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Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

 Płytki 
ceramiczne

Glazura MONO GLOSSY
wym.: 25 x 60 cm,
kolor: biały, kod: 45574424
kolor: czarny, kod: 45574431
akcesoria: dekor MONO GLOSSY

1  Glazura PUNTINI  
wym.: 25 x 36 cm,  
kolory: kremowy, szary, kod: 45939131, 45939180
2  Glazura strukturalna PUNTINI 39,97/m2 

wym.: 25 x 36 cm, kolor: kremowy, kod: 45939152
akcesoria: listwa, mozaika, gres PUNTINI

1  Gres TEMPO
wym.: 26,65 x 59,5 cm, kolory: szary, grafitowy, beżowy
kod: 45799432, 45799635, 45799453
2  Dekor TEMPO 66,50/szt.

wym.: 26,65 x 59,5 cm, kolory: szary, beżowy 
kod: 45799761, 45799684

1 2

TAK, dopasujemy
projektowanie łazienki

TAK, pomożemy
montaż naszych produktów

PROMOCJA

-16%59,98

49,97/m2

PROMOCJA

-20%34,98

27,97/m2

1 2

rektyfikowany

Glazura BELLANTE
wym.: 29,8 x 59,8 cm, kolory: beżowy, brązowy  
kod: 45800300, 45800314
akcesoria: gres, dekoracje, listwy i mozaiki BELLANTE
seria dostępna również w kolorze szarym

PROMOCJA

-19%86

69,97/m2

rektyfikowana

4,2 pkt.

1  Glazura VERSUS
wym.: 29,8 x 59,8 cm, kolory: biały, szary  
kod: 45362786, 45362793
2  Glazura strukturalna VERSUS 79,98 69,97/m2

wym.: 29,8 x 59,8 cm, kolor: biały, kod: 45362800 

1

2

PROMOCJA

-17%72,98

59,97/m2

rektyfikowana
4 pkt.

Dzięki Wam razem tworzymy 
Najlepszą Ofertę na Rynku!

Kupuj i oceniaj na 
www.leroymerlin.pl

WIęCEJ OKAzJI 
glazury

oraz akcesoriów
znajdziesz na 

www.leroymerlin.pl

OfERTA SPECJALNA

19,97/m2

Zaprojektujemy  
Twoją łazienkę

za 1 grosz*
*Regulamin dostępny na www.leroymerlin.pl



1  Glazura POLARIS
wym.: 25 x 40 cm, kolory: biały, beżowy, szary, czarny
kod: 82149340, 82149341, 82149342, 82149343
2  Glazura strukturalna POLARIS 44,97 34,97/m2

wym.: 25 x 40 cm, kolory: biały, beżowy, szary, czarny
kod: 82149344, 82149345, 82149346, 82149347 

1  Glazura SENzA
wym.: 29,8 x 74,8 cm, kolory: szary, biały
kod: 45800650, 45800615
2  Glazura strukturalna SENzA

109 98,-/m2  
wym.: 29,8 x 74,8 cm, kolor: biały
kod: 45800671, 45800706, 45800734 
seria dostępna również w kolorze czarnym

Sprawdź 
wybór!

600
ponad

serii  
glazur  
i gresów

TAK, pomożemy
transport z wnoszeniem

PROMOCJA

-10%99

89,-/m2

PROMOCJA

-21%34,97

27,97/m2

Glazura TAMOE
wym.: 9,8 x 19,8 cm, kolor: biały, kod: 44631622
seria dostępna też w wym.:
9,8 x 9,8 cm i 9,8 x 29,8 cm
oraz w kolorach: czarnym, szarym, grafitowym

PROMOCJA

-14%69,99

59,97/m2

1

5 pkt.

Glazura PORTO
wym.: 25 x 50 cm, kolory: jasnobeżowy, ciemnobeżowy
kod: 45658494, 45658522, 45658613
akcesoria: dekor i terakota PORTO
seria dostępna również w kolorze szarym

PROMOCJA

-23%46,98

35,97/m2

5 pkt.

Jeszcze więcej o płytkach
na www.leroymerlin.pl

4,7 pkt.

Gres szkliwiony LEGNUM
wym.: 20 x 60 cm, kolory: jasnobeżowy,  
beżowy, brązowy
kod: 82115752, 82115751, 82115753

PROMOCJA

-27%54,98

39,97/m2

rektyfikowana

połysk

2

12

Ceny dotyczą płytek bazowych



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

Gres szkliwiony KARVAL STN CERAMICA
wym.: 15 x 90 cm, kolory: beżowy, brązowy, szary
kod: 45972451, 45972290, 45972444 

Gres szkliwiony NORWICH
wym.: 15,5 x 62 cm, kolory: beżowy,
jasny brązowy, szary
kod: 45674104, 82158845, 82158846

Gresy

TAK, dopasujemy
projektowanie łazienki

TAK, ułatwimy
zamówienia przez telefon

OfERTA SPECJALNA

24,97/m2

Gres szkliwiony  
TWILL

wym.: 30 x 60 cm,
kolory: kremowy,  
beżowy, brązowy

kod: 82140003, 82140004, 82140005

PROMOCJA

-26%37,98

27,97/m2

Gres szkliwiony YENA 
wym.: 17,5 x 60 cm,  
kolory: kremowy, beżowy, jasny brązowy, brązowy  
kod: 45684765, 45684744, 45684772, 45684786

PROMOCJA

-25%39,98

29,97/m2

Gres szkliwiony TAMARAC ARTENS
wym.: 19,3 x 120 cm,  
kolory: beżowy, jasnobrązowy, brązowy, szary
kod: 45904320, 45904341, 45904383, 45904334

PROMOCJA

-20%99

79,-/m2

PROMOCJA

-13%69,61

59,97/m2

Gres to efektowny i wytrzymały materiał 
do wykończenia ścian i podłóg. Można 
go stosować zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz domu. Jeżeli chcemy 
wykorzystać gres w pomieszczeniach 
narażonych na działanie wody, 
wybierzmy gres szkliwiony, który 
w przeciwieństwie do swojego 
polerowanego odpowiednika 
nie wchłania wilgoci. 
Jest też łatwiejszy 
do utrzymania 
w czystości.

Dlaczego
gres?

5 pkt.

Płytka podłogowa IDEA
wym.: 30 x 30 cm,  
kolory: beżowy, jasny brązowy, brązowy 
kod: 45885245, 45885252, 45885266

PROMOCJA

-17%39,99

32,97/m2

5 pkt.

