833

Porzeczka biała
na pniu
16,99/szt.

wys.: 10-20 cm
kod: 45444840

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Pomidory
balkonowe
9,99/szt.

różne gatunki, wys.: 18-25 cm
kod: 82158852

różne odmiany,
wys.: 20-30 cm
kod: 45444826

Uprawa roślin w ogrodzie i na balkonie

wys.: 80 cm
kod: 45444476

Truskawka z serii
Twoja Plantacja
7,99/szt.

Papryka
balkonowa
9,99/szt.

różne odmiany,
wys.: 20-30 cm
kod: 45444812

wys.: 90 cm
kod: 45710406

Poziomka 7,99/szt.

Zioła bio
12,99/szt.

wys.: 60 cm
kod: 82896699

różne odmiany,
wys.: 90 cm
kod: 45710483

Morwa jadalna
29,99/szt.

Figowiec pospolity
35,99/szt.

Jagoda
kamczacka
16,99/szt.

różne odmiany, wys.: 60 cm
kod: 45710455

Nie ma nic przyjemniejszego niż widok dojrzewających owoców i warzyw połączony z aromatem ziół.
Można się nimi cieszyć aż do późnej jesieni, a dodatkowo stale używać ich w kuchni. Rośliny jadalne da się
uprawiać na każdym nasłonecznionym tarasie lub balkonie. Dobrze jest wybrać dla nich jasne stanowisko,
ale też takie, gdzie unikną nadmiaru słońca. Wystawiamy je na zewnątrz dopiero, gdy przymrozki już im nie grożą.
Rośliny uprawiane w pojemnikach najlepiej rosną w podłożu żyznym, przepuszczalnym i dobrze zaopatrzonym
w składniki pokarmowe. Należy pamiętać o drenażu w donicach - na ich dnie umieszczamy nieco drobnych
kamyków lub keramzytu, aby zapewnić lepszy odpływ wody i zapobiec gniciu korzeni. Podziwianie efektów
swojej pracy, rozkoszowanie się zapachami i smakami to największa nagroda dla ogrodnika. Warto więc
przygotować na balkonie czy tarasie miejsce dla roślin i czerpać pełnymi garściami z ich bogactwa.
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kod: 45444840
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Pomidory
balkonowe
9,99/szt.

różne gatunki, wys.: 18-25 cm
kod: 82158852

różne odmiany,
wys.: 20-30 cm
kod: 45444826

Uprawa roślin w ogrodzie i na balkonie

wys.: 80 cm
kod: 45444476

Truskawka z serii
Twoja Plantacja
7,99/szt.

Papryka
balkonowa
9,99/szt.

różne odmiany,
wys.: 20-30 cm
kod: 45444812

wys.: 90 cm
kod: 45710406

Poziomka 7,99/szt.

Zioła bio
12,99/szt.

wys.: 60 cm
kod: 82896699

różne odmiany,
wys.: 90 cm
kod: 45710483

Morwa jadalna
29,99/szt.

Figowiec pospolity
35,99/szt.

Jagoda
kamczacka
16,99/szt.

różne odmiany, wys.: 60 cm
kod: 45710455

Nie ma nic przyjemniejszego niż widok dojrzewających owoców i warzyw połączony z aromatem ziół.
Można się nimi cieszyć aż do późnej jesieni, a dodatkowo stale używać ich w kuchni. Rośliny jadalne da się
uprawiać na każdym nasłonecznionym tarasie lub balkonie. Dobrze jest wybrać dla nich jasne stanowisko,
ale też takie, gdzie unikną nadmiaru słońca. Wystawiamy je na zewnątrz dopiero, gdy przymrozki już im nie grożą.
Rośliny uprawiane w pojemnikach najlepiej rosną w podłożu żyznym, przepuszczalnym i dobrze zaopatrzonym
w składniki pokarmowe. Należy pamiętać o drenażu w donicach - na ich dnie umieszczamy nieco drobnych
kamyków lub keramzytu, aby zapewnić lepszy odpływ wody i zapobiec gniciu korzeni. Podziwianie efektów
swojej pracy, rozkoszowanie się zapachami i smakami to największa nagroda dla ogrodnika. Warto więc
przygotować na balkonie czy tarasie miejsce dla roślin i czerpać pełnymi garściami z ich bogactwa.
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Nawozy
do roślin nych
kwaśnolub

Pielęgnacja roślin
bujne i zdrowe

Nawozy
do iglaków

Torf kwaśny
Avanti 12,99

Kora sosnowa
Athena 17,99

Podłoże do borówki
Geolia 16,99

Nawóz
zakwaszający
do ogrodu 13,99

Nawóz
do borówek
12,95

Nawóz
do rododendronów
i innych roślin
kwaśnolubnych
Compo 25,90

opak.: 80 l
kod: 45672746
cena jedn.: 0,16 zł/l

opak.: 1 kg
kod: 45369331

1

2

6

3

4

opak.: 80 l
kod: 42646093
cena jedn.: 0,22 zł/l

opak.: 1 kg
kod: 45149125

opak.: 50 l
kod: 45371935
cena jedn.: 0,34 zł/l

opak.: 1 kg, działa
do 6 miesięcy
kod: 42823802

Nawozy
do roślin
kwitnących

5

7

Podłoże
do hortensji 12,99
opak.: 20 l
kod: 82502388
cena jedn.: 0,64 zł/l

1. Ziemia do iglaków Geolia 11,99

4. Nawóz do iglaków Substral Osmocote 199,-

2. Nawóz do tui Target 39,95

5. Nawóz Magiczna Siła przeciw żółknięciu 13,99

opak.: 50 l, wzbogacona nawozem,
kod: 45845912, cena jedn.: 0,24 zł/kg

opak.: 4 kg, granulowany z mikroskładnikami
kod: 45149104, cena jedn.: 9,98 zł/kg

3. Nawóz do iglaków Substral 99,-

opak.: 8 kg, zapewnia prawidłowy wzrost oraz wybarwienie,
działa do 100 dni, kod: 44023301, cena jedn.: 12,37 zł/kg

opak.: 7,5 kg, działa przez okres do 6 miesięcy,
kod: 44038106, cena jedn.: 26,53 zł/kg
opak.: 1 kg, kod: 45369170

6. Zrębki dekoracyjne Geolia 19,99

opak.: 50 l, kolory: brązowy, żółty, czerwony
kod: 45370542, 45370556, 45370521, cena jedn.: 0,40 zł/l
7. Tkanina ściółkująca 19,99 kod: 45246376

Nawóz
do hortensji
Target 13,99

opak.: 1 kg,
granulowany
z mikroskładnikami
kod: 45368113

Podłoże
do lawendy 19,99
opak.: 10 l
kod: 45651165
cena jedn.: 2,00 zł/l

Nawóz
do róż
Target 14,90

opak.: 1 kg,
granulowany
z mikroskładnikami
kod: 45149174

Podłoże
do róż 22,50

opak.: 20 l
kod: 45371886
cena jedn.: 1,12 zł/l

Nawóz
do róż
Osmocote 22,99

opak.: 300 g
kod: 42809340
cena jedn.: 76,63 zł/kg
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3. Nawóz do iglaków Substral 99,-
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Ochrona
upraw

Nawozy
do upraw ch
ekologiczny

Porada
dla Ciebie
Wyrywacz
do chwastów
Xact 148,kod: 45450153

pozwala
na łatwe
usunięcie
chwastów
wraz
z korzeniem

Pułapka
feromonowa
na ćmę
bukszpanową 69,90
kod: 82657902

Środek chwastobójczy
Herbistop Spray
Compo 29,99

poj.: 1 l, nie zawiera glifosatu,
zwalcza chwasty w uprawie
roślin oraz mchy i glony
na różnych powierzchniach
w ogrodzie, kod: 45745266

bez użycia
herbicydów
nie zawiera
glifosatu

Tablice lepowe
na szkodniki 19,99

opak.: 10 szt., kod: 45824415
cena jedn.: 1,99 zł/szt.

Środek do zwalczania
chwastów Effect 24H
680EC Target 72,90

poj.: 500 ml, niszczy zielone,
nadziemne części roślin
kod: 45710294
Więcej
cena jedn.: 145,80 zł/l
produktów

NOWOŚĆ
Wypalacz elektryczny
do chwastów 99,90

Biohumus do wszystkich
roślin 30,99

Mączka
bazaltowa 27,99

Mieszanka roślin dziko
rosnących 84,99

Mieszanka roślin
miododajnych, dzikich 24,99

Nawóz do owoców
Compo Bio 25,90

Ziemia uniwersalna
Compo Bio 24,99

Obornik bydlęcy
granulowany Florovit
Pro Natura 31,90

Nawóz eko
do pomidorów,
ogórków i ziół 16,99

opak.: 5 l
kod: 44626652
cena jedn.: 6,20 zł/l

opak.: 8 kg
kod: 82502378
cena jedn.: 3,49 zł/kg

opak.: 500 g
kod: 82613011
cena jedn.: 169,98 zł/kg

moc: 2000 W, polecany
do termicznego usuwania
chwastów bez użycia
herbicydów
kod: 82553747

opak.: na 25 m2, rośliny wieloletnie,
czas kwitnienia: od czerwca
do października, łatwe w uprawie,
nie wymagają koszenia,
nawożenia i usuwania chwastów
kod: 82499362

Odchwaszczanie bez glifosatu
Glifosat, związek chemiczny
szkodliwy dla ludzi i środowiska,
jest coraz rzadziej stosowany
w rolnictwie. Z powodzeniem
zastępują go równie skuteczne środki
ekologiczne. W walce z niechcianymi
roślinami na takich powierzchniach,
jak kostka brukowa, płyty
chodnikowe czy drobne kamienie
pomoże wypalacz. Dzięki wysokiej
temperaturze oczyścimy chodnik

czy podjazd, nie niszcząc nawierzchni.
Usuwanie chwastów wraz
z korzeniami ułatwi nam klasyczny
wyrywacz. Wśród naturalnych
środków w płynie prym wiodą
produkty chwastobójcze.
Effect 24H 680EC Target polecany
jest do stosowania przy uprawach
drzew i krzewów. Możemy być pewni,
że w owocach nie będzie pozostałości
niepożądanych substancji. Herbistop

Spray Compo sprawdzi
się przy zwalczaniu chwastów
w amatorskiej uprawie roślin
ozdobnych, warzywnych
i sadowniczych. Alternatywnym
rozwiązaniem na rabaty ozdobne,
pozwalającym na eliminację
używania herbicydów,
jest zakładanie łąk kwietnych
z mieszanek nasion roślin
dzikich i miododajnych.

opak.: 0,75 kg, 100% ekologiczny,
z owczej wełny
kod: 45104010
cena jedn.: 34,53 zł/kg

opak.: 15 l,
do upraw ekologicznych
kod: 45103954
cena jedn.: 1,67 zł/l

opak.: 10 l, 100% naturalny
nawóz do roślin ogrodowych
kod: 45654056, cena jedn.: 3,19 zł/l

opak.: 1 kg
kod: 45368246
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Pomysł na...

Oryginalny
kwietnik

1

Odnowiłam .
stary kredens

adbałam
3 oZ właściwe
podłoże.

By dobrze im się rosło
Przed sadzeniem wybrałam właściwe
podłoże. Na spód doniczek położyłam
kilka centymetrów keramzytu,
który służy jako drenaż. Na keramzyt
położyłam ziemię – inną do kwiatów,
inną do ziół.

Liczy się dobry pomysł

Stary kredens może zyskać nowe życie.
Ja postanowiłam stworzyć z niego
oryginalny kwietnik. Mebel wyczyściłam,
odtłuściłam, pomalowałam na ulubiony
kolor, a szuflady pokryłam gumą w płynie.
1

2
8
6
9
7

ielęgnuję
4 iP doglądam.
Rośliny w szufladach

To dopiero początek!
Doniczki z roślinami umieściłam w szufladach
kredensu. To jednak nie koniec pracy.
Żeby rośliny prawidłowo się rozwijały
i odwdzięczały pięknym zapachem,
trzeba codziennie ich doglądać.
Najlepsza do podlewania jest deszczówka.
Jednak w przypadku długotrwałej suszy
sięgam po konewkę. Nie zapominam
też o nawożeniu. Stary mebel zyskał nowe
życie, a moje rośliny nową oryginalną
przestrzeń. Czyż nie wyglądają pięknie?

Czas na wybór kwiatów. Postawiłam
na bratki w różnych kolorach.
Nie dość, że zachwycają wyglądem,
to mają małe wymagania. Dobrym
pomysłem okazały się też zioła. W końcu
własne uprawy smakują najlepiej.

3

1. Guma w płynie Rubber Seal Bison 66,95
poj.: 0,75 l, kod: 45873520, cena jedn.: 89,27 zł/l

2. Farba dekoracyjno-ochronna
Sadolin Kolory Ogrodu 53,99

poj.: 0,7 l, dostępna w 32 kolorach gotowych
kod: 45892735, cena jedn.: 77,13 zł/l

3. Bratek wielkokwiatowy 1,99

4

różne kolory, kod: 44695742

4. Byliny kwitnące 15,99

różne gatunki i odmiany, kod: 45443671

5. Zioła Niezłe Ziółko 7,99

5

różne rodzaje, kod: 45444910

Wybrałam
2 kwiaty i zioła.

6. Ziemia do pelargonii
i roślin balkonowych Geolia 6,99

opak.: 20 l, kod: 45845891, cena jedn.: 0,35 zł/l

7. Podłoże kwiatowe Compo Sana 15,99

opak.: 10 l, kod: 42823543, cena jedn.: 1,60 zł/l

8. Podłoże do ziół Compo Bio 15,99

opak.: 5 l, kod: 45371774, cena jedn.: 3,20 zł/l

9. Keramzyt 9,99

opak.: 4 l, kod: 40944001, cena jedn.: 2,50 zł/l

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl
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Trawnik

zakładanie od podstaw

A

B

Trawy uniwersalne
Eko-Grass 10,99

Trawa renowacyjna
Geolia 27,99

Geolia 22,99

Trawa renowacyjna
Substral 49,99

opak.: 0,8 kg, kod: 45636815
cena jedn.: 13,74 zł/kg

opak.: 1 kg, kod: 45618965

opak.: 1 kg, kod: 45619063

opak.: 1 kg, kod: 82145093

Jak
wybrać?

1

Oczyść z chwastów
powierzchnię, na której
chcesz założyć trawnik.
Po 3 tygodniach przekop
glebę. Jeśli jest sucha
i jałowa, zastosuj nawóz,
obornik lub kompost (połóż
na całej powierzchni
jednocentymetrową
warstwę).

2

Jeśli gleba jest zbyt
kwaśna, dodaj do niej małe
ilości wapna – idealna
będzie lekko kwaśna.
Odchwaszczoną
i przekopaną ziemię
wyrównaj i zagęść. Możesz
użyć do tego ubijaków lub
cięższych walców.

3

Wybierz odpowiednią mieszankę
nasion traw w zależności od funkcji,
jaką ma spełniać trawnik. Na małej
powierzchni wysiewaj ją ręcznie,
na większej – przy pomocy siewnika.
Pamiętaj o odpowiednim zagęszczeniu
(25-30 dag mieszanki na 10 m²).
Nasiona powinno się delikatnie zagrabić,
przykrywając jednocentymetrową
warstwą ziemi.

4

Efekty pracy
powinny być widoczne
po 2-3 tygodniach.
Dbaj o młody trawnik –
podlewaj go z umiarem,
uważaj, żeby nie wypłukać
nasion, a jednocześnie
nie dopuścić do przesuszenia
gleby. Na początku
rób to 2 razy dziennie.

C

D

Trawy dekoracyjne
Geolia 23,99

Trawa sportowa
Geolia 96,90

opak.: 1 kg, kod: 45619266

Gazon dekoracyjny 31,99

opak.: 4 kg, kod: 45619224
cena jedn.: 24,23 zł/kg

opak.: 1 kg, kod: 45425590

E

kod: 45759056
dostępny również:
szpadel prosty
kod: 42210462

natychmiastowe
działanie

Trawa na miejsca
nasłonecznione
i suche Geolia 24,99

Grabie 24,99

szer. głowicy: 35 cm
kod: 45350025

Walec do trawy 179,wym.: 30 x 57 cm
kod: 45329704

Taczka
Rim 74,49

B

Renowacyjne

C

Dekoracyjne

D

Sportowe

E

Miejsca specjalne

działa przez
100 dni

wym.: 80 x 61 cm,
poj.: 80 l
kod: 45867836

Stwórz piękny trawnik w swoim ogrodzie
Jednym z podstawowych obowiązków dobrego
ogrodnika jest systematyczne koszenie trawy
– pierwsze należy przeprowadzić, gdy źdźbła
osiągną 8-10 cm wysokości. Oprócz pierwszego
koszenia (skrócenie o 1-1,5 cm) zazwyczaj utrzymuje
się wysokość trawy w granicach 3-6 cm. W miejscu,
gdzie nie można dotrzeć kosiarką, powinno się używać
podkaszarek z nożami lub głowicą żyłkową.
Odpowiedni wzrost roślin zapewni nawożenie,
które należy przeprowadzać, gdy ziemia jest wilgotna,

a rośliny już obeschnięte. Nowo założony trawnik
zaczyna się nawozić jesienią specjalnym nawozem
bogatym w potas. Wiosną i latem sprawdzi się
nawóz wieloskładnikowy o zwiększonej ilości azotu.
Trzeba pamiętać o równomiernym rozsypaniu nawozu,
aby rośliny miały równe możliwości wzrostu.
Trawnik najlepiej podlewać obficie raz w tygodniu,
rano lub wieczorem, rozproszonym strumieniem wody.
W ogrodzie sprawdzą się zraszacze przenośne
lub wygodne automatyczne systemy nawadniania.

