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Drzwi, okna,
bramy garażowe i akcesoria
Jeszcze więcej ofert na www.leroymerlin.pl
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MIESZKANIE - drzwi wewnątrzklatkowe

MONTAŻ
naszych 

produktów*

Kupując drzwi 
w sklepie Leroy 
Merlin, możesz 

skorzystać z oferty 
ich kompleksowego 

montażu. Doradca 
Klienta przygotuje 

wycenę wybranego 
przez Ciebie 

produktu.

• współpracujemy  
ze sprawdzonymi  

wykonawcami 

• zamów montaż  
u Doradcy 

• wykonawca  
skontaktuje się  
z Tobą w ciągu  

dwóch dni roboczych 

*szczegóły w regulaminie 
organizacji montażu  

dostępnym w sklepie

Skorzystaj  
z dofinansowania  

w ramach:
- programu  

 „Czyste Powietrze”
- ulgi  

termomodernizacyjnej

Dowiedz się wiecej.
Zeskanuj kod QR

lub wpisz w przeglądarce:
www.czystepowietrze.gov.pl

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Skrzydło drzwiowe do mieszkań PRESTON 
szer.: 80 cm, kolor: orzech, kod: 44083585
dostępny również kolor: dąb frozen  
oraz szer.: 90 cm, cena nie zawiera  
ościeżnicy oraz klamki

339,-/szt.

Drzwi do mieszkań GRAFEN*                        
szer.: 80 cm, kolor: dąb srebrny 
kod: 45643941
dostępne również kolory: orzech polski
i sonoma polska oraz szer.: 90 cm 

999,-/szt.

Drzwi do mieszkań HEKTOR*                                  
szer.: 80 cm, kolor: orzech premium  
kod: 45845464
dostępne również kolory: dąb grafit, dąb 
nordycki i dąb sonoma oraz szer.: 90 cm 

799,-/szt.

Drzwi do mieszkań HERMES*                         
szer.: 80 cm, kolor: dąb catania
kod: 82998746
dostępne również kolory: biscaya i dąb 
srebrny oraz szer.: 90 cm 

1269,-/szt.
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Daszek nad drzwi z poliwęglanu
wym.: 140 x 90 cm
kod: 83278120  

749,-/szt.

Daszek nad drzwi łukowy
wym.: 158 x 75 cm, kolor: brązowy 
kod: 41648964, cena bez panelu bocznego

579,-/szt.

Drzwi wejściowe MOCCA*                                  
szer.: 90 cm, kolor: orzech
kod: 82690291 

799,-/szt.

Drzwi wejściowe RA07*
szer.: 90 cm, kolor: mahoń
kod: 82699376, dostępny również  
kolor: orzech oraz szer.: 80 cm

679,-/szt.

DRZWI UNIWERSALNE
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DOM - drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe BARCELONA*  
szer.: 90 cm, kolor: orzech  
kod: 82998440
dostępne również kolory: złoty dąb
i antracyt oraz szer.: 80 cm

1215,-/szt.

Drzwi wejściowe PANAMA*  
szer.: 90 cm, kolor: orzech  
kod: 45649380, dostępne 
również kolory: biały i antracyt
oraz szer.: 80 cm, 
przenikalność  
cieplna: 1,3 W/m2K

1299,-/szt.

Drzwi wejściowe  
FLORENCJA*  
szer.: 90 cm, kolor: antracyt  
kod: 83023714

1369,-/szt.

Drzwi wejściowe HELIOS*  
szer.: 90 cm, kolor: orzech 
kod: 83023677
dostępny również  
kolor: antracyt
oraz szer.: 80 cm 

1189,-/szt.

Drzwi wejściowe LENS*  
szer.: 90 cm, kolor: orzech
kod: 82998420
dostępna również szer.: 80 cm, 
przenikalność cieplna: 1,3 W/m2K

1229,-/szt.

Drzwi wejściowe HELIOS BLACK*
szer.: 90 cm, kolor: antracyt, kod: 83306930
dostępny również kolor: orzech  
oraz szer.: 80 cm

1049,-/szt.