WIęCEJ OKAzJI 
płytek podłogowych

oraz gresów
znajdziesz na 

www.leroymerlin.pl

Ceny dotyczą płytek bazowych



Gres szkliwiony STREET
wym.: 60 x 60 cm,
kolory: jasny szary, szary
kod: 45876810, 45876831

Gres szkliwiony MONTANA
wym.: 60 x 60 cm, kolory: szary, jasnoszary
kod: 45902640, 45902654 

OfERTA SPECJALNA

49,97/m2

Gres techniczny PIMENTO
wym.: 30 x 30 cm, kolory: beżowy, szary
kod: 45536232, 45536253

1  Płytka podłogowa GRANITOS wym.: 30 x 30 cm, kolory: beżowy, brązowy, kod: 45878280, 45878294
2  Stopnica GRANITOS 3,98/szt. wym.: 30 x 30 cm, kolory: beżowy, brązowy, kod: 45884510, 45884524
3  Płytka podłogowa GRANITOS 39,98 34,97/m2  wym.: 30 x 60 cm, kolory: beżowy, brązowy

kod: 45879862, 45879883 
4  Stopnica GRANITOS 9,98/szt. wym.: 30 x 60 cm, kolory: beżowy, brązowy

kod: 45884545, 45884552

1 3 4

1  Gres szkliwiony CITY SQUARE
wym.: 29,7 x 59,8 cm, kolory: jasny szary, szary
kod: 45442495, 45442502
2  Gres strukturalny CITY SQUARE 42,58 34,97/m2

wym.: 29,7 x 59,8 cm, kolor: jasny szary
kod: 45570000

1

2

Sprawdź 
wybór!

600
ponad

serii  
glazur  
i gresów

TAK, pomożemy
transport z wnoszeniem

OfERTA SPECJALNA

13,97/m2

PROMOCJA

-16%29,98

24,97/m2

PROMOCJA

-24%39,85

29,97m2

PROMOCJA

-30%49,98

34,97/m2

1  Gres szkliwiony
SANTANDER
wym.: 30 x 60 cm,
kolory: jasny szary, szary
kod: 45972220, 45972234
2  Gres szkliwiony

SANTANDER 
59,98 49,97/m2

wym.: 60 x 60 cm,
kolory: jasny szary, szary
kod: 45739722, 45739736 

1

2

PROMOCJA

-20%49,98

39,97/m2

PROMOCJA

-5%34,98

32,97/m2

Gres szkliwiony ATLANTA
wym.: 60 x 60 cm,
kolory: szary, jasny szary
kod: 45985156, 45985121 

OfERTA SPECJALNA

69,97/m2

1

1  Gres polerowany
COOL BEIGE
wym.: 60 x 60 cm,
kolor: beżowy
kod: 45660902
2  Gres polerowany

COOL WHITE
49,90 43,97/m2

wym.: 60 x 60 cm,
kolor: biały
kod: 45660895

2

nie wymaga 
impregnacji

2

4 pkt.

4,5 pkt.

rektyfikowany

4 pkt.

Jeszcze więcej o gresach
na www.leroymerlin.pl

wysoki
połysk



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

PROMOCJA

-85 zł382

297,-

1  Kabina WALK-IN
SEA-HORSE
wym.: 90 x 200 cm,
w zestawie profil oraz drążek 
regulowany w kolorze chrom
kod: 44945194
dostępne również inne wym.
2  Brodzik akrylowy 
IPSILON 388,-
wym.: 90 x 90 cm, wys.: 5 cm,
kolor: biały
kod: 45591735
dostępne również wym.: 80 x 80 cm

1

2

1  Kabina prysznicowa fERRA
wym.: 90 x 90 cm, wys.: 190 cm,
wykończenie: szkło grafitowe,
profile: chrom, kod: 44814924
dostępna również w kolorze transparentnym
oraz w kształcie półokrągłym
2  Brodzik konglomeratowy SLATE
725,- 597

wym.: 90 x 90 cm
kod: 45552941 
dostępne również inne wym. i kolory

1  Kabina prysznicowa pięciokątna STYLIO
wym.: 90 x 90 cm, wys.: 190 cm
kod: 45633770
dostępna również w kolorze szkła: brąz oraz grafit
2  Brodzik akrylowy pięciokątny 448,-

wym.: 90 x 90 cm, wys.: 15 cm, kolor: biały
kod: 45256540

Kabina prysznicowa DORIS
wym.: 100 x 80 cm, wys.: 200 cm,
kolor profili: chrom
kod: 45574900

Wanna akrylowa BOLERA
wym.: 140 x 70 cm, kod: 44157750
dostępne również dł.: 120 cm,
130 cm, 150 cm, 160 cm i 170 cm,
dostępne również nóżki
do wanny BOLERA 45,-/kpl.
kod: 44157876

TAK, dopasujemy
projektowanie łazienki

TAK, pomożemy
montaż naszych produktów

1

2

PROMOCJA

-161 zł558

397,-

PROMOCJA

-340 zł1597

1257,-

PROMOCJA

-199 zł998

799,-

PROMOCJA

-141 zł998

857,-

Grubość szkła

6 mm

Powłoka
Easy Clean DRZWI UCHYLNE

Odpływ BEST DRAIN 600 2w1
wym.: 600 x 110 x 70 mm,
śr. odpływu: 40 mm,
mat. główny: stal nierdzewna, kod: 82138313
dostępne również inne wym.:
700 2w1 268,- kod: 45954972
800 2w1 286,- kod: 82138314 

brodzik o wys. 15 cm 
w komplecie 

SZKŁO TRANSPARNTNE

SZKŁO TRANSPARNTNEDRZWI UCHYLNEGrubość szkła

6 mm

Powłoka
Easy Clean

SZKŁO TRANSPARNTNE
GRUBOŚĆ SZKŁA

5 mm

DRZWI PRZESUWNEGrubość szkła

8 mm

 Dział
sanitarny

OfERTA SPECJALNA

260,-

5 pkt.

2

1



Miska wisząca NYKS
miska bezkołnierzowa,
deska z duroplastu wolnoopadająca
kod: 45957513

TAK, pomożemy
transport z wnoszeniem

zestaw podtynkowy BELLIS
stelaż podtynkowy, miska wisząca,
deska z duroplastu, wolnoopadająca,
przycisk chrom połysk
kod: 45325595

PROMOCJA

-96 zł635

539,-

Kompakt TOPAz 
deska z duroplastu
wolnoopadająca
kod: 44486925

PROMOCJA

-7%354

328,-

PROMOCJA

-125 zł549

424,-

na stelaż

deska
wypinana

miska wisząca
bezkołnierzowa

na stelaż

deska
wolnoopadająca

deska
wolnoopadająca

deska wypinana

Kompakt ARTECO NEW
deska z duroplastu wolnoopadająca,
miska bezkołnierzowa
kod: 45876936 

PROMOCJA

-72 zł469

397,-

miska
bezkołnierzowa

deska wypinana
wolnoopadająca

5 pkt.

4,3 pkt.

zestaw podtynkowy UNIfIX PRO
stelaż podtynkowy, miska, deska z duroplastu 
wolnoopadająca, przycisk chrom połysk
kod: 45841530

OfERTA SPECJALNA

1098,-

Jeszcze więcej o łazienkach
na www.leroymerlin.pl

zestaw podtynkowy PERTH
stelaż podtynkowy, miska wisząca,  

deska z duroplastu wolnoopadająca,  
przycisk chrom połysk

kod: 45598406

OfERTA SPECJALNA

647,-

Sprawdź 
wybór!