Nawóz do trawników
Vila Yara Pro Complex
99,90

opak.: 25 kg, kod: 45436412
cena jedn.: 3,99 zł/kg

Nawóz do trawników
z mchem Target 39,95

opak.: 15 kg, wapniowo-magnezowy, kod: 45654784
cena jedn.: 2,66 zł/kg

Nawóz do trawników
Substral 100 dni 89,97
opak.: 8 kg
kod: 44023322
cena jedn.: 11,25 zł/kg

Uniwersalne

To mieszanki nasion, które sprawdzą się
w ogrodach, parkach i na działkach.
Przy niewielkim nakładzie pracy możemy
założyć trawnik cechujący się intensywnym
zielonym kolorem i gęstą darnią.

opak.: 1 kg, kod: 45619336

4,6

opak.: 4 kg, kod: 45636934
cena jedn.: 29,75 zł/kg

Rodzaje traw
A

Szpadel ostry
Ergo 89,99

Trawa sportowo-dekoracyjna
Wembley 119,-

Odpowiednie na zniszczone trawniki.
Mieszanka ta idealnie sprawdza się przy
uzupełnianiu ubytków powstałych na murawie,
a także odnowie całkowicie zniszczonych
trawników.
Charakteryzują się piękną zieloną barwą,
wolnym wzrostem po skoszeniu, a przede
wszystkim delikatnym ulistnieniem.
Nie są jednak wytrzymałe na deptanie.
Są wytrzymałe, odporne na deptanie,
dlatego idealnie sprawdzą się
w przydomowych, często użytkowanych
ogrodach, a także na obiektach sportowych.
Szybko regenerują się po skoszeniu.
Trawa do miejsc nasłonecznionych cechuje się
dużą żywotnością – jest odporna na niedobory
wody, dzięki czemu nie żółknie i nie więdnie,
zachowując swój piękny kolor.
Trawa do miejsc zacienionych rośnie powoli,
dobrze znosząc suszę i mroźne zimy. Nadaje się
także na grunty słabsze, okresowo suche,
nie wymaga intensywnej pielęgnacji.
Trawy, narzędzia ogrodnicze 97

Trawnik

zakładanie od podstaw

A

B

Trawy uniwersalne
Eko-Grass 10,99

Trawa renowacyjna
Geolia 27,99

Geolia 22,99

Trawa renowacyjna
Substral 49,99

opak.: 0,8 kg, kod: 45636815
cena jedn.: 13,74 zł/kg

opak.: 1 kg, kod: 45618965

opak.: 1 kg, kod: 45619063

opak.: 1 kg, kod: 82145093

Jak
wybrać?

1

Oczyść z chwastów
powierzchnię, na której
chcesz założyć trawnik.
Po 3 tygodniach przekop
glebę. Jeśli jest sucha
i jałowa, zastosuj nawóz,
obornik lub kompost (połóż
na całej powierzchni
jednocentymetrową
warstwę).

2

Jeśli gleba jest zbyt
kwaśna, dodaj do niej małe
ilości wapna – idealna
będzie lekko kwaśna.
Odchwaszczoną
i przekopaną ziemię
wyrównaj i zagęść. Możesz
użyć do tego ubijaków lub
cięższych walców.

3

Wybierz odpowiednią mieszankę
nasion traw w zależności od funkcji,
jaką ma spełniać trawnik. Na małej
powierzchni wysiewaj ją ręcznie,
na większej – przy pomocy siewnika.
Pamiętaj o odpowiednim zagęszczeniu
(25-30 dag mieszanki na 10 m²).
Nasiona powinno się delikatnie zagrabić,
przykrywając jednocentymetrową
warstwą ziemi.

4

Efekty pracy
powinny być widoczne
po 2-3 tygodniach.
Dbaj o młody trawnik –
podlewaj go z umiarem,
uważaj, żeby nie wypłukać
nasion, a jednocześnie
nie dopuścić do przesuszenia
gleby. Na początku
rób to 2 razy dziennie.

C

D

Trawy dekoracyjne
Geolia 23,99

Trawa sportowa
Geolia 96,90

opak.: 1 kg, kod: 45619266

Gazon dekoracyjny 31,99

opak.: 4 kg, kod: 45619224
cena jedn.: 24,23 zł/kg

opak.: 1 kg, kod: 45425590

E

kod: 45759056
dostępny również:
szpadel prosty
kod: 42210462

natychmiastowe
działanie

Trawa na miejsca
nasłonecznione
i suche Geolia 24,99

Grabie 24,99

szer. głowicy: 35 cm
kod: 45350025

Walec do trawy 179,wym.: 30 x 57 cm
kod: 45329704

Taczka
Rim 74,49

B

Renowacyjne

C

Dekoracyjne

D

Sportowe

E

Miejsca specjalne

działa przez
100 dni

wym.: 80 x 61 cm,
poj.: 80 l
kod: 45867836

Stwórz piękny trawnik w swoim ogrodzie
Jednym z podstawowych obowiązków dobrego
ogrodnika jest systematyczne koszenie trawy
– pierwsze należy przeprowadzić, gdy źdźbła
osiągną 8-10 cm wysokości. Oprócz pierwszego
koszenia (skrócenie o 1-1,5 cm) zazwyczaj utrzymuje
się wysokość trawy w granicach 3-6 cm. W miejscu,
gdzie nie można dotrzeć kosiarką, powinno się używać
podkaszarek z nożami lub głowicą żyłkową.
Odpowiedni wzrost roślin zapewni nawożenie,
które należy przeprowadzać, gdy ziemia jest wilgotna,

a rośliny już obeschnięte. Nowo założony trawnik
zaczyna się nawozić jesienią specjalnym nawozem
bogatym w potas. Wiosną i latem sprawdzi się
nawóz wieloskładnikowy o zwiększonej ilości azotu.
Trzeba pamiętać o równomiernym rozsypaniu nawozu,
aby rośliny miały równe możliwości wzrostu.
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A
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System nawadniania
uniwersalny

Sprawdź
ofertę

4

ZAKUPY
przez telefon

11
1
Rozdzielacz pozwala
na podłączenie do kranu
nawet kilku przyłączy.
Dzięki temu możemy
podlewać kilka miejsc
jednocześnie.

M
B

A

7

C

2

12

Do łączenia poszczególnych
elementów służą szybkozłącza:
podstawowe i z funkcją „stop”,
zalecane do stosowania na wyjściu
wody. Ich specjalny mechanizm
zapobiega wylewaniu się wody
z węża podczas transportu
i przechowywania.

N

6

L

K

E

4

C

8

F

Użytecznym produktem
w ogrodzie jest wielofunkcyjny
pistolet, który sprawdzi się
zarówno przy podlewaniu roślin,
jak i innych pracach
porządkowych.

D

Dwa odcinki węża
można podłączyć na stałe
za pomocą reparatora
lub tymczasowo przy
użyciu dwóch szybkozłączy
i prostego nypla.

lub ze stopem. Poszczególne odcinki węża można
połączyć na stałe za pomocą reparatora
lub tymczasowo z możliwością szybkiego rozłączenia,
przy użyciu dwóch szybkozłączy i prostego nypla.
Jeśli chcemy rozdzielić wąż, wystarczy użyć zamiast
nypla prostego rozdzielacza typu Y. Pozwoli nam on
na podłączenie dwóch zraszaczy jednocześnie.
Do wyboru mamy kilka rodzajów zraszaczy:
pulsacyjne, wahadłowe (deszczownie), statyczne.

5
G

D

Trójnik służy
do rozdzielenia
węża „na dwa”.

Zraszacz pulsacyjny
podłączany
bezpośrednio
do węża
charakteryzuje się
dużym zasięgiem,
nawadnia
powierzchnię
po okręgu
lub dowolnym
wycinku koła.

C

D

Jak przygotować nawadnianie?
W dużych ogrodach doskonale sprawdzą się
automatyczne systemy nawadniające. Za pomocą
pomp, węży i zraszaczy możemy samodzielnie
zbudować prosty system, który zadba o naszą zieleń,
a nam zapewni więcej wolnego czasu. Na kranie
możemy mieć jedno, dwa lub cztery podłączenia
w zależności od zastosowanego przyłącza
lub rozdzielacza. Dzięki temu będziemy mogli
podlewać ogród w kilku miejscach jednocześnie.
Do łatwego i szybkiego łączenia elementów
stosuje się szybkozłącza: podstawowe

3

Wózek na wąż
ułatwia przechowywanie
i transportowanie
węża ogrodowego.

J

Zraszacz wahadłowy, zwany także
deszczownią, zapewnia równomierne
nawadnianie powierzchni w kształcie
prostokąta. Posiada możliwość regulacji
zakresu pracy.

H

10

C

D

I

D

Zraszacz statyczny ze względu
na mniejszy zasięg polecany
jest do ogrodów o małej
powierzchni. Dzięki zastosowaniu
różnych końcówek można go
łatwo dopasować do różnych
kształtów zraszanego obszaru.

9

Wąż łączy wszystkie
elementy i doprowadza
wodę do zraszaczy.

1

A. Rozdzielacz poczwórny 59,99 kod: 81965666
B. Przyłącze kranowe 3/4-1/2’’ 8,99 kod: 81965650

7

I. Zraszacz statyczny dookolny
8 funkcji 29,99 kod: 45981901

2

C. Szybkozłącze 1/2’’ 5/8’’ 9,99 kod: 81965820
D. Szybkozłącze ze stopem 1/2’’ 5/8’’ 11,99 kod: 81965823

8

J. Pistolet 8 funkcji 29,99 kod: 82109205

3

E. Reparator 1/2’’ 5/8’’ 4,99 kod: 81965660

9

K. Wąż 1/2’’ 12,5 mm, dł.: 25 m 49,99 kod: 81965628

4

F. Trójnik 3/4” 5,99 kod: 81965818

10

L. Zestaw wózek z wężem 30 m 1/2’’
z armaturą 199,- kod: 45981852

5

G. Zraszacz pulsacyjny 49,99 kod: 45981894

11

M. Zbiornik na deszczówkę 249,-

6

H. Zraszacz wahadłowy 59,99 kod: 45981915

12

N. Kran do zbiornika na deszczówkę 9,95

poj.: 360 l, kod: 44466891
kod: 45160773
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1. Kolektor rynnowy
Icanset zbieracz
wody deszczowej
Prosperplast 69,95

System nawadniania
automatycznego

Złączka
25 mm x 3/4”
14,99

kod: 43732941

w zest.: kranik, pokrywa,
wym.: 81 x 79 x 71 cm, poj.: 210 l,
kolor: zielony, kod: 33447512

1

zdejmowana
pokrywa

Zraszacz
wynurzalny
S 80 39,99
kod: 42847070

Przydatne akcesoria

Zbiornik na deszczówkę
Woodcan Prosperplast 189,-

wym.: 64,8 x 112,8 x 64,8 cm,
poj.: 265 l, kolor: brązowy, kod: 45160745

Rozdzielacz T
25 mm x 1/2” 25,99
kod: 42847784

Zraszacz
wynurzalny
turbinowy
T100 72,99
kod: 43732976

kod: 82136289

2

wody deszczowej

Zbiornik na deszczówkę 79,99

kod: 42847560

Zraszacz
wynurzalny
turbinowy T 380 139,-

beczka
o fakturze
drewna

wym.: 65 x 95 x 65 cm,
poj.: 250 l, kolor: brązowy
kod: 69575870

kod: 42442365

kod: 42847406

Skutecznie
i oszczędnie

2. Zbiornik
na deszczówkę
Vino 599,-

Skrzynka
na zawór
automatyczny
V3 299,-

Łącznik L 25 mm
23,99

Sterownik nawadniania
Select 249,-

Wykorzystanie

dł. węża: 50 cm, śr.: 3,8 cm
kod: 45160766

Zawór
automatyczny 175,24 V, kod: 42846853

Preparat biologiczny
do klarowania wody
BIO deszczówka
Bioexpert 4,99
opak.: 25 g
kod: 82610305

Łącznik L
25 mm x 1/2” 20,99
kod: 42847735

Rura montażowa 1’’
25 mm x 25 m 119,kod: 11430698
dostępna również:
Rura 1’’ 25 mm x 50 m
kod: 83211479

25 g na miesiąc
na 100 l deszczówki

199,-

Zraszacz
wynurzalny
turbinowy
T 200 115,-

kod: 43732934

Zbiornik na deszczówkę
Aqua Can Prosperplast 249,wym.: 80 x 128 x 80 cm,
poj.: 360 l, kolor: terakota
kod: 44466870

Zbiornik na deszczówkę
Arondo 699,wym.: 65 x 93 x 65 cm,
poj.: 250 l, kolor: grafitowy
kod: 82472662

Jak przygotować nawadnianie automatyczne?

Rekuperacja wody

Aby cieszyć się pięknym i zdrowo wyglądającym
ogrodem, należy zadbać o jego właściwą pielęgnację.
Jej podstawą jej nawadnianie - obok koszenia jeden
z bardziej czasochłonnych i kosztownych zabiegów.
Na szczęście, co szczególnie istotne dla tych, którym
na sercu leży ochrona środowiska, nawadniać można
również oszczędnie. Jak? Najprostszym sposobem
na optymalizację zużycia wody jest montaż takiego
systemu nawadniania, który będzie dopasowywał
jej wydatek do potrzeb roślin, uwzględniając aktualne

Wodę deszczową możemy z powodzeniem
wykorzystać do podlewania ogrodu.
Najprostszym sposobem na jej odzyskiwanie
jest podłączenie jednego ze zbiorników
do systemu rynnowego za pomocą
uniwersalnego łącznika.
Systemy zagospodarowania wody
deszczowej są coraz bardziej pożądane
w gospodarstwach domowych
– ich posiadanie niesie ze sobą same zalety:

warunki atmosferyczne. Oprócz oferty produktów
niezbędnych do budowy takich systemów oferta
Leroy Merlin zawiera także
kompleksowy montaż systemu nawadniania.
Przed zamówieniem montażu nawadniania
zamów w naszym sklepie usługę pomiaru.
W czasie pomiaru monter, poza zebraniem niezbędnych
wymiarów i parametrów źródła wody, przygotuje
rysunek rozmieszczenia nawadniania oraz poda
szacunkowe koszty wykonania takiej instalacji.

Zbiornik na deszczówkę
Mauer 1199,-

wym.: 120 x 100 x 40 cm, poj.: 300 l,
kolor: beżowy, kod: 84346353

1

3

2

4

Oszczędność wody
wodociągowej

Zabezpieczenie magazynu
wody na wypadek jej deficytów
lub zakazów podlewania

Częściowy zwrot kosztów
w ramach programu „Moja Woda”

W okresach deszczów
nawalnych zabezpieczenie
przed podtopieniem
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8

5

Narzędzia ogrodnicze

3

do pielęgnacji roślin

1

1

6

7

4

4

6

Łopatka 12,99

2

kod: 45795652

9

Pazurki
8,99

5

kod: 45795533

Widełki 6,99

3

kod: 45795491

2

1. Sekator nożycowy 19,99

4. Nożyce do trawy 29,99

7. Nożyce teleskopowe do żywopłotu 79,99
regulowana dł.: od 66 do 89 cm, kod: 45941315

lakierowany, kod: 45350116

1. Szpadel ostry 29,99 trzonek drewniany

4. Szpadel ostry Ergo 89,99 kod: 45759056
dostępny również szpadel prosty, kod: 42210462 89,99

2. Sekator kowadełkowy 29,99

5. Nożyce do trawy Classic 59,99

8. Nożyce do żywopłotu Easycut 159,-

2. Szpadel ostry Solid 59,99 kod: 45668406
dostępny również szpadel prosty, kod: 45759035 59,99

5. Łopata 29,90 trzonek drewniany lakierowany

3. Sekator do winorośli Classic 59,99

6. Nożyce do żywopłotu 19,99

9. Nożyce do żywopłotu faliste 49,99

3. Szpadel prosty 49,99 stal borowa, kod: 45810730
dostępny również szpadel ostry, kod: 45810744 49,99

6. Szufla Solid 79,99

maks. gr. cięcia: 20 mm, kod: 45941196
maks. gr. cięcia: 20 mm kod: 45941252

maks. gr. cięcia: 22 mm, kod: 45681454

dł. ostrza: 15 cm, kod: 45941294

dł. ostrza: 13 cm, kod: 45222254

dł. ostrza: 23 cm, kod: 45945564

dł. ostrza: 20 cm, kod: 82546528
dł. ostrza: 23 cm, kod: 45941301

Łopatka
14,99

kod: 45795554

kod: 45329004

kod: 45824821

Motyczka
z pazurkami 14,99
kod: 45795610
5
3

4
7

Ostre
i niezawodne

3

5

1. Sekator nożycowy 49,99
maks. gr. cięcia: 40 mm
kod: 45941266, dostępny również:
sekator kowadełkowy
kod: 45941273 59,95

6

2. Sekator teleskopowy 89,99

regulowana dł.: od 66 do 90 cm
kod: 45941280

8

4

3. Sekator teleskopowy 199,-

1

regulowana dł.: od 52 do 67 cm
kod: 45981152

2

4. Siekiera 29,99

waga głowicy: 0,6 kg, kod: 45950282

2

5. Siekiera rozłupująca 159,1

Jak
wybrać?

waga głowicy: 2,5 kg, kod: 45950345

6. Siekiera rozłupująca
XL 228,-

1. Grabie 24,99 trzonek drewniany lakierowany,
szer. głowicy: 35 cm, kod: 45350025

4. Grabie do liści 39,99 trzonek metalowy,
szer. głowicy: 50 cm, kod: 82504123

dł. ostrza: 35 cm, kod: 45945291

2. Grabie 49,99 trzonek metalowy,

5. Grabie do liści Solid 59,99

8. Piła do gałęzi 79,97

3. Grabie Solid 69,96

waga głowicy: 2,5 kg, kod: 45450132

7. Piła do gałęzi 24,99

dł.: 27 cm, kod: 45527426

szer. głowicy: 41 cm, kod: 45329144

szer. głowicy: 36 cm, kod: 45824863

szer. głowicy: 36 cm, kod: 45824870

Widły
gospodarcze
49,99
kod: 45329200

Wyrywacz
do chwastów
148,kod: 45450153
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8

