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Oferta ważna od 17.07 do 06.08.2019 r.

www.leroymerlin.pl

Więcej ofert i pomysłów 
znajdziesz na

Letnie



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

Panel podłogowy laminowany DĄB RICARDO
grubośćklasa ścieralności opakowanie kod:

2,663 m2AC4 7 mm 45904726OfeRtA sPeCjALnA

15,95/m2

29,98

PROMOCjA

-16%

24,97/m2

29,98

PROMOCjA

-16%

24,97/m2

39,98

PROMOCjA

-25%

29,97/m2

4-stronna v-fuga

Panele 
 laminowane

Dzięki Wam razem tworzymy 
najlepszą Ofertę na Rynku!

Kupuj i oceniaj na 
www.leroymerlin.pl

4-stronna v-fuga

tAK, pomożemy
MOntAŻ  
naszych produktów

tAK, pomożemy
tRAnsPORt:  
z wnoszeniem lub hDs

4,6 pkt.

4,8 pkt. 4,2 pkt.

1   Panel laminowany DĄB tAtRY kod: 45841481

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC4 8 mm 2,22 m2

1   Panel laminowany DĄB eLBRUs kod: 82145055

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC4 8 mm 2,11 m2

1   Panel laminowany DĄB BAROKOWY kod: 44518110

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC5 8 mm 2,131 m2

2   Panel laminowany DĄB CALGARY kod: 44670416

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC4 8 mm 2,397 m2

2   Panel laminowany DĄB DOLOMItY kod: 82164202

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC4 8 mm 2,11 m2

2   Panel laminowany DĄB PARYs kod: 45550701

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC5 8 mm 2,397 m2

39,98

PROMOCjA

-25%

29,97/m2

39,98

PROMOCjA

-25%

29,97/m2

39,98

PROMOCjA

-25%

29,97/m2



kod:

82231357

Panel podłogowy laminowany DĄB AXeL
grubośćklasa ścieralności opakowanie

2,397 m2AC4 8 mmOfeRtA sPeCjALnA

18,95/m2

4-stronna v-fuga

4-stronna v-fuga

4-stronna v-fuga

Dzięki Wam razem tworzymy 
najlepszą Ofertę na Rynku!

Kupuj i oceniaj na 
www.leroymerlin.pl

szeroka deska

szeroka deska

4-stronna v-fuga

sprawdź 
wybór!

270
ponad

podłóg

szukaj nowych pomysłów
i kupuj online www.leroymerlin.pl

4 pkt.

1   Panel laminowany DĄB tOnGAAt kod: 45838142

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC5 8 mm 1,9845 m2

1   Panel laminowany DĄB OXfORD kod: 82138827

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC4 10 mm 1,684 m2

1  Panel laminowany DĄB BROADPeAK kod: 45877181

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC5 10 mm 1,58 m2

2   Panel laminowany DĄB COstA kod: 45841390

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC5 8 mm 2,397 m2

2   Panel laminowany DĄB QUeen's kod: 82138828

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC4 10 mm 1,684 m2

2  Panel laminowany DĄB K2 kod: 45877195

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC5 10 mm 1,58 m2

44,98

PROMOCjA

-22%

34,97/m2

44,98

PROMOCjA

-22%

34,97/m2

49,98

PROMOCjA

-20%

39,97/m2

49,98

PROMOCjA

-20%

39,97/m2

49,98

PROMOCjA

-20%

39,97/m2

49,98

PROMOCjA

-20%

39,97/m2



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

Listwa MDf biała  
w kpl.: 5 szt., wym.: 16 x 75 x 2000 mm
kod: 82238160, cena za opak.: 79,75 zł

4-stronna v-fuga 4-stronna v-fuga 4-stronna v-fuga

4-stronna v-fuga4-stronna v-fuga4-stronna v-fuga

Panele 
 laminowane

Dzięki Wam razem tworzymy 
najlepszą Ofertę na Rynku!

Kupuj i oceniaj na 
www.leroymerlin.pl

szeroka deska

szeroka deska

tAK, pomożemy
zAKUPY  
na raty

tAK, gwarantujemy 
BezteRMInOWY  
zwrot towarów**

4,2 pkt. 5 pkt.

4,6 pkt. 4,7 pkt.

1   Panel laminowany BALfOUR kod: 45838163

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC5 12 mm 1,495 m2

1   Panel laminowany DĄB CAssAnO kod: 45958843

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC5 8 mm 2,176 m2

1   Panel laminowany sUnset kod: 45622290

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC6 12 mm 1,65 m2

2   Panel laminowany feRnIe kod: 45838086

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC5 12 mm 1,495 m2

2   Panel laminowany DĄB seLMA kod: 45838800

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC5 8 mm 2,176 m2

2   Panel laminowany DĄB POLARnY kod: 45622332

klasa ścieralności grubość opakowanie

AC6 12 mm 1,65 m2

PROMOCjA
15,95/szt.

-11%18

wys. 75 mm

54,98

PROMOCjA

-20%

43,97/m2

54,98

PROMOCjA

-20%

43,97/m2

55,98

PROMOCjA

-14%

47,97/m2

55,98

PROMOCjA

-14%

47,97/m2

79,98

PROMOCjA

-21%

62,97/m2

79,98

PROMOCjA

-21%

62,97/m2



Panel podłogowy winylowy BALI WOOD
grubość

1,2 mm

opakowanie

2,04 m2

kod:

45966074

Panel podłogowy winylowy
MOODs OLD stOne
klasa użyteczności

31

opakowanie

1,49 m2

kod:

45964534

grubość

4,2 mm

Panel podłogowy winylowy
DĄB KAnADA
klasa użyteczności

33

opakowanie

1,76 m2

kod:

82126216

grubość

4 mm

Deska warstwowa
DĄB COUntRY olejowany*

4-stronna v-fuga

4-stronna v-fuga

4-stronna v-fuga

ułożenie w jodełkę

Deska warstwowa
jesIOn nAtURALnY 
ADVAnCe lakierowany

wymiar

14 x 130 x 1092 mm

opakowanie

0,99 m2

kod:

43719536

grubość

14 mm

Deska warstwowa
DĄB VARIOUs lakierowany

wymiar

14 x 180 x 1800 mm

opakowanie

2,26 m2

kod:

82271644 

grubość

14 mm

wymiar

14 x 130 x 725 mm

opakowanie

0,65 m2

kod:

82170783

grubość

14 mm

 *produkt na zamówienie

Panele
winylowe

 Podłogi
drewniane

kod:

82271643

grubośćwymiar opakowanie

1,58 m214 mm14 x 207 x 1092 mm

Deska warstwowa DĄB BAGIennY
3-lamelowy lakierowany

szukaj nowych pomysłów
i kupuj online www.leroymerlin.pl

Panele 
winylowe: 

wytrzymałe 
i odporne

Podłogi winylowe to nowoczesny, 
uniwersalny materiał 

przeznaczony do wszystkich 
rodzajów pomieszczeń. 

Podłogi te są elastyczne, łatwe 
w docinaniu, szybkie w montażu, 

a parametrami użytkowymi 
o wiele przewyższają 

panele 
laminowane. 

