Drzwi

i nie tylko
Oferta ważna od 23.01 do 12.02.2019 r.

Drzwi
wewnętrzne

Dzięki Wam razem tworzymy
Najlepszą Ofertę na Rynku!

1

2

3

Kupuj i oceniaj na
www.leroymerlin.pl

1

-12%

169

149,-

okleina
folia finish
o podwyższonej
odporności
na ścieranie

PROMOCJA
Seria Remo orzech**
1 Skrzydło pokojowe

3

szer.: 80 cm, kod: 45064341
2

Skrzydło z tulejami
wentylacyjnymi

4

169 149,-

szer.: 70 cm, kod: 45064320
3

Skrzydło pełne

119 109,-

szer.: 80 cm, kod: 45064362
4

Dedykowana klamka
Astra 24,90

długi szyld na klucz,
wyk.: patyna, kod: 44596475

2

3lata

4 pkt.

1

2

-57 zł

355

298,-

4

drzwi ramowe
to gwarancja
stabilnej konstrukcji
i długiego użytkowania
okleina 3D
odwzorowująca
wygląd i strukturę
drewna
o wzmocnionej
odporności
na ścieranie

PROMOCJA
Seria Nemez antracyt*
1 Skrzydło pokojowe

szer.: 80 cm, kod: 45786475
2

128

Seria LEA olcha**
1 Skrzydło pokojowe

-23%

99,-

2

3

3lata

Skrzydło z tulejami

3

Skrzydło pełne 108

szer.: 80 cm, kod: 43020922

PROMOCJA
2

355 298,-

szer.: 70 cm, kod: 45786391

szer.: 80 cm, kod: 45214015

szer.: 70 cm, kod: 45213896

1

Skrzydło z podcięciem
wentylacyjnym

3

78,-

Dedykowana klamka
Slim 49,-

3

wyk.: grafit/chrom
kod: 45798550

Dedykowana klamka
DEKAN na rozecie 24,90
4

kolor: brąz grafitowy, kod: 45262721

Więcej okazji

1

drzwi wew. i zew.
znajdziesz na

2

www.leroymerlin.pl
558

498,-

PROMOCJA
1

Seria Revers*
Skrzydło pokojowe

szer.: 80 cm, kod: 45770025
produkt na zamówienie
2

Skrzydło pełne

395 355,-

szer.: 80 cm, kod: 45769696
produkt na zamówienie

Dedykowana klamka
Topaz na rozecie 69,90
3

wyk.: czarne, kod: 45630522
*Cena bez klamki i ościeżnicy.
W stałej ofercie dostępne
ościeżnice regulowane.
**Cena bez klamki i ościeżnicy.

2

3lata

-60 zł

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź
zawsze brzmi:

TAK

skrzydło
bezprzylgowe
z niewidocznymi
zawiasami
zamek
magnetyczny
- cichy
domyk

395

-12%

348,-

PROMOCJA
Seria Etna dąb piaskowy*
1 Skrzydło pokojowe
szer.: 80 cm, kod: 45763053

Skrzydło z podcięciem
wentylacyjnym 395 348,2

szer.: 70 cm, kod: 45763116

3

Dedykowana klamka
Euforia na rozecie

drzwi ramowe
to gwarancja
stabilnej konstrukcji
i długiego
użytkowania
okleina
polipropylenowa
o bardzo wysokiej
odporności
na ścieranie

3

39,90 34,90

wyk.: nikiel satyna, kod: 44819670

TAK, pomożemy
TRANSPORT:
z wnoszeniem lub hds

TAK, pomożemy
MONTAŻ
naszych produktów

Oferta
limitowana
5000 szt.

1

2

Sprawdź
wybór!

2

80
ponad

1

serii
skrzydeł
drzwiowych

137,oferta specjalna

Seria Monti dąb srebrny*
1 Skrzydło pokojowe

3

3

szer.: 80 cm, kod: 45622563

2 Skrzydło z tulejami
wentylacyjnymi 137,-

szer.: 70 cm, kod: 45622626
3

Dedykowana klamka
FlodeN na rozecie

47,9039,90

wyk.: nikiel szczotkowany
kod: 45231172

3lata

219

1

2

-20%

175,-

okleina 3D
odwzorowująca
wygląd
i strukturę
drewna

PROMOCJA
1

Seria Alba silver*
Skrzydło pokojowe

2

Skrzydło z tulejami

szer.: 80 cm, kod:

3lata

3

219 175,-

248

szer.: 80 cm, kod: 45366062
3

Dedykowana klamka
Inspire DaVos QR
na rozecie 49,-

199,-

4 pkt.

wyk.: nikiel silver
kod: 45241070

-20%

PROMOCJA
1

2

458

PROMOCJA
Seria Savona wiąz jasny*
1 Skrzydło pokojowe
szer.: 80 cm, kod: 45371403

2

Skrzydło z podcięciem
wentylacyjnym

389 298,-

szer.: 70 cm, kod: 45371480
3

Dedykowana klamka
Inspire Mataro QR
na rozecie 49,wyk.: wiąz jasny
kod: 45568684

TAK, pomożemy
zakupy
na raty

2 Skrzydło z podcięciem
wentylacyjnym 248 199,-

szer.: 70 cm, kod: 45071453

3 Dedykowana klamka
Inspire DAVOS QR
na rozecie 49,-

wyk.: nikiel/dąb, kod: 45241084

2

3lata

-91 zł

298,-

szer.: 80 cm, kod: 45071390

1

3lata
389

Seria Mataro dąb montana*
1 Skrzydło pokojowe

385,-

okleina 3D
odwzorowująca
wygląd i strukturę
drewna o wzmocnionej
odporności
na ścieranie
drzwi ramowe
to gwarancja
stabilnej konstrukcji
i długiego użytkowania

3

-73 zł

PROMOCJA

1

Seria Retro
dąb nordycki*
Skrzydło pełne

szer.: 80 cm, kod: 45777312
2

Skrzydło z podcięciem
wentylacyjnym

458 385,-

szer.: 70 cm, kod: 45792831
3

Dedykowana klamka
Artemida na rozecie

54,95

wyk.: patyna
kod: 45800811

Jeszcze więcej o stolarce
na www.leroymerlin.pl

okleina 3D
o podwyższonej
odporności
na ścieranie
drzwi ramowe
to gwarancja
stabilnej
konstrukcji
i długiego
użytkowania

3

Drzwi
wewnętrzne

2

1

3

-61 zł

539

478,-

1

PROMOCJA
Seria Vector "V" biała*
1 Skrzydło pełne

skrzydło
bezprzylgowe
z niewidocznymi
zawiasami

szer.: 80 cm, kod: 45960005

2 Skrzydło
z podcięciem
wentylacyjnym

585 498,-

skrzydło
bezprzylgowe
z niewidocznymi
zawiasami
magnetyczny
zamek-cichy
domyk

magnetyczny
zamek-cichy
domyk

szer.: 80 cm, kod: 45960075
3

Dedykowana klamka
Dekan na rozecie

24,90

wyk.: nikiel/chrom
kod: 45262784

2

Zamów u nas dowolne
drzwi + ościeżnicę
z katalogu PORTA**
i odbierz 50 zł
na karcie podarunkowej

3

539

-61 zł

478,-

PROMOCJA

Seria Vector "E" biała*
1 Skrzydło pełne
szer.: 80 cm, kod: 45772342

2 Skrzydło
z podcięciem
wentylacyjnym
585 498,-

szer.: 80 cm, kod: 45772405

Dedykowana klamka
OnyX na rozecie 85,3

kod: 45805984

**Nie dotyczy serii BASIC i TRIM. Szczegóły w regulaminie dostępnym
w Punkcie Informacyjnym sklepu oraz na www.leroymerlin.pl.
Oferta ważna do wyczerpania zapasu kart podarunkowych.
dostępny tylko
w Leroy Merlin

*Cena bez klamki i ościeżnicy. W stałej ofercie dostępne ościeżnice regulowane.