Drzwi wejściowe RENNES* 
szer.: 90 cm, kolor: antracyt
kod: 82760398
dostępna również szer.: 80 cm

1119,-/szt.
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Drzwi wejściowe 
ARTEMIDA*  
szer.: 90 cm, kolor: złoty dąb  
kod: 82505274, dostępne również 
kolory: orzech, dąb sonoma, popiel 
i antracyt oraz szer.: 80 cm 

1099,-/szt.

MONTAŻ
naszych 

produktów*

Kupując drzwi 
w sklepie Leroy 
Merlin, możesz 

skorzystać z oferty 
ich kompleksowego 

montażu. Doradca 
Klienta przygotuje 

wycenę wybranego 
przez Ciebie 

produktu.

• współpracujemy  
ze sprawdzonymi  

wykonawcami 

• zamów montaż  
u Doradcy 

• wykonawca  
skontaktuje się  
z Tobą w ciągu  

dwóch dni roboczych 

*szczegóły w regulaminie 
organizacji montażu  

dostępnym w sklepie

Skorzystaj  
z dofinansowania  

w ramach:
- programu  

 „Czyste Powietrze”
- ulgi  

termomodernizacyjnej

Dowiedz się wiecej.
Zeskanuj kod QR

lub wpisz w przeglądarce:
www.czystepowietrze.gov.pl

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej
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DOM - drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe IRIS 2*
szer.: 90 cm, kolor: antracyt
kod: 82505299
dostępne również kolory: złoty dąb  
i orzech oraz szer.: 80 cm 

1589,-/szt.

Drzwi wejściowe NIKE*
szer.: 90 cm, kolor: orzech
kod: 45221526 
dostępne również kolory:  
antracyt, złoty dąb i biały

1929,-/szt.

Drzwi wejściowe WENUS*
szer.: 90 cm, kolor: złoty dąb
kod: 82505292
dostępne również kolory:  
orzech i biały

1739,-/szt.

Drzwi wejściowe 
CANNES* 
szer.: 90 cm, kolor: orzech
kod: 82497871
dostępny również  
kolor: antracyt

1949,-/szt.

Drzwi wejściowe LILLE*                                         
szer.: 90 cm, kolor: orzech
kod: 80900396
dostępny również 
kolor: antracyt

1999,-/szt.

Drzwi wejściowe TIKANA*                             
szer.: 90 cm, kolor: złoty dąb, kod: 83279099
dostępne również kolory: orzech
i antracyt oraz szer.: 80 cm, przenikalność 
cieplna: 1,3 W/m2K

1559,-/szt.

Drzwi wejściowe TEMIDAS*
szer.: 90 cm, kolor: antracyt
kod: 82505239
dostępne również kolory: złoty dąb  
i orzech oraz szer.: 80 cm 

1399,-/szt.
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MONTAŻ
naszych 

produktów*

Kupując drzwi 
w sklepie Leroy 
Merlin, możesz 

skorzystać z oferty 
ich kompleksowego 

montażu. Doradca 
Klienta przygotuje 

wycenę wybranego 
przez Ciebie 

produktu.

• współpracujemy  
ze sprawdzonymi  

wykonawcami 

• zamów montaż  
u Doradcy 

• wykonawca  
skontaktuje się  
z Tobą w ciągu  

dwóch dni roboczych 

*szczegóły w regulaminie 
organizacji montażu  

dostępnym w sklepie

Skorzystaj  
z dofinansowania  

w ramach:
- programu  

 „Czyste Powietrze”
- ulgi  

termomodernizacyjnej

Dowiedz się wiecej.
Zeskanuj kod QR

lub wpisz w przeglądarce:
www.czystepowietrze.gov.pl

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

ud=

 1,3 
W/m2K

Drzwi wejściowe BORDEAUX*  
szer.: 90 cm, kolor: antracyt 
kod: 82360872
dostępny również kolor:  
orzech oraz szer.: 80 cm,  
przenikalność cieplna:  
1,3 W/m2K

1549,-/szt.

ud=

 1,3 
W/m2K
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DOM - drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe PRATO 2* 
szer.: 90 cm, kolor: antracyt
kod: 85270406
dostępne również kolory: orzech  
i złoty dąb

2179,-/szt.