120
ponad

kompaktów
stelaży
i misek
wiszących

miska wisząca
bezkołnierzowa



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

1  zestaw szafka z umywalką
INTENSO
szer.: 60 cm, kolor: biały, kod: 45718183
2  Słupek INTENSO
319,- 287,-

szer.: 32 cm, kolor: biały, kod: 45718155
3  Lustro ALTUE
399,- 297,-

wym.: 60 x 80 cm, kod: 45796324

Umywalka SAMBA
stawiana na blacie,
wym.: 58 x 38 cm, kod: 44739051

2

1  Umywalka NYKS
wym.: 48 x 42 cm, kod: 45605616
2  Bateria umywalkowa wysoka SAXON 
319,- 277,-

kod: 45644942 

1

2

3

1

TAK, dopasujemy
projektowanie łazienki

TAK, pomożemy
montaż naszych produktów

 Dział 
sanitarny

PROMOCJA

-18%159

129,-

PROMOCJA

-20%199

159,-

umywalka 
ceramiczna

bardzo cienkie 
ścianki

PROMOCJA

-102 zł399

297,-

4,7 pkt.

1  Szafka pod umywalkę AURUM
szer.: 60 cm, kolor: biały, kod: 45946733
2  Umywalka ESSENTIAL 118,-

wym.: 60 x 46 cm, kod: 45893141
3  Słupek AURUM 367,- 327,-

szer.: 30 cm, kolor: biały, kod: 45946775
4  Lustro TALIA z oświetleniem LED 269,- 197,-

wym.: 50 x 70, kod: 44615172
dostępne również w wym.: 50 x 80 cm oraz w kolorze szarym

4,6 pkt.

Dzięki Wam razem tworzymy 
Najlepszą Ofertę na Rynku!

Kupuj i oceniaj na 
www.leroymerlin.pl

Grzejnik łazienkowy BERTO
moc: 304 W, wym.: 600 x 500 x 117 mm,
podłączenie: dolne 45 cm, kod: 44725786
dostępne również inne wym.

98,98

możliwość
podłączenia
grzałki
elektrycznej

5 pkt.

3

4

1

2

włącznik 
dotykowy

cichy domyk

5 pkt.

front lakierowany

zestaw szafka z umywalką LUKA
szer.: 50 cm, kolor: biały
kod: 45953180

50 cm

PROMOCJA

-10%199

179,-

front lakierowany
PROMOCJA

-80 zł447

367,-

włącznik 
dotykowy

wysoki
połysk



Bateria umywalkowa INARI
korek automatyczny
kod: 45244591
dostępne inne elementy serii

Bateria umywalkowa LARA
kod: 45766252
dostępne inne elementy serii

Bateria umywalkowa 
START NEW GROHE 
kod: 45313226
dostępne inne
elementy serii

Kolumna natryskowa MYCLUB
kolor: chrom, wys.: 109 cm, śr. deszczowni: 18 cm,
rączka natryskowa: 3-funkcyjna
kod: 45438946

Sprawdź 
wybór!

20
ponad

rodzajów 
kolumn
prysznicowych

TAK, pomożemy
transport z wnoszeniem

Kolumna natryskowa 
ESSENTIAL
kolor: chrom, wys.: 80-110 cm,
śr. deszczowni: 20 cm,
rączka natryskowa: 5-funkcyjna 
kod: 45893155

Kolumna natryskowa ELEA
kolor: biały, wys.: 103 cm,
śr. deszczowni: 20 cm,
rączka natryskowa: 3-funkcyjna,
w zestawie mydelniczka
kod: 44512174

PROMOCJA

-251 zł1248

997,-

Bateria umywalkowa LUNA
korek: click-clack
kod: 45752525
dostępne inne elementy serii

PROMOCJA

-25%99,95

74,28
PROMOCJA

-20%57,99

45,95

PROMOCJA

-22%189

147,-
PROMOCJA

-10%398

357,-

PROMOCJA

-18%159

129,-
PROMOCJA

-13%265

229,-

bateria 
termostatyczna 

w zestawie

bateria 
termostatyczna 

w zestawie

Kolumna natryskowa 
OREGANO SQUARE
kolor: chrom, wys.: 125 cm, 
wym. deszczowni: 20 x 20 cm
kod: 45976084

PROMOCJA

-61 zł398

337,-

bateria 
mieszaczowa 
w zestawie 

5 pkt.

5 pkt.

Jeszcze więcej o łazienkach
na www.leroymerlin.pl



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

zestaw mebli kuchennych LARA ARUSHA*
wym.: dł. zestawu: 200 cm, kolor dół: arusha wenge; góra: dąb sonoma, kod: 44447746
Możliwość rozbudowy o dodatkowe szafki.
dostępny również w kolorze: biały, dąb sonoma 545,- 485,-  kod: 45538423

Kuchnia

zestaw mebli kuchennych GAJA NEW*
dł. zestawu: 200 cm, kolor korpusu i frontu: biały, kod: 45805564
dostępny również w kolorze: szarym 1458,-1158,- kod: 45887681

zestaw mebli kuchennych fIRST*
dł. zestawu: 180 cm, kolor korpusu i frontu: biały, kod: 45956960
dostępny również w kolorze szarym 785,- 685,-  kod: 45974054 

*Cena nie obejmuje blatu, sprzętu AGD, zlewu, baterii i akcesoriów kuchennych.

1  Profil do taśmy LED
szer.: 15 mm, dł.: 1000 mm, mat. wykonania: aluminium,
kolory: czarny, biały, kod: 45901674, 45804745
2  Taśma LED POLUX 49,97 29,-

dł.: 500 cm, strumień świetlny: 2 300 lm, kl.: A++ - A
ciepła barwa światła, kod: 45797731
dostępna również w wersji: strumień świetlny: 2 400 lm, 
kl.: A++ - A, neutralna barwa światła, kod: 45797752

TAK, dopasujemy
projektowanie kuchni

TAK, dopasujemy
przycinanie płyt i blatów

PROMOCJA

-180 zł655

475,-

PROMOCJA

-120 zł545

425,-
PROMOCJA

-225 zł1284

1059,-

PROMOCJA

-18%27

22,-/szt.

60 cm
60 cm 80 cm

80 cm

40 cm

80 cm
60 cm

40 cm

80 cm
60 cm 60 cm

możliwość 
rozbudowy 
o dodatkowe
szafki

ciche
domykanie
frontów

możliwość 
rozbudowy  
o dodatkowe  
szafki

możliwość 
rozbudowy  
o dodatkowe  
szafki

4,4 pkt.

5 pkt.