25,98

PROMOCjA

-23%

19,97/m2

79,98

PROMOCjA

-25%

59,97/m2

89,98

PROMOCjA

-11%

79,97/m2

189

PROMOCjA

-10%

169,-/m2

159

PROMOCjA

-12%

139,-/m2

PROMOCjA
69,97/m2

-21%89

139

PROMOCjA

-35%

89,97/m2



705

PROMOCjA

-150 zł

555,-

118,90

PROMOCjA

-16%

99,-

1  zestaw mebli kuchennych MILA* dł. zestawu: 2 m, kod: 
82259498, dostępny również w innym kolorze, kod: 82259497, 
2  Okap podszafkowy P-3060  219,-  kod: 43902964
3  Kuchnia gazowa AMICA  1249,- kod: 45762710

1  szafka
zlewozmywakowa
kod: 45716041
2  szafka wisząca 
104,99  89,-   

kod: 45716055  
3  zlew stalowy

nakładany AKMAn
wym.: 80 x 50 x 16 cm  
129,-  kod: 45942463

60 cm
60 cm

60 cm
60 cm

80 cm
80 cm

80 cm

1029

PROMOCjA

-150 zł

879,-

1  zestaw mebli AnIeLA* dł. zestawu: 2 m, kolor: front – sosna nordycka, 
korpus – biały, kod: 45250772
2  Okap kominowy sIGMA 429,-  kod: 44406670 
3  Kuchnia gazowa AMICA 1299,- kod: 45762724 

możliwość
rozbudowy  

o dodatkowe szafki

możliwość
rozbudowy  

o dodatkowe szafki

dostępny
również

rozmiar 60 cm 

 Kuchnia 

1987,-
Kuchnia DeLInIA
cena dotyczy zestawu podstawowego o dł. 1,8 m w kolorze Nevers. 
W skład zestawu wchodzą szafki stojące: 40 cm i 80 cm oraz szafki 
wiszące: 40 cm, 60 cm, okapowa i 80 cm, kod: 45463054
Cena obejmuje: korpusy, fronty, uchwyty.
Cena zestawu pokazanego na zdjęciu 12314,-

Kuchnia 
od A do z

ZESTAW PODSTAWOWY

Samsung
Dual CookTM

– dwa dania
w jednym 
czasie

od 17.07 do 06.08.2019
1 RAtA =

198,70
10 RAt 0%

nOWOść

4,1 pkt.
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Wybierz
swoją 
kuchnię
marzeń

z pakietem korzyści.
Kolejne 100 zł za każdy 
wydany 1000 zł.
Sprawdź, ile zyskasz.**

**Regulamin dostępny w sklepie 
i na www.leroymerlin.pl
Oferta ważna od 19.06 
do 06.08.2019 r.

KARtA PODARUnKOWA

200 zł
za zakupy mebli kuchennych

DELINIA za 2000 zł

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

tAK, pomożemy
MOntAŻ  
naszych produktów

tAK, gwarantujemy
BezPIeCzne
zakupy



14,20

PROMOCjA

-30%

9,90

Okap podszafkowy AKPO WK-7 P-3060
szer.: 60 cm, kolor: biały, wyd.: 156 m3/h,

sterowanie za pomocą przycisków, oświetlenie: 1 x 25 W,
filtr: aluminiowy, kod: 43902992

dostępny również o szer.: 50 cm oraz w kolorach:
szarym i czarnym, 

kolor inox 219,- kod: 43902964, 43903006

1  Bateria kuchenna  
stARt neW
kolor: chrom, kod: 45165064
2  Bateria kuchenna  

stARt eDGe
kolor: chrom, kod: 44533923

Blaty drewniane 
1  BUK dł.: 300 cm, gr.: 27 mm,

gł.: 65 cm, kod: 44820202
dostępna również  

gr.: 38 mm, kod: 82115823
2  DĄB 429 386,-/szt.

dł.: 300 cm, gr.: 27 mm,
gł.: 65 cm, kod: 82211251, dostępne 

również w wersji: dł.: 2,3 m, gr.: 38 mm,  
gł.: 65 cm, kod: 82211254 

587 496,-/szt.

300 cm
65 cm

PROjeKtOWAnIe  
kuchni

49 cm

zlewozmywak 
MOjItO z baterią
mat.: konglomerat,  
wym.: 60 x 50 cm, gł.: 16 cm,
kolory: czarny, beżowy i szary 
kod: 82144941, 82144939, 
82144940

głęboka komora  
19 cm

syfon  
w komplecie

1  skrzynka drewniana z separatorem
wym.: 9,5 x 8 x 15 cm, poj.: 1,1 l, kod: 44475746
2  skrzynka drewniana 
17,80 13,50

wym.: 30 x 20 x 14 cm, poj.: 8,4 l, kod: 44112194 
dostępne również inne wym.

posiada 
certyfikat 
fsC

4,6 pkt.

OfeRtA sPeCjALnA

19,90/szt.

sprawdź 
wybór!

400
ponad

modeli 
zlewozmy-
waków

zlewozmywak KAtRInA mat.: konglomerat, kolory: czarny, szary i beżowy
kod: 45976140, 45976133, 45976126

79 cm

Bateria kuchenna fItness
kolory: chrom, czarny, biały, szary,  
beżowy i turkusowy, kod: 45838534, 
45838583, 45838576, 82258922,  
82258923

elastyczna,
wymienna
wylewka

lite drewno

wykonany  
z trwałego  
tworzywa 

sztucznego 

wygodne 
sylikonowe 

uchwyty 

OfeRtA sPeCjALnA

298,-/szt.

367

PROMOCjA

-50 zł

317,-

398

PROMOCjA

-70 zł

328,-/szt.

199

PROMOCjA

-15%

169,-

4,3 pkt.

4,6 pkt.

bateria i syfon 
w komplecie

Wybierz
swoją 
kuchnię
marzeń

Meble modułowe Delinia pozwalają zaprojektować 
kuchnię na wymiar, idealnie dopasowaną do Twojego wnę-
trza. Łącz dowolnie poszczególne elementy, z szerokiej oferty 
wzorów i  kolorów modułów Delinia i stwórz wymarzoną kuch-
nię z  pomocą naszych 285 projektantów lub zaprojektuj sam na 
www.leroymerlin.pl/planer-3d

Atest Pzh 309,-/szt.

129,-/szt.

szukaj nowych pomysłów
i kupuj online www.leroymerlin.pl

Pojemniki LUIz KeeePeR  do przechowywania  
1  poj.: 20 l, kod: 45598105, 45598112 
2  poj.: 64 l 39,90/szt. kod: 45598140, 45598154 
3  pokrywa, poj.: 20 l 9,90/szt. kod: 45598161, 45598175   
4  pokrywa, poj.: 64 l 16,90/szt. kod: 45598182, 45598203



89,90

PROMOCjA

-22%

69,90

39,99

PROMOCjA

-12%

34,97

49,90

PROMOCjA

-20%

39,90/szt.
firana ABBY 
wym.: 140 x 260 cm,
wyk. góry: kółka, kod: 45697813
dostępne inne kolory

Roleta InsPIRe Dzień i noc 
dostępne różne wym. i kolory  
kod: 45703483, 45704673, 45704120, 
45704456, 45929275

1  Karnisz feDORA 
dł.: 160 cm, śr.: 19 mm, 
kod: 45553865
dostępne również dł.: 200, 240 cm
oraz karnisze podwójne 
2  Karnisz tAzzA  

dł.: 160 cm, śr.: 19 mm, 
kod: 45554012  89,90 69,90
dostępne również dł.: 200, 240 cm
oraz karnisze podwójne 

szycie  
firan i zasłon

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

zasłona zaciemniająca
wym.: 140 x 260 cm, wyk. góry: kółka
kod: 45820446  
dostępne inne kolory

Dekoracje 
 

Żaluzja PCV 
wym.: 40 x 155 cm  
kod: 81957890  
dostępne różne wym.

19,98

PROMOCjA

-20%

15,97/szt.

PROMOCjA
24,-/szt.

-11%26,98

59,90

PROMOCjA

-16%

49,90/m

tkanina 
zaciemniająca
szer.: 280 cm 
kod: 82116345 
dostępne inne kolory

tapeta winylowa na flizelinie 
dostępne różne kolory i wzory

1  kod: 44513350, 45304770, 
cena za 1 m2: 6,56 zł

2  kod: 45947216,  
cena za 1 m2: 7,50zł

49,99 39,97/szt.  
3  kod: 45964261, 45982251, 

45948756, cena za 1 m2: 9,38 zł
59,99 49,97/szt.  

69,90

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

tAK, gwarantujemy 
PROGRAMY wielu korzyści 
DOM i PRO

tAK, ułatwiamy
zAKUPY 
przez telefon



Dywany 
 

supermiękki

Dywan RABBIt
wym.: 60 x 120 cm, mat.: 100% polipropylen
kod: 45862985, 45771124, 82144450, 82144451,
45771131, 45928470, 45893085
dostępne również wym.: 120 x 160 cm i 160 x 230 cmPROMOCjA

84,99/szt.

-14%99,90

85

PROMOCjA

-18%

69,-/szt.