Drzwi wejściowe ADRIANA 3*  
szer.: 90 cm, kolor: antracyt, kod: 83306882
dostępne również kolory: złoty dąb, orzech  
i biały oraz szer.: 80 cm, przenikalność 
cieplna: 1,3 W/m2K

1949,-/szt.

Drzwi wejściowe NEPTUN
szer.: 90 cm, kolor: orzech, kod: 83109954  
w kpl.: ościeżnica, dwa zamki i próg, 
dostępne również kolory: 
złoty dąb, antracyt i biały

1949,-/szt.

Drzwi wejściowe ADRIANA z antabą  
szer.: 90 cm, kolor: antracyt  
kod: 83023699, w kpl.: ościeżnica,  
dwa zamki i próg, cena nie zawiera klamki, 
dostępne również kolory: złoty dąb, orzech  
i biały, przenikalność cieplna: 1,3 W/m2K

1989,-/szt. Drzwi wejściowe OZYRYS 2
szer.: 90 cm, kolor: orzech 
kod: 82745993, w kpl.: ościeżnica,  
dwa zamki i próg,  
cena nie zawiera  
klamki, dostępne również  
kolory: złoty dąb i antracyt,  
przenikalność  
cieplna: 1,3 W/m2K

2199,-/szt.

Drzwi wejściowe ALBERTA*  
szer.: 90 cm, kolor: antracyt  
kod: 83284838
dostępny również kolor: złoty dąb, 
przenikalność cieplna: 1,3 W/m2K

1899,-/szt.

Drzwi wejściowe 
STRASBURG*  
szer.: 90 cm, kolor: antracyt  
kod: 82998422
dostępny również kolor: orzech

2099,-/szt.

Drzwi wejściowe ARIADNA*  
szer.: 90 cm, kolor: orzech 
kod: 82505270
dostępne również kolory: 
antracyt i złoty dąb

1799,-/szt.
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DOM - drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe REA BLACK*  
szer.: 90 cm, kolor: orzech
kod: 83306922
dostępne również kolory: antracyt, złoty 
dąb i biały oraz szer.: 80 cm, przenikalność 
cieplna: 1,3 W/m2K

2199,-/szt.

Drzwi wejściowe 
LILLE BLACK* 
szer.: 90 cm,  
kolor: złoty dąb
kod: 83278108
dostępne również kolory: 
antracyt i orzech

2429,-/szt.
Drzwi wejściowe DIJON
szer.: 90 cm, kolor: antracyt 
kod: 83278106  
w kpl.: ościeżnica, dwa zamki 
i próg, cena nie zawiera 
klamki, dostępne również  
kolory: orzech i złoty dąb, 
przenikalność cieplna:  
1,3 W/m2K

2529,-/szt.

Drzwi wejściowe LYON 2 
szer.: 90 cm, kolor: antracyt 
kod: 82746001  
w kpl.: ościeżnica, dwa zamki 
i próg, cena nie zawiera 
klamki, dostępne również 
kolory: orzech i złoty dąb, 
przenikalność cieplna:  
1,3 W/m2K

2535,-/szt.

Drzwi wejściowe METZ  
szer.: 90 cm, kolor: złoty dąb 
kod: 83830273,  
w kpl.: ościeżnica,  
dwa zamki i próg,  
cena nie zawiera klamki,
dostępne również 
kolory: orzech i antracyt, 
przenikalność cieplna: 1,1 W/m2K

2859,-/szt.

Drzwi wejściowe LYON BLACK*  
szer.: 90 cm, kolor: antracyt
kod: 83278100
dostępne również kolory: złoty dąb i orzech, 
przenikalność cieplna: 1,3 W/m2K

2399,-/szt.

Drzwi wejściowe 
ADRIANA BLACK*  
szer.: 90 cm, kolor: złoty dąb, kod: 83306910
dostępne również kolory: antracyt, orzech  
i biały oraz szer.: 80 cm, przenikalność 
cieplna: 1,3 W/m2K

2099,-/szt.