1
21,90

1
2

-14%

18,90

39,90

1
47,90

1

wyk.: nikiel szczotkowany
kod: 44616362

Długi szyld na klucz

24,90 19,90

kod: 44616320
dostępny również kolor: patyna

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź
zawsze brzmi:

TAK

Produkt
polski

PROMOCJA

Klamka Euforia na rozecie

wyk.: chrom błyszczący
kod: 44509213
dostępna również w wyk.: grafit i nikiel
kod: 44509220, 44819670
2

2

-17%

39,90

/szt.

PROMOCJA

1 Klamka Sydney
na rozecie

4

-13%

34,90

PROMOCJA

2

4,2 pkt.

2

Srebro satynowe 74,90 59,90 /szt.

kod: 45263330

TAK, pomożemy
TRANSPORT:
z wnoszeniem lub hds

1

Klamka Floden na rozecie

2

Długi szyld na klucz

wyk.: nikiel/satyna
kod: 45231172

kod: 45231186
dostępny również
w wyk.: mosiądz antyczny

49,90 41,90

TAK, pomożemy
MONTAŻ
naszych produktów

1

Sprawdź
wybór!

2

248,-

80
ponad

1

serii
skrzydeł
drzwiowych

oferta specjalna

1

Seria Lora biała*
Skrzydło ramowe
pokojowe

drzwi ramowe
to gwarancja stabilnej
konstrukcji i długiego
użytkowania

szer.: 80 cm, kod: 45476291
2

Skrzydło ramowe
z podcięciem
wentylacyjnym

248,-

3

2

3

szer.: 70 cm, kod: 45476116

Dedykowana klamka
Euforia na rozecie

42,90

wyk.: czarne
kod: 45958542

3

4
319

1

-61 zł

258,-

2

drzwi ramowe
to gwarancja
stabilnej
konstrukcji
i długiego
użytkowania

PROMOCJA
Seria Morano biała*
1 Skrzydło pełne

szer.: 80 cm, kod: 45072454

2 Skrzydło
z podcięciem
wentylacyjnym

3

3lata

335 299,-

szer.: 70 cm, kod: 45622472

Dedykowana klamka
gałka drzwiowa ruchoma
KRYSZTAŁ 121,50
3

288,-

wyk.: różowe,
długi szyld na klucz
kod: 45964863

Korona ościeżnicy
regulowanej 122,4

kod: 45646391

3lata
345

-61 zł

349

PROMOCJA
1

2

3lata

-13%

429

299,-

PROMOCJA
Seria IMPERIA biała*
1 Skrzydło pełne

szer.: 80 cm, kod: 45365593

Skrzydło
z podcięciem
wentylacyjnym
2

345 299,-

szer.: 70 cm, kod: 45646321

3 Dedykowana klamka
ARTENS na rozecie 49,-

wyk.: srebrne i białe
kod: 45242526

PROMOCJA
Seria Etna dąb arctic*
1 Skrzydło pokojowe

Skrzydło z podcięciem
wentylacyjnym 429 385,2

szer.: 70 cm, kod: 45759763

3

Dedykowana klamka IRYS

29,50

wyk.: nikiel satyna, długi szyld na klucz
kod: 43639995

Więcej okazji
drzwi wew. i zew.
znajdziesz na

www.leroymerlin.pl

TAK, pomożemy
zakupy
na raty

2 Skrzydło z podcięciem
wentylacyjnym 349 288,-

szer.: 70 cm, kod: 45062885

3 Dedykowana klamka
EUFORIA na rozecie

42,90 36,90

wyk.: białe, kod: 45958556

2

-10%

szer.: 80 cm, kod: 45759672

3

szer.: 80 cm, kod: 45062822

1

385,-

drzwi ramowe
to gwarancja stabilnej
konstrukcji i długiego
użytkowania

Seria ETNA biała*
1 Skrzydło pokojowe

Jeszcze więcej o stolarce
na www.leroymerlin.pl

drzwi ramowe
to gwarancja
stabilnej
konstrukcji
i długiego
użytkowania
folia polipropylen
o wysokiej
odporności
na ścieranie

3

Szybka i łatwa instalacja.

Drzwi
przesuwne

Drzwi przesuwne wbudowane w ścianę
Plus produktu

przestrzeni
Oszczędzasz20,77
1

Oszczędzasz 1 m
wszędzie tam gdzie jest jej mało.
2

produkt
naturalny,
możliwość
malowania
2
m przestrzeni.
i renowacji

Plus produktu

Plus produktu

-54 zł

389

Maksymlane wykorzystanie powierzchni.
drzwi przesuwne
oszczędzasz
to idealne rozwiązanie
0,77m przestrzeni
do małych pomieszczeń

Plus produktu

2

związania
zczędzające miejsce
drzwi całkowicie
schowane
wewnątrz ściany

oszczędzasz
2
1m przestrzeni

PROMOCJA
1 Skrzydło przesuwne
z drewna sosnowego LOFT
kod: 45645152
dostępne szer.:
60, 70, 80, 90 cm

Po otwarciu drzwi wystają
2
tylko 30 cm, co oznacza 73 cm
mniej w stosunku do drzwi uchylnych. 4,9 pkt.

Plus produktu

-13%

118,-

Plus produktu

-62 zł
380
Oszczędzasz 0,70 m2 przestrzeni
wszędzie tam gdzie jej mało. 318,-

Plus produktu

PROMOCJA

Skrzydło przesuwne Miami
sprawdzają się1 Skrzydło szklane

Doskonale
2
kolor: czarny, szer.: 80 cm
Oszczędzasz 0,77 m przestrzeni.
w niewielkich wnętrzach.
Rozwiązania
kod:
45241700, dostępne
e wykorzystanie powierzchni.
Łatwy

PROMOCJA

Plus produktu

Plus produktu

wybór

4

2 System przesuwny

149 135,-

dł.: 1,86 m, kod: 45924403

Drzwi przesuwne wbudowane w ścianę

System przesuwny,
stalowy 69,-

3 Zaciski do drzwi
szklanych 48,-

2

Oszczędzasz 1 m przestrzeni
wszędzie tam gdzie jest jej mało.
2

kod: 45924522

Plus produktu

4 Uchwyt
dowykorzystanie
drzwi 12,20
Maksymlane
powierzchni.

oszczędzasz
dł.: 1,86 m, udźwig drzwi: do 30 kg, kod:
245528224

0,77m przestrzeni

Rozwiązania oszczędzające miejsce
kod: 44180955

Plus produktu

oszczędzasz
0,70m2 przestrzeni

Łatwy
wybór

drzwi całkowicie
schowane
wewnątrz ściany

oszczędzasz
2
1m przestrzeni

Łatwy

Drzwi
przesuwne
Drzwi
łamane
a szynie

wybór

wa instalacja.

Drzwi przesuwne na szynie

Drzwi przesuwne wbudowane w ścianę

Po otwarciu drzwi wystają
Idealne rozwiązanie do
tylko 30 cm, co oznacza 73 cm
małych pomieszczeń
mniej w stosunku do drzwi uchylnych.
Oszczędzasz 1 m2 przestrzeni
wszędzie tam gdzie jest jej mało.

Oszczędzasz 0,77 m przestrzeni.
2

Maksymlane wykorzystanie powierzchni.

oszczędzasz
2
0,77m przestrzeni

Plus produktu

Plus produktu

Rozwiązania
oszczędzające miejsce

drzwi całkowicie
schowane
wewnątrz ściany

2

Drzwi łamane

oszczędzasz
2
1m przestrzeni

Plus produktu

Plus produktu

Oszczędzasz 1 m przestrzeni
wszędzie tam gdzie jest jej mało.

Plus produktu

2

Plus produktu

Oszczędzasz 0,77 m przestrzeni.

Plus produktu

Po otwarciu drzwi wystają
tylko 30 cm, co oznacza 73 cm
mniej w stosunku do drzwi uchylnych.
Oszczędzasz 0,70 m2 przestrzeni
wszędzie tam gdzie jej mało.

Plus produktu

Maksymlane wykorzystanie powierzchni.
Plus produktu

Szybka i łatwa instalacja.

Doskonale sprawdzają się
w niewielkich wnętrzach.