Dywan AMOs
wym.: 80 x 140 cm,  
mat.: 100% polipropylen  
kod: 45931130, 45931165,  
45931221, 82245001, 82245000
dostępne również wym.: 120 x 170 cm

Wykładzina
dywanowa sUPeR stAR
szer.: 4 m, mat.: 100% polipropy-
len, dostępne inne kolory*
kod: 43695463, 43695505
45181633, 43695470

26,98

PROMOCjA

-22%

20,99/m2

*Oferta dostępna  
w wybranych sklepach

sprawdź 
wybór!

660
ponad

modeli 
dywanów

wykładzina  
z atestami 

do obiektów
użyteczności 

publicznej

Obszywanie 
wykładzin

5 pkt.

Dywan VIstA
wym.: 120 x 160 cm,
mat.: 100% polipropylen
kod: 82167326, 82167327, 82167328, 
82167329
dostępne również wym.: 80 x 140 cm

nOWOść

260

PROMOCjA

-15%

219,-/szt.

nOWOść

Dywan PAsteL
wym.: 120 x 170 cm, mat.: 100% polipropylen, 
kod: 45955315, 45955301, 45955294, 82243175
dostępne również wym.: 160 x 230 cm

198

PROMOCjA

-24%

149,-/szt.

szukaj nowych pomysłów
i kupuj online www.leroymerlin.pl



Lampa wisząca fAReLL 
moc: 60 W, śr.: 31 cm, trzonek: E27, kl.: A++ - E, 
dostępne różne kolory, kod: 45715684,  
45715712, 45715705, 45715691, 45715726

PROMOCjA
99,-/szt.

-16%119

1  Żyrandol LeD sADA 
moc: 3 x 40 W, trzonek: E14,  
kl.: A+ - E, kod: 45751006
2  dostępny również w wersji:  

moc 5 x 40 W, kod: 45751013 
399 339,-  

Lampa wisząca LeD IRInG
moc: 6 x 5 W, strumień świetlny: 2160 lm,  
barwa światła: ciepła, kl.: A++ - A, kod: 45706682
dostępne inne elementy serii oraz kolor: czarny

259

PROMOCjA

-15%

219,-

Lampa wisząca MOnA 
moc: 3 x 40 W, trzonek: E14, kl.: A++ - E

1  kolor: srebrny, kod: 44722993 
2  kolor: czarny, kod: 44929290 
439 350,-   

dostępne inne elementy serii

398

PROMOCjA

-80 zł

318,-

395

PROMOCjA

-60 zł

335,-

Oświetlenie

4,3 pkt.

4,6 pkt.

5 pkt.

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

tAK, gwarantujemy
BezPIeCzne
zakupy

tAK, ułatwiamy
zAKUPY 
przez telefon



Panel LeD fIRst 
moc: 40 W, szer.: 59,5 cm, 
strumień świetlny: 3100 lm, 
barwa światła: neutralna,
wbudowana dioda LED, kl.: A++ - A 
kod: 45605434

seria osprzętu seDnA 1
1  Włącznik pojedynczy z ramką 

kolor: biały, kod: 44130310 
2  Gniazdo pojedyncze z ramką 10,70  9,60

kolor: biały, kod: 44130513
dostępne różne elementy serii oraz kolory: biały, 
kremowy i srebrny

seria osprzętu elektrycznego ROsA
1  Włącznik pojedynczy bez ramki kolor: biały, kod: 45700592
2  Ramka pojedyncza 2,95 kolor: biały, kod: 45700921
3  Ramka podwójna 5,10 kolor: biały, kod: 45701012   
4  Gniazdo pojedyncze bez ramki 9,90 8,25/szt.  kolor: biały, kod: 45700564 

dostępne różne elementy serii oraz kolory: biały,  kremowy, srebrny i czarny,  
dostępne również włączniki dotykowe

19,97

PROMOCjA

-20%

15,90

1  Oprawa sufitowa  
natynkowa jUPIteR
moc: 20 W, trzonek: E27,  
śr.: 10 cm, kolor: biały,  
kl.: A++ - E, kod: 45658326 
2  śr.: 13 cm 
28,97 24,90
kod: 45658424
3  śr.: 17 cm
32,97 27,90
kod: 45658445

11,98

PROMOCjA

-10%

10,70
9,90

PROMOCjA

-17%

8,20

179

PROMOCjA

-16%

149, -
Plafon LeD DesseRt 
moc: 24 W, śr.: 38 cm, strumień świetlny: 1440 lm
kod: 45908793
dostępny również w wersji: moc 36 W, strumień świetlny 2160 lm, 

259 219,- kod: 45908800  

dostępne kolory

dostępne kolory

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 
światła

99

PROMOCjA

-20%

79,-
Plafon LeD sUeDe  
moc: 12 W, śr.: 28 cm, strumień świetlny:  
1100 lm, barwa światła: ciepła, kl.: A++ - A  
kod: 45204796
dostępne inne średnice

PROMOCjA
109,-

-21%138

5 pkt.

60 cm

tAK, gwarantujemy 
PROGRAMY wielu korzyści 
DOM i PRO

tAK, gwarantujemy 
BezteRMInOWY  
zwrot towarów**

17 cm

10 cm

13 cm

28 cm

38 cm



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK
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PROMOCjA
265,-

-73 zł338

seria ARtens neMez
antracyt 3D*

1  skrzydło pokojowe
szer.: 80 cm
kod: 45786475 
2  skrzydło

z podcięciem
wentylacyjnym 
szer.: 70 cm
kod: 45786391  
3  Klamka GABI

na rozecie 49,-
wyk.: chrom/sat czarna 
kod: 82261737  

375

PROMOCjA

-77 zł

298,-

seria DAVOs silver 3D* 
1  skrzydło ramowe 

pokojowe
szer.: 80 cm, kod: 45063186  
2  skrzydło ramowe

z podcięciem 
wentylacyjnym
szer.: 70 cm, kod: 45063452
3  Klamka GABI  

na rozecie  49,-
kod: 82261736 

338

PROMOCjA

-50 zł

288,-

Drzwi 
wewnętrzne

3lata 3lata

okleina 3D odwzorowująca
wygląd i strukturę drewna 
o wzmocnionej odporności na ścieranie  

okleina 3D odwzorowująca wygląd 
i strukturę drewna o wzmocnionej 
odporności na ścieranie  

 drzwi ramowe to gwarancja 
stabilnej konstrukcji i długiego 
użytkowania

 drzwi ramowe to gwarancja 
stabilnej konstrukcji i długiego 
użytkowania

seria MORAnO II biała*
1  skrzydło pełne

szer.: 80 cm, kod: 45072510 
2  skrzydło z podcięciem

wentylacycjnym 
szer.: 70 cm, kod: 45430091
3  Klamka tOPAz

na rozecie 39,- 
wyk.: stal nierdzewna
kod: 44447655 

335

PROMOCjA

-67 zł

268,-

drzwi ramowe 
to gwarancja 

stabilnej
konstrukcji 

i długiego 
użytkowania

seria tALAnA biała*
1  skrzydło pokojowe

szer.: 80 cm, kod: 45756235 
2  skrzydło z podcięciem

wentylacycjnym 
szer.: 70 cm, kod: 45756284
3  Klamka AstRA

na rozecie 21,90
wyk.: nikiel szczotkowany, kod: 44516101

3lata

seria ALBA silver 3D*
1  skrzydło pokojowe

szer.: 80 cm, kod: 45366006
2  skrzydło pełne 

179 148,-
szer.: 80 cm, kod: 45366153
3  skrzydło z tulejami 
219 178,-

szer.: 70 cm, kod: 45366062
4  Klamka sYDneY  

na rozecie, wyk.: nikiel 
kod: 44616362 21,90

219

PROMOCjA

-18%

178,-

okleina 3D odwzorowująca  
wygląd i strukturę drewna

Klamka eUfORIA
na rozecie

1  wyk.: chrom błyszczący, 
grafitowy, niklowy 
39,90  33,90   
kod: 44509213, 44509220, 
44819670
2  wyk.: czarne i białe 
42,90 36,90  
kod: 45958542, 45958556
3  wyk.: srebro satynowe 
74,9063,90
kod: 45263330

1

2

3

4,2 pkt.

tAK, pomożemy
MOntAŻ  
naszych produktów

tAK, pomożemy
tRAnsPORt:  
z wnoszeniem lub hDs

5 pkt.