Drzwi wejściowe ADRIANA*  
szer.: 90 cm, kolor: antracyt, kod: 82405255
dostępne również kolory: złoty dąb,  
orzech i biały oraz szer.: 80 cm, 
przenikalność cieplna: 1,3 W/m2K

2049,-/szt.
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MONTAŻ
naszych 

produktów*

Kupując drzwi 
w sklepie Leroy 
Merlin, możesz 

skorzystać z oferty 
ich kompleksowego 

montażu. Doradca 
Klienta przygotuje 

wycenę wybranego 
przez Ciebie 

produktu.

• współpracujemy  
ze sprawdzonymi  

wykonawcami 

• zamów montaż  
u Doradcy 

• wykonawca  
skontaktuje się  
z Tobą w ciągu  

dwóch dni roboczych 

*szczegóły w regulaminie 
organizacji montażu  

dostępnym w sklepie

Skorzystaj  
z dofinansowania  

w ramach:
- programu  

 „Czyste Powietrze”
- ulgi  

termomodernizacyjnej

Dowiedz się wiecej.
Zeskanuj kod QR

lub wpisz w przeglądarce:
www.czystepowietrze.gov.pl

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej
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DOM - drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe OTTAWA
szer.: 90 cm, kolor: złoty dąb, kod: 83284881 
w kpl.: ościeżnica, dwa zamki i próg,  
cena nie zawiera klamki, dostępne również 
kolory: orzech i antracyt, przenikalność 
cieplna: 1,3 W/m2K

2979,-/szt.

Drzwi wejściowe KORSYKA
szer.: 90 cm, kolor: antracyt, kod: 83278118 
w kpl.: ościeżnica, dwa zamki i próg,  
cena nie zawiera klamki, dostępne również 
kolory: orzech i złoty dąb, przenikalność 
cieplna: 1,3 W/m2K

3379,-/szt.

Drzwi wejściowe pasywne AURIA2*
szer.: 90 cm, kolor: orzech, kod: 83306981  
w kpl.: ościeżnica, dwa zamki i próg,  
cena nie zawiera klamki, dostępne również 
kolory: złoty dąb i biały, przenikalność  
cieplna: 0,75 W/m2K

3490,-/szt.

Drzwi wejściowe pasywne UMBRIA 2 
szer.: 90 cm, kolor: antracyt, kod: 83306973 
w kpl.: ościeżnica, dwa zamki i próg,  
cena nie zawiera klamki, dostępne 
również kolory: orzech, winchester i biały, 
przenikalność cieplna: 0,75 W/m2K

3490,-/szt. Drzwi wejściowe pasywne KALABRIA  
szer.: 90 cm, kolor: antracyt 
kod: 83306963, w kpl.: ościeżnica,  
dwa zamki i próg,  
cena nie zawiera klamki,
dostępne również 
kolory: orzech i szary,  
przenikalność cieplna:  
0,75 W/m2K

3790,-/szt.

Drzwi wejściowe SAINT TROPEZ  
szer.: 90 cm, kolor: antracyt, kod: 82746012  
w kpl.: ościeżnica, dwa zamki i próg,  
cena nie zawiera klamki, dostępne również  
kolory: złoty dąb i orzech, przenikalność  
cieplna: 1,3 W/m2K

3049,-/szt.

Drzwi wejściowe  
WATERLOO  
szer.: 90 cm, kolor: orzech, kod: 83284869  
w kpl.: ościeżnica, dwa zamki i próg,  
cena nie zawiera klamki, dostępne również 
kolory: złoty dąb i antracyt,
produkt na zamówienie

2749,-/szt.