Drzwi
harmonijkowe

Plus produktu

Oszczędzasz 0,70 m przestrzeni
i korzyści produktu
Szybki i łatwy montaż
.0,77 m2Cechy
przestrzeni.
wszędzie tam gdzie jej
mało.
Drzwi przesuwne wbudowane w ścianę
Drzwi przesuwne na szynie
wybór

Szybka i łatwa instalacja.

Plus produktu

Plus produktu

Plus produktu

Łatwy

Rozwiązania
oszczędzające miejsce

Drzwi
przesuwne
Drzwi
Drzwi
harmonijkowe
Cechy i korzyści
produktu
na szynie
łamane

wbudowane w ścianę

Plus produktu

drzwi
przesuwne
to idealne
rozwiązanie
do małych
pomieszczeń

3

Cechy i korzyści
produktu
aluminiowy
Belem

kolor: biały, kod: 45699304
dostępne szer.: 60, 70, 80, 90 cm,
pochwyt okrągły w komplecie

jsce

1

do zamówienia
inne kolory szyby
oszczędzające
miejsce

Skrzydło przesuwne

oszczędzasz
2
m przestrzeni

4,3 pkt.

dł.: 1,8 m, udźwig drzwi: do 40 kg
kod: 45495261

Drzwi łamane

Szybka i łatwa instalacja.
z 1 m przestrzeni
m gdzie jest jej mało.

1

drzwi przesuwne
to idealne
rozwiązanie
do małych
pomieszczeń

349 315,-

Drzwi przesuwne na szynie
wbudowane w ścianę
2

1

2 System przesuwny LOFT

produktu

135

335,-

2

2

Doskonale sprawdzają się
w niewielkich wnętrzach.

Plus produktu

Plus produktu
drzwi całkowicie
schowane
wewnątrz ściany

dzasz
zestrzeni

oszczędzasz
2
1m przestrzeni

oszczędzasz
2
0,77m przestrzeni

Drzwi przesuwne na szynie

• oszczędzasz 1 m2 przestrzeni
wszędzie tam,
gdzie jest jej mało
Szybka i łatwa instalacja.
•m
 aksymalne wykorzystanie
przestrzeni
Oszczędzasz 0,77 m przestrzeni.

Drzwi
łamane instalacja
• s zybka
i łatwa
•o
 szczędzasz
0,77 drzwi
m2 przestrzeni
Po otwarciu
wystają

Plus produktu

Plus produktu

2

oszczędzasz
0,70m2 przestrzeni

Plus produktu

oszczędzasz
2
0,77m przestrzeni

drzwi wystają
Jeśli chodzi
co oznacza
73 cmo usługi, odpowiedź
Drzwi łamane
Drzwi
harmonijkowe
6
zawsze
unku do drzwibrzmi:
uchylnych.

TAK

Plus produktu

Po otwarciu drzwi wystają
tylko 30 cm, co oznacza 73 cm
mniej w stosunku do drzwi uchylnych.

oszczędzasz
0,70m2 przestrzeni

Plus produktu

Plus produktu

tylko 30 cm, co oznacza 73 cm
mniej w stosunku do drzwi uchylnych.

Oszczędzasz 0,70 m2 przestrzeni
wszędzie tam gdzie jej mało.
Doskonale sprawdzają się
w niewielkich wnętrzach.

Drzwi harmonijkowe

• po otwarciu drzwi wystają tylko
Idealne rozwiązanie
do mniej
30 cm, co oznacza
73 cm
małych pomieszczeń
w stosunku do drzwi uchylnych
2
• oszczędzasz
0,70
przestrzeni
Szybki
i łatwym
montaż
wszędzie tam, gdzie jest jej mało
• doskonale sprawdzają się
w niewielkich wnętrzach
Plus produktu

• idealne rozwiązanie do małych
pomieszczeń
• szybki i łatwy montaż

Plus produktu

TAK, pomożemy

oszczędzasz
0,70m2 przestrzeni

2

TAK, ułatwiamy
TRANSPORT:
zamówienia
telefoniczne
z wnoszeniem
lub hds

TAK, pomożemy

TAK, pomożemy
MONTAŻ
montaż
naszych
produktów
naszych
produktów

Sprawdź
wybór!

Panele
laminowane

110
ponad

paneli
podłogowych

15,95

/m2

Więcej okazji
paneli laminowanych
znajdziesz na

Panel podłogowy laminowany DĄB SCENICZNY

oferta specjalna

klasa ścieralności
AC4

grubość

opakowanie

kod

7 mm

2,663 m2

45962882

www.leroymerlin.pl

4,6 pkt.

39,98

-25%

29,97

39,98

29,97

/m2

PROMOCJA

klasa ścieralności grubość opakowanie
AC5
8 mm
2,131 m2

34,97

Panel podłogowy laminowany dąb Apolonia

kod

klasa ścieralności grubość opakowanie
AC4
8 mm
2,397 m2

44518110

4-stronna v-fuga

-22%

/m2

PROMOCJA

39,98

kod
45440024

4-stronna v-fuga

-13%

34,97

/m2

PROMOCJA

Panel podłogowy laminowany dąb Costa
klasa ścieralności grubość opakowanie
AC5
8 mm
2,397 m2

4-stronna v-fuga
/m2

PROMOCJA

Panel podłogowy laminowany dąb Barokowy

44,98

-25%

Panel podłogowy laminowany Warden
kod
45841390

TAK, ułatwiamy

TAK,
gwarantujemy
zakupy
bezpieczne
zakupy
przez telefon

klasa ścieralności grubość opakowanie
AC4
10 mm
1,736 m2

Jeszcze więcej o podłogach
łazienkach
na www.leroymerlin.pl

kod
45838121

Panele
laminowane

Dzięki Wam razem tworzymy
Najlepszą Ofertę na Rynku!

Kupuj i oceniaj na
www.leroymerlin.pl

-25%

39,97

29,97

Więcej okazji
paneli laminowanych
znajdziesz na

www.leroymerlin.pl

/m2

Panel podłogowy laminowany DĄB SEDAŃSKI

PROMOCJA

45,97

-24%

34,97

/m2

klasa ścieralności
AC4

4-stronna v-fuga

PROMOCJA

opakowanie

kod

8 mm

1,9845 m2

45428614

-20%

39,97

kod

-14%

47,97

/m2

klasa ścieralności grubość opakowanie
AC5
10 mm
1,58 m2

4-stronna v-fuga

/m2

PROMOCJA

Panel podłogowy laminowany dąb K2

45551254

4-stronna v-fuga

55,98

PROMOCJA

Panel podłogowy laminowany dąb Lambert
klasa ścieralności grubość opakowanie
AC4
8 mm
2,5407 m2

49,98

grubość

Panel podłogowy laminowany dąb Selma
kod
45877195

klasa ścieralności grubość opakowanie
AC5
8 mm
2,176 m2

kod
45838800

4,6 pkt.

54,98

-13%

47,97

75,98
/m2

4-stronna v-fuga

PROMOCJA

Panel podłogowy laminowany Balfour
klasa ścieralności grubość opakowanie
AC5
12 mm
1,495 m2

8

59,97

/m2

4-stronna v-fuga

PROMOCJA

Panel podłogowy laminowany DĄB Sunset
kod
45838163

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź
zawsze brzmi:

TAK

-21%

klasa ścieralności grubość opakowanie
AC6
12 mm
1,65 m2

TAK, pomożemy
TRANSPORT:
z wnoszeniem lub hds

kod
45622290

TAK, gwarantujemy
bezterminowy
zwrot towarów**

Sprawdź
wybór!

Podłogi
drewniane

75
ponad

podłóg
drewnianych

-36%

139

89,-

Więcej okazji
podłóg drewnianych
znajdziesz na

/m2

PROMOCJA

www.leroymerlin.pl

Deska podłogowa warstwowa JESION NATURALNY lakierowany
grubość

wymiar

opakowanie

kod

14 mm

14 x 130 x 1092 mm

0,99 m2

43719536

4-stronna v-fuga

4,3 pkt.