Drzwi do domów  
i mieszkań 
POLARIs
szer.: 90 cm,  
kolor: złoty dąb,  
w kpl.:   
ościeżnica, próg,  
klamka, dwa zamki  
kod: 45824534

1098

PROMOCjA

-100 zł

998,-

kl.: AB519,-

Okno dachowe 
tYReM 
wym.: 78 x 118 cm 
kod: 45652656

1648

PROMOCjA

-150 zł

1498,-

Drzwi do domów  
i mieszkań OzYRYs 
szer.: 90 cm, 
kolor: orzech, 
w kpl.: ościeżnica, 
klamka, dwa zamki, 
próg, kod: 45700333
dostępne również 
kolory: złoty dąb 
i antracyt 

Produkt
polski

*Szczegóły w regulaminie dostępnym w sklepie.

 Przy zakupie okna dachowego 
TYREM STANDARD bon o wartości

 60 zł 
w prezencie*.

54,98/m2

Deska elewacyjna otoczak
wym.: 28 x 137 x 3000 mm,
opak.: 1,64 m2, kod: 44107595
cena za opak.: 90,38 zł 

29,90/m2

Podbitka sosnowa  
wym.: 14 x 121 x 2400 mm, 
opak.: 2,61 m2 
kod: 45876383 
cena za opak.: 78,04 zł

Drzwi do domów  
i mieszkań BARI 
szer.: 80 cm, 
kolor: antracyt, 
w kpl.: ościeżnica,  
klamka, dwa zamki  
i próg, kod: 82063598 
dostępna również  
szer.: 90 cm  
 

849

PROMOCjA

-50 zł

799,-

Produkt
polski

OfeRtA sPeCjALnA

758,-

schody strychowe 
wym.: 120 x 60 cm, kod: 45954041 
dostępne również wym.: 120 x 70 cm 

299  269,-   kod: 45954055

-10%
na rolety
CONTRIO

289

PROMOCjA

-10%

259,-

gr. skrzydła: 
68 mm

sprawdź
wybór!

Więcej w Katalogu „Drzwi  
wejściowe” dostępnym  
w sklepach Leroy Merlin

Drzwi do domów i mieszkań  
tRO ARte 68 

szer.: 90 cm, kolor: antracyt, w kpl.: ościeżnica,  
klamka, dwa zamki i próg, kod: 82175594 

dostępna również szer.: 80 cm 
oraz kolory: dąb i orzech

tAK, pomożemy
tRAnsPORt:  
z wnoszeniem lub hDs

szukaj nowych pomysłów
i kupuj online www.leroymerlin.pl

od 17.07 do 06.08.2019

1 RAtA =

149,80
10 RAt 0%



1  Glazura nAVOnA
wym.: 25 x 36 cm, kolory: szary i grafitowy
kod: 45982244, 45982265
2  Glazura strukturalna nAVOnA 
37,95 31,97/m2

wym.: 25 x 36 cm, kolor: szary, kod: 45982272 

29,95

PROMOCjA

-26%

21,97/m2

1  Glazura VeRsUs 
wym.: 29,8 x 59,8 cm, kolory: biały i szary, kod: 45362786, 45362793
2  Glazura strukturalna VeRsUs 
79,98 64,97/m2

wym.: 29,8 x 59,8 cm, kolor: biały, kod: 45362800
akcesoria: dekor, listwy, mozaika i gres szkliwiony VERSUS

69,87

PROMOCjA

-14%

59,97/m2

Gres szkliwiony ALPInA 
wym.: 30,7 x 60,7 cm, kolory: beżowy, brązowy,
szary i jasny szary, kod: 45819830, 45819851,
45819865, 45819872

OfeRtA sPeCjALnA

19,97/m2

Gres techniczny PIMentO 
wym.: 30 x 30 cm, 
kolory: beżowy i szary 
kod: 45536232, 45536253OfeRtA sPeCjALnA

17,49/m2

nie wymaga
impregnacji

34,98

PROMOCjA

-14%

29,97/m2

Płytki 
 ceramiczne

Glazura MOnO GLOssY 
wym.: 25 x 60 cm, kolory: biały i czarny
kod: 45574424, 45574431

Gres szkliwiony LeGnUM
wym.: 20 x 60 cm, kolory: ciemnobeżowy, 
jasnobeżowy i jasnobrązowy 
kod: 82115752, 82115751, 82115753

54,98

PROMOCjA

-27%

39,97/m2

4 pkt.

4,6 pkt.

PŁYtKA
ReKtYfIKOWAnA

Gres szkliwiony BURIAL 
wym.: 16 x 98,5 cm, kolory: biały, beżowy  
i brązowy, kod: 45198440, 45198573, 
45198601, akcesoria: cokoły BURIAL

94

PROMOCjA

-15%

79,-/m2

PŁYtKA
ReKtYfIKOWAnA

Gres szkliwiony stReet 
wym.: 60 x 60 cm,
kolory: jasny szary i szary 
kod: 82168773, 82168774

49,98

PROMOCjA

-30%

34,97/m2

PŁYtKA
ReKtYfIKOWAnA

połysk

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

tAK, ułatwiamy
zAKUPY 
przez telefon

tAK, gwarantujemy 
PROGRAMY wielu korzyści 
DOM i PRO

98,5 cm



Łazienka

585

PROMOCjA

-71 zł

514,-

1  szafka pod umywalkę ARUBA  
szer.: 60 cm, kod: 45940083  
2  Umywalka ARUBA 
195  145,-  szer.: 60 cm, kod: 45940195

3  słupek  515  449,-  kod: 45940020
4  Półsłupek  255  218,-  kod: 45940041
5  szafka wisząca  245  199,-  kod: 45940153
6  Lustro łazienkowe tIMe LeD 399  336,-

kod: 82207898

włącznik  
dotykowy

dodatkowe funkcje: zegar,
data, temperatura

DO 40%
OszCzĘDnOść

DO 50%

Bateria umywalkowa COMO
korek automatyczny, kod: 45243016,
dostępne inne elementy serii

105

PROMOCjA

-14%

89,97

OfeRtA sPeCjALnA

296,-

1  zestaw szafka  
z umywalką LORenA
kod: 45831240
2  słupek LORenA 
259,- kod: 45831254 
3  Lustro stARs 3D
489  415,-

kod: 45831331  

60 cm

60 cm

60 cm

60 cm

oświetlenie LeD

włącznik dotykowy

80 cm

80 cm

249

PROMOCjA

-62 zł

187,-

Bateria umywalkowa LOft 
1  kolor: chrom, perlator z oszczędnością

wody, kod: 44712570
2  kolor: czarny, biały 259  232,-    

kod: 82245608, 82245615
dostępne również inne elementy serii

korek 
automatyczny

1  zestaw mebli  
łazienkowych nIKA kod: 82278120  
w skład zestawu wchodzą:
szafka pod umywalkę nablatową, szafka  
wisząca, półsłupek, lustro 
2  Umywalka sAMBA 159  129,-

kod: 44739051,
umywalka sprzedawana oddzielnie   
Meble dostępne również w kolorze: grafit. 

OfeRtA sPeCjALnA

494,-/kpl.

chromowane 
uchwyty

fronty 
w białym 

połysku

cichy
domyk

front lakierowany
na wysoki połysk

DO 40%
OszCzĘDnOść

DO 35%

Bateria umywalkowa stARt eDGe
kod: 45467562
dostępne inne elementy serii 
Cena obowiązuje od 26.06 do 6.08.2019 r.

OfeRtA sPeCjALnA

158,-

4,4 pkt.

4,3 pkt.

sprawdź 
wybór!

60
ponad

serii mebli  
łazienkowych

tAK, pomożemy
MOntAŻ  
naszych produktów

tAK, pomożemy
tRAnsPORt:  
z wnoszeniem lub hDs



594

PROMOCjA

-95 zł

499,-/szt.