5

Narzędzia ogrodnicze

3

do pielęgnacji roślin

1

1

6

7

4

4

6

Łopatka 12,99

2

kod: 45795652

9

Pazurki
8,99

5

kod: 45795533

Widełki 6,99

3

kod: 45795491

2

1. Sekator nożycowy 19,99

4. Nożyce do trawy 29,99

7. Nożyce teleskopowe do żywopłotu 79,99
regulowana dł.: od 66 do 89 cm, kod: 45941315

lakierowany, kod: 45350116

1. Szpadel ostry 29,99 trzonek drewniany

4. Szpadel ostry Ergo 89,99 kod: 45759056
dostępny również szpadel prosty, kod: 42210462 89,99

2. Sekator kowadełkowy 29,99

5. Nożyce do trawy Classic 59,99

8. Nożyce do żywopłotu Easycut 159,-

2. Szpadel ostry Solid 59,99 kod: 45668406
dostępny również szpadel prosty, kod: 45759035 59,99

5. Łopata 29,90 trzonek drewniany lakierowany

3. Sekator do winorośli Classic 59,99

6. Nożyce do żywopłotu 19,99

9. Nożyce do żywopłotu faliste 49,99

3. Szpadel prosty 49,99 stal borowa, kod: 45810730
dostępny również szpadel ostry, kod: 45810744 49,99

6. Szufla Solid 79,99

maks. gr. cięcia: 20 mm, kod: 45941196
maks. gr. cięcia: 20 mm kod: 45941252

maks. gr. cięcia: 22 mm, kod: 45681454

dł. ostrza: 15 cm, kod: 45941294

dł. ostrza: 13 cm, kod: 45222254

dł. ostrza: 23 cm, kod: 45945564

dł. ostrza: 20 cm, kod: 82546528
dł. ostrza: 23 cm, kod: 45941301

Łopatka
14,99

kod: 45795554

kod: 45329004

kod: 45824821

Motyczka
z pazurkami 14,99
kod: 45795610
5
3

4
7

Ostre
i niezawodne

3

5

1. Sekator nożycowy 49,99
maks. gr. cięcia: 40 mm
kod: 45941266, dostępny również:
sekator kowadełkowy
kod: 45941273 59,95

6

2. Sekator teleskopowy 89,99

regulowana dł.: od 66 do 90 cm
kod: 45941280

8

4

3. Sekator teleskopowy 199,-

1

regulowana dł.: od 52 do 67 cm
kod: 45981152

2

4. Siekiera 29,99

waga głowicy: 0,6 kg, kod: 45950282

2

5. Siekiera rozłupująca 159,1

Jak
wybrać?

waga głowicy: 2,5 kg, kod: 45950345

6. Siekiera rozłupująca
XL 228,-

1. Grabie 24,99 trzonek drewniany lakierowany,
szer. głowicy: 35 cm, kod: 45350025

4. Grabie do liści 39,99 trzonek metalowy,
szer. głowicy: 50 cm, kod: 82504123

dł. ostrza: 35 cm, kod: 45945291

2. Grabie 49,99 trzonek metalowy,

5. Grabie do liści Solid 59,99

8. Piła do gałęzi 79,97

3. Grabie Solid 69,96

waga głowicy: 2,5 kg, kod: 45450132

7. Piła do gałęzi 24,99

dł.: 27 cm, kod: 45527426

szer. głowicy: 41 cm, kod: 45329144

szer. głowicy: 36 cm, kod: 45824863

szer. głowicy: 36 cm, kod: 45824870

Widły
gospodarcze
49,99
kod: 45329200

Wyrywacz
do chwastów
148,kod: 45450153
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Urządzenia ogrodowe
kosiarki elektryczne

1

2

4

3

5

6

3lata
koszenie trawnika
do samej krawędzi

3 lata

system 360° ułatwia
manewrowanie
kosiarką

599,Model

Pow. koszenia

Moc

Poj. kosza

Szer. koszenia

Cena

Kod

800 m2

1700 W

45 l

40 cm

599,-

45941742

Kosiarka elektryczna
Sterwins
1

2

3

4

1.

Kosiarka
elektryczna

2.

Kosiarka
elektryczna

3.

Kosiarka
elektryczna

5. Podkaszarka
elektryczna

300 W

550 W

550 W

0,75 kW/1 KM

25 cm

25 cm

23 cm

30 cm

28 cm

40 cm

Cena

79,99

119,-

149,-

139,-

195,-

239,-

Kod

82989870

45585750

45411205

82384165

45585764

82999480

6

7

8

system 360° ułatwia
manewrowanie
kosiarką

9

Kosiarka
elektryczna

Model

6.

Kosiarka
elektryczna

10

funkcja mielenia
koszenie trawnika
do samej krawędzi

3lata

3lata

5.

6. Podkaszarka
spalinowa

350 W

3lata

Kosiarka
elektryczna

4. Podkaszarka
elektryczna

380 W

koszenie trawnika
do samej krawędzi

4.

Podkaszarka
3. elektryczna
Smallcut

Moc

funkcja mielenia

3lata

2. Podkaszarka
elektryczna

3 lata

Szer. koszenia
dla żyłki

5

koszenie trawnika
do samej krawędzi

Model

1. Podkaszarka
elektryczna

Model

3 lata

3 lata

7.

Kosiarka
elektryczna

8.

Kosiarka
elektryczna

9.

Kosiarka
elektryczna

10.

Kosiarka
elektryczna

Pow. koszenia

250 m2

300 m2

300 m2

300 m2

400 m2

Pow. koszenia

400 m2

600 m2

600 m2

600 m2

800 m2

Moc

1000 W

1200 W

1200 W

1300 W

1300 W

Moc

1400 W

1500 W

1500 W

1600 W

1800 W

Poj. kosza

30 l

30 l

30 l

30 l

35 l

Poj. kosza

35 l

28 l

45 l

40 l

50 l

Szer. koszenia

33 cm

32 cm

33 cm

32 cm

33 cm

Szer. koszenia

36 cm

37 cm

36 cm

36 cm

42 cm

Cena

158,-

197,-

299,-

269,-

369,-

Cena

469,-

339,-

589,-

359,-

499,-

Kod

45651326

82395911

45941714

82973035

45971534

Kod

45941735

82384130

45971541

82973023

82932573

Kosiarki elektryczne, podkaszarki 105

Urządzenia ogrodowe
kosiarki elektryczne

1

2

4

3

5

6

3lata
koszenie trawnika
do samej krawędzi

3 lata

system 360° ułatwia
manewrowanie
kosiarką

599,Model

Pow. koszenia

Moc

Poj. kosza

Szer. koszenia

Cena

Kod

800 m2

1700 W

45 l

40 cm

599,-

45941742

Kosiarka elektryczna
Sterwins
1

2

3

4

1.

Kosiarka
elektryczna

2.

Kosiarka
elektryczna

3.

Kosiarka
elektryczna

5. Podkaszarka
elektryczna

300 W

550 W

550 W

0,75 kW/1 KM

25 cm

25 cm

23 cm

30 cm

28 cm

40 cm

Cena

79,99

119,-

149,-

139,-

195,-

239,-

Kod

82989870

45585750

45411205

82384165

45585764

82999480

6

7

8

system 360° ułatwia
manewrowanie
kosiarką

9

Kosiarka
elektryczna

Model

6.

Kosiarka
elektryczna

10

funkcja mielenia
koszenie trawnika
do samej krawędzi

3lata

3lata

5.

6. Podkaszarka
spalinowa

350 W

3lata

Kosiarka
elektryczna

4. Podkaszarka
elektryczna

380 W

koszenie trawnika
do samej krawędzi

4.

Podkaszarka
3. elektryczna
Smallcut

Moc

funkcja mielenia

3lata

2. Podkaszarka
elektryczna

3 lata

Szer. koszenia
dla żyłki

5

koszenie trawnika
do samej krawędzi

Model

1. Podkaszarka
elektryczna

Model

3 lata

3 lata

7.

Kosiarka
elektryczna

8.

Kosiarka
elektryczna

9.

Kosiarka
elektryczna

10.

Kosiarka
elektryczna

Pow. koszenia

250 m2

300 m2

300 m2

300 m2

400 m2

Pow. koszenia

400 m2

600 m2

600 m2

600 m2

800 m2

Moc

1000 W

1200 W

1200 W

1300 W

1300 W

Moc

1400 W

1500 W

1500 W

1600 W

1800 W

Poj. kosza

30 l

30 l

30 l

30 l

35 l

Poj. kosza

35 l

28 l

45 l

40 l

50 l

Szer. koszenia

33 cm

32 cm

33 cm

32 cm

33 cm

Szer. koszenia

36 cm

37 cm

36 cm

36 cm

42 cm

Cena

158,-

197,-

299,-

269,-

369,-

Cena

469,-

339,-

589,-

359,-

499,-

Kod

45651326

82395911

45941714

82973035

45971534

Kod

45941735

82384130

45971541

82973023

82932573

Kosiarki elektryczne, podkaszarki 105

Urządzenia ogrodowe

1

2

3

4

5

6

7

kosiarki spalinowe

3 lata

Gwarancja
na obudowę

10 lat

3 lata

3 lata

funkcja mielenia
boczny wyrzut
trawy
system INSTART
- rozruch
elektryczny

995,Model

Pow. koszenia

Moc

Poj. kosza

Typ silnika

Szer. koszenia

Cena

Kod

800 m2

2,1 kW/2,8 KM

60 l

Briggs&Stratton
575 IS

46 cm

995,-

45750894

Kosiarka spalinowa
z napędem Sterwins
1

2

3

4
funkcja mielenia

funkcja mielenia

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

Kosiarka
1. spalinowa
bez napędu

Kosiarka
2. spalinowa
z napędem

Kosiarka
3. spalinowa
z napędem

Kosa
2. spalinowa

Kosa
4. spalinowa

Kosa
5. spalinowa

Kosa
6. spalinowa

Kosa
7. spalinowa

1400 W

1,4 kW/1,9 KM

1,35 kW/1,8 KM

1,6 kW/2,1 KM

2 kW/2,7 KM

2,2 kW/3 KM

2,6 kW/3,5 KM

Szer. koszenia
dla żyłki

42 cm

44 cm

42 cm

44 cm

42 cm

41 cm

42 cm

Szer. koszenia
dla tarczy

25 cm

25,5 cm

25,5 cm

25,5 cm

25 cm

25 cm

25,5 cm

Cena

299,-

289,-

899,-

329,-

399,-

599,-

799,-

Kod

82932572

82362287

82419675

82362288

45715061

45814104

45893701

6

7

8

9

10

funkcja mielenia

funkcja mielenia

funkcja mielenia

funkcja mielenia

funkcja mielenia

funkcja mielenia

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

silnik
HONDA

funkcja ReadyStart
łatwe uruchamianie
silnika

system INSTART
- rozruch
elektryczny

Kosiarka
4. spalinowa
z napędem

Kosa
3. spalinowa

Moc

5

funkcja mielenia

3lata

Model

Kosa
1. elektryczna

Model

Kosiarka
5. spalinowa
z napędem

funkcja
ReadyStart
łatwe
uruchamianie
silnika

Model

Kosiarka
6. spalinowa
z napędem

Kosiarka
7. spalinowa
z napędem

3 lata

Kosiarka
8. spalinowa
z napędem

Kosiarka
9. spalinowa
z napędem

Kosiarka
10. spalinowa
z napędem

Pow. koszenia

500 m2

600 m2

800 m2

800 m2

800 m2

Pow. koszenia

1500 m2

1500 m2

1800 m2

1800 m2

1800 m2

Moc

1,3 kW/1,7 KM

2,3 kW/3,1 KM

2,5 kW/3,4 KM

2 kW/2,7 KM

2,5 kW/3,4 KM

Moc

2,6 kW/3,5 KM

2,6 kW/3,5 KM

2,7 kW/3,6 KM

3,3 kW/4,4 KM

3,2 kW/4,3 KM

Poj. kosza

40 l

45 l

60 l

60 l

62 l

Poj. kosza

60 l

70 l

60 l

60 l

75 l

Typ silnika

OHV

OHV

Turbo

Briggs&Stratton 500

Briggs&Stratton 575 IS

Typ silnika

Dinking

Briggs&Stratton 675EXI

Briggs&Stratton 750

HONDA

Briggs&Stratton 875

Szer. koszenia

41 cm

40 cm

46 cm

46 cm

46 cm

Szer. koszenia

51 cm

51 cm

51 cm

51 cm

51 cm

Cena

499,-

787,-

899,-

999,-

1249,-

Cena

1199,-

1295,-

1575,-

1499,-

2199,-

Kod

82395913

82932577

82972986

82395917

82989851

Kod

45958822

45971765

45958836

45971772

82419672
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Urządzenia ogrodowe

1

2

3

4

5

6

7

kosiarki spalinowe

3 lata

Gwarancja
na obudowę

10 lat

3 lata

3 lata

funkcja mielenia
boczny wyrzut
trawy
system INSTART
- rozruch
elektryczny

995,Model

Pow. koszenia

Moc

Poj. kosza

Typ silnika

Szer. koszenia

Cena

Kod

800 m2

2,1 kW/2,8 KM

60 l

Briggs&Stratton
575 IS

46 cm

995,-

45750894

Kosiarka spalinowa
z napędem Sterwins
1

2

3

4
funkcja mielenia

funkcja mielenia

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

Kosiarka
1. spalinowa
bez napędu

Kosiarka
2. spalinowa
z napędem

Kosiarka
3. spalinowa
z napędem

Kosa
2. spalinowa

Kosa
4. spalinowa

Kosa
5. spalinowa

Kosa
6. spalinowa

Kosa
7. spalinowa

1400 W

1,4 kW/1,9 KM

1,35 kW/1,8 KM

1,6 kW/2,1 KM

2 kW/2,7 KM

2,2 kW/3 KM

2,6 kW/3,5 KM

Szer. koszenia
dla żyłki

42 cm

44 cm

42 cm

44 cm

42 cm

41 cm

42 cm

Szer. koszenia
dla tarczy

25 cm

25,5 cm

25,5 cm

25,5 cm

25 cm

25 cm

25,5 cm

Cena

299,-

289,-

899,-

329,-

399,-

599,-

799,-

Kod

82932572

82362287

82419675

82362288

45715061

45814104

45893701

6

7

8

9

10

funkcja mielenia

funkcja mielenia

funkcja mielenia

funkcja mielenia

funkcja mielenia

funkcja mielenia

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

boczny wyrzut
trawy

silnik
HONDA

funkcja ReadyStart
łatwe uruchamianie
silnika

system INSTART
- rozruch
elektryczny

Kosiarka
4. spalinowa
z napędem

Kosa
3. spalinowa

Moc

5

funkcja mielenia

3lata

Model

Kosa
1. elektryczna

Model

Kosiarka
5. spalinowa
z napędem

funkcja
ReadyStart
łatwe
uruchamianie
silnika

Model

Kosiarka
6. spalinowa
z napędem

Kosiarka
7. spalinowa
z napędem

3 lata

Kosiarka
8. spalinowa
z napędem

Kosiarka
9. spalinowa
z napędem

Kosiarka
10. spalinowa
z napędem

Pow. koszenia

500 m2

600 m2

800 m2

800 m2

800 m2

Pow. koszenia

1500 m2

1500 m2

1800 m2

1800 m2

1800 m2

Moc

1,3 kW/1,7 KM

2,3 kW/3,1 KM

2,5 kW/3,4 KM

2 kW/2,7 KM

2,5 kW/3,4 KM

Moc

2,6 kW/3,5 KM

2,6 kW/3,5 KM

2,7 kW/3,6 KM

3,3 kW/4,4 KM

3,2 kW/4,3 KM

Poj. kosza

40 l

45 l

60 l

60 l

62 l

Poj. kosza

60 l

70 l

60 l

60 l

75 l

Typ silnika

OHV

OHV

Turbo

Briggs&Stratton 500

Briggs&Stratton 575 IS

Typ silnika

Dinking

Briggs&Stratton 675EXI

Briggs&Stratton 750

HONDA

Briggs&Stratton 875

Szer. koszenia

41 cm

40 cm

46 cm

46 cm

46 cm

Szer. koszenia

51 cm

51 cm

51 cm

51 cm

51 cm

Cena

499,-

787,-

899,-

999,-

1249,-

Cena

1199,-

1295,-

1575,-

1499,-

2199,-

Kod

82395913

82932577

82972986

82395917

82989851

Kod

45958822

45971765

45958836

45971772

82419672
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TAK, ułatwiamy

1

Montaż robotów koszących

2

1

300

400

DOSTOSOWANY
DO POWIERZCHNI

3

DOSTOSOWANY
DO POWIERZCHNI

3lata

4

w zest.: smart router,
przewód ograniczający 150 m,
szpilki 200 szt., złączki 4 szt.,
złączki zaciskowe 5 szt.

1.

Robot koszący
Landxcape Black

3

3lata

Jak
wybrać?

2. Robot koszący

3. Robot koszący

aeracja

wertykulacja

800

DOSTOSOWANY
DO POWIERZCHNI

DOSTOSOWANY
DO POWIERZCHNI

4
szczotka do czyszczenia
kostki w zestawie

w zest.: przewód
ograniczający 100 m,
szpilki 100 szt., złączki 10 szt.

programowanie za pomocą
panelu sterowania
lub aplikacji na smartfonie

600

4,8

w zest.: przewód
ograniczający 125 m,
szpilki 180 szt., złączki 2 szt.

w zest.: przewód
ograniczający 100 m,
szpilki 130 szt.