125

-13%

109,-

149

4-stronna v-fuga

/m2

PROMOCJA

-13%

129,-

4-stronna v-fuga

/m2

PROMOCJA

Deska warstwowa dąb Country

Deska warstwowa dąb Vintage szczotkowany olejowany

grubość

wymiar

opakowanie

kod

grubość

wymiar

opakowanie

kod

14 mm

14 x 130 x 725 mm

0,65 m2

45473883

14 mm

14 x 180 x 1092 mm

1,37 m2

45727892

Panele
winylowe

69

idealne na ogrzewanie podłogowe, są ciche, ciepłe i wodoodporne

-14%

59,-

109

-11%

97,-

/m2

PROMOCJA

PROMOCJA

Panel podłogowy winylowy Red Wood
klasa użyteczności grubość opakowanie
31
3,2 mm
1,974 m2

/m2

Panel podłogowy winylowy Afryka
kod
44903726

TAK, ułatwiamy
zakupy
przez telefon

klasa użyteczności grubość opakowanie
33
4 mm
2,24 m2

Jeszcze więcej o podłogach
na www.leroymerlin.pl

kod
45750754

Dywany

95,-

Dywan BERYS

wym.: 66 x 120 cm, mat.: 100% polipropylen,
kod: 45904474, 45904481, 45904495,
45904460, 45904516, 45904530
dostępne również wym.: 100 x 150 cm

/szt.

oferta specjalna

Więcej okazji
dywanów i tapet
znajdziesz na

www.leroymerlin.pl

wys. runa: 6 cm

4 pkt.

149

-20%

119,-

199

PROMOCJA

Dywan Pastel

wym.: 70 x 130 cm, mat.: 100% poliester
kod: 44545123, 44545046, 44544955, 44545004
dostępne również wym.:
120 x 160 cm i 160 x 230 cm,
dostępne różne kolory

gr. całk.:
2,5 mm

4,7 pkt.

-12%

21,90

wym.: 120 x 170 cm, mat.: 100% polipropylen
kod: 45955315, 45955301,
45955280, 45955294, 45955273
dostępne również wym.: 160 x 230 cm

wykładzina
z atestami
do obiektów
użyteczności
publicznej

26,98

-15%

22,90

/m2

PROMOCJA

27,98

szer.: 3 m, warstwa ścieralna: 0,15 mm
kod: 45507630, 45655631

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź
zawsze brzmi:

TAK

-15%

23,78

/m2

/m2

PROMOCJA

PROMOCJA

Wykładzina elastyczna Maxima Eko

10

/szt.

PROMOCJA

Dywan Bird

24,98

-50 zł

149,-

/szt.

Wykładzina dywanowa Super Star
szer.: 4 m, mat.: 100% polipropylen
kod: 43695463, 43695505, 43695470
dostępne inne kolory

TAK, pomożemy
TRANSPORT:
z wnoszeniem lub hds

Wykładzina Fency

szer.: 4 m, mat.: 100% polipropylen, gr. całk.: 8,5 mm
kod: 44140453, 45507161, 44140530
dostępne inne kolory

TAK, gwarantujemy
Programy wielu korzyści
DOM i PRO

Sprawdź
wybór!

Dekoracje

940
ponad

4,3 pkt.

19,90

rodzajów
rolet

-10%

17,90

/mb

PROMOCJA
Firana na metry bieżące IRMA

wys.: 120 cm, kod: 45642856
dostępna również wys.: 160 cm i 280 cm
oraz kolor: ecru
39,90

Więcej okazji
firan, zasłon gotowych,
rolet i żaluzji
znajdziesz na

www.leroymerlin.pl

-25%

29,90

PROMOCJA
Karnisz metalowy Roma

śr.: 16 mm, dł.: 160 cm,
kolory: szary i złoty,
zestaw kompletny
kod: 45422160
dostępne różne dł. oraz karnisz podwójny

Roleta DUO PREMIUM
wym.: 35 x 140 cm
kod: 44061346
dostępne różne kolory i wym.

29,90

-17%

24,90

-25%

64,99

48,97

PROMOCJA

TAK

Jeśli chodzi o usługi,
odpowiedź zawsze brzmi:

/mb

PROMOCJA

Tkanina obiciowa na metry bieżące AMORE
szer.: 140 cm
kod: 45212265, 45212230, 45896543
dostępne różne kolory

szycie
firan i zasłon

2,99

-16%

2,49

/szt.

PROMOCJA
Primula

wys:. 15-20 cm,
poj:. 10,5 cm,
różne kolory
kod: 43010842

7,90

oferta specjalna

49,99

1 Hiacynt
3 cebule

-20%

39,97

wys:. 15-20 cm,
poj:. 12 cm,
różne kolory
kod: 44031372

PROMOCJA
Tapeta imitująca przedmioty
kod: 45947090
dostępne różne wzory
kod: 45873233, 45947111,
45592036, 45844351, 82121252

Wymierz okna,
a Doradca Klienta dobierze tkaniny
i przyjmie zamówienie na szycie.

54,99 45,97 /szt.

TAK, ułatwiamy
zakupy
przez telefon

Jeszcze więcej o dekoracjach
na www.leroymerlin.pl

2 Narcyz
5 cebul 7,90

wys:. 15-20 cm,
poj:. 12 cm
kod: 44031393

1

2

Oświetlenie

3

5 pkt.

2
1

54

-28%

39,-

PROMOCJA

Reflektorek HOLLY

1

4

trzonek: E14, kl.: A++ - E, kod: 45922926
dostępne inne elementy serii,
produkt nie zawiera źródła światła
2

4

moc: 2,8 W, trzonek: E14, kl.: A++,
strumień świetlny: 249 lm,
ciepła barwa światła
kod: 45864140

Lampa wisząca HOLLY 40

195 169,- /szt.

moc: 60 W, trzonek: E27, kolor: czarny
kod: 45914064
3

Led LEXMAN kulka

8,97 6,97 /szt.

5

Lampa wisząca HOLLY

5

Led LEXMAN bańka

9,97 6,97 /szt.

moc: 4 W, trzonek: E27, kl.: A++,
strumień świetlny: 470 lm,
ciepła barwa światła
kod: 45686165

235 199,- /szt.

moc: 3 x 60 W, trzonek: E14,
kolor: czarny, kod: 45914085

Więcej okazji

2

opraw wiszących
znajdziesz na

2

www.leroymerlin.pl

1

1

-29%

48

34,-

139

109,-

PROMOCJA

PROMOCJA

Reflektorek Niko

1

1

trzonek: E14, kl.: A++ - E
kod: 45923360
2

Listwa Niko

129 99,- /szt.

trzonek: 3 x E14, kl.: A++-E, kolor: biały
kod: 45923402
dostępne inne elementy serii,
oprawa nie zawiera źródła światła
3

LED Lexman kulka

3

2 Lampa wisząca
Ronda 299 229,- /szt.

moc: 3 x 60 W, trzonek: E27,
kolor: herbaciany
kod: 45685941

6,47 /szt.

3

LED LEXMAN

24,97 19,97 /szt.

moc: 4 W, kl.: A++,
strumień świetlny: 470 lm,
ciepła barwa światła
kod: 45686200

-56 zł

6,97

169,-

Więcej okazji

Plafon Viletta

moc: 3 x 60 W, trzonek: E27, kl.: A++ - E
kod: 44505475, dostępne inne elementy
serii i wersja w kolorze nikiel,
oprawa nie zawiera źródła światła

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź
zawsze brzmi:

TAK

kinkietów i plafonów
znajdziesz na

www.leroymerlin.pl

3

Dzięki Wam razem tworzymy
Najlepszą Ofertę na Rynku!

Kupuj i oceniaj na
www.leroymerlin.pl

-14%

5,97

PROMOCJA

12

Lampa wisząca Ronda

moc: 60 W, trzonek: E27,
kolor: herbaciany
kod: 45685871

moc: 5 W, trzonek: E14, kl.: A+,
strumień świetlny: 470 lm,
ciepła barwa światła
kod: 45863580

225

-22%

/szt.

PROMOCJA
LED Lexman świeczka

moc: 5,5 W, trzonek: E14, kl.: A+,
strumień świetlny: 470 lm,
ciepła i neutralna barwa światła
kod: 45863755

TAK, gwarantujemy
bezterminowy
zwrot towarów**

TAK, gwarantujemy
Programy wielu korzyści
DOM i PRO

129

1

Sprawdź
wybór!