Kabina KAMA
wym.: 80 x 80 x 180 cm
kod: 45471440
dostępne również
wym.: 90 x 90 cm

brodzik
o wys. 15 cm 
w komplecie

Grubość szkła

4 mm

GRUBOść
szKŁA

szKŁO
GRAfItOWe

DRZWI PRZESUWNEDRzWI
PRzesUWne

Łazienka 
 

Kolumna  
natryskowa 
essentIAL 
z baterią  
wys.: 85-110 cm, 
śr. deszczownicy: 20 cm, 
rączka natryskowa: 
5-funkcyjna 
kod: 45893155

398

PROMOCjA

-51 zł

347,-

DRZWI UCHYLNE Grubość szkła

6 mm

Grzejnik łazienkowy WARP s
moc: 585 W, wym.: 850 x 500 x 80 mm,
podłączenie: dolne 5 cm, kod: 45498950
dostępny również kolor: biały
kod: 45498943

8 lat

system podtynkowy z baterią 
stARt neW  
wym. deszczownicy: 20 x 20 cm,
słuchawka: 3-funkcyjna 
kod: 45683666

OfeRtA sPeCjALnA

797,-

zestaw 3-elementowy, prysznicowy 
tOsCAnA
w zest.: bateria umywalkowa, bateria prysznicowa 
i słuchawka prysznicowa na drążku, kod: 82310141
dostępny również: zestaw wannowy, kod: 8231040

OfeRtA sPeCjALnA

349,-

5 pkt.

bateria 
termostatyczna
w zestawie bateria 

termostatyczna
w zestawie 

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

1248

PROMOCjA

-191 zł

1057,-

1  Kabina prysznicowa fResh LIne
wym.: 80 x 80 cm, wys.: 195 cm
kod: 44945215
dostępne również wym.: 90 x 90 cm
2  Brodzik IPsILOn senseA KW 368,-

wym.: 80 x 80 cm, wys.: 5 cm
kod: 45591721 

999

PROMOCjA

-202 zł

797,-

4,2 pkt.

Kolumna 
natryskowa 
tOROntO 
wys.: 88-115 cm, 
wym. deszczownicy: 20 x 20 cm,
rączka natryskowa:
3-funkcyjna 
kod: 45280060

398

PROMOCjA

-51 zł

347,-

zobacz więcej 
 kabin 

prysznicowych

Grzejnik łazienkowy KORDOBA
moc: 285 W, wym.: 710 x 400 x 130 mm,
podłączenie: boczne/dolne
kod: 45671416
dostępne również
wym.: 910 x 400 x 130 mm
kod: 45671423 289,-

219,-

398,-

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

szukaj nowych pomysłów
i kupuj online www.leroymerlin.pl



sprawdź 
wybór!

120
ponad

kompaktów, 
stelaży  
i misek  
wiszących

DesKA
WYPInAnA

Deska
wolnoopadającaDesKA

WOLnOOPADAjĄCA

Spłukiwanie
bezkołnierzowesPŁUKIWAnIe

BezKOŁnIeRzOWe

PROMOCjA
847,-

-151 zł998

zestaw podtynkowy LIDO
w zest.: stelaż podtynkowy, miska wisząca, 
deska wolnoopadająca, przycisk w kolorze: 
chrom połysk, kod: 45612371
Cena obowiązuje od 26.06 do 06.08.2019 r.

zestaw podtynkowy CARLO  
w zest.: stelaż podtynkowy, miska wisząca 
bezkołnierzowa, deska z duroplastu, przycisk 
w kolorze: chrom połysk
kod: 82310121

Deska
wolnoopadająca

Deska
wolnoopadająca

Spłukiwanie
bezkołnierzowe

OfeRtA sPeCjALnA

798,-

deska
w komplecie

WC kompakt ARteCO neW 
bezkołnierzowy, deska
z duroplastu, wolnoopadająca,
wypinana, kod: 45876936

Deska
wolnoopadająca

Spłukiwanie
bezkołnierzowe

7 lat

Deska
wolnoopadająca

WC kompakt tOPAz
odpływ poziomy,  
spłukiwanie 3/6 l, 
w kpl.: deska duroplast, 
wolnoopadająca
kod: 44486925

354,-

10 lat

10 lat

10 lat

WC Kompakt ReLAX  
odpływ poziomy, 
spłukiwanie 3/6 l,
w kpl.: deska
kod: 82310122

OfeRtA sPeCjALnA

248,-

zestaw podtynkowy GROhe BAU
w zest.: stelaż podtynkowy GROHE, miska wisząca
bezkołnierzowa, deska z duroplastu,
przycisk w kolorze: chrom połysk
kod: 45821706

OfeRtA sPeCjALnA

497,-

397,-

zobacz więcej 
systemów 

podtynkowych

tAK, pomożemy
MOntAŻ  
naszych produktów

tAK, pomożemy
tRAnsPORt:  
z wnoszeniem lub hDs



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

PROMOCjA
32,85

-10%36,50

Produkty
dla fachowców

Gładź gipsowa fInIsz
opak.: 20 kg, śr. zużycie: 1 kg/m2/mm
kod: 45555566, cena za 1 kg: 1,48 zł

Gotowy klej do płytek DeKORfIX 
opak.: 15 kg, śr. zużycie: 2,7- 3,6 kg/m2/mm
kod: 45555510, cena za 1 kg: 3,33 zł

Gładź polimerowa biała bezpyłowa Df-16  
opak.: 20 kg, kod: 45785285
cena za 1 kg: 2,32 zł

łatwa aplikacja
za pomocą 

wałka

55,50

PROMOCjA

-10%

49,95
51,50

PROMOCjA

-10%

46,35 Gładź polimerowa sUPeR BIAŁA AtLAs GtA
opak.: 18 kg, gr. warstwy: 3 mm, sposób nakładania: wałek  
kod: 82261720, cena za 1 kg: 3,45 zł  
*Przy zakupie 3 opak. gładzi SUPER BIAŁA ATLAS GTA 18 kg 
otrzymasz specjalny wałek do nakładania  za 1 gr.
Promocja dotyczy tylko sklepów stacjonarnych.

69

PROMOCjA

-20%

54,90

Bezpyłowa gładź CeKOL f-16 
fInIsz 
opak.: 20 kg, śr. zużycie: 1,5 kg/ 
m2/mm, gr. warstwy: 3 mm,  
kod: 45434452, cena za 1 kg: 2,39 zł

53

PROMOCjA

-10%

47,70

4 pkt.

4,4 pkt.

farba fasadowa ALPInA
poj.: 10 l, kolor: biały, kod: 45905454
dostępna w 8 kolorach
cena za 1 l: 11,80 zł

139

PROMOCjA

-15%

118,-
8 kolorów

3 x 18 kg + wałek za 1 gr*

Gotowa gładź polimerowa sUPeR fInIsz
opak.: 20 kg, śr. zużycie: 2 kg/m2/mm
kod: 45555545, cena za 1 kg: 1,64 zł

Gładź gipsowa sUPeR fInIsz
opak.: 20 kg, śr. zużycie: 1 kg/m2/mm
kod: 45555552, cena za 1 kg: 1,12 zł 

24,95

PROMOCjA

-10%

22,45/szt.

32,97

PROMOCjA

-10%

29,67/szt.

tAK, gwarantujemy 
PROGRAMY wielu korzyści 
DOM i PRO

tAK, pomożemy
ODROCzOnA  
płatność

+ 



4,5 pkt.