Model

2

zamiatanie

3

4. Robot koszący

1.

Model

Wertykulator
i aerator elektryczny

2.

Wertykulator
3. i aerator elektryczny
ze szczotką
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i aerator elektryczny

4.

Wertykulator
spalinowy

Pow. koszenia

300 m

400 m

600 m

800 m

Natężenie akumulatora

2 Ah

2,5 Ah

2,1 Ah

2,2 Ah

Moc

1400 W

1700 W

1600 W

2,2 kW/3 KM

Napięcie

20 V

18 V

18 V

29 V

Typ silnika

szczotkowy

szczotkowy

szczotkowy

OHV

2

2

2

2
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19 cm

16 cm

18 cm
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40 l

50 l

48 l

45 l

Cena
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1499,-
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33 cm

38 cm
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82059912

82406284

82973026

1

2

1. Traktor bez kosza

298,-

429,-

599,-

999,-

45815252

45815266

82476241

45815273

3

elektromagnetyczne
załączanie noży

Model

Cena
Kod
1

elektromagnetyczne
załączanie noży

2. Traktor z koszem

2

3

4

3. Traktor z koszem

Pow. koszenia

5000 m2

5000 m2

5000 m2

Moc

6,5 kW/8,8 KM

5,8 kW/7,8 KM

5,8 kW/7,8 KM

Poj. kosza

nie posiada kosza

200 l

200 l

Moc
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2,6 kW/3,5 KM

3,2 kW/4,3 KM

5,2 kW/7 KM
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Stiga

Stiga

Stiga
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szczotkowy

OHV

OHV

Könner&Sohnen

Szer. koszenia

98 cm

84 cm

84 cm
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36 cm

60 cm

88 cm
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Cena

448,-

729,-

999,-

1995,-
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Kod
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45653391

45814832

82400430

Model

1.

Glebogryzarka
elektryczna

2.

Glebogryzarka
spalinowa

3.

Glebogryzarka
spalinowa

4.

Glebogryzarka
spalinowa
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TAK, ułatwiamy

1

Montaż robotów koszących

2

1

300

400

DOSTOSOWANY
DO POWIERZCHNI

3

DOSTOSOWANY
DO POWIERZCHNI

3lata

4

w zest.: smart router,
przewód ograniczający 150 m,
szpilki 200 szt., złączki 4 szt.,
złączki zaciskowe 5 szt.

1.

Robot koszący
Landxcape Black

3

3lata

Jak
wybrać?

2. Robot koszący

3. Robot koszący

aeracja

wertykulacja

800

DOSTOSOWANY
DO POWIERZCHNI

DOSTOSOWANY
DO POWIERZCHNI

4
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kostki w zestawie
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Pomysł na remgołowie
chodził mi poczasu.
od dłuższego

Pomysł na...

Remont
domku babci

skoczeni,
a
z
li
y
b
y
c
s
y
z
s
W
być
że remont możteak prosty.

Radość dla całej rodziny
Odnowiony domek pięknie prezentuje się
w naturalnym, dzikim ogrodzie pełnym kwiatów.
Będziemy tu spędzać jeszcze wiele miłych,
rodzinnych weekendów.

1

1. Girlanda solarna
przeźroczysta 37,99
kod: 45822896

2. Pelargonia
odm. Super Cascade 6,99

kod: 82231359

3. Kratka bez ramy
Kinga 21,99 kod: 44880983

2

Porada
dla Ciebie

Porada
dla Ciebie

Powrót do świetności
Jako chłopiec wiele czasu spędziłem, bawiąc
się na działce babci. Niedawno zauważyłem,
że stojący tam drewniany domek najlepsze czasy
ma już za sobą, postanowiłem więc go odświeżyć.
Pobyt na działce to świetny pomysł na odpoczynek
od codziennego zgiełku. Szlifierką z łatwością
pozbyłem się starego lakieru, a nowy kolor
i właściwy impregnat do drewna sprawiły,
że czas naprawdę się cofnął.

3

oświetlenie
3 Dodałem. Domek
i kwiaty
zyskał nowe oblicze!

1

Zmierzyłem
ściany,
aby sprawdzić,
ile impregnatu
potrzebuję.

3

1

2

1. Szlifierka mimośrodowa Ryobi 189,- kod: 44634422
2. Pędzel płaski do drewna 70 mm
Dexter 14,99 kod: 45342710
3. Impregnat do drewna dekoracyjno-ochronny
Luxens 5 l 49,50 kod: 44886590

2
Zeszlifowałem
stary lakier
i pomalowałem
domek na nowo.
Remont domku babci 111
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Domowe
zacisze

Solidne, estetyczne i bezpieczne - takie powinno być
ogrodzenie Twojego domu. Dobrane do elewacji domu
i stylu ogrodu będzie stanowiło kompletną całość
przez długie lata. Od projektu aż po montaż,
wszystko w jednym miejscu.

498,Przęsło Szafir
kod: 45966361

Sprawdź dostępność roślin na www.leroymerlin.pl

Relaks Balkon / Coffe 113
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5 lat

Wejście do domu

klasyczne czy nowoczesne?

System ogrodzeń Szafir

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45966361 498,2. Furtka z elektrozaczepem, wym.: 90 x 150 cm
kod: 45966746 719,3. Brama przesuwna bez przeciwwagi,
wym.: 400 x 152 cm, kod: 45966564, 45966333 4799,Brama przesuwna bez przeciwwagi z automatem,
wym.: 400 x 152 cm
kod: 45966711, 45966235 5949,*Ogrodzenie pełne - przezierność do 30%
1

35

2

3

przekrój wypełnienia:
20 x 100 mm

1

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m,
brama dwuskrzydłowa inteligentna, brama dwuskrzydłowa łamana,
bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem, bramy przesuwne
bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem,
brama przesuwna teleskopowa z automatem,
furtka z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.

2

Drzwi wejściowe Temidas 1099,-

szer.: 90 cm, kolor: antracytowy, w kpl.: ościeżnica, klamka z szyldem,
dwa zamki, próg, kod: 82505238, dostępna również szer.: 80 cm
oraz kolory: złoty dąb, orzech

Wejście
do domu
Wejście to wizytówka naszego
domu, dlatego powinno być
nie tylko funkcjonalne, ale także
reprezentacyjne. Otoczenie
drzwi wejściowych i droga
prowadząca do głównego
wejścia są pierwszym miejscem,
które ukazuje się oczom gości.
Warto zadbać, by zarówno
ogrodzenie domu, jak i drzwi
wejściowe były spójne
stylistycznie i komponowały się
z pozostałą przestrzenią, a także
pomyśleć o roślinach, które ożywią
teren, jednocześnie ochronią
przed hałasem z zewnątrz
i zapewnią prywatność. Uroku doda
odpowiednie oświetlenie,
które podkreśli fasadę domu,
a w godzinach wieczornych
zwiększy bezpieczeństwo.

Kostka granitowa 0,69/szt.

wym.: 4-6 x 4-6 x 4-6 cm, kolor: szary
kod: 45437063

TAK, ułatwiamy
3

3

Program wielu
korzyści DOM
Planujesz drobne prace w ogrodzie,
remont, a może budowę? Program DOM
jest dla Ciebie! To prosty sposób na dostęp
do ofert specjalnych, historii zakupów
oraz rabatów.
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Systemy ogrodzeniowe

Usługa
dla Ciebie

bezpieczeństwo Twojego domu

MONTAŻ
OGRODZEŃ

31

1

2

3

wysoka
trwałość
wypełnienie
kompozytowe

System ogrodzeń Bursztyn

kolor ramy: antracytowy, kolor wypełnienia: brązowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45966634 799,2. Furtka, wym.: 94 x 150 cm, kod: 45966753, 45966445 869,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm, kod: 45966375 2499,Brama dwuskrzydłowa z automatem, wym.: 400 x 150 cm, kod: 45966522
*Ogrodzenie pełne - przezierność do 30%
Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.

3899,-

20lat

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m, brama dwuskrzydłowa
inteligentna, brama dwuskrzydłowa łamana, bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem,
bramy przesuwne bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem,
brama przesuwna teleskopowa z automatem, furtki z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.

Więcej
produktów

System ogrodzeń Kreta

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45968671 679,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 45968461, 45968811 629,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm, kod: 45968706 2195,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45968573 3449,*Ogrodzenie pełne - przezierność do 30%

5 lat

1

2

3

33

Przęsło o wys.: 150 cm, brama dwuskrzydłowa inteligentna, brama
dwuskrzydłowa łamana, bramy przesuwne i bramy przesuwne
z automatem, bramy przesuwne bez przeciwwagi i bramy przesuwne
bez przeciwwagi z automatem, bramy przesuwne segmentowe, furtki
z elektrozaczepem dostępne na zamówienie. Seria dostępna w wybranych
sklepach lub na zamówienie.
Systemy ogrodzeniowe 117
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MONTAŻ
OGRODZEŃ
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3
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kolor ramy: antracytowy, kolor wypełnienia: brązowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45966634 799,2. Furtka, wym.: 94 x 150 cm, kod: 45966753, 45966445 869,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm, kod: 45966375 2499,Brama dwuskrzydłowa z automatem, wym.: 400 x 150 cm, kod: 45966522
*Ogrodzenie pełne - przezierność do 30%
Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.

3899,-

20lat

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m, brama dwuskrzydłowa
inteligentna, brama dwuskrzydłowa łamana, bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem,
bramy przesuwne bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem,
brama przesuwna teleskopowa z automatem, furtki z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.

Więcej
produktów

System ogrodzeń Kreta

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45968671 679,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 45968461, 45968811 629,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm, kod: 45968706 2195,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45968573 3449,*Ogrodzenie pełne - przezierność do 30%

5 lat

1

2

3

33

Przęsło o wys.: 150 cm, brama dwuskrzydłowa inteligentna, brama
dwuskrzydłowa łamana, bramy przesuwne i bramy przesuwne
z automatem, bramy przesuwne bez przeciwwagi i bramy przesuwne
bez przeciwwagi z automatem, bramy przesuwne segmentowe, furtki
z elektrozaczepem dostępne na zamówienie. Seria dostępna w wybranych
sklepach lub na zamówienie.
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System ogrodzeń Opal

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 83904690 597,Przęsło, wym.: 200 x 150 cm, kod: 83904689 728,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 83909681, 83909676 797,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm, kod: 83904725 2197,Brama dwuskrzydłowa z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 83904720 3547,*Ogrodzenie pełne - przezierność do 30%
Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.
1

2

5 lat

3

25

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m,
brama inteligentna, bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem,
bramy przesuwne bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi
z automatem, furtki z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.

System ogrodzeń Szafir

przekrój
wypełnienia:
20 x 100 mm

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 118 cm, kod: 45966361 498,2. Furtka, wym.: 94 x 150 cm, kod: 45966606 549,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm, kod: 45966326
Brama dwuskrzydłowa z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45966305 2898,*Ogrodzenie pełne - przezierność do 30%

5 lat

1

1698,-

2

3

35

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m,
brama dwuskrzydłowa inteligentna, brama dwuskrzydłowa łamana,
bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem, bramy przesuwne
bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem,
brama przesuwna teleskopowa z automatem,
furtka z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.
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System ogrodzeń Opal

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 83904690 597,Przęsło, wym.: 200 x 150 cm, kod: 83904689 728,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 83909681, 83909676 797,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm, kod: 83904725 2197,Brama dwuskrzydłowa z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 83904720 3547,*Ogrodzenie pełne - przezierność do 30%
Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.
1

2

5 lat

3

25

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m,
brama inteligentna, bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem,
bramy przesuwne bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi
z automatem, furtki z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.

System ogrodzeń Szafir

przekrój
wypełnienia:
20 x 100 mm

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 118 cm, kod: 45966361 498,2. Furtka, wym.: 94 x 150 cm, kod: 45966606 549,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm, kod: 45966326
Brama dwuskrzydłowa z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45966305 2898,*Ogrodzenie pełne - przezierność do 30%

5 lat

1

1698,-

2

3

35

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m,
brama dwuskrzydłowa inteligentna, brama dwuskrzydłowa łamana,
bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem, bramy przesuwne
bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem,
brama przesuwna teleskopowa z automatem,
furtka z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.
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Usługa
dla Ciebie

System ogrodzeń Topaz

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 83904692 497,Przęsło, wym.: 200 x 150 cm, kod: 83904691 597,2. Furtka, wym.: 94 x 150 cm, kod: 83909696, 83909691 619,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm, kod: 83904731 1797,Brama dwuskrzydłowa z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 83904728 3197,*Ogrodzenie półpełne - przezierność 30-60%
Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.

5 lat

1

MONTAŻ
OGRODZEŃ

2

3

29,1

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m,
bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem, bramy przesuwne
bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem,
furtki z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.

1

5 lat

2

3

30,3

5 lat

System ogrodzeń Agat

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45966683 429,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 45966494 479,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45966354 1349,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45966795 2799,*Ogrodzenie półpełne - przezierność 30-60%

1

2

3

30,3

System ogrodzeń Bali II

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m, brama dwuskrzydłowa
inteligentna, brama dwuskrzydłowa łamana, bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem,
bramy przesuwne bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem,
brama przesuwna teleskopowa z automatem, furtka z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45426066 379,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 45426262, 45426031 398,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45426402 1198,Brama dwuskrzydłowa z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45426353 2479,*Ogrodzenie półpełne - przezierność 30-60%

Przęsła o wys.: 60, 90 i 150 cm, brama dwuskrzydłowa inteligentna, brama dwuskrzydłowa
łamana, bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem, bramy przesuwne
bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem, bramy przesuwne
segmentowe, furtki z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.
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Usługa
dla Ciebie

System ogrodzeń Topaz

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 83904692 497,Przęsło, wym.: 200 x 150 cm, kod: 83904691 597,2. Furtka, wym.: 94 x 150 cm, kod: 83909696, 83909691 619,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm, kod: 83904731 1797,Brama dwuskrzydłowa z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 83904728 3197,*Ogrodzenie półpełne - przezierność 30-60%
Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.

5 lat

1

MONTAŻ
OGRODZEŃ

2

3

29,1

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m,
bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem, bramy przesuwne
bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem,
furtki z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.

1

5 lat

2

3

30,3

5 lat

System ogrodzeń Agat

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45966683 429,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 45966494 479,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45966354 1349,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45966795 2799,*Ogrodzenie półpełne - przezierność 30-60%

1

2

3

30,3

System ogrodzeń Bali II

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m, brama dwuskrzydłowa
inteligentna, brama dwuskrzydłowa łamana, bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem,
bramy przesuwne bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem,
brama przesuwna teleskopowa z automatem, furtka z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45426066 379,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 45426262, 45426031 398,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45426402 1198,Brama dwuskrzydłowa z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45426353 2479,*Ogrodzenie półpełne - przezierność 30-60%

Przęsła o wys.: 60, 90 i 150 cm, brama dwuskrzydłowa inteligentna, brama dwuskrzydłowa
łamana, bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem, bramy przesuwne
bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem, bramy przesuwne
segmentowe, furtki z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.
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System ogrodzeń Element

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 198 x 120 cm, kod: 82484831 999,2. Furtka, wym.: 108 x 140 cm, kod: 82484830 1399,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 422 x 140 cm
kod: 82484829 5899,4. Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 422 x 140 cm, kod: 82484828 6899,Brama przesuwna z automatem,
wym.: 400 x 140 cm, kod: 82484827 9499,Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.

15 lat
1

5 lat

25

1

2

3

System ogrodzeń Rubin

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm
kod: 45966662 339,2. Furtka, wym.: 94 x 150 cm
kod: 45966256 385,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45966774 1229,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45966641 2399,*Ogrodzenie ażurowe - przezierność powyżej 60%

5 lat

24,5

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m,
brama dwuskrzydłowa inteligentna, brama dwuskrzydłowa łamana, bramy przesuwne
i bramy przesuwne z automatem, bramy przesuwne bez przeciwwagi i bramy przesuwne
bez przeciwwagi z automatem, brama przesuwna teleskopowa z automatem,
furtka z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.

1

2

3

23

Al

2

Poznaj zalety systemu ogrodzeń Element
1. TRWAŁY MATERIAŁ System ELEMENT składa się z: przęsła ogrodzeniowego,
furtki oraz bramy. Rama ogrodzenia wykonana jest z aluminium, odpornego na działanie
czynników atmosferycznych. Wypełnienie ogrodzenia wykonane jest z ocynkowanej
blachy stalowej (15 lat gwarancji).
2. NOWOCZESNY DESIGN System chroni posesję i staje się jej ozdobą.
3. WYGODNY TRANSPORT Bramy, furtki i przęsło są spakowane w paczki,
które zmieszczą się nawet w samochodzie osobowym.
4. PROSTY I SZYBKI MONTAŻ Do montażu bramy wystarczą 2 osoby.
Nie trzeba korzystać z usług monterów.
5. MOŻLIWOŚĆ REGULACJI SŁUPKÓW Słupki są przykręcane do podłoża
za pomocą kotew przeznaczonych do instalacji na podłożu utwardzonym,
np. na betonie. To rozwiązanie umożliwia ich odkręcenie i przykręcenie w innym miejscu.

5 lat

26

1

2

3

3

System ogrodzeń Nerosystem

kolor: czarny mat
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45846220 329,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm
kod: 45846241, 45846255 359,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45846234 968,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45980872 2798,*Ogrodzenie półpełne - przezierność 30-60%
Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.

System ogrodzeń Boston

Bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem dostępne na zamówienie.