-16%

109,-

2

120
ponad

4,1 pkt.

PROMOCJA
Panel LED New Gdańsk
moc: 18 W, kl.: A++ - A,
strumień świetlny: 1200 lm
kod: 45430560
dostępne różne kształty
i rozmiary

modeli
oświetlenia
ściennego
i sufitowego

wodoszczelny IP44

-19%

159

129,-

PROMOCJA
Plafon Ferrara

1

2

599

Lampa wisząca Ferrara

369 299,-

moc: 3 x 60 W, trzonek: E14, kolor: chrom,
dedykowane źródło światła
kod: 45913280
3

3

11,5 cm

moc: 60 W, trzonek: E14,
kl.: A++ - E
kod: 45913322

-150 zł

449,-

PROMOCJA
Plafon Kiana Led

Zestaw 3 LED LEXMAN

śr.: 42 cm, moc: 20 W,
kl.: A++ - E
kod: 45828405

24,97 /kpl.

1
15,5 cm

moc: 4,5 W, kl.: A+,
strumień świetlny: 470 lm
kod: 45688426

14,97

/szt.

1
2

-11%

8,90

2

7,90

biały

PROMOCJA

1

1 Włącznik pojedynczy
Lexman Slim
2 Gniazdo pojedyncze
Lexman Slim 10,90

Oczko czarne 29,97 /szt.

Więcej okazji

Ramka podwójna
Lexman Slim 4,40
3

srebrny

49,97

2

biały

8,90

1 Włącznik pojedynczy
Carla

Plafon Iring LED

strumień świetlny: 4 x 380 lm,
ciepła barwa światła, kod: 45493063
3

Lampa wisząca Iring LED

399 299,-

kremowy

moc: 6 x 5 W, kl.: A++ - A,
kolor: czarny, kod: 45882375
dostępne inne elementy serii

3

2

kolor: biały, kod: 44554846

srebrny

Ramka podwójna
Carla 5,20 3,90
3

kolor: biały, kod: 44554986
dostępne różne elementy serii,
dostępne również kolory: krem, srebrny i grafit

TAK, pomożemy
zakupy
na raty

2

199 149,-

kolor: biały, kod: 44554643

Gniazdo pojedyncze
Carla 12,40 8,90

www.leroymerlin.pl

moc: 5 W,
strumień świetlny: 380 lm,
neutralna barwa światła
kod: 45885224

-29%

PROMOCJA

39,-

PROMOCJA

1
12,50

reflektorków
znajdziesz na

-22%

Reflektorek Iring

1

3

2

kolor: biały, kod: 45500560

kolor: biały, kod: 45500693
dostępne różne elementy serii,
dostępne również kolory: kremowy i srebrny

2

Oczko natynkowe JUPITER

moc maks.: 60 W, trzonek: E27,
kolor: biały, kl.: A++ - E
kod: 45658326
dostępne inne wym. i kolory

kod: 45774645
oprawa nie zawiera źródła światła

kremowy

kolor: biały, kod: 45500483

3

1

zintegrowane
diody LED

grafitowy

4,5 pkt.

Jeszcze więcej o oświetleniu
na www.leroymerlin.pl

Kuchnia
2

2 Lampa
wisząca
LAVERNO

Więcej okazji

479 369,-

zestawów kuchennych
znajdziesz na

4,4 pkt.

www.leroymerlin.pl

ZESTAW PODSTAWOWY

1

1509,1

ZYSKAJ 10%

Kuchnia DELINA

cena dotyczy zestawu podstawowego o dł. 1,8 m
w kolorze Louvre, w skład zestawu wchodzą szafki
stojące: 40 cm i 80 cm oraz szafki wiszące: 40 cm, 60
cm okapowa i 80 cm, cena obejmuje: korpusy, fronty,
uchwyty, cena nie obejmuje: blatów, półek, sprzętu AGD i
akcesoriów kuchennych, kod: 45489192

**Przy zakupie mebli kuchennych
DELINIA za min. 3000 zł zwrot 10%
wartości kuchni na kartę podarunkową.
Okres obowiązywania oferty od 23.01 do 28.02.2019 r.
Regulamin dostępny w sklepie i na stronie internetowej.

Cena zestawu pokazanego na zdjęciu 5901,-

2

1

60 cm

40 cm

oferta specjalna

80 cm

60 cm

60 cm

80 cm

moc: 4 x 60 W,
trzonek: E27,
kolor: czarny,
kl.: A++ - E
kod: 45910823

możliwość rozbudowy
o dodatkowe szafki

szafka
z szufladą

3

4,2 pkt.
1029

-131 zł

898,-

285,-

Kup zestaw 3 produktów

PROMOCJA

Zestaw mebli kuchennych DALIA 2*

dł. zestawu: 1,8 m, kolor korpusu i frontów: dąb sonoma,
kod: 45468633, możliwość rozbudowy o dodatkowe szafki:
szafka stojąca 80 cm, kod: 45879323
/szt.
60 cm, kod: 45716083
/szt.
szafka wisząca 80 cm, kod: 45879330
/szt.
60 cm, kod: 45716090
/szt.

109 97,-

89 75,-

159 109,119 89,-

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź
zawsze brzmi:

TAK

z rodzin:

1

Zestaw mebli kuchennych Aniela*

2

Okap kominowy SIGMA

3

Kuchnia gazowa AMICA 617GE2.33HZPTANQXX

dł. zestawu: 2 m, kolor frontu: sosna nordycka,
kolor korpusu: biały, kod: 45250772
szer.: 60 cm, kl.: E, kod: 44406670

429,-

1299,-

kod: 45762724
*Cena nie obejmuje blatu, sprzętu AGD i akcesoriów kuchennych.

TAK, pomożemy
TRANSPORT:
z wnoszeniem lub hds

- piekarnik
- płyta grzewcza
- okap,
a WYCISKARKĘ
WOLNOOBROTOWĄ
AMICA JSM 4012
dostaniesz za 1 zł

1zł

Wyciskarka
wolnoobrotowa
za

Promocja obowiązuje od 23.01.2019 do 28.02.2019.

TAK, dopasujemy
projektowanie
kuchni

Sprawdź
wybór!

Więcej okazji

gr.: 3,8 cm

1

zlewów, armatury,
okapów i AGD
znajdziesz na

3

89,-

4

w komplecie
bateria i syfon

-10%

99

400
ponad

www.leroymerlin.pl

2

modeli
zlewów

/mb

PROMOCJA
Blaty laminowane:

2

dł.: 3,05 m, gł.: 60 cm, gr.: 3,8 cm
1 kolor: dąb złoty, kod: 45679886
kolor: metal vintage, kod: 45679893

118 99,- /mb

loft steel, kod: 45758433

3

69,- /mb

textile, kod: 45758293

4

69,- /mb

1

4,4 pkt.

2

398,-

3

/szt.

PROMOCJA

4

Blaty drewniane:
1 BAMBUS

298,-

DĄB Antique

697 627,- /szt.

Merbau

895 795,- /szt.

1

m

57 c

1 komora z ociekaczem, wym.: 76 x 46 cm, gł.: 20 cm,
sposób montażu: wpuszczany
kod: 45973144, 45973165, 45981495

51 cm

cm

dł.: 3 m, gł.: 60 cm, gr.: 2,7 cm
kod: 45579940

3

Zlewozmywak konglomeratowy SETI

oferta specjalna

dł.: 2,44 m, gł.: 62 cm, gr.: 2,7 cm
kod: 45579912

2

/szt.

45

lite
drewno

-50 zł

448

komora
gł.: 20 cm

w komplecie
syfon

47

dł.: 3 m, gł.: 62 cm, gr.: 3 cm
kod: 45579975

4

Teak

,5

1285 1185,- /szt.

dł.: 3,02 m, gł.: 62 cm, gr.: 3 cm
kod: 45580003

elastyczna
wylewka

248

-50 zł

198,-

/szt.

PROMOCJA

kolory: czarny, biały,
szary i czerwony
kod: 45663114, 45671913,
45755696, 45663121

98,-

17,90

idealne
do przechowywania
żywności

4,6 pkt.

2

1

308

cm

-59 zł

249,-

/szt.