WIęCEJ OKAzJI 
setów kuchennych, AGD

znajdziesz na 

www.leroymerlin.pl

front lakierowany

1

2



zlewozmywak ANDANTE 
1 komora, 1 ociekacz
wym.: 78 x 49 cm, gł.: 19 cm, sposób montażu: wpuszczany,
mat.: konglomerat, kolory: grafitowy, szary, beżowy
kod: 45519572, 45519551, 45840116
dostępny również w wersji: 1 komora, 0,5 ociekacza

1  Bateria kuchenna fITNESS 
z wymienną wylewką, kolory: chrom, czarny,
głowica: 40 mm, kod: 45838534, 45891090
2  Wymienne wylewki 49,-/szt. w kolorach:

czarnym, szarym, zielonym, żółtym

1  Okap kominowy NERO ECO 
kl.: E, szer.: 60 cm, moc: 100 W,
wyd.: 203 m3/h, kolor: czarny,
oświetlenie halogenowe: 2 x 25 W, kod: 44244445
dostępny również w rozm.: 50 cm
2  kolor biały 315,- 279,-/szt.  kod: 44244536

dostępny również w rozm.: 50 cm

zlewozmywak fIORD z baterią
1 komora, 0,5 ociekacza, wym.: 65 x 44 cm, gł.: 17 cm,
typ montażu: wpuszczany, mat.: konglomerat,
kolory: czarny, beżowy, szary
kod: 45964982, 45965003, 45965010

zlew stalowy CALVO 
1 komora, 0,5 ociekacza, wym.: 58 x 48,5 cm, gł.: 18 cm,
sposób montażu: wpuszczany, kod: 45978884
dostępny również w kolorach: złotym, miedzianym 748,-/szt.
kod: 45965486, 45965493

Blaty drewniane 
1  DĄB

dł.:3 m, gr.: 27 mm, gł.: 65 cm, kod: 44820216
2  BUK 309,-/szt.

dł.: 3 m, gr.: 27 mm, gł.: 65 cm, kod: 44820202
dostępne również o gr.: 38 mm

Sprawdź 
wybór!

400
ponad

modeli
zlewów

TAK, pomożemy
transport z wnoszeniem

PROMOCJA

-11%358

318,-/szt.
PROMOCJA

-100 zł548

448,-/szt.

PROMOCJA

-10%276

248,-/szt.

PROMOCJA

-14%149

128,-/szt.

OfERTA SPECJALNA

198,-/szt.

1  Bateria kuchenna SIERRA
głowica ceramiczna: 35 mm, kod: 44259110
2  Bateria kuchenna CHARME

głowica ceramiczna, 1/4 obrotu
kod: 45166394

PROMOCJA

-23%128

98,-/szt.

lite drewno

korek
automatyczny

syfon
w komplecie

elastyczna
wymienna 
wylewka

bateria i syfon 
w komplecie

głęboka
komora 18 cm bateria i syfon  

w komplecie

wyciągana 
wylewka

1
2

58 cm

48,5 cm

głęboka
komora 19 cm

1 2

4,7 pkt.

5 pkt.

5 pkt.

4 pkt.

4,4 pkt.

WIęCEJ OKAzJI 
zlewów, armatur, 

okapów
znajdziesz na 

www.leroymerlin.pl

429,-/szt.

Jeszcze więcej o kuchniach
na www.leroymerlin.pl

1

1

2

2



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

4,7 pkt.

TAK, pomożemy
transport z wnoszeniem

Stolarka

TAK, pomożemy
montaż naszych produktów

PROMOCJA

-15%19,98

16,97/m2

PROMOCJA

-16%29,98

24,97/m2

PROMOCJA

-14%55,98

47,97/m2

PROMOCJA

-20%125

99,-/m2

PROMOCJA

-25%39,98

29,97/m2

4-stronna v-fuga

szeroka deska

4-stronna v-fuga

4,3 pkt.

4,4 pkt.

Dzięki Wam razem tworzymy 
Najlepszą Ofertę na Rynku!

Kupuj i oceniaj na 
www.leroymerlin.pl

Deska podłogowa warstwowa DĄB fAMILY 1-lamelowy
grubość wymiar opakowanie kod

0,65 m214 x 130 x 725 mm14 mm 43872570

Panele laminowane DĄB CASSANO

Panel podłogowy laminowany DĄB PARKIETOWY

Panel laminowany DĄB PIASTOWSKI

Panel podłogowy DĄB GRENLANDzKI

grubość

grubość

grubość

grubość

klasa ścieralności

klasa ścieralności

klasa ścieralności

klasa ścieralności

opakowanie

opakowanie

opakowanie

opakowanie

kod

kod

kod

kod

2,176 m2

2,663 m2

2,663 m2

1,9845 m2

AC5

AC4

AC3

AC4

8 mm

7 mm

7 mm

8 mm

45958843

45503472

44448012

44006053



2

1

Seria TALANA* 
kolor: biały

1  Skrzydło pokojowe
szer.: 80 cm, kod: 45756235
2  Skrzydło z podcięciem 
wentylacyjnym
szer.: 70 cm, kod: 45756284
3  Dedykowana klamka
RIVERO na rozecie
42,90
kolor: biały, kod: 45778894

2

4

3

3

Sprawdź 
wybór!

80
ponad

serii
skrzydeł
drzwiowych

Seria LONDYN*
1  Skrzydło pełne surowe

szer.: 80 cm, kod: 45072804
2  Skrzydło łazienkowe

325,- 285,-
szer.: 70 cm, kod: 45072671

3  Skrzydło pokojowe
318,- 285,-

szer.: 80 cm, kod: 45072741
4  Dedykowana klamka 

LOfT na rozecie 48,99/szt.
wyk.: nikiel antyczny

kod: 44204314

TAK, ułatwimy
zamówienia przez telefon

PROMOCJA

-59 zł338

279,-

Seria SIMON*
kolor: dąb sonoma

1  Skrzydło pokojowe
szer.: 80 cm, kod: 44621822

2  Skrzydło z tulejami
szer.: 70 cm, kod: 44621906

3  Skrzydło pełne 
125,- 119,-

szer.: 80 cm, kod: 44621983
4  Dedykowana klamka 

INSPIRE DAVOS – QR
na rozecie 49,-

wyk.: nikiel i dąb, kod: 45241084

2

3

PROMOCJA

-15%198

168,-

3

2

Seria TRIM*
kolor: biały

1  Skrzydło pełne
szer.: 80 cm, kod: 44596146 

2  Skrzydło z podcięciem 
wentylacyjnym 

szer.: 80 cm, kod: 44808435
3  Dedykowana klamka

POLARIS na rozecie
179,- 159,-

kolor: biały, kod: 45334751

PROMOCJA

-12%249

218,-
PROMOCJA

-22%21,90

16,90
PROMOCJA

-14%309

265,-
11

możliwość
wykończenia
na dowolny kolor

możliwość
renowacji

drzwi ramowe
to gwarancja

stabilnej
konstrukcji

i długiego 
użytkowania

1

4

4 pkt.

Seria PARMA*
kolor: dąb silver

1  Skrzydło pokojowe
szer.: 80 cm, kod: 45720633

2  Skrzydło z podcięciem 
wentylacyjnym

szer.: 70 cm, kod: 45720843
3  Dedykowana klamka

fIUME na rozecie
47,90

wyk.: nikiel szczotkowany
kod: 45251766

OfERTA SPECJALNA

268,-

3

2

skrzydło 
ramowe to 
gwarancja 
stabilnej 
konstrukcji 
i długiego 
użytkowania

1

5 pkt.

5 pkt.