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45969091 469,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 45969084 459,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm,
kod: 45969105 1599,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45969112 2999,*Ogrodzenie półpełne - przezierność 30-60%

Brama dwuskrzydłowa inteligentna, brama dwuskrzydłowa łamana, bramy
przesuwne i bramy przesuwne z automatem, bramy przesuwne
bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem, bramy
przesuwne segmentowe, furtka z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.
Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.
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System ogrodzeń Element

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 198 x 120 cm, kod: 82484831 999,2. Furtka, wym.: 108 x 140 cm, kod: 82484830 1399,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 422 x 140 cm
kod: 82484829 5899,4. Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 422 x 140 cm, kod: 82484828 6899,Brama przesuwna z automatem,
wym.: 400 x 140 cm, kod: 82484827 9499,Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.

15 lat
1

5 lat

25

1

2

3

System ogrodzeń Rubin

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm
kod: 45966662 339,2. Furtka, wym.: 94 x 150 cm
kod: 45966256 385,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45966774 1229,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45966641 2399,*Ogrodzenie ażurowe - przezierność powyżej 60%

5 lat

24,5

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m,
brama dwuskrzydłowa inteligentna, brama dwuskrzydłowa łamana, bramy przesuwne
i bramy przesuwne z automatem, bramy przesuwne bez przeciwwagi i bramy przesuwne
bez przeciwwagi z automatem, brama przesuwna teleskopowa z automatem,
furtka z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.

1

2

3

23

Al

2

Poznaj zalety systemu ogrodzeń Element
1. TRWAŁY MATERIAŁ System ELEMENT składa się z: przęsła ogrodzeniowego,
furtki oraz bramy. Rama ogrodzenia wykonana jest z aluminium, odpornego na działanie
czynników atmosferycznych. Wypełnienie ogrodzenia wykonane jest z ocynkowanej
blachy stalowej (15 lat gwarancji).
2. NOWOCZESNY DESIGN System chroni posesję i staje się jej ozdobą.
3. WYGODNY TRANSPORT Bramy, furtki i przęsło są spakowane w paczki,
które zmieszczą się nawet w samochodzie osobowym.
4. PROSTY I SZYBKI MONTAŻ Do montażu bramy wystarczą 2 osoby.
Nie trzeba korzystać z usług monterów.
5. MOŻLIWOŚĆ REGULACJI SŁUPKÓW Słupki są przykręcane do podłoża
za pomocą kotew przeznaczonych do instalacji na podłożu utwardzonym,
np. na betonie. To rozwiązanie umożliwia ich odkręcenie i przykręcenie w innym miejscu.

5 lat

26

1

2

3

3

System ogrodzeń Nerosystem

kolor: czarny mat
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45846220 329,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm
kod: 45846241, 45846255 359,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45846234 968,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45980872 2798,*Ogrodzenie półpełne - przezierność 30-60%
Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.

System ogrodzeń Boston

Bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem dostępne na zamówienie.

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45969091 469,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 45969084 459,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm,
kod: 45969105 1599,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45969112 2999,*Ogrodzenie półpełne - przezierność 30-60%

Brama dwuskrzydłowa inteligentna, brama dwuskrzydłowa łamana, bramy
przesuwne i bramy przesuwne z automatem, bramy przesuwne
bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem, bramy
przesuwne segmentowe, furtka z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.
Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.
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TAK, ułatwiamy

Montaż
ogrodzenia

przekrój wypełnienia
60 x 20 cm

Kompleksowa usługa

5 lat

1

33,4

2

Zajmiemy się budową lub wymianą Twojego
ogrodzenia, a także montażem bramy
wjazdowej czy furtki.
Możesz również skorzystać z usługi pomiaru.
Nasz monter wykona pomiar Twojej działki,
zaproponuje najlepsze rozwiązania
produktowe i wykona wycenę niezbędnych
prac montażowych.

3

Proponujemy montaż:
• ogrodzenia bez podmurówki,
• ogrodzenia na podmurówce
z prefabrykatu,
• ogrodzenia ze słupkami i podmurówką
wykonanymi z bloczków betonowych,
• furtki,
• bramy dwuskrzydłowej,
• bramy przesuwnej,
• automatyki do bramy przesuwnej
lub dwuskrzydłowej.

System ogrodzeń Negros

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 84248063 749,Przęsło, wym.: 200 x 150 cm, kod: 84248073 1099,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 84248019, 84248028 519,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm, kod: 84247991 2049,Brama dwuskrzydłowa z automatem, wym.: 400 x 150 cm, kod: 84248002
Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.

3798,-

Bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem
dostępne na zamówienie.

System ogrodzeń Milos

kolor: czarny
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm
kod: 45968412 199,Przęsło, wym.: 200 x 145 cm
kod: 45968580 249,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm
kod: 45968790 269,3. Brama dwuskrzydłowa,
wym.: 400 x 150 cm
kod: 45968846 699,Brama dwuskrzydłowa
z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45968566 1999,*Ogrodzenie ażurowe
- przezierność powyżej 60%

1

5 lat

2

Z naszymi sklepami współpracuje 2000 sprawdzonych wykonawców.
Zamów usługę montażu w trzech prostych krokach:

3

12

Bramy przesuwne i bramy przesuwne
z automatem, bramy przesuwne
bez przeciwwagi i bramy przesuwne
bez przeciwwagi z automatem, furtka
z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.

4,3

5

4,8

1

Poinformuj doradcę Klienta, że chcesz
skorzystać z usługi montażu.

2

Opłać usługę w sklepie.

3

W ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się
z Tobą wykonawca i ustali dogodny termin
rozpoczęcia prac.
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TAK, ułatwiamy

Montaż
ogrodzenia

przekrój wypełnienia
60 x 20 cm

Kompleksowa usługa

5 lat

1

33,4

2

Zajmiemy się budową lub wymianą Twojego
ogrodzenia, a także montażem bramy
wjazdowej czy furtki.
Możesz również skorzystać z usługi pomiaru.
Nasz monter wykona pomiar Twojej działki,
zaproponuje najlepsze rozwiązania
produktowe i wykona wycenę niezbędnych
prac montażowych.

3

Proponujemy montaż:
• ogrodzenia bez podmurówki,
• ogrodzenia na podmurówce
z prefabrykatu,
• ogrodzenia ze słupkami i podmurówką
wykonanymi z bloczków betonowych,
• furtki,
• bramy dwuskrzydłowej,
• bramy przesuwnej,
• automatyki do bramy przesuwnej
lub dwuskrzydłowej.

System ogrodzeń Negros

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 84248063 749,Przęsło, wym.: 200 x 150 cm, kod: 84248073 1099,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 84248019, 84248028 519,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 400 x 150 cm, kod: 84247991 2049,Brama dwuskrzydłowa z automatem, wym.: 400 x 150 cm, kod: 84248002
Seria dostępna w wybranych sklepach lub na zamówienie.

3798,-

Bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem
dostępne na zamówienie.

System ogrodzeń Milos

kolor: czarny
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm
kod: 45968412 199,Przęsło, wym.: 200 x 145 cm
kod: 45968580 249,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm
kod: 45968790 269,3. Brama dwuskrzydłowa,
wym.: 400 x 150 cm
kod: 45968846 699,Brama dwuskrzydłowa
z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45968566 1999,*Ogrodzenie ażurowe
- przezierność powyżej 60%

1

5 lat

2

Z naszymi sklepami współpracuje 2000 sprawdzonych wykonawców.
Zamów usługę montażu w trzech prostych krokach:

3

12

Bramy przesuwne i bramy przesuwne
z automatem, bramy przesuwne
bez przeciwwagi i bramy przesuwne
bez przeciwwagi z automatem, furtka
z elektrozaczepem dostępne na zamówienie.

4,3

5

4,8

1

Poinformuj doradcę Klienta, że chcesz
skorzystać z usługi montażu.

2

Opłać usługę w sklepie.

3

W ciągu 2 dni roboczych skontaktuje się
z Tobą wykonawca i ustali dogodny termin
rozpoczęcia prac.
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System ogrodzeń Malaga III

kolor: czarny
1. Przęsło, wym.: 200 x 128 cm
kod: 45658480 259,2. Furtka, wym.: 90 x 160 cm
kod: 45658396, 45658403 315,3. Brama dwuskrzydłowa,
wym.: 400 x 160 cm
kod: 45658375 1129,Brama dwuskrzydłowa
z automatem, wym.: 400 x 160 cm
kod: 45658361 2299,*Ogrodzenie ażurowe
- przezierność powyżej 60%
Seria dostępna w wybranych
sklepach lub na zamówienie.

5 lat

11,5

1

2

3

5 lat

System ogrodzeń Lila

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45658340 165,wym.: 200 x 145 cm, kod: 45658354 189,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 45658263 255,3. Brama dwuskrzydłowa,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45658256 749,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45658242 1979,4. Brama inteligentna, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45836644 2749,5. Brama przesuwna bez przeciwwagi,
wym.: 400 x 152 cm, kod: 45831114, 45831121 2449,*Ogrodzenie ażurowe - przezierność powyżej 60%

17
4

5

1

2

3
Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe
z automatem o szer.: 3 i 3,5 m, brama dwuskrzydłowa inteligentna, bramy przesuwne i bramy przesuwne
z automatem, bramy przesuwne bez przeciwwagi
i bramy przesuwne bez przeciwwagi
z automatem dostępne na zamówienie.

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m, bramy przesuwne i bramy
przesuwne z automatem, bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem dostępne na zamówienie.

System ogrodzeń Eliza III

pełne pręty

1

5 lat

2

3

5 lat

43

1

2

3
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System ogrodzeń Verona

kolor: czarny
1. Przęsło, wym.: 200 x 130 cm, kod: 44657312 579,2. Furtka, wym.: 104 x 160 cm, kod: 45844085 479,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 408 x 160 cm
kod: 44657410 1599,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 408 x 160 cm, kod: 45426143 2799,*Ogrodzenie ażurowe - przezierność powyżej 60%

kolor: czarny
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm
kod: 45658130 167,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm
kod: 45658060, 45658081 259,3. Brama dwuskrzydłowa,
wym.: 400 x 150 cm
kod: 45658032 799,Brama dwuskrzydłowa
z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45658011 1589,*Ogrodzenie ażurowe
- przezierność powyżej 60%

4,2

Brama dwuskrzydłowa inteligentna, bramy przesuwne i bramy
przesuwne z automatem, bramy przesuwne bez przeciwwagi
i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem, furtka
z elektrozaczepem dostępne na zamówienie. Seria dostępna
w wybranych sklepach lub na zamówienie.

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe
z automatem o szer.: 3 i 3,5 m,
brama dwuskrzydłowa inteligentna, bramy przesuwne
i bramy przesuwne z automatem, bramy przesuwne bez przeciwwagi
i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem dostępne na zamówienie.

4,2
Systemy ogrodzeniowe 127

System ogrodzeń Malaga III

kolor: czarny
1. Przęsło, wym.: 200 x 128 cm
kod: 45658480 259,2. Furtka, wym.: 90 x 160 cm
kod: 45658396, 45658403 315,3. Brama dwuskrzydłowa,
wym.: 400 x 160 cm
kod: 45658375 1129,Brama dwuskrzydłowa
z automatem, wym.: 400 x 160 cm
kod: 45658361 2299,*Ogrodzenie ażurowe
- przezierność powyżej 60%
Seria dostępna w wybranych
sklepach lub na zamówienie.

5 lat

11,5

1

2

3

5 lat

System ogrodzeń Lila

kolor: antracytowy
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm, kod: 45658340 165,wym.: 200 x 145 cm, kod: 45658354 189,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm, kod: 45658263 255,3. Brama dwuskrzydłowa,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45658256 749,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45658242 1979,4. Brama inteligentna, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45836644 2749,5. Brama przesuwna bez przeciwwagi,
wym.: 400 x 152 cm, kod: 45831114, 45831121 2449,*Ogrodzenie ażurowe - przezierność powyżej 60%

17
4

5

1

2

3
Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe
z automatem o szer.: 3 i 3,5 m, brama dwuskrzydłowa inteligentna, bramy przesuwne i bramy przesuwne
z automatem, bramy przesuwne bez przeciwwagi
i bramy przesuwne bez przeciwwagi
z automatem dostępne na zamówienie.

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem o szer.: 3 i 3,5 m, bramy przesuwne i bramy
przesuwne z automatem, bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem dostępne na zamówienie.

System ogrodzeń Eliza III

pełne pręty

1

5 lat

2

3

5 lat

43

1

2

3
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System ogrodzeń Verona

kolor: czarny
1. Przęsło, wym.: 200 x 130 cm, kod: 44657312 579,2. Furtka, wym.: 104 x 160 cm, kod: 45844085 479,3. Brama dwuskrzydłowa, wym.: 408 x 160 cm
kod: 44657410 1599,Brama dwuskrzydłowa z automatem,
wym.: 408 x 160 cm, kod: 45426143 2799,*Ogrodzenie ażurowe - przezierność powyżej 60%

kolor: czarny
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm
kod: 45658130 167,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm
kod: 45658060, 45658081 259,3. Brama dwuskrzydłowa,
wym.: 400 x 150 cm
kod: 45658032 799,Brama dwuskrzydłowa
z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45658011 1589,*Ogrodzenie ażurowe
- przezierność powyżej 60%

4,2

Brama dwuskrzydłowa inteligentna, bramy przesuwne i bramy
przesuwne z automatem, bramy przesuwne bez przeciwwagi
i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem, furtka
z elektrozaczepem dostępne na zamówienie. Seria dostępna
w wybranych sklepach lub na zamówienie.

Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe
z automatem o szer.: 3 i 3,5 m,
brama dwuskrzydłowa inteligentna, bramy przesuwne
i bramy przesuwne z automatem, bramy przesuwne bez przeciwwagi
i bramy przesuwne bez przeciwwagi z automatem dostępne na zamówienie.

4,2
Systemy ogrodzeniowe 127

Automatyka

do bram i akcesoria

System ogrodzeń
Palermo

kolor: czarny
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm
kod: 45658235 119,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm
kod: 45658172, 45658186 209,3. Brama dwuskrzydłowa,
wym.: 400 x 150 cm
kod: 45658151 639,Brama dwuskrzydłowa
z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45658144 1899,*Ogrodzenie ażurowe
- przezierność powyżej 60%

2 lata
Zestaw do bram dwuskrzydłowych Aria 200 1690,-

maks. dł. skrzydła: 2,2 m, maks. waga skrzydła: 250 kg,
w zest.: 2 siłowniki, centrala sterująca, zestaw fotokomórek,
lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną, 2 piloty, kod: 36481921

13

1

2

3
Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem
o szer.: 3 i 3,5 m, brama dwuskrzydłowa
z automatem, brama dwuskrzydłowa inteligentna,
bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem,
bramy przesuwne bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez
przeciwwagi z automatem dostępne na zamówienie.

Systemy ogrodzeń 3D

kolor: antracytowy, oko: 70 x 200 mm,
drut: 4 mm
1. Panel ogrodzeniowy Vera,
wym.: 250 x 123 cm, kod: 45444105 87,98
2. Furtka Stark, wym.: 100 x 120 cm
kod: 45831751, 45831744 197,3. Brama dwuskrzydłowa Stark,
wym.: 400 x 120 cm, kod: 45831590 619,dostępne również:
Panel ogrodzeniowy Vera,
wym.: 250 x 153 cm, kod: 44879632 99,98
Furtka Stark, wym.: 100 x 150 cm
kod: 45831772, 45831765 219,Brama dwuskrzydłowa Stark,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45831611 659,dostępne również kolory: zielony,
ocynkowany

Zestaw do bram
przesuwnych
Filo 400 1490,-

maks. dł. bramy: 5,5 m,
maks. waga bramy: 400 kg,
w zest.: siłownik z centralą sterującą,
zestaw fotokomórek, lampa sygnalizacyjna
z wbudowaną anteną, 2 piloty, kod: 75712105

Wideodomofony
Wideodomofon 4,3”
Dux 399,-

w zest.: dotykowy panel
z podświetlonymi przyciskami,
wyświetlacz LCD 4,3”, panel
zewnętrzny, daszek ochronny,
miejsce na nazwisko,
oświetlenie LED, możliwość
rozbudowy o dodatkowy monitor
kod: 45843882

8 lat
1

2

3

ocynkowane
i powlekane, gwarancja
na antykorozyjność

4,5

Dzwonki bezprzewodowe
Dzwonek bezprzewodowy 69,-

odbiornik bateryjny, powiadomienie świetlne
lub przez wibracje, przycisk bateryjny,
zasięg w terenie otwartym: 200 m,
7 melodii dzwonków, regulacja głośności
kod: 82319903

Zestaw do bram przesuwnych
Frevvia 400 1598,maks. dł. bramy: 6 m,
maks. waga bramy: 400 kg,
w zest.: siłownik z centralą
sterującą, zestaw fotokomórek,
lampa sygnalizacyjna, 2 piloty,
4 m listwy zębatej, kod: 82820591

Zestaw do bram
dwuskrzydłowych SGS
Essential 1598,-

maks. dł. skrzydła: 2,5 m, maks. waga
skrzydła: 250 kg, w zest.: 2 siłowniki, centrala
sterująca, zestaw fotokomórek, lampa
sygnalizacyjna, 2 piloty, akumulator awaryjny,
mocowanie na wąskie słupki, kod: 83539509

Wideodomofon 7”
Wi-Fi Appos 999,w zest.: kolorowy
monitor LCD 7’,
zewnętrzna kaseta
z szerokokątną,
kolorową kamerą,
wbudowany czytnik
RFID, panel bramowy,
zasilacz, pastylki
do otwierania 6 szt.
kod: 82672154

po pobraniu darmowej aplikacji
użytkownik ma możliwość
sterowania urządzeniem
ze swojego smartfonu

Zestaw bezprzewodowy:
dzwonek 230 V z przyciskiem
bezbateryjnym 79,zasięg w terenie otwartym: 150 m,
7 melodii dzwonków, regulacja
głośności, kod: 82319906

Akcesoria do bram 129

Automatyka

do bram i akcesoria

System ogrodzeń
Palermo

kolor: czarny
1. Przęsło, wym.: 200 x 120 cm
kod: 45658235 119,2. Furtka, wym.: 90 x 150 cm
kod: 45658172, 45658186 209,3. Brama dwuskrzydłowa,
wym.: 400 x 150 cm
kod: 45658151 639,Brama dwuskrzydłowa
z automatem, wym.: 400 x 150 cm
kod: 45658144 1899,*Ogrodzenie ażurowe
- przezierność powyżej 60%

2 lata
Zestaw do bram dwuskrzydłowych Aria 200 1690,-

maks. dł. skrzydła: 2,2 m, maks. waga skrzydła: 250 kg,
w zest.: 2 siłowniki, centrala sterująca, zestaw fotokomórek,
lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną, 2 piloty, kod: 36481921

13

1

2

3
Bramy dwuskrzydłowe i dwuskrzydłowe z automatem
o szer.: 3 i 3,5 m, brama dwuskrzydłowa
z automatem, brama dwuskrzydłowa inteligentna,
bramy przesuwne i bramy przesuwne z automatem,
bramy przesuwne bez przeciwwagi i bramy przesuwne bez
przeciwwagi z automatem dostępne na zamówienie.