PROMOCJA

Zlewozmywak JUGO

Okap kominowy Juno

1 komora, wym.: 51 x 51 cm, gł.: 18 cm,
szer.: 60 cm, moc: 100 W, kl.: E,
kolory: czarny i beżowy, kod: 45744475, 45744496 wyd.: 148-207 m3/h, kolor: czarny,
ośw.: 2 x 35 W halogenowe,
2 Zlewozmywak Burin
głośność: 50-59 dB, kod: 45519271
1 komora, wym.: 46,5 x 47,5 cm, gł.: 18 cm,
dostępny również kolor: szaro-czarny
kolory: czarny, biały i szary
kod: 45519285
kod: 45744440, 45744454, 45744461

certyfikat
FSC

możliwość
aranżacji
przestrzeni
według
własnych
potrzeb

4,2 pkt.

Pojemnik plastikowy
Robusto

kolor: szary, poj.: 20 l
kod: 43859606,
dostępne również poj.:
22 l, 45 l, 64 l
kod: 43859536, 43859634,
43859571, dostępne
również pokrywy

1

2

/szt.

PROMOCJA

1

1

1 komora, 0,5 ociekacza,
wym.: 45 x 57 x 16 cm,
sposób montażu: wpuszczany
kod: 45490060

5

46,5

PROMOCJA

Zlewozmywak stalowy
Aspre gładki

-10%

-12%

338,-

-24%

Przechowywanie
19,99

387

PROMOCJA

Bateria kuchenna
Kameleon

2

2

w komplecie
syfon
129

cm

4

Wózek transportowy
Robusto/Luiz

2

88

74,80

PROMOCJA

3

Drzwiczki ażurowe
sosnowe

149 134,- /szt.

obciążenie: do 300 kg,
kolor: czerwony
kod: 45610880

-15%

Produkt
polski

wym.: 2013 x 394 cm,
wyk.: drewno naturalne
kod: 43043084
dostępne również
inne wym.

Produkt
polski

					
System mebli Multispaceo biały
1 Regał 1-modułowy
49 39,20 /szt. kod: 45632916 + drzwiczki 34,98 27,98 /szt. kod: 45633672 2 Regał 2-modułowy 79,90 63,92 /szt. kod: 45633371
+ półka 19,90 15,92 /szt. kod: 45633644 3 Regał 3-modułowy 119 95,20 /szt. kod: 45633406 + szuflady 68 54,40 /szt. kod: 45633700
4 Regał 4-modułowy 169 135,20 /szt. kod: 45633434 + krzyżak 29,90 23,92 /szt. kod: 45633581 5 Pudełko Multispaceo 8,90 7,90 /szt.
wym.: 15 x 31 x 15 cm, kolor: ciemny szary, kod: 45287466, dostępne również inne kolory i wym.

TAK, pomożemy
MONTAŻ
naszych produktów

Jeszcze więcej o kuchniach
na www.leroymerlin.pl

Wykończenie
ścian

TAK, dopasujemy
MIESZANIE FARB
wybór koloru na życzenie

4 pkt.

37,90

28,97

testery

za

1 zł*

PROMOCJA
Farba do wnętrz DEKORAL

odporna
na wilgoć
i pleśń

-20%

67,90

-23%

54,32

poj.: 2,5 l, dostępna w 32 kolorach
kod: 43257655, cena jedn.: 11,59 zł/l
Oferta ważna od 28.12.2018 do 12.02.2019

PROMOCJA

Farba do kuchni i łazienek LUXENS

poj.: 2,5 l, dostępna w 19 kolorach,
kod: 45345321, cena jedn.: 21,73 zł/l
kolor: srebrna perła, poj.: 2,5 l
/szt.
kod: 45345531, cena jedn.: 43,60 zł/l
*Testery do farby do kuchni i łazienki LUXENS za 1 zł.
Tester koloru srebrna perła za 3,90 zł.

129 109,-

49,43

39,90

efekt połyskujących
diamentów
99,90

-19%

PROMOCJA

-20%

Farba do wnętrz
LUXENS

poj.: 2,5 l,
dostępna w 72 kolorach
kod: 45334345
cena jedn.: 15,96 zł/l

79,90

PROMOCJA
Efekt dekoracyjny
do ścian Jeger Cristal

poj.: 1 l, dostępny w 15 kolorach
kod: 44419193

74

Dzięki Wam razem tworzymy
Najlepszą Ofertę na Rynku!
73,99

-12%

132

64,90

Kupuj i oceniaj na
www.leroymerlin.pl

-24%

99,90

PROMOCJA
Farba do wnętrz Luxens

poj.: 10 l, kolor: biały, kod: 44196005
cena jedn.: 6,49 zł/l

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź
zawsze brzmi:

TAK

PROMOCJA
Farba do wnętrz
Bondex LOTOS WHITE

-14%

64,-

PROMOCJA
Drabinka
mała rozkładana

ilość stopni: 3,
udźwig: 100 kg
kod: 45748332
dostępne inne modele

poj.: 10 l, kolor: biały, kod: 43821435
cena jedn.: 9,99 zł/l

TAK, ułatwiamy
zakupy
przez telefon

TAK, dopasujemy
MIESZANIE FARB
wybór koloru na życzenie

Sprawdź
wybór!

płytka z gotową fugą
w szarym kolorze

160
ponad

rodzajów kamienia
dekoracyjnego
i elewacyjnego
24,90

-20%

19,99

/opak.

PROMOCJA

Kamień dekoracyjny Acebo Ecru
opak.: 0,38 m2, mat.: gips,
zastosowanie: do wnętrz
cena jedn.: 52,61 zł/m2
kod: 45956792

29,99

-17%

24,99

/opak.

PROMOCJA

Kamień dekoracyjny TOLEDO CYNAMON LIGHT
opak.: 0,49 m2, mat.: gips,
zastosowanie: do wnętrz
cena jedn.: 51,00 zł/m2
kod: 45930563

38,90

-15%

32,99

/opak.

PROMOCJA

Kamień dekoracyjny TURMALIN

4,4 pkt.

44,99

opak.: 0,43 m2, mat.: gips, zastosowanie: do wnętrz
cena jedn.: 76,72 zł/m2, kod: 45752245
dostępny również w kolorze czerwonym
cena jedn.: 81,37 zł/m2, kod: 45898545

39,90 34,99 /opak.

649

/opak.

Kamień naturalny Wall Crazy Rudy SmalL
opak.: 0,44 m , mat.: kamień naturalny,
zastosowanie: do wnętrz i na zewnątrz
cena jedn.: 102,25 zł/m2
kod: 44527861
2

-50 zł

599,-

PROMOCJA
Drzwi do mieszkań HEKTOR
szer.: 80 cm, kolor: dąb sonoma,
w komplecie: ościeżnica,
klamka, dwa zamki, próg
kod: 45845422
dostępna również szer.: 90 cm

699

-50 zł

649,-

PROMOCJA

15,88

Drzwi do mieszkań
i domów LUMIS

/m2

oferta specjalna

Boazeria sosnowa klasy C

kod: 45889074, 45958696, 82126565,
82156566, 82138090
w ofercie dostępna również boazeria klasy AB
kod: 45769591
/m2

szer.: 90 cm, prawe, kolor: antracyt,
kod: 45941532
w komplecie: ościeżnica, klamka,
dwa zamki, próg,
dostępna również szer.: 80 cm

24,94

TAK, pomożemy
MONTAŻ
naszych produktów

Jeszcze więcej o produktach wykończeniowych

na www.leroymerlin.pl

Produkty
dla fachowców

15,13

opór cieplny
R = 4,05 m2K/W

Produkt
polski

®

/m2

57,98

/szt.