Drzwi wejściowe NIMES
szer.: 90 cm, kolor: złoty dąb, kod: 82998430 
w kpl.: ościeżnica, dwa zamki i próg, cena  
nie zawiera klamki, dostępne również  
kolory: orzech i antracyt, przenikalność 
cieplna: 1,1 W/m2K

2915,-/szt.

ud=

 1,1 
W/m2K

ud=

 1,3 
W/m2K

ud=

 1,3 
W/m2K

ud=

 0,75 
W/m2K

ud=

 0,75 
W/m2K

ud=

 0,75 
W/m2K

ud=

 1,3 
W/m2K
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DOM - drzwi wejściowe

Drzwi wejściowe KALIPSO  
szer.: 90 cm, kolor: afromozja, kod: 82120609 
w kpl.: ościeżnica i próg, cena nie zawiera 
klamki i zamka, dostępne również kolory: 
antracyt, orzech i biały, na zamówienie 
dostępne doświetle oraz pochwyt, 
przenikalność cieplna: 1,3 W/m2K

2679,-/szt.

Drzwi wejściowe PROXIMA  
szer.: 90 cm, kolor: orzech, kod: 45539256  
w kpl.: ościeżnica i próg, cena nie zawiera 
klamki i zamka, dostępne również kolory: 
antracyt, afromozja i biały, na zamówienie 
dostępne doświetle oraz pochwyt, 
przenikalność cieplna: 1,3 W/m2K

2749,-/szt.

Drzwi wejściowe RODEZ THERMO 
szer.: 90 cm, kolor: antracyt, kod: 83612844 
w kpl.: ościeżnica i próg, cena nie zawiera 
klamki i zamka, dostępne również kolory: 
orzech i złoty dąb, przenikalność cieplna:  
1,2 W/m2K

3199,-/szt.

Doświetle do drzwi  
KALIPSO i PROXIMA 
kod: 82134514
dostępne kolory: 
orzech, afromozja, 
antracyt i biały

1139,-/szt.

Drzwi do domów ALBI 
szer.: 90 cm, kolor: orzech, kod: 83612836   
w kpl.: ościeżnica i próg, cena nie zawiera 
klamki i zamka, dostępne również  
kolory: antracyt i złoty dąb, przenikalność 
cieplna: 1,2 W/m2K

3299,-/szt.

Drzwi wejściowe NOVIA
szer.: 90 cm, kolor: orzech, kod: 83307422  
w kpl.: ościeżnica, dwa zamki i próg,  
cena nie zawiera klamki,
dostępne również kolory: antracyt i biały
5590,-/szt.
przenikalność cieplna: 0,94 W/m2K

6299,-/szt.

Drzwi wejściowe HIRSON
szer.: 90 cm, kolor: złoty dąb
kod: 83612828, w kpl.: ościeżnica i próg,  
cena nie zawiera klamki i zamka,
dostępne również kolory: antracyt  
i orzech, przenikalność cieplna: 1,1 W/m2K

2499,-/szt.

Drzwi wejściowe pełne NOVIA
szer.: 90 cm, kolor: antracyt, kod: 83307410 
w kpl.: ościeżnica, dwa zamki i próg,  
cena nie zawiera klamki, dostępne  
również kolory: orzech i biały,  
przenikalność cieplna: 1,1 W/m2K

od 4990,-/szt.

ud=

 1,1 
W/m2K

ud=

 1,1 
W/m2K

ud=

 0,94 
W/m2K

ud=

 1,2 
W/m2K

ud=

 1,2 
W/m2K

ud=

 1,3 
W/m2K

ud=

 1,3 
W/m2K
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OKNA I PARAPETY

MONTAŻ
naszych 

produktów*

Kupując produkty 
w sklepie Leroy 
Merlin, możesz 

skorzystać z oferty 
ich kompleksowego 

montażu. Doradca 
Klienta przygotuje 

wycenę wybranego 
przez Ciebie 

produktu.

• współpracujemy  
ze sprawdzonymi  

wykonawcami 

• zamów montaż  
u Doradcy 

• wykonawca  
skontaktuje się  
z Tobą w ciągu  

dwóch dni roboczych 

*szczegóły w regulaminie 
organizacji montażu  

dostępnym w sklepie559,-/szt.

Okno PVC 2-szybowe RU P/L
wym.: 865 x 1135 mm, kolor: biały, kod: 43248975
dostępne również kolory: orzech i złoty dąb, 
dostępne inne wym.