1  Klamka ASTRA na rozecie
wyk.: nikiel szczotkowany
kod: 44516101
2  Długi szyld na klucz
24,90 18,90

kod: 44516066

21

*Cena bez klamki i ościeżnic. W stałej ofercie ościeżnice regulowane.

okleina 3D 
odwzorowująca 

wygląd i strukturę 
drewna o wzmocnionej 

odporności na ścieranie

Jeszcze więcej o stolarce
na www.leroymerlin.pl



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

Oświetlenie

1  Plafon CRISSY REALITY
trzonek: E14, moc: 3 x 60 W, kl.: A++ - E
kod: 45479616
dostępne również inne elementy serii oraz w wersji 
w kolorze patyna
2  zestaw żarówek LED 25,97/kpl.

trzonek: E14, moc: 4,5 W, kształt: świeczka,
strumień świetlny: 470 lm, kl.: A+
kod: 45687075

Plafoniera LED DESERT
wbudowana dioda LED,
moc: 24 W, strumień świetlny: 1 440 lm,
śr.: 39 cm,
barwa światła od ciepłej do zimnej
kod: 45908793
dostępna również w wersji: moc: 36 W, 
strumień świetlny: 2 160 lm
kod: 45908800

Plafoniera MOON INSPIRE
wbudowana dioda LED, moc: 12 W,
strumień świetlny: 1 400 lm,
neutralna barwa światła, śr.: 25 cm
kod: 45722145
dostępna również w wersji: moc: 18 W, 
strumień świetlny: 2 300 lm,
neutralna barwa światła, śr.: 35 cm
kod: 45722194

2

1

1  Oczko kwadratowe*
trzonek: GU5.3, moc: 50 W, kl.: A++ - E,
kolory: czarny, transparentny
kod: 45890705, 45890614
dostępne również oprawy podwójne
2  Oczko LEONI*
29,97 24,97/szt.

kod: 45482724, 45482710
dostępne również oprawy szklane 
okrągłe
*Oprawy nie zawierają źródła światła.

1

Lampa wisząca 
MITRILA35
moc: 60 W, trzonek: E27,
kl.: A++ - E

1  kolory: biały, czarny
kod: 45879771, 45879743
2  kolory: mosiądz, nikiel

149,- 119,-/szt.
kod: 45879750, 45879764 
3  zestaw 6 LED 
35,97 29,97/kpl.

trzonek: E27, moc: 9,7 W,
kl.: A+,
strumień świetlny: 806 lm,
barwa światła ciepła 
i neutralna,
kod: 45863832, 45863853

3

2
1

TAK, pomożemy
montaż naszych produktów

TAK, pomożemy
odroczona płatność

PROMOCJA

-23%169

129,-/szt.

PROMOCJA

-27%54,97

39,97/szt.

PROMOCJA

-25%119

89,-/szt.

PROMOCJA

-16%23,80

19,97/szt.

PROMOCJA

-15%179

152,-/szt.

dekoracyjne
grube szkło
rozpraszające
światło

4 pkt.

WIęCEJ OKAzJI 
opraw wiszących,

plafonier
znajdziesz na 

www.leroymerlin.pl

ma ogromne znaczenie dla naszego 
samopoczucia i komfortu. Oświetlenie 

o ciepłej barwie światła sprawdzi 
się w pokojach przeznaczonych do 

wypoczynku – w sypialni czy pokoju 
dziennym. Oświetlenie neutralne 

wybierzmy do kuchni, łazienki, 
przedpokoju. Natomiast 

w pomieszczeniach, gdzie 
pracujemy i powinniśmy 

się skupić, zastosujmy 
oświetlenie o barwie 

zimnej.

Barwa 
światłaPilot 

w zestawie

2

cena za szt.: 
8,66 zł

cena za szt.: 5,- zł



Reflektorek fIONA
trzonek: E14, kl: A++ - A 

1  kolor: biały, kod: 45923423
2  kolor: miętowy, kod: 45955105 
51,- 39,-/szt.

dostępne również inne elementy serii
3  LED LEXMAN kulka 
15,97 8,97/szt.

trzonek: E14, moc: 8 W,
strumień świetlny: 806 lm,
ciepła barwa światła 
kod: 45688433

Reflektorek GAVI
trzonek: wbudowana dioda 
LED, moc: 4,5 W,
strumień świetlny: 240 lm,
ciepła barwa światła,
kolory: biały, czarny
kod: 45732526, 45732624

1

3 4

2

Seria ASTORIA
1  Włącznik pojedynczy z ramką, kolor: biały, kod: 45935673 
2  Gniazdo pojedyncze bez ramki, kolor: biały, kod: 45936205
3  Ramka pojedyncza 3,90/szt., kolor: biały, kod: 45935610
4  Ramka pojedyncza 5,90/szt., kolor: antracytowy, kod: 45935974
5  Ramka pojedyncza 5,90/szt., kolor: szary, kod: 45936324

dostępne różne elementy serii w kolorach: białym, srebrnym, czarnym

1 4 53

2

1

1

Sprawdź 
wybór!

100
ponad

serii
lamp
wiszących

2

1  Kinkiet HOOPA BIAŁY
trzonek: E27, kolory: biały, miedziany, mosiężny, kod: 45891783, 45891720, 45891741
2  zawieszenie HOOPA INSPIRE 55,- 44,-/szt.

trzonek: E27, moc: 60 W, kl.: A++ - E, dł.: 120 cm, kolory: miedziany, czarny, kod: 45495702, 45495723
3  LED LEXMAN DEKORACYJNE cena od 14,97/szt.

 kod: 45686606

3

3

TAK, ułatwimy
zamówienia przez telefon

PROMOCJA

-24%32,90

24,97/szt.
PROMOCJA

-18%59,97

49,-/szt.

PROMOCJA

-16%11,90

9,90/szt.

PROMOCJA

-30%48,80

34,-/szt.

dostępne
kolory

Seria SIMON 54
1  Włącznik pojedynczy bez ramki, kolor: biały, kod: 45204502 
2  Gniazdo pojedyncze bez ramki, kolor: biały, kod: 45206945 

3  Ramka pojedyncza, 3,50 2,95/szt. kolor: biały, kod: 45207113 

4  Ramka podwójna, 6,10 5,40/szt. kolor: biały, kod: 45207134
dostępne różne elementy serii w kolorach: białym, kremowym, srebrnym, antracytowym

PROMOCJA

-10%10,90

9,80/szt.

dostępne
kolory

wyłącznie
w Leroy Merlin

WIęCEJ OKAzJI 
reflektorków, kinkietów,
kontaktów, włączników

znajdziesz na 
www.leroymerlin.pl

Jeszcze więcej o oświetleniu
na www.leroymerlin.pl

Dzięki Wam razem tworzymy 
Najlepszą Ofertę na Rynku!

Kupuj i oceniaj na 
www.leroymerlin.pl

2



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

Dywan RABBIT
wym.: 60 x 120 cm, 100% polipropylen,
kod: 45862985, 45771124, 45771131, 45928470, 45771145, 
45771152, 45893085
dostępny również w wym.: 120 x 160 cm i 160 x 230 cm

Dywan NEBRASKA
wym.: 120 x 160 cm, 100% polipropylen,
kod: 45928316, 45928323, 45928330,  
45928344, 45928351
dostępne również w wym.: 160 x 235 cm

1  Storczyk 1-pędowy MIX*
poj.: 12 cm, wys.: 50-70 cm, kod: 45531934
2  Storczyk 1-pędowy DENDROBIUM NOBILE*
32,90 24,90/szt.

poj.: 11 cm, wys.: 55-65 cm, różne kolory, kod: 45101091
*cena nie obejmuje osłonki

TAK, dopasujemy
obszywanie wykładzin

TAK, dopasujemy
szycie firan i zasłon

PROMOCJA

-20%119

95,-/szt.