Systemy ogrodzeń 3D

kolor: antracytowy, oko: 70 x 200 mm,
drut: 4 mm
1. Panel ogrodzeniowy Vera,
wym.: 250 x 123 cm, kod: 45444105 87,98
2. Furtka Stark, wym.: 100 x 120 cm
kod: 45831751, 45831744 197,3. Brama dwuskrzydłowa Stark,
wym.: 400 x 120 cm, kod: 45831590 619,dostępne również:
Panel ogrodzeniowy Vera,
wym.: 250 x 153 cm, kod: 44879632 99,98
Furtka Stark, wym.: 100 x 150 cm
kod: 45831772, 45831765 219,Brama dwuskrzydłowa Stark,
wym.: 400 x 150 cm, kod: 45831611 659,dostępne również kolory: zielony,
ocynkowany

Zestaw do bram
przesuwnych
Filo 400 1490,-

maks. dł. bramy: 5,5 m,
maks. waga bramy: 400 kg,
w zest.: siłownik z centralą sterującą,
zestaw fotokomórek, lampa sygnalizacyjna
z wbudowaną anteną, 2 piloty, kod: 75712105

Wideodomofony
Wideodomofon 4,3”
Dux 399,-

w zest.: dotykowy panel
z podświetlonymi przyciskami,
wyświetlacz LCD 4,3”, panel
zewnętrzny, daszek ochronny,
miejsce na nazwisko,
oświetlenie LED, możliwość
rozbudowy o dodatkowy monitor
kod: 45843882

8 lat
1

2

3

ocynkowane
i powlekane, gwarancja
na antykorozyjność

4,5

Dzwonki bezprzewodowe
Dzwonek bezprzewodowy 69,-

odbiornik bateryjny, powiadomienie świetlne
lub przez wibracje, przycisk bateryjny,
zasięg w terenie otwartym: 200 m,
7 melodii dzwonków, regulacja głośności
kod: 82319903

Zestaw do bram przesuwnych
Frevvia 400 1598,maks. dł. bramy: 6 m,
maks. waga bramy: 400 kg,
w zest.: siłownik z centralą
sterującą, zestaw fotokomórek,
lampa sygnalizacyjna, 2 piloty,
4 m listwy zębatej, kod: 82820591

Zestaw do bram
dwuskrzydłowych SGS
Essential 1598,-

maks. dł. skrzydła: 2,5 m, maks. waga
skrzydła: 250 kg, w zest.: 2 siłowniki, centrala
sterująca, zestaw fotokomórek, lampa
sygnalizacyjna, 2 piloty, akumulator awaryjny,
mocowanie na wąskie słupki, kod: 83539509

Wideodomofon 7”
Wi-Fi Appos 999,w zest.: kolorowy
monitor LCD 7’,
zewnętrzna kaseta
z szerokokątną,
kolorową kamerą,
wbudowany czytnik
RFID, panel bramowy,
zasilacz, pastylki
do otwierania 6 szt.
kod: 82672154

po pobraniu darmowej aplikacji
użytkownik ma możliwość
sterowania urządzeniem
ze swojego smartfonu

Zestaw bezprzewodowy:
dzwonek 230 V z przyciskiem
bezbateryjnym 79,zasięg w terenie otwartym: 150 m,
7 melodii dzwonków, regulacja
głośności, kod: 82319906
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wys.: 27 cm

Oświetlenie

Sprawdź
ofertę

IP44

buduje nastrój

stopień
szczelności: IP44

stopień
szczelności: IP44

Oświetlenie ogrodowe
www.leroymerlin.pl

Kinkiet
zewnętrzny
Rori 149,-

moc: 60 W, E27, IP54
kod: 82658787

NOWOŚĆ
Latarenka
zewnętrzna Meshy 148,-

NOWOŚĆ

zasilanie poprzez USB, strumień
świetlny: 100 lm, barwa światła: neutralna
kod: 82656861

Kinkiet Zemio* 98,-

szer.: 23,5 cm, E27, kod: 82658790

1

NOWOŚĆ

59,-

2

NOWOŚĆ

3

49,-

4

NOWOŚĆ

Seria oświetlenia zewnętrznego MILDA* E27

1. Kinkiet, kod: 82658795
2. Kinkiet z czujnikiem ruchu, kod: 82658796 99,3. Słupek, wys.: 45 cm, kod: 82658731 89,4. Słupek, wys.: 80 cm, kod: 82658732 109,-

Kinkiet zewnętrzny Pekko* 89,-

moc: 25 W, E27, IP44, kolor: czarny
kod: 82658797, dostępny również: słupek,
wys.: 80 cm, kod: 82658733 199,-

Lampa tarasowa Luno

Taśma zewnętrzna LED 39,-

wys.: 20 cm, strumień światła: 80 lm,
zasilanie poprzez USB, kolory: niebieski, khaki
kod: 82656860, 82656859

IP65, dł.: 2 m, strumień światła: 400 lm/m,
kl.: A++, kod: 82260886

1
stopień
szczelności: IP44

IP44

2

Przenoś,
gdzie
chcesz

3

4

IP44

1

2

NOWOŚĆ
Seria oświetlenia ogrodowego Ayos*
1. Kinkiet 99,- E27, kolor: biały, kod: 82658793
2. Lampa wisząca 99,- E27, kod: 82658794
3. Lampa stojąca 159,- E27, wys.: 1 m, kod: 82658730
*Nie zawiera źródła światła.

NOWOŚĆ
Kula ogrodowa Idava* 69,3

śr.: 25 cm, E27, IP44, kod: 45927805
dostępne również śr.:
35 cm, kod: 45927931 99,47 cm, kod: 45927973 169,-

Latarenka zewnętrzna
Canari 158,-

wys.: 27 cm, zasilanie poprzez USB,
strumień światła: 100 lm, barwa światła:
neutralna, kod: 82656862

NOWOŚĆ
Latarenka zewnętrzna
Cardea 158,-

zasilanie poprzez USB,
strumień światła: 100 lm, barwa
światła: neutralna, kod: 82656863

Girlandy solarne dł.: 2 m, 10 żarówek
1. kod: 45822903 39,97
2. kod: 45822896 37,99
3. kod: 45970792 44,99
4. kod: 45970813 89,Oświetlenie 131

wys.: 27 cm

Oświetlenie

Sprawdź
ofertę

IP44

buduje nastrój

stopień
szczelności: IP44

stopień
szczelności: IP44

Oświetlenie ogrodowe
www.leroymerlin.pl

Kinkiet
zewnętrzny
Rori 149,-

moc: 60 W, E27, IP54
kod: 82658787

NOWOŚĆ
Latarenka
zewnętrzna Meshy 148,-

NOWOŚĆ

zasilanie poprzez USB, strumień
świetlny: 100 lm, barwa światła: neutralna
kod: 82656861

Kinkiet Zemio* 98,-

szer.: 23,5 cm, E27, kod: 82658790

1

NOWOŚĆ

59,-

2

NOWOŚĆ

3

49,-

4

NOWOŚĆ

Seria oświetlenia zewnętrznego MILDA* E27

1. Kinkiet, kod: 82658795
2. Kinkiet z czujnikiem ruchu, kod: 82658796 99,3. Słupek, wys.: 45 cm, kod: 82658731 89,4. Słupek, wys.: 80 cm, kod: 82658732 109,-

Kinkiet zewnętrzny Pekko* 89,-

moc: 25 W, E27, IP44, kolor: czarny
kod: 82658797, dostępny również: słupek,
wys.: 80 cm, kod: 82658733 199,-

Lampa tarasowa Luno

Taśma zewnętrzna LED 39,-

wys.: 20 cm, strumień światła: 80 lm,
zasilanie poprzez USB, kolory: niebieski, khaki
kod: 82656860, 82656859

IP65, dł.: 2 m, strumień światła: 400 lm/m,
kl.: A++, kod: 82260886

1
stopień
szczelności: IP44

IP44

2

Przenoś,
gdzie
chcesz

3

4

IP44

1

2

NOWOŚĆ
Seria oświetlenia ogrodowego Ayos*
1. Kinkiet 99,- E27, kolor: biały, kod: 82658793
2. Lampa wisząca 99,- E27, kod: 82658794
3. Lampa stojąca 159,- E27, wys.: 1 m, kod: 82658730
*Nie zawiera źródła światła.

NOWOŚĆ
Kula ogrodowa Idava* 69,3

śr.: 25 cm, E27, IP44, kod: 45927805
dostępne również śr.:
35 cm, kod: 45927931 99,47 cm, kod: 45927973 169,-

Latarenka zewnętrzna
Canari 158,-

wys.: 27 cm, zasilanie poprzez USB,
strumień światła: 100 lm, barwa światła:
neutralna, kod: 82656862

NOWOŚĆ
Latarenka zewnętrzna
Cardea 158,-

zasilanie poprzez USB,
strumień światła: 100 lm, barwa
światła: neutralna, kod: 82656863

Girlandy solarne dł.: 2 m, 10 żarówek
1. kod: 45822903 39,97
2. kod: 45822896 37,99
3. kod: 45970792 44,99
4. kod: 45970813 89,Oświetlenie 131

Kostki brukowe

Więcej
produktów

i płyty chodnikowe

Płyta chodnikowa Nevada 29,99/szt.
wym.: 40 x 80 x 8 cm,
kolory: bazaltowy i stalowy
kod: 82490384, 82490383

5
Płyta imitacja pnia 18,99/szt.

śr.: 32/37 cm, gr.: 3,5 cm,
mat. wykonania: beton, kolor: brązowy
kod: 82171868

Płyta tarasowa Atrox 16,99/szt.

Kostka brukowa Tabero 39,99/m2

wym.: 78 x 14,5 cm,
kolory: brązowy i grafitowy
kod: 82630955, 82630956

gr.: 4 cm, kolory: bianco i nero, kod: 82172456, 82172457
dostępna również gr.: 6 cm, kolory: bianco i nero
kod: 82167076, 82167077 49,99/m2

Solidne
i wytrzymałe

Płytka płukana Kolorado* 9,99/szt.

wym.: 25 x 50 x 7 cm, kolory: grafitowo-stalowy
i biały marmur, kod: 45859954, 45859940

4,4
Płyta chodnikowa Kolorado 6,49/szt.
wym.: 25 x 50 x 7 cm,
kolor: onyx
kod: 82490385

Płyta chodnikowa
płukana 8,99/szt.

wym.: 35 x 35 x 5 cm,
kolory: marmurowy, szary, żółty i granitowy
kod: 45751272, 45028123, 45028130, 45751342

Intrygująca
mozaika
Płyta Puzzel* 21,99/szt.

wym.: 43,8 x 43,8 x 3,5 cm,
kolor: ciemny brąz, kod: 84462387

Deska z gwoździem* 21,99/szt.
wym.: 80 x 13 x 5 cm,
kolor: ciemny brąz, kod: 84462389

*Produkt dostępny od 30.04.2021 r.
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Kostki brukowe

Więcej
produktów

i płyty chodnikowe

Płyta chodnikowa Nevada 29,99/szt.
wym.: 40 x 80 x 8 cm,
kolory: bazaltowy i stalowy
kod: 82490384, 82490383

5
Płyta imitacja pnia 18,99/szt.

śr.: 32/37 cm, gr.: 3,5 cm,
mat. wykonania: beton, kolor: brązowy
kod: 82171868

Płyta tarasowa Atrox 16,99/szt.

Kostka brukowa Tabero 39,99/m2

wym.: 78 x 14,5 cm,
kolory: brązowy i grafitowy
kod: 82630955, 82630956

gr.: 4 cm, kolory: bianco i nero, kod: 82172456, 82172457
dostępna również gr.: 6 cm, kolory: bianco i nero
kod: 82167076, 82167077 49,99/m2

Solidne
i wytrzymałe

Płytka płukana Kolorado* 9,99/szt.

wym.: 25 x 50 x 7 cm, kolory: grafitowo-stalowy
i biały marmur, kod: 45859954, 45859940

4,4
Płyta chodnikowa Kolorado 6,49/szt.
wym.: 25 x 50 x 7 cm,
kolor: onyx
kod: 82490385

Płyta chodnikowa
płukana 8,99/szt.

wym.: 35 x 35 x 5 cm,
kolory: marmurowy, szary, żółty i granitowy
kod: 45751272, 45028123, 45028130, 45751342

Intrygująca
mozaika
Płyta Puzzel* 21,99/szt.

wym.: 43,8 x 43,8 x 3,5 cm,
kolor: ciemny brąz, kod: 84462387

Deska z gwoździem* 21,99/szt.
wym.: 80 x 13 x 5 cm,
kolor: ciemny brąz, kod: 84462389

*Produkt dostępny od 30.04.2021 r.
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Gresy

na taras i balkon

PŁYTKA
REKTYFIKOWANA

5

NOWOŚĆ
Gres szkliwiony Street 34,99/m2

Gres szkliwiony Twill 37,99/m2

wym.: 60 x 60 cm, kl. ścieralności: 4,
mrozoodporny, kod: 82168773, 82168774

wym.: 30 x 60 cm, kl. ścieralności: 3-4,
mrozoodporny, kod: 82140003, 82140004,
82140005, 82998460

długie stopnice
z kapinosem

4,7

podwyższona
antypoślizgowość

Imitacja
betonu

podwyższona
antypoślizgowość

4,3

4,1
PŁYTKA
REKTYFIKOWANA

NOWOŚĆ
Gres szkliwiony Dublin 29,99/m2

Gres szkliwiony Asturio 29,99/m2

wym.: 15,5 x 62 cm, kl. ścieralności: 4,
mrozoodporny, kod: 82217152,
82217153, 82217154, 82217155

wym.: 33 x 33 cm, kl. ścieralności: 3-4,
mrozoodporny, kod: 45963666,
45963743, 45963750, 45963764

Gres szkliwiony Street Azteca 69,99/m2

wym.: 60 x 60 cm, mrozoodporny, rektyfikowany, kod: 82672497

NOWOŚĆ
Gres szkliwiony Tamarac 99,99/m2

wym.: 19,3 x 120 cm, mrozoodporny
kod: 45904320, 45904334, 45904383, akcesoria: cokoły, stopnice

Gres szkliwiony Tassero 109,-/m2

wym.: 59,7 x 119,7 cm, mrozoodporny, kod: 82558709, 82558710, 82558711, 82558712
wym.: 79,7 x 79,7 cm, mrozoodporny, kod: 82206442, 82206443 69,99/m2

Jaki gres na taras? To proste
Wybierając materiał na taras, warto
zwrócić uwagę nie tylko na jego wygląd,
ale także praktyczność - odporność
na czynniki mechaniczne i termiczne oraz
łatwość w czyszczeniu. Płytki powinny mieć

określone właściwości, muszą wytrzymać
niską temperaturę i jej gwałtowne zmiany.
Muszą być mrozoodporne oraz mieć 4
lub 5 (najwyższą) klasę ścieralności.
Bardzo ważne jest też, by powierzchnia

płytek miała wykończenie antypoślizgowe.
Niewątpliwą zaletą gresu jest łatwe
utrzymanie w czystości – specjalna
warstwa ochronna nie pozwala
na wnikanie do środka mokrych zabrudzeń.
135

Gresy

na taras i balkon

PŁYTKA
REKTYFIKOWANA
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4,1
PŁYTKA
REKTYFIKOWANA
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wym.: 59,7 x 119,7 cm, mrozoodporny, kod: 82558709, 82558710, 82558711, 82558712
wym.: 79,7 x 79,7 cm, mrozoodporny, kod: 82206442, 82206443 69,99/m2

Jaki gres na taras? To proste
Wybierając materiał na taras, warto
zwrócić uwagę nie tylko na jego wygląd,
ale także praktyczność - odporność
na czynniki mechaniczne i termiczne oraz
łatwość w czyszczeniu. Płytki powinny mieć

określone właściwości, muszą wytrzymać
niską temperaturę i jej gwałtowne zmiany.
Muszą być mrozoodporne oraz mieć 4
lub 5 (najwyższą) klasę ścieralności.
Bardzo ważne jest też, by powierzchnia

płytek miała wykończenie antypoślizgowe.
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na wnikanie do środka mokrych zabrudzeń.
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podwyższona
antypoślizgowość

podwyższona
antypoślizgowość

imitacja drewna
z elementami
grafiki betonu

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
Gres szkliwiony Darkside 54,99/m2

Gres szkliwiony Madeira 54,99/m2

wym.: 60 x 60 cm, kl. ścieralności: 4, mrozoodporny, kod: 82551084

wym.: 45 x 45 cm, mrozoodporny, kod: 45902661

Gres szkliwiony Sanah 99,-/m

2

4,4

Produkt
hiszpański

NOWOŚĆ
wym.: 60 x 120 cm, kl. ścieralności: 4,
mrozoodporny
kod: 82823866, 82823867, akcesoria:
stopnice z kapinosem, podstopnice