Moskitiera BASIC
wym.: 130 x 150 cm,  
kolory: biały i czarny
kod: 88308901, 88308902
dostępna również: odbijająca światło 
kod: 88308904 - 17,49/szt.

12,49/szt.

Moskitiera magnetyczna  
na drzwi
wym.: 100 x 220 cm,  
kolory: biały i czarny
kod: 84227469

29,99/szt.

Parapet konglomeratowy  
SNOW WHITE 
wym.: 30 x 92 cm, kod: 80900133 
dostępne inne wym.

od 159,-/szt.

Parapet granitowy  
INDY BLACK 
wym.: 30 x 92 cm, kod: 82680531 
dostępne inne wym. i wzory

od 179,-/szt.

Parapet drewniany 
wym.: 25 x 90 cm, kod: 40233662 
dostępne inne wym.  
oraz drewno bezsęczne  

od 59,99/szt.

Okno PVC 3-szybowe RU P/L
wym.: 865 x 1135 mm, kolor: biały, kod: 45277491
dostępne również kolory: złoty dąb  
i antracyt, kolor od strony zewnętrznej, 
dostępne inne wym. 

659,-/szt.

Parapet PVC VILO 
wym.: 25 x 150 cm, kolor: biały
kod: 82273515 
dostępne inne wym. i kolory

od 79,90/szt.

Skorzystaj  
z dofinansowania  

w ramach:
- programu  

 „Czyste Powietrze”
- ulgi  

termomodernizacyjnej

Dowiedz się wiecej.
Zeskanuj kod QR

lub wpisz w przeglądarce:
www.czystepowietrze.gov.pl

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Zaprojektuj u nas swoje wymarzone okna! 
adresy punktów projektowych znajdziesz na ostatniej stronie



  Trzyszybowe, super energooszczędne okno dachowe. 
  Możliwość instalacji na większości dachów o kącie  
nachylenia od 15° do 90°.
  Dostępne w wersji drewnianej oraz PVC.

Okna na każdy dach -  
nowy i remontowany 
Sprawdzone, proste w montażu rozwiązanie w konkurencyjnej cenie

Zapewnia skuteczną  
ochronę przed nadmiarem 
światła wpadającym  
do pomieszczenia.
Efekt 100% zaciemnienia,
możliwość płynnej  
regulacji stopnia  
zaciemnienia.

TFX – umożliwia montaż  
okna w pokryciach falistych  
o wysokości profilu 16-50 mm 
(dachówka ceramiczna,  
dachówka betonowa, 
blachodachówka,  
blacha trapezowa).

Kołnierz 
instalacyjny

Roleta 
zaciemniająca

Okno dachowe TYREM EX  
3 szyby, wym.: 78 x 118 cm 
kod: 45895311 
dostępne również  
wym.: 78 x 140 cm

1039,-/szt.

Okno dachowe TYREM EX PVC
3 szyby, wym.: 78 x 118 cm 
kod: 45895332,  
dostępne również  
wym.: 78 x 140 cm

1259,-/szt.

Roleta zaciemniająca CONTRIO  
wym.: 78 x 118 cm, kolor: grafit, kod: 45512481 
dostępne inne kolory oraz wym.: 78 x 140 cm

329,-/szt.

Roleta zaciemniająca CONTRIO  
wym.: 78 x 118 cm, kolor: beż, kod: 42763175 
dostępne inne kolory oraz wym.: 78 x 140 cm

329,-/szt.

OKNA I PARAPETY

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej



DOM - drzwi wejścioweKomfort na przyszłość  
z rozwiązaniami VELUX
Zadbaj o kompleksowe wyposażenie swojego poddasza!

     Energooszczędny
pakiet 3-szybowy

Konstrukcja
ThermoTechnology™

Dodatkowa  
uszczelka

Zalety okien 
3-szybowych 1061:

Odpowiednia izolacja,   
uszczelnienie okna

Solidny  
i pewny montaż

20
LAT

Przedłużnie gwarancji  okna do 20 lat  
(po wypełnieniu formularza  na www.velux.pl/gwarancja)

Zestaw izolacyjny - 
dlaczego warto?