PROMOCJA

-24%99

75,-/szt.

super miękki

1

2

Jeśli chodzi o usługi,  
odpowiedź zawsze brzmi: TAK
szycie  
firan i zasłon

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

4,6 pkt.

4,2 pkt.

WIęCEJ OKAzJI 
dywanów, tapet

znajdziesz na 

www.leroymerlin.pl

OfERTA SPECJALNA

19,95/szt.

 Dekoracje
dywany

14 lutego



1  firana na szelkach PALMAS
szer.: 140 cm, dł.: 245 cm, transparentna, zapewnia dopływ światła
kod: 45889011
2  Poduszka gotowa 39,90 29,90/szt.

wym.: 45 x 45cm, zapięcie na zamek błyskawiczny
kod: 45957716, 45957730, 45957702, 45957786
3  zasłona na kółkach ALATA 79,90 59,90/szt.

szer.: 140 cm, dł.: 245 cm, przyciemniająca, przepuszczająca światło 
kod: 45905650

Sprawdź 
wybór!

700
ponad

wzorów 
tkanin do 
dekoracji 
okna

TAK, pomożemy
montaż naszych produktów

PROMOCJA

-23%59,90

45,90/szt. WIęCEJ OKAzJI 
firan, zasłon,
rolet, żaluzji
znajdziesz na 

www.leroymerlin.pl

19,90/szt.

Karnisz fORIO INSPIRE
śr.: 19 mm, dł.: 160 cm,
kolory: mosiądz, satyna, nikiel
kod: 45533621, 45533432, 45533523
dostępne również dł.: 200, 240, 300 cm
oraz karnisze podwójne

Roleta NATURAL LOOK
wym.: 37 x 150 cm,
dostępne różne wymiary i kolory
kod: 43640863, 43640870, 43640926

firana na szelkach POLY
szer.: 140 cm, dł.: 245 cm,
transparentna, zapewnia dopływ światła
kod: 45452862, 45452925

PROMOCJA

-20%49,90

39,90/szt.

5 pkt.

PROMOCJA

-24%39,50

29,97/szt.

Jeszcze więcej o dekoracjach
na www.leroymerlin.pl

1

2

3



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

kreatywnie
Skorzystaj z testerów 
przy wyborze koloru 
farby do ścian 
i sufitów

Łącz 
kolory

farba do wnętrz DEKORAL EKO 
poj.: 10 l, kolor: biały
kod: 42847336
cena za 1 l: 4,49 zł

zestaw efekt dekoracyjny
JEGER INDUSTRIAL + farba gratis, poj.: 1 l
kod: 45897124
dostępny w 5 kolorach gotowych

farba do wnętrz
BECKERS DESIGNER COLLECTION
poj.: 2,5 l, kod: 45941931
cena za 1 l: 33,96 zł
dostępna w 25 kolorach gotowych

Emalia do wnętrz i na zewnątrz 
LUXENS
poj.: 0,75 l, kod: 45802036
cena za 1 l: 26,53 zł
dostępna w 30 kolorach

farba do wnętrz DULUX EASYCARE
poj.: 9 l, kolor: biały, kod: 45357753
cena za 1 l: 17,33 zł

56 kolorów farb 25 kolorów farb 30 kolorów farb

TAK, dopasujemy
mieszanie farb

PROMOCJA

-10%49,90

44,90 OfERTA SPECJALNA

99,90

farba do wnętrz LUXENS
poj.: 2,5 l, kod: 45342465 
cena za 1 l: 21,16 zł
dostępna w 56 kolorach gotowych

PROMOCJA

-17%64,50

52,90

podwyższona 
odporność

na szorowanie 

plamoodporna

farba gratis

PROMOCJA

-10%94,90

84,90
PROMOCJA

-23%25,90

19,90

plamoodporna
hipoalergiczna

uniwersalna
do ścian,
drewna i metalu

farba do wnętrz LUXENS PREMIUM 
poj.: 10 l, kolor: biały, kod: 44903565
cena za 1 l: 9,99 zł

Grunt lateksowy DEKORAL 
poj.: 10 l, kolor: biały, kod: 45501631
cena za 1 l: 5,39 zł

PROMOCJA

-21%128

99,90
PROMOCJA

-17%189

156,-
PROMOCJA

-10%59,90

53,90

doskonale kryjąca
odporna na szorowanie

4,3 pkt.4,3 pkt.

5 pkt.

efekt
delikatnie 
metaliczny

Wystrój
wnętrz

TAK, ułatwimy
zamówienia przez telefon



1  Kamień dekoracyjny HARVARD GRAPHITE
opak.: 0,44 m2, mat.: gips, zastosowanie: do wnętrz
kod: 45576895
cena za 1 m2: 56,59 zł
2  HARVARD WHITE opak.: 0,44 m2, mat.: gips, zastosowanie: do wnętrz

kod: 45687215
cena za 1 m2: 56,59 zł

Kamień dekoracyjny SAINT TROPEz CREAM 
opak.: 0,49 m2, mat.: gips, zastosowanie: do wnętrz
kod: 45020815
cena za 1 m2: 61,02 zł

Boazeria PCV ECOLINE 
opak.: 2,65 m2, kolor: biały, kod: 45957961

Sprawdź 
wybór!

70
ponad

rodzajów 
kamienia 
dekoracyj-
nego i elewa-
cyjnego

TAK, pomożemy
montaż naszych produktów

PROMOCJA

-24%32,90

24,90/opak.

możliwość 
zastosowania 

w pomieszczeniach 
wilgotnych

PROMOCJA

-25%39,95

29,90/opak.

PROMOCJA

-15%19,98

16,98/m2

5 pkt.

1

2

2

3

4

5

6

PROMOCJA

-14%69,99

59,99/szt.

5 pkt.