Gres szkliwiony Evolution 29,99/m2

podwyższona
antypoślizgowość

PŁYTKA
REKTYFIKOWANA

Gres szkliwiony
Stromboli 179,-/m2

wym.: 33,3 x 33,3 cm, mrozoodporny, kod: 44511670
akcesoria: cokół, stopnica
wym.: 33,3 x 33,3 cm, mrozoodporny
kod: 82672494, 82672495, akcesoria: stopnice

wym.: 16 x 98,5 cm, kl. ścieralności: 4, mrozoodporny, rektyfikowany, kod: 82738327

podwyższona
antypoślizgowość

Gres strukturalny Vinson 29,99/m2

NOWOŚĆ
Płytka podłogowa Granitos 29,99/m2
wym.: 30 x 30 cm, mrozoodporna
kod: 45878280, 45878294
wym.: 30 x 60 cm, kod: 45879862, 45879883
akcesoria: stopnice

Gres szkliwiony Santander 49,99/m2
39,99/m2

wym.: 30 x 60 cm, kl. ścieralności: 4,
mrozoodporny, kod: 45972220, 45972234
wym.: 60 x 60 cm, kod: 45739722, 45739736
akcesoria: cokoły

NOWOŚĆ
Gres szkliwiony Bang 29,99/m2
wym.: 29,8 x 29,8 cm, kl. ścieralności: 4,
mrozoodporny, kod: 82800051
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podwyższona
antypoślizgowość
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4,4
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podwyższona
antypoślizgowość

PŁYTKA
REKTYFIKOWANA

Gres szkliwiony
Stromboli 179,-/m2

wym.: 33,3 x 33,3 cm, mrozoodporny, kod: 44511670
akcesoria: cokół, stopnica
wym.: 33,3 x 33,3 cm, mrozoodporny
kod: 82672494, 82672495, akcesoria: stopnice

wym.: 16 x 98,5 cm, kl. ścieralności: 4, mrozoodporny, rektyfikowany, kod: 82738327

podwyższona
antypoślizgowość

Gres strukturalny Vinson 29,99/m2

NOWOŚĆ
Płytka podłogowa Granitos 29,99/m2
wym.: 30 x 30 cm, mrozoodporna
kod: 45878280, 45878294
wym.: 30 x 60 cm, kod: 45879862, 45879883
akcesoria: stopnice

Gres szkliwiony Santander 49,99/m2
39,99/m2

wym.: 30 x 60 cm, kl. ścieralności: 4,
mrozoodporny, kod: 45972220, 45972234
wym.: 60 x 60 cm, kod: 45739722, 45739736
akcesoria: cokoły

NOWOŚĆ
Gres szkliwiony Bang 29,99/m2
wym.: 29,8 x 29,8 cm, kl. ścieralności: 4,
mrozoodporny, kod: 82800051
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Deski tarasowe
solidna podstawa

Czysty taras

1

Detergent
do myjki
ciśnieniowej
14,99

i podjazd

silnik indukcyjny

5 lat

poj.: 1 l, do mycia
karoserii
samochodów
kod: 44422385

5 lat
Detergent
do myjki
ciśnieniowej
19,99

1

2

poj.: 1 l,
do czyszczenia
kamienia
oraz elewacji
kod: 44054794

2

545,-

Detergent
uniwersalny
19,99
poj.: 1 l,
aktywna
piana do myjki
ciśnieniowej
kod: 44054745

3

1. Myjka ciśnieniowa 899,-

moc: 2800 W, ciśnienie maks.: 150 barów,
wyd. maks.: 500 l/h, kod: 82325625

2. Myjka ciśnieniowa 545,-

moc: 2000 W, ciśnienie maks.: 135 barów,
wyd. maks.: 420 l/h, kod: 82325623

3
dwustronnie
ryflowana

dwustronnie
ryflowana

dwustronnie
ryflowana

produkt niepalny

produkt niepalny

deska
produkowana
metodą ekstruzji
posiada aprobatę
techniczną
ITB-KOT
oraz atest
higieniczny PZH

deska
produkowana
metodą ekstruzji
posiada aprobatę
techniczną
ITB-KOT
oraz atest
higieniczny PZH

Deska tarasowa 26,97/szt.

wym.: 220 x 11 x 2 cm,
mat. wykonania: kompozyt drewna i HDPE,
kolory: antracytowy, kod: 82661075
brązowy, kod: 82661074

15 lat

Deska tarasowa 38,96/szt.

wym.: 240 x 13,5 x 2 cm,
mat. wykonania: kompozyt drewna i PVC,
kolory: brązowy, kod: 45846024
antracytowy, kod: 45846010

Jak zbudować taras kompozytowy?
1 Wytyczamy
obrys

tarasu, przygotowujemy
stabilne podłoże.
2 Mocujemy
konstrukcję

z legarów WPC.

3 Montujemy
deskę

tarasową WPC
za pomocą klipsów
systemowych.

Porada
dla Ciebie

1

4
funkcja pobierania wody spoza sieci
wodociągowej; dedykowana aplikacja
z managerem zastosowań, montażem,
serwisem i statystykami

2

w zest.: szczotka do mycia
tarasów 30 cm oraz szczotka
obrotowa

5 lata

25lat
Deska tarasowa Gala 64,99/szt.

wym.: 240 x 15 x 2,5 cm, mat. wykonania:
kompozyt drewna i PVC, kolory: brązowy,
kod: 82143685, antracytowy, kod: 82143687
redwood, kod: 82143686,
teak, kod: 82143689, szary, kod: 82143688

TAK, ułatwiamy

Montaż tarasów
Planujesz taras z podbudową lub chcesz położyć
na balkonie deskę, aby zakryć stare płytki?
Podaj doradcy w naszym sklepie powierzchnię
oraz rodzaj podłoża swojego tarasu lub balkonu.
Na tej podstawie wyceni on koszt montażu.
Możesz bezpiecznie zapłacić za usługę w sklepie,
a jeżeli zmienisz zdanie - zrezygnować.
Możesz również zamówić płatną usługę pomiaru,
w razie wątpliwości co do dokładności pomiarów
lub rozwiązań podbudowy tarasu.

Model

1. Myjka ciśnieniowa

2. Myjka ciśnieniowa

3. Myjka ciśnieniowa

4. Myjka ciśnieniowa

Moc

1800 W

2000 W

2100 W

2200 W

Ciśnienie maks.

130 barów

135 barów

145 barów

150 barów

Wyd. maks.

420 l/h

420 l/h

500 l/h

420 l/h

Cena

349,-

545,-

1499,-

999,-

Kod

45814195

82325623

82842061

82416224
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Pergola Malva 389,-

Architektura ogrodowa

wym.: 150 x 100 x 216 cm
kod: 44856973

naturalne piękno

1

3

4

Dotyczy wszystkich
produktów
na stronie

2

3

2

1

Więcej
produktów

4,4
4

3

5
4

1

Płoty Malva mat. wykonania: drewno sosnowe malowane lazurą w kolorze drewna olchy,

Donica Malva 119,-

Płoty Nive

mat. wykonania: drewno sosnowe impregnowane
ciśnieniowo, wym. ramy: 3,4 x 4,4 cm, kolor: brązowy
1. Płot z kratką, prosty, wym.: 180 x 180 cm
kod: 44880892 167,2. Płot z kratką, prosty, wym.: 90 x 180 cm
kod: 44880780 125,3. Płot szczelny, prosty, wym.: 180 x 180 cm
kod: 44880766 115,4. Płot szczelny, prosty, wym.: 90 x 180 cm
kod: 44880745 89,76
dostępne również:
Płot kratowy, prosty, wym.: 180 x 180 cm
kod: 44880773 167,Płot kratowy, prosty, wym.: 90 x 180 cm
kod: 44880822 109,-

2

Płotek trawnikowy
wbijany Nive 14,30
wym.: 90 x 60/30 cm
kod: 44882761

Rollborder fazowany Nive 26,99
wym.: 2,3 x 20 x 200 cm, kod: 44880864
dostępne również
wym.: 6 x 30 x 200 cm
kod: 44880990 43,90

Płoty Wien

Donica Nive 76,90

wym.: 40 x 40 x 37,6 cm
kod: 44880724
dostępne również
wym.: 60 x 40 x 37,6 cm
kod: 44880871 99,90

2

3

4,3

Płot tarasowy Nive 209,-

wym.: 180 x 90 cm, kod: 45829903
dostępne również wym.: 90 x 90 cm
kod: 45829910 167,-

6

wym.: 157 x 58 x 213,5 cm
kod: 44880801

Płot z kratką
Nive 157,-

wym.: 180 x 120 cm,
przekrój sztachety: 16 x 90 mm, kod: 45414292

1

mat. wykonania: drewno sosnowe malowane lazurą
w kolorze teak, wym. ramy: 3,5 x 5,5 cm
1. Płot z ornamentem, wym.: 180 x 180 cm
kod: 45653475 215,2. Płot wąski z ornamentem, wym.: 90 x 180 cm
kod: 45653482 169,3. Płot skośny z ornamentem, wym.: 90 x 180/90 cm
kod: 45653503 159,4. Płot szczelny, wym.: 180 x 180 cm
kod: 45653454 199,5. Płot niski z ornamentem, wym.: 180 x 90 cm
kod: 45814230 165,6. Donica, wym.: 34 x 34 x 33 cm, kod: 45814251 135,7. Donica, wym.: 34 x 59 x 33 cm, kod: 45814265 175,-

Pergola
prosta Nive 187,-

4

Płot sztachetowy prosty Nive 78,90

wym. ramy: 4,0 x 6,2 cm
1. Płot z ornamentem, wym.: 180 x 180 cm, kod: 44852115 255,2. Płot wąski z ornamentem, wym.: 90 x 180 cm, kod: 44852171 169,3. Płot skośny z ornamentem, wym.: 90 x 180/90 cm, kod: 44852136 165,- dostępne również:
4. Płot szczelny, wym.: 180 x 180 cm, kod: 44852073 219,5. Płot niski z ornamentem, wym.: 180 x 90 cm, kod: 44856994 167,-

1. wym.: 30,5 x 30,5 x 40 cm, kod: 45362394
dostępne również wym.:
2. 30,5 x 61 x 40 cm, kod: 45362261 149,3. 30,5 x 91,5 x 40 cm, kod: 45362233 189,4. 30,5 x 122 x 40 cm, kod: 45362163 219,-

wym.: 90 x 180/160 cm
kod: 44880836
dostępne również
wym.: 180 x 180/160 cm
kod: 44880906 179,-

7

Płot kratkowy
z łukiem Nive 135,wym.: 90 x 180/160 cm
kod: 44880731
dostępne również
wym.: 180 x 180/160 cm
kod: 44880843 187,-

4,2

5
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2

3

2

1

Więcej
produktów

4,4
4

3

5
4

1

Płoty Malva mat. wykonania: drewno sosnowe malowane lazurą w kolorze drewna olchy,

Donica Malva 119,-

Płoty Nive

mat. wykonania: drewno sosnowe impregnowane
ciśnieniowo, wym. ramy: 3,4 x 4,4 cm, kolor: brązowy
1. Płot z kratką, prosty, wym.: 180 x 180 cm
kod: 44880892 167,2. Płot z kratką, prosty, wym.: 90 x 180 cm
kod: 44880780 125,3. Płot szczelny, prosty, wym.: 180 x 180 cm
kod: 44880766 115,4. Płot szczelny, prosty, wym.: 90 x 180 cm
kod: 44880745 89,76
dostępne również:
Płot kratowy, prosty, wym.: 180 x 180 cm
kod: 44880773 167,Płot kratowy, prosty, wym.: 90 x 180 cm
kod: 44880822 109,-

2

Płotek trawnikowy
wbijany Nive 14,30
wym.: 90 x 60/30 cm
kod: 44882761

Rollborder fazowany Nive 26,99
wym.: 2,3 x 20 x 200 cm, kod: 44880864
dostępne również
wym.: 6 x 30 x 200 cm
kod: 44880990 43,90

Płoty Wien

Donica Nive 76,90

wym.: 40 x 40 x 37,6 cm
kod: 44880724
dostępne również
wym.: 60 x 40 x 37,6 cm
kod: 44880871 99,90

2

3

4,3

Płot tarasowy Nive 209,-

wym.: 180 x 90 cm, kod: 45829903
dostępne również wym.: 90 x 90 cm
kod: 45829910 167,-

6

wym.: 157 x 58 x 213,5 cm
kod: 44880801

Płot z kratką
Nive 157,-

wym.: 180 x 120 cm,
przekrój sztachety: 16 x 90 mm, kod: 45414292

1

mat. wykonania: drewno sosnowe malowane lazurą
w kolorze teak, wym. ramy: 3,5 x 5,5 cm
1. Płot z ornamentem, wym.: 180 x 180 cm
kod: 45653475 215,2. Płot wąski z ornamentem, wym.: 90 x 180 cm
kod: 45653482 169,3. Płot skośny z ornamentem, wym.: 90 x 180/90 cm
kod: 45653503 159,4. Płot szczelny, wym.: 180 x 180 cm
kod: 45653454 199,5. Płot niski z ornamentem, wym.: 180 x 90 cm
kod: 45814230 165,6. Donica, wym.: 34 x 34 x 33 cm, kod: 45814251 135,7. Donica, wym.: 34 x 59 x 33 cm, kod: 45814265 175,-

Pergola
prosta Nive 187,-

4

Płot sztachetowy prosty Nive 78,90

wym. ramy: 4,0 x 6,2 cm
1. Płot z ornamentem, wym.: 180 x 180 cm, kod: 44852115 255,2. Płot wąski z ornamentem, wym.: 90 x 180 cm, kod: 44852171 169,3. Płot skośny z ornamentem, wym.: 90 x 180/90 cm, kod: 44852136 165,- dostępne również:
4. Płot szczelny, wym.: 180 x 180 cm, kod: 44852073 219,5. Płot niski z ornamentem, wym.: 180 x 90 cm, kod: 44856994 167,-

1. wym.: 30,5 x 30,5 x 40 cm, kod: 45362394
dostępne również wym.:
2. 30,5 x 61 x 40 cm, kod: 45362261 149,3. 30,5 x 91,5 x 40 cm, kod: 45362233 189,4. 30,5 x 122 x 40 cm, kod: 45362163 219,-

wym.: 90 x 180/160 cm
kod: 44880836
dostępne również
wym.: 180 x 180/160 cm
kod: 44880906 179,-

7

Płot kratkowy
z łukiem Nive 135,wym.: 90 x 180/160 cm
kod: 44880731
dostępne również
wym.: 180 x 180/160 cm
kod: 44880843 187,-

4,2

5
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Pergola
Sunrise 249,5

6

wym.: 165 x 80 x 214 cm
kod: 44852094

NOWOŚĆ

1

6

5

8

Impregnat dekoracyjny
do drewna Luxens 49,50

poj.: 5 l, dostępny w 8 kolorach
gotowych, kod: 44886520
cena jedn.: 9,90 zł/l

Płoty Sunrise mat. wykonania: drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo, wym. ramy: 4,0 x 6,2 cm, kolor: brązowy
4. Płot skośny z ornamentem, wym.: 90 x 180/90 cm, kod: 45814482 145,1. Płot szczelny, wym.: 180 x 180 cm, kod: 45814433 189,2. Płot z ornamentem, wym.: 180 x 180 cm, kod: 45814440 199,5. Płot niski z ornamentem, wym.: 180 x 90 cm, kod: 45814475 169,3. Płot wąski z ornamentem, wym.: 90 x 180 cm, kod: 45814454 155,6. Płot z ornamentem i łukiem, wym.: 180 x 195/180 cm, kod: 45814461 299,-

Płot stalowy mat. wykonania: blacha kortenowska

1. Panel Monstera, wym.: 180 x 85 cm, kod: 84467915 549,2. Panel Dmuchawce, wym.: 180 x 110 cm, kod: 84467917 529,3. Panel Łąka, wym.: 98 x 39 cm, kod: 84467914 289,4. Panel Lilia, wym.: 180 x 85 cm, kod: 84467916 549,5. Dekoracja Monstera, wym.: 98 x 20 cm, kod: 84467901 72,97
6. Dekoracja Czapla, wym.: 70 x 30 cm, kod: 84467903 119,7. Dekoracja Ważka, wym.: 60 x 68 cm, kod: 84467902 119,8. Regał na drewno, wym.: 60 x 40 x 60 cm, kod: 84467921 499,dostępne również: palenisko, wym.: 50 x 50 x 26 cm, kod: 84467890
donica, wym.: 27 x 27 x 27 cm, kod: 84467898

Właściwości stali kortenowskiej

Z uwagi na naturalne właściwości stali kortenowskiej w pierwszych miesiącach
użytkowania nie zaleca się ustawiania produktów na powierzchniach,
które mogą ulec zabrudzeniu np. na płytkach tarasowych. Pod wpływem warunków
atmosferycznych, wiatru, słońca, opadów deszczu, warstwa ochronna nieustannie
się regeneruje, co skutkuje stale zmieniającym się rdzawym wyglądem. W procesie
utleniania, kiedy tlen z powietrza reaguje z metalami, tworzą się niezwykle
lekkie i praktycznie nieprzepuszczalne struktury.