Podkład podłogowy MOCnY
BetOn AXtOn B-20  
opak.: 25 + 5 kg, gr. warstwy: 20-60 mm, śr. zużycie:  
20 kg /m2/cm, kod: 45476053, cena za 1 kg: 0,30 zł

Grunt głęboko penetrujący Ct17
opak.: 10 l, śr. zużycie: 100-500 ml/m2

kod: 45668000, cena za 1 l: 7,65 zł

Posadzka cementowa
MAPeI ULtRAsCReeD eAsY 
opak.: 25 kg, zastosowanie:
do wnętrz i na zewnątrz budynków, 
gr. warstwy: 10-100 mm, 
śr. zużycie: 18-20 kg/m2/cm 
kod: 82179605, cena za 1 kg: 0,47 zł

Posadzka cementowa
MAPeI ULtRAsCReeD eXPRess 
opak.: 25 kg, zastosowanie: 
do wnętrz i na zewnątrz budynków, 
gr. warstwy: 10-80 mm,  
śr. zużycie: 18-20 kg/m2/cm 
kod: 82179606, cena za 1 kg: 0,68 zł

Podkład podłogowy
samopoziomujący AtLAs sAM 100
opak.: 25 kg, śr. zużycie: 2 kg/m2/mm, kod: 45579604 
cena za 1 kg: 1,22 zł

Masa samopoziomująca Cn69 CeResIt 
opak.: 25 kg, gr. warstwy: 1-10 mm,
śr. zużycie: 15 kg/m2/cm, kod: 45334464  
cena za 1 kg: 1,78 zł

UnI-GRUnt AtLAs 10 + 2 l
opak.: 12 l, śr. zużycie: 0,05-0,20 l/m2

kod: 45669974, cena za 1 l: 4,63 zł

OfeRtA sPeCjALnA

55,50

Klej odkształcalny 
AtLAs PLUs 
opak.: 20 kg, kod: 45884272 
cena za 1 kg: 2,35 zł
*Przy zakupie 2 opak.  
kleju ATLAS PLUS 20 kg 
otrzymasz 1 opak. kleju
ATLAS PLUS 5 kg  za 1 zł. 
kod: 45884293.
Promocja dotyczy tylko 
sklepów stacjonarnych.

OfeRtA sPeCjALnA

46,97/szt.

2 x 20 kg + 5 kg za 1 zł*

do dużych formatów
Podkład samopoziomujący
AtLAs sMs30
opak.: 25 kg, gr. warstwy 3-30 mm,
śr. zużycie: 20 kg/m2/cm
kod: 45020976
cena za 1 kg: 1,48 zł

produkt 
z dosypką 5 kg

produkt  
z dolewką 2 l

49,40

PROMOCjA

-10%

44,46

84,95

PROMOCjA

-10%

76,45

12,97

PROMOCjA

-10%

11,67
18,97

PROMOCjA

-10%

17,07

5 pkt.

OfeRtA sPeCjALnA

8,90 30,49

tAK, pomożemy
tRAnsPORt:  
z wnoszeniem lub hDs

tAK, pomożemy
zAKUPY  
na raty

PROMOCjA
36,89/szt.

-10%40,99



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

4 pkt.Produkty 
dla fachowców

Płyta BAse czarna 
wym.: 200 x 86 cm, kod: 45735186 
cena za 1 m2: 17,35 zł

OfeRtA sPeCjALnA

24,29/szt.

Papa wierzchniego krycia ICOPAL
tOP PYe PV250 s5,2

opak.: 5 m2, kolor: szary, kod: 45452715
cena za opak.: 69,70 zł

Papa wierzchniego krycia 
IzOLMAt MIX V60s42h 
opak.: 7,5 m2, kolor: szary,
kod: 45457195
cena za opak.: 43,35 zł

Papa wierzchniego krycia
eXtRADACh szYBKI PROfIL sBs
opak.: 5 m2, kolor: szary, kod: 45452701
cena za opak.: 108 zł

Papa podkładowa
ICOPAL PYe PV250 s4,0 
opak.: 7,5 m2, kod: 45452722
cena za opak.: 79 zł

PROMOCjA
13,94/m2

-10%15,49

24

PROMOCjA

-10%

21,60/m2

Dachówka bitumiczna rolowana KARPIÓWKA 3D
rolka: 8 m2, kod: 45942435
cena za rolkę: 149,84 zł

20,81

PROMOCjA

-10%

18,73/m2

Płyta bitumiczna BAse
wym.: 200 x 86 cm, kolor: czerwony, brązowy 
kod: 44269064, 44269106, cena za 1 m2: 19,93 zł

5,78/m2 10,53/m2

27,90/szt.

tAK, pomożemy
ODROCzOnA  
płatność

tAK, pomożemy
zAKUPY  
na raty



Wełna szklana URsA hOMe
opak.: 4,56 m2, gr.: 150 mm, lambda: 0,037 W/mK 
kod: 45428005, cena za opak.: 62,10 zł

opór cieplny  
R = 2,55 m2K/W 

opór cieplny  
R = 4,05 m2K/W 

styropian PODŁOGA 038
gr.: 5 cm, opak.: 12 płyt/6 m2, lambda: 0,038 W/mK 
kod: 45461780, 43183154, cena za opak.: 53,94 zł 

9,99

PROMOCjA

-10%

8,99/m2

opór cieplny  
R = 2,78 m2K/W 

Wełna skalna tOPROLL 
lambda: 0,036 W/mK,  
gr.: 10 cm, opak.: 5 m2 
kod: 45273564
cena za opak.: 75,55 zł
dostępna również gr.: 15 cm 
19,99/m2 kod: 45273571
cena za opak.: 73,43 zł

16,79

PROMOCjA

-10%

15,11/m2

36,90

PROMOCjA

-24%

27,99/opak.

28,99

PROMOCjA

-24%

21,99/opak.

Wełna izolacyjna URsA hOMe
opak.: 6,84 m2, gr.: 150 mm,
lambda: 0,040 W/mK, kod: 82234111
cena za opak.: 76,05 zł

12,35

PROMOCjA

-10%

11,12/m2

11,47

PROMOCjA

-10%

10,32/m2

Wełna szklana 
URsA hOMeWALL
lambda: 0,039 W/mK,  
ilość płyt: 10 szt., gr.: 100 mm, 
cena za opak.: 77,40 zł 
kod: 82234115
dostępna również gr.: 
75 mm kod: 82234114, 

9,11 8,20/m2   
oraz 50 mm, kod: 82234113 
5,93 5,27/m2   

PROMOCjA
13,62/m2

-10%15,13

opór cieplny  
R = 3,75 m2K/W 

styropian fAsADA 040
lambda: 0,040 W/mK, gr.: 10 cm,  
opak.: 6 płyt/3 m2, kod: 45462060, 44050125 
cena za opak.: 53,94 zł

21,17

PROMOCjA

-15%

17,98/m2

Kamień betonowy eLBRUs GRAPhIte 
opak.: 0,47 m2, mat.: beton, zastosowanie: 
do wnętrz i na zewnątrz, kod: 45576860, 
cena za 1 m2: 59,55 zł

Kamień betonowy CORI AntIQUe WhIte 
opak.: 0,39 m2, mat.: beton, zastosowanie: do 
wnętrz i na zewnątrz, kod: 82173322, 
cena za 1 m2: 55,53 zł

tAK, pomożemy
tRAnsPORt:  
z wnoszeniem lub hDs

tAK, gwarantujemy 
PROGRAMY wielu korzyści 
DOM i PRO

sprawdź 
wybór!

30
ponad

rodzajów 
wełn  
mineralnych



styropian to materiał najczęściej 
stosowany do ocieplania naszych domów.

 Aby jednak spełniał swoje funkcje izolacyjne,
 należy odpowiednio przymocować płyty. Przed 

klejeniem przygotuj podłoże, upewniając się,  
że jest ono czyste, suche, pozbawione mchów  

i porostów (stare podłoże) i odpowiednio  
utwardzone (nowe podłoże).  

Na niewielkim fragmencie przeprowadź  
test przyczepności – poprawi ją 

zeszlifowanie styropianu  
w miejscu aplikacji kleju.  

Do mocowania płyt możesz 
także użyć specjalnej 

zaprawy lub pianki 
montażowej. 

Lekki
i trwały

1  zaprawa klejąca do siatki i styropianu BOLIX Bs+
opak.: 25 kg, śr. zużycie: ok. 5 kg/m2, kod: 45437455, cena za 1 kg: 0,77 zł
2  zaprawa klejąca do styropianu BOLIX Bs 

opak.: 25 kg, śr. zużycie: ok. 5 kg/m2, kod: 45437462 18,10  16,29
cena za 1 kg: 0,65 zł

PROMOCjA
19,26

-10%21,40

Klej do styropianu
POLYstYROL fIX 
opak.: 750 ml, kolor: biały,
aplikacja: pistoletowa
kod: 45880646
cena za 1 l: 38,35 zł

31,96

PROMOCjA

-10%

28,76

Piana montażowa
CeResIt ts62
opak.: 750 ml, 
aplikacja: pistoletowa
kod: 45488863
cena za 1 l: 31,32 zł

26,10

PROMOCjA

-10%

23,49

Piana do ociepleń POLYnOR
opak.: 750 ml, aplikacja: pistoletowa, 
zastosowanie: do izolacji cieplnej 
ścian, poddaszy, fasad, piwnic,  
garaży, kod: 45755423 
cena za 1 l: 45,33 zł

Piana montażowa 
CeResIt ts61
opak.: 750 ml, 
aplikacja: wężykowa
kod: 44431590
cena za 1 l: 29,76 zł

24,80

PROMOCjA

-10%

22,32

Piana montażowa
całoroczna ULtIMA
opak.: 750 ml,
aplikacja: wężykowa
kod: 45555601
cena za 1 l: 27,48 zł

22,90

PROMOCjA

-10%

20,61

4,1 pkt.