Jeszcze więcej o wystroju
na www.leroymerlin.pl

1

Tapeta winylowa na flizelinie
dostępna w różnych wzorach

1  kod: 45946376 2  kod: 45198804 3  kod: 45947006
49,99 39,99/szt. 4  kod: 45949316 5  kod: 45949302 

59,99 49,99/szt. 6  45949225



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

Narzędzia

Szlifierka 
kątowa
EINHELL
moc: 850 W,
śr. tarczy: 125 mm
kod: 45337096

Pilarka tarczowa GRAPHITE
moc: 1 200 W, śr. tarczy: 185 mm,
gr. ciętego mat.: kąt 90° - 65 mm; kąt 45° - 43 mm
kod: 43295483

TAK, ułatwimy
zamówienia przez telefon

TAK, pomożemy
odroczona płatność

Wiertarka udarowa 
CELMA
moc: 850 W,
maks. śr. wiercenia:
beton - 15 mm, metal - 13 mm, 
drewno - 25 mm
kod: 44649381

PROMOCJA

-15%189

159,-

Wiertarko-wkrętarka 
BOSCH
napięcie aku.: 12 V,
bateria: Li-ion 1,5 Ah,
moment dokręcania: 20 Nm,
czas ładowania: 90 min
kod: 45832332

PROMOCJA

-12%283

247-

Pilarka elektryczna 
moc: 2 000 W, dł. prowadnicy: 40 cm
kod: 45968881

OfERTA SPECJALNA

199,-

OfERTA SPECJALNA

196,-

produkt
w walizce

 tarcza
w zestawie

produkt
w walizce

Łańcuchowa pilarka spalinowa
poj. skokowa: 45 cm3, moc maks.: 1,4 kW,
dł. prowadnicy: 40 cm
kod: 82129459OfERTA SPECJALNA

238,-

Maszynka do cięcia glazury MGŁ-600
wym.: 800 x 160 x 100 mm, wym. kółka: 16 x 6 x 3 mm,
maks. dł. cięcia: 600 mm, maks. gr. cięcia: 10 mm, waga: 6,7 kg, 
łożysko rolkowe, prowadnica płaskownikowa
kod: 42511091
dostępny również model MGM 800 199,-
kod: 45334450

PROMOCJA

-20%175

139,-

4,6 pkt.

4,5 pkt.

4,5 pkt.

4,1 pkt.

PROMOCJA

-20%17,50

13,90

1  Skrzynka drewniana
wym.: 30 x 20 x 14 cm, kod: 44112194 
2  Skrzynka z separatorem

wym.: 9,5 x 8 x 15 cm 13,80 9,90
kod: 44475746
dostępne również inne wym.

1

2

posiada certyfikat fSC

Regał metalowy PRACTYL
wym.: 175 x 90 x 40 cm, 5 półek, 
udźwig na półkę: 90 kg,
sposób montażu: skręcany,
wyk.: malowany,
kolor: szary, kod: 44532964

PROMOCJA

-23%109

84,-

4 pkt.

OfERTA SPECJALNA

97,-

4,6 pkt.

40 cm

40 cm



Sprawdź 
wybór!

15
ponad

myjek  
wysokoci-
śnieniowych

TAK, pomożemy
montaż naszych produktów
TAK, pomożemy
montaż naszych produktów

Myjka ciśnieniowa KÄRCHER
moc: 2 100 W,ciśnienie maks.: 145 barów,
pompa aluminiowa
kod: 45130015

Przecinarka HAGEN
moc: 1 200 W,
maks. dł. cięcia: 920 mm, kod: 45899441
dostępna również w wersji: moc: 1 500 W,
maks. dł. cięcia: 1020 mm

1899,- 1499,-

PROMOCJA

-300 zł1299

999,-

Kompresor olejowy HAGEN 
model: TTDC50L,
moc silnika: 1 500 W,
poj. zbiornika: 50 l,
ciśnienie maks.: 8 barów,
wyd.: 220 l/min, waga: 27 kg
kod: 45404401

PROMOCJA

-100 zł499

399,-

WIęCEJ OKAzJI 
maszyn warsztatowych 

i elektronarzędzi
znajdziesz na 

www.leroymerlin.pl

Odkurzacz warsztatowy
GRAPHITE
moc silnika: 1 500 W,
poj. zbiornika: 30 l,
maks. podciśnienie: 32 milibary,
waga: 8,5 kg, kod: 44471175PROMOCJA

- 64 zł449

385,-

1  Tynk gipsowy maszynowy
MP75 KNAUf
opak.: 20 kg, gr. warstwy: 8-50 mm
cena za 1 kg: 0,66 zł, kod: 44257612
2  Tynk gipsowy maszynowy

MP75 L KNAUf 
16,60 14,49

opak.: 20 kg, gr. warstwy: 8 mm,
śr. zużycie: 8 kg/m2/cm
cena za 1 kg: 0,72 zł, kod: 44257626

1 2

PROMOCJA

-12%15,10

13,14

4,7 pkt.

Wiertarko-wkrętarka z udarem AEG
napięcie aku.: 18 V, bateria: Li-ion 2 Ah,
moment dokręcania: 55 Nm
kod: 82138310

OfERTA SPECJALNA

499,-

w zestawie 
2 akumulatory

i walizka

zaprawa klejowa
ATLAS GLE*
opak.: 22,5 kg
cena za 1 kg: 0,93 zł
kod: 44552424

zaprawa klejowa
SOPRO ff450
opak.: 27,5 kg
cena za 1 kg: 1,53 zł
kod: 45900050

OfERTA SPECJALNA

41,98

OfERTA SPECJALNA

20,98

wewnątrz
i na zewnątrz
na ściany
i podłogi

Przy zakupie dwóch 
opakowań kleju
ATLAS GLE 22,5 kg
klej ATLAS GLE
5 kg za 1 zł
kod: 44627744

*Promocja dostępna w sklepach stacjonarnych.

4 pkt.

Jeszcze więcej o narzędziach
na www.leroymerlin.pl

PRODUKTY
DLA fACHOWCóW

PROMOCJA

-159 zł1148

989,-



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

PROMOCJA

-10%278

250,-/szt.

Ciepło

Ekogroszek GWAREK
wartość opałowa: 26 mJ, granulacja: 5-25 mm,
zawartość popiołu: 10%,
cena jedn.: 873,50 zł/t
kod: 45951661

Grzejnik dekoracyjny NIAGARA
moc: 538 W, wym.: 1650 x 295 x 69 mm,
rodzaj podłączenia: centralne, kolor: grafit, kod: 44545823 
dostępny również w kolorze białym, kod: 44545816 
dostępny również w wersji:
moc: 807 W, wym.: 1650 x 445 x 74 mm, 717,-/szt.
kolor: biały, kod: 44545795 kolor: grafit, kod: 44545802

Brykiet drzewny BSH 10 KG
opak.: 10 kg, wartość opałowa: 18,5 MJ,
skład: drewno iglaste i liściaste, zawartość popiołu: 1%
cena za 1 kg: 0,70 zł
kod: 45825052

Drewno premium 1  skrzyniopaleta
mat. główny: liściaste drewna,
zawartość popiołu: 0,4%
kod: 45912370

Grzejnik aluminiowy LATUS
moc: 1 500 W, przybliżona pow. do ogrzania: 15 m2,
wym.: 575 x 800 x 106 mm,
rodzaj podłączenia: boczne,
kod: 45540012

Rura PPR twarda
mat.: polipropylen do zgrzewania, śr.: 16 mm,
dł.: 3 mb, maks. temp. robocza: 80°C
kod: 41712643
dostępne również inne średnice

TAK, ułatwimy
zamówienia przez telefon

TAK, pomożemy
transport HDS

17,47/opak.

PROMOCJA

-60 zł485

425,-/szt.

PROMOCJA

-12%625

548,-/szt.

PROMOCJA

-10%6,30

5,67/szt.

PROMOCJA

-11%8,96

6,95/opak.