NOWOŚĆ
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Płoty Parma
Płoty Goteborg mat. wykonania: drewno sosnowe

malowane lazurą w kolorze drewna wiśni
1. Płot szczelny, wym.: 180 x 180 cm, kod: 82512650 285,2. Płot szczelny, wym.: 90 x 180 cm, kod: 82512653 175,Płot szczelny, wym.: 180 x 150 cm, kod: 82512651 259,Płot szczelny, wym.: 90 x 150 cm, kod: 82512655 159,Płot szczelny, wym.: 180 x 90 cm, kod: 82512656 169,-

3. Donica, wym.: 20 x 42 x 14 cm, kod: 82512629 56,Donica, wym.: 41 x 41 x 32 cm, kod: 82512626 149,4. Donica, wym.: 41 x 41 x 90 cm, kod: 82512627 269,Donica, wym.: 41 x 109 x 32 cm, kod: 82512624 265,5. Kratka, wym.: 90 x 180 cm, kod: 82512662 115,6. Pergola, wym.: 160 x 100 x 215 cm, kod: 82512635 439,7. Buda Colie, wym.: 98 x 67 x 67 cm, kod: 82512658 335,-

Buda Lassie 459,wym.: 60 x 80 x 80 cm
kod: 82512661

5

mat. wykonania: drewno sosnowe malowane lazurą w kolorze szarym,
wym. ramy: 3,5 x 5,5 cm
1. Płot z ornamentem, wym.: 180 x 180 cm, kod: 45362373 245,2. Płot wąski z ornamentem, wym.: 90 x 180 cm, kod: 45362240 155,3. Płot skośny z ornamentem, wym.: 90 x 180/90 cm, kod: 45362401 159,4. Płot szczelny, wym.: 180 x 180 cm, kod: 45653706 239,5. Donica, wym.: 34 x 34 x 33 cm, kod: 45814391 139,6. Donica, wym.: 59 x 34 x 33 cm, kod: 45814405 179,-

6
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Pergola
Sunrise 249,5

6

wym.: 165 x 80 x 214 cm
kod: 44852094

NOWOŚĆ
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Impregnat dekoracyjny
do drewna Luxens 49,50

poj.: 5 l, dostępny w 8 kolorach
gotowych, kod: 44886520
cena jedn.: 9,90 zł/l

Płoty Sunrise mat. wykonania: drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo, wym. ramy: 4,0 x 6,2 cm, kolor: brązowy
4. Płot skośny z ornamentem, wym.: 90 x 180/90 cm, kod: 45814482 145,1. Płot szczelny, wym.: 180 x 180 cm, kod: 45814433 189,2. Płot z ornamentem, wym.: 180 x 180 cm, kod: 45814440 199,5. Płot niski z ornamentem, wym.: 180 x 90 cm, kod: 45814475 169,3. Płot wąski z ornamentem, wym.: 90 x 180 cm, kod: 45814454 155,6. Płot z ornamentem i łukiem, wym.: 180 x 195/180 cm, kod: 45814461 299,-

Płot stalowy mat. wykonania: blacha kortenowska

1. Panel Monstera, wym.: 180 x 85 cm, kod: 84467915 549,2. Panel Dmuchawce, wym.: 180 x 110 cm, kod: 84467917 529,3. Panel Łąka, wym.: 98 x 39 cm, kod: 84467914 289,4. Panel Lilia, wym.: 180 x 85 cm, kod: 84467916 549,5. Dekoracja Monstera, wym.: 98 x 20 cm, kod: 84467901 72,97
6. Dekoracja Czapla, wym.: 70 x 30 cm, kod: 84467903 119,7. Dekoracja Ważka, wym.: 60 x 68 cm, kod: 84467902 119,8. Regał na drewno, wym.: 60 x 40 x 60 cm, kod: 84467921 499,dostępne również: palenisko, wym.: 50 x 50 x 26 cm, kod: 84467890
donica, wym.: 27 x 27 x 27 cm, kod: 84467898

Właściwości stali kortenowskiej

Z uwagi na naturalne właściwości stali kortenowskiej w pierwszych miesiącach
użytkowania nie zaleca się ustawiania produktów na powierzchniach,
które mogą ulec zabrudzeniu np. na płytkach tarasowych. Pod wpływem warunków
atmosferycznych, wiatru, słońca, opadów deszczu, warstwa ochronna nieustannie
się regeneruje, co skutkuje stale zmieniającym się rdzawym wyglądem. W procesie
utleniania, kiedy tlen z powietrza reaguje z metalami, tworzą się niezwykle
lekkie i praktycznie nieprzepuszczalne struktury.
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Płoty Parma
Płoty Goteborg mat. wykonania: drewno sosnowe

malowane lazurą w kolorze drewna wiśni
1. Płot szczelny, wym.: 180 x 180 cm, kod: 82512650 285,2. Płot szczelny, wym.: 90 x 180 cm, kod: 82512653 175,Płot szczelny, wym.: 180 x 150 cm, kod: 82512651 259,Płot szczelny, wym.: 90 x 150 cm, kod: 82512655 159,Płot szczelny, wym.: 180 x 90 cm, kod: 82512656 169,-

3. Donica, wym.: 20 x 42 x 14 cm, kod: 82512629 56,Donica, wym.: 41 x 41 x 32 cm, kod: 82512626 149,4. Donica, wym.: 41 x 41 x 90 cm, kod: 82512627 269,Donica, wym.: 41 x 109 x 32 cm, kod: 82512624 265,5. Kratka, wym.: 90 x 180 cm, kod: 82512662 115,6. Pergola, wym.: 160 x 100 x 215 cm, kod: 82512635 439,7. Buda Colie, wym.: 98 x 67 x 67 cm, kod: 82512658 335,-

Buda Lassie 459,wym.: 60 x 80 x 80 cm
kod: 82512661

5

mat. wykonania: drewno sosnowe malowane lazurą w kolorze szarym,
wym. ramy: 3,5 x 5,5 cm
1. Płot z ornamentem, wym.: 180 x 180 cm, kod: 45362373 245,2. Płot wąski z ornamentem, wym.: 90 x 180 cm, kod: 45362240 155,3. Płot skośny z ornamentem, wym.: 90 x 180/90 cm, kod: 45362401 159,4. Płot szczelny, wym.: 180 x 180 cm, kod: 45653706 239,5. Donica, wym.: 34 x 34 x 33 cm, kod: 45814391 139,6. Donica, wym.: 59 x 34 x 33 cm, kod: 45814405 179,-

6
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Pomysł na...

Potrzeba matką wynalazków

ż
a
r
a
ig
n
i
m
y
n
a
i
n
w
e
Dr

Wziąłem sprawy w swoje ręce!

4

Trochę desek, precyzyjna pilarka tarczowa,
wkrętarka... i do roboty. Całkiem przyjemnie!
Zanim się obejrzałem, mój towarzysz podróży
miał już swój własny drewniany minigaraż.
Wyszła mi naprawdę solidna konstrukcja,
a dzięki odpowiedniej farbie mam pewność,
że będzie nam służyła długo i dobrze!

Mój motocykl nę
ma dobrą ochro
przed wiatrem
i deszczem.

dostępna
w 15 kolorach

Co tu dużo
mówić, duma!

Dobre narzędzia
to podstawa.

1

3

Motocykl zajmuje w moim życiu szczególne
miejsce, więc postanowiłem, że powinien
mieć takie także w moim ogrodzie. Szybko
przeszedłem od słów do czynów, bo tak już mam.

2

1

2

ki,
Przyciąłem des
pomalowałem wna
je farbą do dre
i zmontowałem
wiatę.

1. Pilarka tarczowa Dexter 199,- kod: 82274699
2. Wkrętarka akumulatorowa Bosch 285,- kod: 45832332
3. Deska elewacyjna Blockhaus 76,41/opak.
wym.: 17 x 96 x 3000 mm, opak.: 2,016 m2, kod: 45958304

4. Farba do drewna Sadolin Kolory Ogrodu 53,99

poj.: 0,7 l, kod: 45892630, cena jedn.: 77,13 zł/l
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Więcej
produktów

dach
kryty papą

Lazura
ochronna
do drewna
Luxens 92,50

poj.: 2,5 l, dostępna
w 6 kolorach gotowych
kod: 45597475,
45597482
cena jedn.: 37,00 zł/l
możliwość
montażu
zjeżdżalni

belka huśtawki, palisada,
śr.: 10 cm, słup stelaża, śr.: 8 cm,
atest PZH, certyfikat FSC, TUV

Domek dziecięcy Grześ 999,-

wym. zewn.: 118 x 182 x 210 cm, pow. podłogi: 1,3 m2,
gr. ścian: 13 mm, mat. wykonania: drewno sosnowe
i świerkowe impregnowane ciśnieniowo, kod: 45668483
dostępna również: zjeżdżalnia, kod: 45837400 125,-

Plac zabaw Koala 779,-

4,5

Domek dziecięcy
Jakob 4 1539,-

składane
siedzenia

Piasek 12,49

Domek dziecięcy
Crazy 1839,-

wym. zewn.:
195 x 242,5 x 280 cm,
pow. podłogi: 1,7 m2,
gr. ścian: 14 mm,
mat. wykonania:
drewno sosnowe
impregnowane
ciśnieniowo
kod: 45394902

poj.: 5 l, dostępny
w 8 kolorach gotowych
kod: 44886555
cena jedn.: 9,90 zł/l

atest PZH

dach kryty papą

dach kryty deską

Impregnat
do drewna
Luxens 49,50

wym.: 384 x 339 x 225 cm, w zest.: siedziska z obejmami (2 szt.),
drabinka sznurkowa, zjeżdżalnia i zestaw montażowy,
mat. wykonania: drewno sosnowe impregnowane ciśnieniowo, kod: 44443091

Piaskownica 229,-

opak.: 20 kg
kod: 44442951
cena jedn.: 0,62 zł/kg

wym. zewn.:
245 x 180 x 205 cm,
pow. podłogi: 2 m2,
gr. ścian: 13 mm,
mat. wykonania:
drewno sosnowe
impregnowane
ciśnieniowo
kod: 45829812

Domki na narzędzia

wym.: 120 x 120 x 29 cm
kod: 44637264

dach kryty papą

dach kryty
papą

TAK, ułatwiamy

Montaż
architektury
ogrodowej
Montaż domku ogrodowego czy placu
zabaw bywa czasochłonny.
Dlatego możesz je kupić wraz
z taką usługą. Jeżeli podłoże pod domek
wymaga dostosowania, również
możemy to dla Ciebie zrobić.

Impregnat do drewna
Luxens 79,50

poj.: 10 l, dostępny w 9 kolorach gotowych
kod: 44886611, cena jedn.: 7,95 zł/l

Trampolina 539,-

śr.: 251 cm, w zest.: mata do skakania,
osłona sprężyn i siatka zabezpieczająca
kod: 45412920, dostępne również śr.:
305 cm, kod: 45412941 679,366 cm, kod: 45412962 939,427 cm, kod: 45404555 1169,-

Domek
narzędziowy
Caro 2299,-

wym. zewn.: 264 x 262 x 218 cm,
pow. podłogi: 5,13 m2, gr. ścian: 14 mm,
mat. wykonania: drewno sosnowe
impregnowane ciśnieniowo, kod: 43467403

Szafa narzędziowa ze stolikiem 889,-

wym.: 120 x 60 x 180 cm, mat. wykonania: drewno sosnowe
impregnowane ciśnieniowo, kod: 82512623
Place zabaw, domki, trampoliny 147
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Świat dziecka

odpoczynek i zabawa

Tipi dla dzieci 759,-

wym.: 147 x 140 x 183,5 cm,
odporny plastik,
powłoka anty-UV
kod: 83962073

Domek
ogrodnika 1499,-

powłoka
anty-UV

wym.: 128,5 x 132 x 135 cm,
w zest.: krata z doniczkami,
karmnik dla ptaków,
narzędzia ogrodnicze
kod: 83962072
powłoka
anty-UV

Zjeżdżalnia KS 299,-

Zjeżdżalnia XS
Disney Princess 155,-

dł.: 150 cm, kod: 82455898
dostępna również:
My Slide, kod: 82455899

dł.: 90 cm, kod: 82455897
dostępne również motywy:
Kraina Lodu, kod: 82455894
Toy Story, kod: 82455896
Cars, kod: 82455895

drabinka
antypoślizgowa

drabinka
antypoślizgowa

powłoka
anty-UV

powłoka
anty-UV

wym.: 98 x 111 x 127 cm
kod: 82455916,
dostępne również
wym.: 145 x 110 x 127 cm
kod: 82455917 669,-

Domek dziecięcy
Friends 1379,-

wym.: 217 x 171 x 172 cm
kod: 82455919

Zjeżdżalnia Funny 455,-

dł.: 200 cm
kod: 82455900

Grill dla dzieci 149,-

drabinka
antypoślizgowa

Domek dziecięcy
Nature 499,-

powłoka
anty-UV

wym.: 50 x 37 x 72,2 cm,
w zest.: hamburger do złożenia,
szaszłyk do skomponowania, szczypce,
system z wysuwanymi płomieniami
kod: 83962892

powłoka
anty-UV

Krzesło ogrodowe
dla dzieci Keter 19,99

Zjeżdżalnia
XL 599,-

dł.: 230 cm
kod: 82455901

Piaskownica
muszelka 89,-

wym.: 176 x 88 x 21 cm,
kolor: niebieski, kod: 82455910
dostępny również kolor: różowy
kod: 82455911

wym.: 39 x 39 x 53 cm,
maks. obciążenie siedziska: 25 kg,
mat. wykonania: plastik,
dostępne również kolory:
zielony, kod: 15493813,
różowy, kod: 83200004
niebieski, kod: 15493805

Stolik ogrodowy
dla dzieci Keter 49,99
wym.: 64 x 64 x 48 cm,
mat. wykonania: plastik,
dostępne również kolory:
niebieski, kod: 15493784,
różowy, kod: 83199988,
zielony, kod: 15493792

Domek dziecięcy
na palach 1399,-

wym.: 260 x 160 x 197 cm
kod: 82455918
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TAK,

JESTEŚMY DO
Od projektu aż po montaż,
wszystko w jednym miejscu!

TWOICH USŁUG
Pomagamy w realizacji
domu Twoich marzeń

TAK,

ZAKUPY
online

ODBIÓR
W SKLEPIE
zakupów
internetowych

ZAKUPY
przez
telefon

TAK,

PROJEKTOWANIE
kuchni i łazienek

SZYCIE firan i zasłon,
OBSZYWANIE
wykładzin

PRZYCINANIE
i wiercenie
otworów

TAK,

MIESZANIE
farb

MONTAŻ
naszych
produktów

TRANSPORT:
z wnoszeniem,
natychmiastowy
lub HDS

TAK,

PROGRAMY
wielu korzyści
DOM i PRO

ZAKUPY
na raty

BEZTERMINOWY
zwrot towarów

ułatwiamy
dopasowujemy
pomożemy
gwarantujemy

Ściągnij aplikację
i przystąp
do programu:

Masz wiele
możliwości!

**szczegóły na str.: 152

Zapytaj o usługi Doradcę
w swoim sklepie.
1. Poinformuj Doradcę Klienta, że chcesz
skorzystać z usługi montażu.
2. Opłać zamówienie montażu w sklepie.
3. W ciągu 2 dni roboczych
skontaktuje się z Tobą wykonawca
i ustali dogodny termin
rozpoczęcia prac.
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2499,-

ZESTAWY MEBLI
OGRODOWYCH JUŻ OD 299,-

Zestaw mebli ogrodowych Lukka
w zest.: stół, 2 fotele, sofa,
stół wym.: 91 x 35 x 51 cm,
fotel wym.: 81 x 70,5 x 66 cm,
sofa wym.: 137 x 70,5 x 66 cm,
mat. wykonania: stal, polirattan,
blat stołu: szkło, kod: 82394158

KOSIARKI JUŻ OD 158,GRILLE JUŻ OD 49,99

Jeszcze większy wybór produktów

www.leroymerlin.pl

*Szczegóły oferty zawiera regulamin dostępny
w punkcie informacyjnym sklepu.

Katalog
wydrukowany
na papierze
certyfikowanym PEFC

WYBÓR PONAD 100 TYSIĘCY PRODUKTÓW
z czego kilkanaście tysięcy dostępnych jest
tylko w sklepach Leroy Merlin

SZEREG PROMOCJI
w każdym miesiącu organizujemy
specjalne akcje promocyjne

NAJLEPSZE CENY
zwracamy podwójną różnicę w cenie w przypadku znalezienia
identycznego produktu, tańszego niż zakupiony w Leroy Merlin*

REALIZACJA KOMPLEKSOWYCH USŁUG
organizujemy montaż towarów
zakupionych w Leroy Merlin

PROGRAMY WIELU KORZYŚCI DOM I PRO
przyznajemy dodatkowe upusty i bonusy
w trakcie realizacji zakupów*

BEZPIECZNE ZAKUPY
gwarantujemy bezterminowy
zwrot towarów**

**Podlegający zwrotowi towar musi być pełnowartościowy, bez śladów używania, niezniszczony, w oryginalnym opakowaniu
oraz nadający się do ponownej sprzedaży. W przypadku produktów posiadających termin ważności - ich zwrot nie może nastąpić
w okresie 30 dni przed upływem terminu ważności.

Oferta ważna od 10.03.2021 do 30.06.2021 r.

czas trwania
promocji:
Niniejszy
materiał stanowi
utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego i należy do Leroy Merlin Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72.
Kopiowanie, publikowanie, powielanie lub wykorzystywanie niniejszego materiału lub jakichkolwiek jego fragmentów bez pisemnej zgody Leroy Merlin Polska Sp. z o.o.
jest zakazane i stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego. Niektóre elementy aranżacji nie stanowią oferty handlowej sprzedawcy. Niektóre produkty z katalogu
mogą być dostępne na zamówienie. Ceny obowiązujące na dzień 10.03.2021 r. Ceny po dacie publikacji mogły ulec zmianie. Oferta ważna od 10.03 do 30.06.2021 r.
lub do wyczerpania zapasu. Oferta gwarantowana w ilościach detalicznych.
„Wasza ocena produktu” na podstawie ocen produktów na stronie www.leroymerlin.pl z dnia 20.01.2021 r.

10-16.06.2019

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