Przewód YDYP 450/750 V

Wełna szklana URSA HOME

przekrój: 3 x 1,5 mm,
dł.: 25 m, kod: 42916965
dostępny także o przekroju: 3 x 2,5 mm
kod: 42916986

opak.: 4,56 m2, gr.: 150 mm, lambda: 0,037,
cena za opak.: 69,01 zł
kod: 45428005

87,98 /szt.

worek
z dosypką
5 kg

8,55

oferta specjalna

Podkład podłogowy
Mocny Beton Axton B-20

opak.: 25+5 kg, gr. warstwy: 20-60 mm,
śr. zużycie: 20 kg/m2/cm
cena jedn.: 0,29 zł/kg
kod: 45476053

Przy zakupie
dwóch opakowań
kleju ATLAS PLUS 20 kg
klej ATLAS PLUS 5 kg
za zł*

do dużych
formatów
- na każde
podłoże

44,98

32,85

29,65

/szt.

oferta specjalna

Gotowa gładź
polimerowa
SUPER FINISZ

Wylewka
samopoziomująca
Basic Fx

Klej odkształcalny
Atlas Plus
opak.: 20 kg,
cena jedn.: 2,25 zł/kg
kod: 45884272

opak.: 20 kg,
śr. zużycie: 2 kg/m2/mm,
cena jedn.: 1,64 zł/kg
kod: 45555545

Opał

1

kod: 45884293

opak.: 25 kg,
gr. warstwy: 3-20 mm,
śr. zużycie: 16 kg/m2/cm,
cena jedn.: 1,19 zł/kg
kod: 45619665

*Promocja dostępna wyłącznie w sklepach stacjonarnych.

wartość
opałowa 26 MJ

7lat
4,9 pkt.

8,96

16,99
Pellet 6 EQUATION

opak.: 15 kg,
wartość opałowa: 17,1 MJ,
zawartośc popiołu: 0,54%,
cena jedn.: 1,13 zł/kg
kod: 45750726

18,96
Ekogroszek 26 MJ
Equation bez akcyzy

opak.: 20 kg, wartość opałowa: 26 MJ,
zawartość popiołu: 6%,
zawartość siarki: 0,45%,
cena jedn.: 977 zł/t
kod: 45939481

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź
zawsze brzmi:

TAK

-11%

7,95

/szt.

PROMOCJA
Brykiet drzewny RUF BSH
opak.: 10 kg,
skład: sosna, świerk, dąb,
wartość opałowa: 20 MJ,
zawartość popiołu: 1,5%
kod: 45825052

12,95

-31%

8,94

89

/szt.

PROMOCJA
Drewno rozpałkowe

79,-

PROMOCJA

opak.: 4 kg, skład: drewno iglaste,
wartość opałowa: 14 MJ,
poziom wilgotności drewna: 10,6%,
cena jedn.: 2,24 zł/kg
kod: 45591686

TAK, gwarantujemy
Programy wielu korzyści
DOM i PRO

-12%

Czujnik czadu bateryjny KID-5CO
zasilanie: 3XAA, funkcje: test, reset,
sygnalizacja usterki
oraz rozładowanych baterii,
głośna sygnalizacja alarmowa
kod: 45807573

TAK, pomożemy
zakupy
na raty

Warsztat

Sprawdź
wybór!

Więcej okazji
wiertarek, wkrętarek
i elektronarzędzi
znajdziesz na

2 akumulatory
i latarka
w zestawie

www.leroymerlin.pl

329

-10%

295,-

159,-

Szlifierka kątowa BOSCH

moc: 750 W, śr. tarczy: 125 mm
kod: 81911278

Dzięki Wam razem tworzymy
Najlepszą Ofertę na Rynku!

Kupuj i oceniaj na
www.leroymerlin.pl

Kompresor olejowy HAGEN

oferta specjalna

Wiertarka udarowa BOSCH

oferta specjalna

Wiertarko-wkrętarka BOSCH

moc: 550 W,
śr. wiercenia: beton: 10 mm,
metal: 8 mm, drewno: 25 mm
kod: 45745161

narzędzi
warsztatowych

PROMOCJA

298,-

165,-

170
ponad

napięcie aku.: 12 V,
poj. akumulatora: Li-ion, 1,5 Ah,
moment dokręcania: 20 Nm,
czas ładowania: 90 min, kod: 45883313

ciśnienie maks.: 8 barów,
poj. zbiornika: 24 l, wyd.: 220 l/min,
moc silnika: 1500 W, waga: 27 kg
kod: 45404373

4,1 pkt.

w zestawie 10 szt.
brzeszczotów

135,-

oferta specjalna

Wyrzynarka
z podcinaniem
Dexter Power

moc: 750 W, maks. gł. cięcia:
drewno: 85 mm, stal: 10 mm
kod: 45601640

łatwy
montaż

wyd.: 12-14 m2/min.
(1250 ml/min)
przedłużka
do malowania
w trudno
dostępnych
miejscach
w komplecie

189
94

-11%

169,-

-11%

84,-

PROMOCJA

PROMOCJA
Regał metalowy

kolor: pomarańczowy,
ilość półek: 5,
wym.: 180 x 90 x 40 cm,
maks. obciążenie: 100 kg
kod: 45882032

TAK, pomożemy
TRANSPORT:
z wnoszeniem lub hds

Odkurzacz
warsztatowy
Dexter

moc: 1400 W, poj.: 20 l,
system pracy: mokro i sucho,
mat.: stal, tworzywo sztuczne
kod: 45617075

1898,-

oferta specjalna

Agregat malarski WAGNER

model: Control Pro 250, moc: 550 W,
maks. ciśnienie: 110 barów
kod: 45803044

Jeszcze więcej o narzędziach
na www.leroymerlin.pl

Glazura
i gresy

4 pkt.

-14%

79,98

69,-

/m

2

PROMOCJA

39,98

1

1

Glazura ESTRELLA

wym.: 29,8 x 59,8 cm, kolory: beżowy, brązowy, szary i grafitowy
kod: 45526341, 45526362, 45526334, 45526355
2

wym.: 29,8 x 59,8 cm, kolory: beżowy i szary, kod: 45526383, 45526376
akcesoria: listwy, mozaiki i gres szkliwiony ESTRELLA

-25%

29,97

49,98

PROMOCJA

/m2

PROMOCJA

Glazura Blanka

2

Glazura strukturalna Blanka

wym.: 29,7 x 60 cm, kolor: biały, kod: 45851806

55 48,97 /m2

wym.: 29,7 x 60 cm, kolor: biały, kod: 45851813,
45851820, 45851834, 45851841, 45851855

-27%

23,97

-20%

39,97

/m2

1

32,98

2

Glazura strukturalna ESTRELLA 84 74,- /m2

1

2

1

Glazura Supreme

2

Akcesoria: dekor Supreme

wym.: 25 x 50 cm, kolory: kremowy i beżowy
kod: 45900526, 45900533
kod: 45900540

38,98

PROMOCJA

24,50 /szt.

-23%

29,97

/m2

1

/m2

PROMOCJA

Gres szkliwiony Street

wym.: 31 x 62 cm,
kolory: szary, jasnoszary i beżowy
kod: 45969994, 45970064, 45976504

Gres szkliwiony GRANUM

wym.: 40 x 40 cm, kolory: ciemnobeżowy,
jasnoszary i ciemnoszary
kod: 45971086, 45971093, 45971100

Ceny dotyczą płytek bazowych.

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź
zawsze brzmi:

TAK

TAK, ułatwiamy
zakupy
przez telefon

TAK, pomożemy
MONTAŻ
naszych produktów

2

Sprawdź
wybór!

600
ponad

serii glazur
i gresów

4,1 pkt.

-25%

39,90

29,97

/m2

PROMOCJA

39,98

Gres szkliwiony SELECT

wym.: 29,7 x 59,8 cm, kolory: beżowy, szary i brązowy
kod: 45537835, 45537856, 45537842

-25%

29,98

49,98

-30%

34,97

/m2

PROMOCJA

/m2

PROMOCJA

Gres szkliwiony DUBLIN

wym.: 15,5 x 62 cm,
kolory: jasnobeżowy, beżowy, szary i brązowy
kod: 82140046, 82140047,
82140048, 82140049

Gres szkliwiony Napa

wym.: 17,5 x 60 cm, kolory: szary, beżowy,
pomarańczowy i brązowy
kod: 45454465, 45454472, 45454486, 45454493
akcesoria: cokoły Napa

4,1 pkt.