268,-/opak.
WIęCEJ OKAzJI 
grzejników pokojowych, 

łazienkowych
znajdziesz na 

www.leroymerlin.pl

Elektryczny pojemnościowy
ogrzewacz wody DELTA
poj.: 50 l, moc grzałki: 1 500 W, kl. energ.: C
kod: 44486652
dostępna również poj.: 80 l

345,- 310,-/szt.
kod: 44486673

4,7 pkt.

Gazowy ogrzewacz wody WRDP11-2B23
moc: 19,2 kW, zużycie paliwa: 2,3 m3/h,
wym.: 580 x 310 x 220 mm, kl. energ.: A
kod: 42086660

1108,-/szt.

4 pkt.

5 pkt.

4 pkt.

Dzięki Wam razem tworzymy 
Najlepszą Ofertę na Rynku!

Kupuj i oceniaj na 
www.leroymerlin.pl

20 kg

szczelnośćpowłoka
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1  Wełna izolacyjna
URSA HOME 39
opak.: 6 m2, lambda: 0,039 W/mK, gr.: 150 mm,
cena za opak.: 68,94 zł, kod: 45647105
2  Wełna URSA HOME 33
27,17 24,44/m2

opak.: 3,48 m2, lambda: 0,033 W/mK,
cena za opak.: 85,05 zł, kod: 45666600

Sprawdź 
wybór!

80
ponad

produktów 
do izolacji 
mieszkań

TAK, pomożemy
odroczona płatność

opór cieplny
R=3,85 m2K/W

PROMOCJA

-10%7,81

7,03/m2

Płyta skalna ROCKSLAB
opak.: 4,88 m2, gr.: 5 cm,
lambda: 0,036 W/mK
kod: 44797830
dostępna również gr.: 7 cm 

11,42 10,28/m2

kod: 44797844
oraz gr.: 10 cm 

16,70 15,03/m2

kod: 44797851

Gładź szpachlowa
biała C-45 CEKOL 
opak.: 20 kg,
śr. zużycie: 1,5 kg/m2/mm
cena za 1 kg: 1,86 zł
kod: 40822481

Podkład 
samopoziomujący
ATLAS SMS30
opak.: 25 kg,
gr. warstwy: 3-30 mm,
śr. zużycie: 20 kg/m2/cm
cena za 1 kg: 1,47 zł
kod: 45020976

PROMOCJA

-10%40,90

36,81/szt.

PROMOCJA

-10%41,42

37,28/szt.

5 pkt.

PROMOCJA

-15%44,98

37,98/szt.

Panel ogrodzeniowy ocynkowany VERA
wym.: 250 x 153 cm, wym. oczka: 8 x 20 cm,
śr. drutu: 3,1 mm, kod: 44642115
dostępna również wys.: 123 cm
39,98 32,98/szt.

kod: 45425625
Cena dotyczy tylko panelu, nie obejmuje: 
podmurówki, słupków oraz akcesoriów łączących 
i mocujących.

Drzwi do pomieszczeń 
gospodarczych zK ISO
szer.: 90 cm, kolor: antracyt,
w komplecie ościeżnica, klamka, zamek 
kod: 44609285
dostępne również w kolorach: białym 
i brązowym oraz o szer.: 70 i 80 cm 

PROMOCJA

-80 zł599

519,-/szt.

Drzwi do domów i mieszkań
REGULUS PLUS
szer.: 80 cm, kolor: antracyt,
w komplecie ościeżnica,
klamka, dwa zamki, próg
kod: 82068013
dostępna również szer.: 90 cm

4,3 pkt.

Beton komórkowy biały TERMOBET
wym.: 12 x 24 x 59 cm, opak.: 96 szt. / paleta kod: 45671514
dostępne również wym.:
5 x 20 x 60 cm, opak.: 240 szt. / paleta, kod: 44723896 2,28/szt.
7,5 x 20 x 60 cm, opak.: 160 szt. / paleta, kod: 44724050 3,19szt.
10 x 20 x 60 cm, opak.: 120 szt. / paleta, kod: 44724155 4,60/szt.

OfERTA SPECJALNA

4,90/szt. PROMOCJA

-10%12,82

11,49/m2

PROMOCJA

-20 zł398

378,-/szt.

ocieplone

Jeszcze więcej o cieple
na www.leroymerlin.pl



Zaprojektujemy Twoją
kuchnię
za 1 grosz*

 

Oferta ważna od 13.02 do 28.02.2019 r.
* Szczegóły oferty zawiera regulamin dostępny w punkcie informacyjnym sklepu.

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 28.02.2019 r. lub do wyczerpania zapasu.  
Oferta gwarantowana w ilościach detalicznych.

Łatwiej znajdziesz  
dobry produkt  
w dobrej cenie:

Produkt w cenie  
obniżonej na czas  
trwania akcji 
handlowej.PROMOCJA

33,-
-25%44

33,-
OfERTA SPECJALNA

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

33,- Produkt  
w dobrej  
cenie.

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

WYBóR PONAD 100 TYSIęCY PRODUKTóW 
Z czego kilkanaście tysięcy dostępnych  
jest tylko w sklepach Leroy Merlin.

REALIzACJA KOMPLEKSOWYCH USŁUG 
Organizujemy montaż towarów 
zakupionych w Leroy Merlin.

NAJLEPSzE CENY 
Zwracamy podwójną różnicę w cenie w przypadku  
znalezienia identycznego produktu tańszego  
niż zakupiony w Leroy Merlin*.

BEzPIECzNE zAKUPY 
Zapewniamy bezterminowy zwrot towarów**. 
** Podlegający zwrotowi towar musi być pełnowar-
tościowy, 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.

SzEREG PROMOCJI
W każdym miesiącu organizujemy  
specjalne akcje promocyjne. 

PROGRAM LOJALNOśCIOWY 
Przyznajemy dodatkowe  
upusty i bonusy w trakcie  
realizacji zakupów*.

Kredyt oferuje Oney Polska S.A., który jako pośrednik kredy-
towy współpracuje z Credit Agricole Bank Polska S.A. Zakres 
umocowania: zawieranie i zmiana umów o kartę kredytową 
Leroy Merlin, odbieranie oświadczeń w zakresie tych 
umów oraz umów pożyczki lub kredytu ratalnego, 
wykonywanie w imieniu Banku obsługi posprze-
dażowej oraz innych czynności związanych 
z zawartymi umowami. Rzeczywista Roczna 
Stopa Oprocentowania dla kredytu w pro-
mocji wynosi 0%. Regulamin promocji 
dostępny w Punkcie Kredytowym.

pokrywamy 
 koszt Twojego 

 kredytu

KREDYT

0%
Kredyt ważny  
od 13.02 do 17.02.2019 r.

lakierowane fronty

bez dodatkowej 
instalacji 

elektrycznej

łatwy montaż

1  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 
Cena zestawu pokazanego na zdjęciu 11 645,-
2  System oświetlenia kuchennego RIO

Możliwość montażu w istniejącej kuchni. Jeden rozdzielacz sterowany pilotem, może 
obsługiwać do ośmiu urządzeń. Oświetlenie do wnętrz szafek i szuflad z czujnikiem ruchu.

1987,- 
ZESTAW PODSTAWOWY

**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.

zYSKAJ 10%

*Regulamin dostępny na
www.leroymerlin.pl

1

2

2