Produkty 
dla fachowców

lambda:  
0,033 W/mK

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

34,-

tAK, gwarantujemy 
PROGRAMY wielu korzyści 
DOM i PRO

tAK, ułatwiamy
zAKUPY 
przez telefon



Grzejnik stalowy PURMO
wym.: 600 x 600 x 102 mm,
moc: 1025 W, podłączenie: boczne,
pow. do ogrzania: 10 m2,
poj. wodna: 3,7 l, ciśnienie robocze: 
10 barów, kod: 42385350
dostępne inne wymiary

196,-

Płyta sytemowa ePs 
z aluminium 

wym.: 1200 x 600 mm
kod: 45562832

48,75/szt.

zestaw fotowoltaniczny  
do samodzielnego montażu

w zest.: panel fotowoltaniczny 55 Wp,  
wym.: 62 x 66,8 x 3 cm, przetwornica DC/AC 230 V 300 W, 
regulator ładowania Steca 6 A, akumulator bezobsługowy 

AGM 26 Ah, okablowanie potrzebne do połączenia zestawu 
kod: 82303611,  

dostępny również zestaw z panelem 140 Wp,  
wym.: 148,5 x 66,8 x 3,5 cm, regulatorem Steca 10 A,  

akumulator AGM 80 Ah 1899,- kod: 82303612

999,-

Przewód YDYP 450/750 V
przekrój: 3 x 1,5 mm2, dł.: 100 mb 
kod: 43894550
cena za 1 m: 1,67 zł
dostępny również
przekrój: 3 x 2,5 mm2 256,-/szt.
kod: 43894564
cena za 1 m: 2,56 zł

167,-/szt.2,58

PROMOCjA

-10%

2,32/m

Rura PeX wielowarstwowa 100 m
kod: 45825185  
cena za opak.: 232 zł, 
dostępne również:
2 m, kod: 45878084,  
5 m, kod: 45878105,
10 m, kod: 45878112,
25 m, kod: 45825206,
50 m, kod: 45825192,
200 m, kod: 45821251

tabletki 
do uzdatniania wody

opak.: 25 kg, kod: 45950170, 
cena za 1 kg: 1,04 zł

28,97

PROMOCjA

-10%

25,98

sprawdź 
wybór!

190
ponad

rodzajów 
przewodów

Program wielu  
korzyści PRO

do ogrzewania  
podłogowego

szukaj nowych pomysłów
i kupuj online www.leroymerlin.pl



Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

Warsztat 
 

Młotowiertarka  
DeWALt
moc: 800 W,
siła uderzenia: 2,6 J
kod: 45951206

Wyrzynarka BOsCh
moc: 500 W, 
gr. cięcia w drewnie: 
kąt 90° - 65 mm, 
gr. cięcia w metalu: 
kąt 90° - 10 mm 
kod: 45650584

OfeRtA sPeCjALnA

198,-

produkt
w walizce

uchwyt  
sDs Plus

produkt 
w walizce

Pilarka tarczowa
DeXteR POWeR
moc: 1300 W,
śr. tarczy: 190 mm,
gł. cięcia w drewnie:  
kąt 45°- 44 mm, kąt 90°- 65 mm
kod: 82036379

OfeRtA sPeCjALnA

187,-

2 tarcze
w zestawie

szlifierka kątowa
DeXteR POWeR
moc: 800 W,
śr. tarczy: 125 mm
kod: 82036381

OfeRtA sPeCjALnA

97,-

OfeRtA sPeCjALnA

185,- Wiertarko-wkrętarka 
napięcie aku.: 18 V, bateria: Li-ion,
poj. aku.: 2 Ah,
moment dokręcania: 28 Nm,
czas ładowania: 90 min
kod: 82036380

4 brzeszczoty 
w zestawie

2 akumulatory

OfeRtA sPeCjALnA

997,-

3 tarcze w zestawie

2 akumulatory 

zestaw wiertarko-wkrętarka + szlifierka kątowa AeG
wiertarko-wkrętarka z udarem AEG, napięcie aku.: 18 V,
bateria: Li-ion, poj. aku.: 2,0 Ah, moment dokręcania: 60 Nm,  
szlifierka kątowa bezszczotkowa AEG, śr. tarczy: 125 mm
kod: 82275404

produkt  
w walizce

szukaj nowych pomysłów
i kupuj online www.leroymerlin.pl

575

PROMOCjA

-50 zł

525,-

zobacz więcej 
narzędzi 

akumulatorowych



zestaw kluczy nasadowych
neO 08-673
zawartość: 73 elementy,
wyk.: stal chromowo-wanadowa, kod: 45271450
dostępne również inne zestawy z serii NEO

324

PROMOCjA

-8%

295,-

1  Kompresor olejowy hAGen
ciśnienie maks.: 8 barów, poj. zbiornika: 24 l,
wyd.: 220 l/min, moc silnika: 1500 W, waga: 27 kg 
kod: 45404373 
2  zestaw akcesoriów pneumatycznych nUP69 nUtOOL
84,99  74,99/opak.  5 szt., kod: 45899434 

449

PROMOCjA

-60 zł

389,-

1  Odkurzacz warsztatowy
GRAPhIte moc silnika: 1500 W, 
poj. zbiornika: 30 l, maks.  
podciśnienie: 32 milibary,  
waga: 8,5 kg, kod: 44471175
2  filtr harmonijkowy 

do odkurzacza 59G607  
34,99  29,99/szt.   

kod: 44522632 
3  Worki papierowe GRAPhIte   
49,99  44,99/opak.  

poj.: 30 l, 5 szt., kod: 44522625 

719

PROMOCjA

-50 zł

669,-

Agregat prądotwórczy hAGen MBG-2500
moc maks.: 2,2 kW, spalanie: 1,6 l/godz.,  
typ silnika: czterosuwowy, kod: 45431960 
dostępna również: moc: 7,2 kW 2299 2199,-  
kod: 45839045   

w zestawie  
przedłużka dyszy 30 cm

łatwy
montaż

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

PROMOCjA
175,-

-23 %229

25 lat

Agregat malarski
WAGneR
moc: 520 W, maks. wyd.: 125 ml/min, 
maks. ciśnienie: 110 barów 
kod: 81871057

1999

PROMOCjA

-100 zł

1899,-

 1  Kask budowlany zIRC   
 23,99 18,99  kolor: żółty, mat.  

wykonania: polipropylen, kod: 45165575
2  Okulary ochronne

 11,99  8,99  kolor: transparentne, 
mat. wykonania: poliwęglan  

kod: 45442761
3  Koszulka t-shirt LUX

 14,99  kolor: szary, dostępne 
rozmiary: L-XXL, kod: 82200659

4  Bluza robocza CLAssIC 
 59,99 49,99  kolor: szary, dostępne  

rozmiary: S-XXXL, kod: 45915975
5  Rękawice ochronne hAGen  

4,99  3,99 mat. wykonania: poliester- 
-lateks, kod: 45539123

6  Uchwyt narzędzi DeXteR 
54,99 44,99 mat. wykonania: poliester,  

ilość kieszeni: 20, kolor: niebiesko-szary  
kod: 44676842

7  spodnie robocze CLAssIC 
 69,99 59,99  kolor: szary, dostępne  

rozmiary: S-XXXL, kod: 45915352
8  Półbuty robocze CAnVAs 

 79,99  kl. zabezpieczenia: S1, mat.:  
skóra,  dostępne rozmiary: 39-47,  

kolor: niebieski, kod: 82142948

Drabina aluminiowa 
stAnDeRs 

ilość stopni: 6,
maks. obciążenie: 150 kg

kod: 45553494

164

PROMOCjA

-27%

119,-

stabilna
konstrukcja

4,6 pkt.