5

69,98

-14%

59,97

94

-16%

79,-

/m2

PROMOCJA

/m2

PROMOCJA

Gres szkliwiony Malmo

wym.: 59,8 x 59,8 cm, kolory: jasnoszary i szary
kod: 45903536, 45903543

TAK, pomożemy
TRANSPORT:
z wnoszeniem lub hds

Gres szkliwiony Burial

wym.: 16 x 98,5 cm,
kolory: jasnobeżowy, beżowy
i brązowy, kod: 45198440,
45198573, 45198601
akcesoria: cokoły Burial

Jeszcze więcej o glazurach i gresach
na www.leroymerlin.pl

Łazienka

Więcej okazji
kabin prysznicowych
i mebli łazienkowych
znajdziesz na

10lat

1

www.leroymerlin.pl

6 mm

925

Grubość szkła

-158 zł

767,-

PROMOCJA
Kabina prysznicowa
DECOR ROUND
1

DRZWI PRZESUWNE

wym.: 80 x 80 cm, wys.: 195 cm, wyk. szkła:
grafitowe we wzory, kolor profili: chrom
kod: 45912965
dostępne również wym.:
90 x 90 cm oraz wys.: 165 cm
2

Brodzik akrylowy COMFO

198,- /szt.

wym.: 80 x 80 cm, wys.: 16 cm
kod: 45011246, dostępne również
wym.: 90 x 90 cm

2

1

5lat

1395

4 mm

1199,-

Grubość szkła

PROMOCJA
1

SZKŁO TRANSPARNTNE

6 mm
Grubość szkła

-131 zł

867,-

PROMOCJA

brodzik
o wys. 16,5 cm
w komplecie
Kabina prysznicowa VENO
wym.: 80 x 80 cm, wys.: 201,5 cm,
kolor profili: chrom
kod: 45930521

Jeśli chodzi o usługi,
odpowiedź zawsze brzmi:
MONTAŻ
naszych produktów

TAK

Kabina prysznicowa
X1FLEX HUPPE
wym.: 80 x 80 cm,
wys.: 190 cm,
kolor profili: chrom,
kod: 44847775
dostępne również
wym.: 90 x 90 cm

DRZWI PRZESUWNE

998

-196 zł

2 Brodzik akrylowy
IPSILON 348,- /szt.

wym.: 80 x 80 cm, wys.: 5 cm,
kod: 45591700
dostępne również
wym.: 90 x 90 cm

DRZWI PRZESUWNE

Dzięki Wam razem tworzymy
Najlepszą Ofertę na Rynku!

Kupuj i oceniaj na
www.leroymerlin.pl

41 cm

2
powłoka ułatwiająca
czyszczenie

oświetlenie
led

60 cm
199

-54 zł

145,-

/szt.

Kinkiet łazienkowy Isla Led
moc: 12 W, IP44,
kolory: biały i czarny
kod: 45848362, 45848383

TAK

TAK, ułatwiamy
zakupy
przez telefon

front lakierowany
na wysoki połysk
499

PROMOCJA

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź
zawsze brzmi:

kompleksowe
rozwiązanie 4w1:
szafka, umywalka,
lustro, szafka
wisząca

-102 zł

397,-

PROMOCJA
Zestaw szafka
z umywalką
i lustrem Point

szer.: 60 cm, kolor: biały
kod: 45460324

TAK, pomożemy
MONTAŻ
naszych produktów

Sprawdź
wybór!

998

-109 zł

436

327,-

120
ponad

897,-

PROMOCJA

10lat

-101 zł

Wc kompakt fACILE

poziomy, spłukiwanie 3/6 l,
deska z duroplastu
wolnoopadająca
wypinana w komplecie
kod: 45488233

kompaktów,
stelaży
i misek
wiszących

PROMOCJA
Zestaw
podtynkowy
GROHE BAU

deska
wolnoopadająca
wypinana

stelaż podtynkowy Grohe,
miska wisząca Grohe
bezkołnierzowa,
deska z duroplastu
wolnoopadająca, wypinana,
przycisk spłukujący
Grohe Arena cosmopolitan
w kolorze chrom połysk
kod: 45821706

Więcej okazji

zestawów podtynkowych
i armatur
znajdziesz na

www.leroymerlin.pl

deska wolnoopadająca
wypinana

5lat

miska
bezkołnierzowa

598,-

oferta specjalna

deska
wolnoopadająca
wypinana

10lat

Zestaw podtynkowy GAVO

w skład zestawu wchodzą: stelaż podtynkowy, miska WC wisząca bezkołnierzowa,
deska z duroplastu, wolnoopadająca, wypinana, przycisk w kolorze chrom połysk
kod: 45898272

miska
bezkołnierzowa

Grzejniki
15lat

10lat

8lat

4,1 pkt.

675

244,-

Produkt
polski

Grzejnik aluminiowy G500F

moc: 1117 W, wym.: 573 x 805 x 90 mm,
podłączenie: boczne, kod: 44501674

255,-

495,-

Produkt
polski

PROMOCJA

Grzejnik stalowy Purmo

moc: 1025 W, wym.: 600 x 600 x 102 mm,
podłączenie: boczne,
pow. do ogrzania: 10 m2
kod: 42385350
dostępne inne wym.

TAK, pomożemy
TRANSPORT:
z wnoszeniem lub hds

-180 zł

Produkt
polski

Grzejnik łazienkowy Nameless

możliwość podłączenia
grzałki elektrycznej

moc: 366 W,
wym.: 930 x 500 x 104 mm,
podłączenie: centralne 50 mm
kod: 44726444
dostępny również w kolorze białym
kod: 44726423

Jeszcze więcej o łazienkach
na www.leroymerlin.pl

Armatura
łazienkowa

2 strumienie
deszczowni

oszczędność
wody do 60%

5lat

-17%

288

239,-

bateria
mieszaczowa
w zestawie

bateria
mieszaczowa
w zestawie

PROMOCJA

Bateria umywalkowa LOGIS
korek automatyczny, kod: 45775380
dostępne inne elementy serii

5lat

5lat

327,-

237,-

387,-

oferta specjalna

oferta specjalna

kolor: chrom, wys.: 111 cm,
wym. deszczowni: 20 x 20 cm,
w zest.: mydelniczka
kod: 45880254

kolor: chrom, wys.: 90-125 cm,
rączka natryskowa 5-funkcyjna,
śr. deszczowni: 20 cm
kod: 44695630

PROMOCJA

Zestaw podtynkowy
Squerto

44

-25%

33,-

PROMOCJA

Produkt w cenie
obniżonej na czas
trwania akcji
handlowej.

Bateria umywalkowa
Como

kolor: chrom,
wym. deszczowni: 20 x 20 cm
kod: 45975720

korek automatyczny
kod: 45243016
dostępne inne elementy serii

wybór ponad 100 tysięcy produktów

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.

bezpieczne zakupy
Zapewniamy 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.

program lojalnościowy
Przyznajemy dodatkowe
upusty i bonusy w trakcie
realizacji zakupów*.

Z czego kilkanaście tysięcy dostępnych
jest tylko w sklepach Leroy Merlin.

Łatwiej znajdziesz
dobry produkt
w dobrej cenie:

Produkt ze specjalnej
dostawy, dostępny do
wyczerpania zapasów
OFERTA SPECJALNA
lub do końca ważności oferty.

33,-

*Szczegóły w regulaminach
dostępnych na www.leroymerlin.pl
i w punktach informacyjnych sklepów.

33,-

Produkt
w dobrej
cenie.

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 gazetki mogą być
dostępne na zamówienie. Podane ceny to ceny maksymalne. Poszczególne sklepy mogą stosować niższe ceny. Oferta ważna do 12.02.2019 r. lub do wyczerpania zapasu.
Oferta gwarantowana w ilościach detalicznych.

Jeśli oferty
chodzi
o usługi,
odpowiedź
*Szczegóły
zawiera
regulamin
dostępny w punkcie informacyjnym sklepu.

TAK

-14%

89,97

oferta specjalna

Kolumna natryskowa
Oregano

Kolumna natryskowa Vesta

105

TAK, ułatwiamy

zawsze
brzmi: od 23.01 do 12.02.2019 r. zamówienia telefoniczne
Oferta
ważna

TAK, pomożemy
montaż naszych produktów