Redukcja  
wpadającego  ciepła

Nie ograniczają  
widoku za oknem

Prosty, samodzielny 
 montaż

Funkcje markiz
przeciwsłonecznych:

Rolety
wewnętrzne

Zestaw
izolacyjny

Kołnierz 
uszczelniający

Markiza
przeciwsłoneczna

Okno
3-szybowe

Okno dachowe PVC VELUX 
otwieranie górne, 3 szyby, wym.: 78 x 118 cm, kod: 45820782  
dostępne również wym.: 78 x 140 cm oraz otwieranie dolne

1719,-/szt.

Okno dachowe VELUX  
otwieranie dolne, 3 szyby, wym.: 78 x 118 cm, kod: 45820614 
dostępne również wym.: 78 x 140 cm oraz otwieranie górne

1329,-/szt.

Roleta przyciemniająca  
wym.: 78 x 118/140 cm, kolor: beż, kod: 45450104
dostępne inne kolory 

219,-/szt.

Markiza zewnętrzna do okien  
dachowych VELUX  
wym.: 78 x 160 cm, kolor: grafit  
kod: 42231301

299,-/szt.

OKNA I PARAPETY

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej
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DRZWI TECHNICZNE I BRAMY

MONTAŻ
naszych 

produktów*

Kupując drzwi 
lub bramy garażowe 

w sklepie Leroy 
Merlin, możesz 

skorzystać z oferty 
ich kompleksowego 

montażu. Doradca 
Klienta przygotuje 

wycenę wybranego 
przez Ciebie 

produktu.

• współpracujemy  
ze sprawdzonymi  

wykonawcami 

• zamów montaż  
u Doradcy 

• wykonawca  
skontaktuje się  
z Tobą w ciągu  

dwóch dni roboczych 

*szczegóły w regulaminie 
organizacji montażu  

dostępnym w sklepie

Skorzystaj  
z dofinansowania  

w ramach:
- programu  

 „Czyste Powietrze”
- ulgi  

termomodernizacyjnej

Dowiedz się wiecej.
Zeskanuj kod QR

lub wpisz w przeglądarce:
www.czystepowietrze.gov.pl

Dowiedz się więcej.
Zeskanuj kod QR
lub wpisz w przeglądarce:
https://czystepowietrze.gov.pl

Skorzystaj z dofinansowania
w ramach:
- programu „Czyste Powietrze” 
- ulgi termomodernizacyjnej

Drzwi do pomieszczeń  
gospodarczych TECHNICAL 40
szer.: 90 cm, kolor: antracyt, w kpl.: ościeżnica, 
klamka i zamek, kod: 83307479 
dostępne również kolory: szary i biały  
oraz szer.: 80 cm i 100 cm 849,-/szt.

799,-/szt.

Drzwi PPOŻ EI30
szer.: 90 cm, kolor: biały,  
w kpl.: ościeżnica, klamka i zamek 
kod: 83307569 
dostępne również szer.: 80 cm i 100 cm

1359,-/szt.

Brama segmentowa NOBLA
wym.: 2500 x 2125 mm, kolor: antracyt, kod: 83307406 
dostępne również kolory: biały i orzech oraz wym.: 2500 x 2250 mm

3890,-/szt.

Drzwi do pomieszczeń  
gospodarczych TECHNICAL 60
szer.: 90 cm, kolor: szary, w kpl.: ościeżnica, 
klamka i zamek, kod: 83307532 
dostępne również kolory: antracyt i biały  
oraz szer.: 80 cm i 100 cm

1089,-/szt.

Drzwi PPOŻ EI60
szer.: 90 cm, kolor: antracyt, w kpl.: ościeżnica, klamka i zamek 
kod: 83307589, dostępne również szer.: 80 cm i 100 cm

1599,-/szt.

Drzwi do pomieszczeń  
gospodarczych ZK ISO  
szer.: 90 cm, kolor: antracyt, w kpl.: ościeżnica, 
klamka i zamek, kod: 44609285 
dostępne również kolory: brązowy i biały  
oraz szer.: 70 cm, 80 cm i 100 cm 679,-/szt.

599,-/szt.

Brama uchylna GSL
wym.: 2500 x 2125 mm, 
kolor: brąz, kod: 43613311

999,-/szt.

Brama segmentowa ISOMATIC 
wym.: 2500 x 2125 mm, kolor: brąz, kod: 45583671 
dostępne również kolory: złoty dąb i antracyt

2199,-/szt.

Drzwi PPOŻ T 30 
szer.: 80 cm, kolor: biały,  
w kpl.: ościeżnica, klamka i zamek  
kod: 42990052 
dostępne również szer.: 90 cm i 100 cm

od 829,-/szt.

Drzwi PPOŻ EI60
szer.: 80 cm, kolor: biały,  
w kpl.: ościeżnica, klamka i zamek  
kod: 82998461 
dostępne również szer.: 90 cm i 100 cm

1549,-/szt.

ud=

 1,3 
W/m2K
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DRZWI TECHNICZNE I BRAMY

Informacje zawarte w katalogu nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.  
Produkty są dostępne w okresie od 30.04 do 30.10.2022 r. lub do wyczerpania zapasu. 
Niektóre produkty mogą być dostępne w wybranych sklepach lub na zamówienie Klienta. 
Szczegółowe informacje o dostępności produktów znajdują się na stronie  
www.leroymerlin.pl. Ceny w katalogu są aktualne na dzień 30.04.2022 r.,  
a po tym czasie mogą ulec zmianie. 

Białystok ul. Produkcyjna 86
Bydgoszcz 1 ul. Rejewskiego 5
Jabłonna ul. Akademijna 51
Komorniki ul. Głogowska 436
Kraków 1 Modlniczka ul. Różańskiego 34
Mikołów ul. Gliwicka 28
Poznań - Swadzim ul. Św. Antoniego 6
Rumia ul. Grunwaldzka 104A
Rzeszów Krasne 20A
Szczecin-Struga ul. Struga 31
Warszawa Gigamarket al. Jerozolimskie 244
Wrocław Mirków Giga ul. Kiełczowska 1E
Wrocław al. Karkonoska 85Oferta ważna od 30.04 do 30.10.2022 r.

Punkty projektowe okien:
Gazetka drukowana 
na certyfikowanym 
papierze.

EU Ecolabel : PL/028/003

Prosimy o zbieranie zużytego papieru 
do recyklingu Prosimy o zbieranie 

zużytego papieru  
do recyklingu.

*Szczegóły oferty zawiera regulamin dostępny w punkcie informacyjnym sklepu.

**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.

WYBÓR PONAD 100 TYSIĘCY PRODUKTÓW
z czego kilkanaście tysięcy dostępnych jest
tylko w sklepach Leroy Merlin

NAJLEPSZE CENY 
zwracamy podwójną różnicę w cenie  
w przypadku znalezienia identycznego  
produktu, tańszego niż zakupiony  
w Leroy Merlin*

PROGRAMY WIELU KORZYŚCI DOM I PRO 
przyznajemy dodatkowe upusty i bonusy 
w trakcie realizacji zakupów*

SZEREG PROMOCJI
w każdym miesiącu organizujemy 
specjalne akcje promocyjne 

REALIZACJA KOMPLEKSOWYCH USŁUG 
organizujemy montaż towarów 
zakupionych w Leroy Merlin

BEZPIECZNE ZAKUPY 
gwarantujemy bezterminowy 
zwrot towarów**

Stwórz własny zestaw 
i otrzymaj rabat* 

*Szczegóły u Doradcy 

dostępne koloryPrzykładowy zestaw: daszek + drzwi + brama segmentowa
  1. Daszek nad drzwi z poliwęglanu  749,- wym.: 140 x 90 mm, kod: 83278120 2. Drzwi stalowe Adriana z antabą  1989,- 
  wym.: 90 x 200 cm, kod: 83023698 3. Brama segmentowa z napędem  2799,- wym.: 2500 x 2125 mm, kod: 83321440

1

2 3