98

PROMOCjA

-19%

79,-

praca z pyłem
gipsowym

tAK, pomożemy
zAKUPY  
na raty

tAK, gwarantujemy 
PROGRAMY wielu korzyści 
DOM i PRO

sprawdź 
wybór!

480
ponad

kluczy
ręcznych



497

PROMOCjA

-100 zł

397,-

Grill węglowy AnGULAR
wym.: szer. 115 cm x gł. 67 cm  
x wys. 107 cm, wym. rusztów: 
szer. 41, 5 cm x gł. 27, 5 cm;
szer. 54 cm x gł. 24 cm,
mat. wykonania: stal, kod: 45257835

Domek dziecięcy GRześ
mat.: drewno sosnowe i świerkowe impregnowane
ciśnieniowo, wym. zewn.: 118 x 182 x 210 cm,  
pow. podłogi: 1,3 m2, gr. ścian: 13 mm, kod: 45668483  
dostępna również: zjeżdżalnia, kod: 45837400

Relaks 
w ogrodzie

999

PROMOCjA

-250 zł

749,-

PROMOCjA
627,-

-70 zł697

fotel ogrodowy sAntA CRUz
wym. siedziska: 103 x 118 x 71 cm,
wym. podstawy: 105 x 121 x 195 cm,
maks. obciążenie: 110 kg,  
kolory: czarny, kod: 45981096, biały, kod: 45981131 
oraz naturalny, kod: 45981194

regulacja wysokości rusztu 

regulacja temperatury za pomocą 
zmiany wysokości misy z węglem

możliwość 
montażu 
zjeżdżalni

dach kryty papą

mocna 
konstrukcja

regulowane
poduszki

Girlanda solarna ŻARÓWKI 
dł.: 4,8 m, barwa światła: ciepła,
IP44, 8h świecenia po naładowaniu
kod: 45951451

39

PROMOCjA

-15%

33,-

2597

PROMOCjA

-300 zł

2297,-

Grill gazowy
3-palnikowy ROYAL

wym.: szer. 132 cm
gł. 61 cm 

wys. 122 cm, 
moc: 8,8 kW

kod: 44644166

4,3 pkt.

4,6 pkt.

seria oświetlenia zewnętrznego VALenCIA
kolor: nikiel, strumień świetlny: 400 lm, barwa światła: 4000 K, kl.: A++ - A

1  Kinkiet  59  49,-/szt. kod: 45589894, 81988233
2  Kinkiet skośny z czujnikiem 79  69,-/szt.   kod: 45589964
3  słupek  69  59,-/szt.  wys.: 0,4 m, kod: 45589901, 81988231
4  słupek  99  89,-/szt.  wys.: 1 m, kod: 45589915, 81988232,  

dostępne inne elementy serii kl.: A++ - A

4,5 pkt.

1  zestaw mebli ogrodowych ORLAnDO 
w zest.: stolik, sofa i 2 fotele, stolik wym.: 59 x 59 x 43 cm,  
fotel wym.: 65 x 65 x 75 cm, sofa wym. 126 x 65 x 75 cm, kod: 45622444
2  sztuczna trawa zAnte 155  139,-     

wym.: 1 x 5 m, kod: 45838520, dostępna również wym.: 2 x 5 m 279  239,-     
kod: 45838513

797

PROMOCjA

-100 zł

697,-/kpl.

IP44

Relaks 
w ogrodzie

zobacz więcej 
mebli 

ogrodowych

zobacz 
więcej 

rodzajów grilli

zobacz 
więcej domków 

ogrodowych

Jeśli chodzi o usługi, odpowiedź 
zawsze brzmi: TAK

szukaj nowych pomysłów
i kupuj online www.leroymerlin.pl

od 17.07 do 06.08.2019

1 RAtA =

229,70
10 RAt 0%



Kosiarka 
elektryczna 
moc: 1500 W, 
szer. koszenia: 36 cm, 
poj. kosza: 40 l 
kod: 45971870

46 cm

system ogrodzeń MILOs kolor: czarny
1  Przęsło wym.: 200 x 120 cm, kod: 45968412, wym.: 200 x 145 cm, kod: 45968580 249 219,-  
2  furtka 259 229,-  wym.: 90 x 150 cm, kod: 45968790
3  Brama dwuskrzydłowa 699 629,-  wym.: 400 x 150 cm, kod: 45968846

Brama dwuskrzydłowa z automatem 1999  1899,-  wym.: 400 x 150 cm, kod: 45968566

napęd do bram dwuskrzydłowych sGs 400
maks. dł. skrzydła: 2 m, maks. ciężar skrzydła: 250 kg, w zest.: 2 siłowniki,
centrala, 2 piloty dwukanałowe, 2 fotokomórki, lampa ostrzegawcza,
bateria i szablon montażowy, funkcja furtki dla pieszych, 
automatyczne zamykanie, możliwość sterowania przez smartfon, 
zaprogramowane piloty, proste odblokowywanie, kod: 45235624

Panel VeRA ocynkowany 
wym.: 2,5 x 1,53 m, oczko: 70 x 200 mm,
drut: 4,0 mm, kod: 43758694,
dostępna również wys.: 1,23 m  59,95 49,96   
kod: 44030973, cena nie obejmuje podmurówki,
słupków oraz akcesoriów łączących i mocujących 

powłoka
antykorozyjna

gr. drutu: 
4 mm

 oczko: 
70 x 200 mm

PROMOCjA
59,96

-25%79,95

1447

PROMOCjA

-200 zł

1247,-

Wózek z wężem 
ogrodowym hOzeLOCK  
w zest.: wąż, dysza,
2 złączki i przyłącze do 
kranu, dł. węża: 25 m,
śr.: 12,5 mm (½”) 
kod: 45873583

8lat

199

PROMOCjA

-10%

179,-

5lat

Kosa spalinowa
moc: 2 kW, 

szer. koszenia:
dla żyłki - 42 cm, 

dla tarczy - 25 cm
kod: 45715061

373

PROMOCjA

-10%

335,-

skrętne  
przednie 

koła 360°

łatwy
dostęp 
do kosza

mielenie 
i boczny  
wyrzut 
trawy

na obudowę

10 lat

Kosiarka spalinowa z napędem
moc: 2,1 k W, silnik: Briggs&Stratton 625EX, 
szer. koszenia: 46 cm, poj. kosza: 60 l 
kod: 45941175

1596,-

36 cm

uchwyt do wąskich 
słupków w zestawie

przechowywanie 
w pozycji pionowej

OfeRtA sPeCjALnA

119,-

OfeRtA sPeCjALnA

296,-

4,2 pkt.

4 pkt.

zobacz więcej 
systemów 

ogrodzeniowych

tAK, pomożemy
zAKUPY  
na raty

tAK, pomożemy
tRAnsPORt:  
z wnoszeniem lub hDs

sprawdź 
wybór!

200
ponad

serii
ogrodzeń

od 17.07 do 06.08.2019

1 RAtA =

159,60
10 RAt 0%

od 17.07 do 06.08.2019

1 RAtA =

124,70
10 RAt 0%



-20%
na wszystkie 

bazy
Optiva 

2,7 l 
i 9 l

 

Oferta ważna od 17.07 do 06.08.2019 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 06.08.2019 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 
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.

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.

Kredyt ważny  
od 17.07 do 06.08.2019 r.

farby

farba do wnętrz DeKORAL
eneRGIA BARW
poj.: 2,5 l, kod: 82168825
cena za 1 l: 11,96 zł

farba do wnętrz 
DULUX eAsYCARe
poj.: 9 l, kolor: biały 
kod: 45357753 
cena za 1 l: 16,56 zł

189

PROMOCjA

-21%

149,-

farba z mieszalnika do wnętrz 
tIKKURILA OPtIVA 5 MAtt
poj.: 2,7 l, kod: 43815674 
cena za 1 l: 39,63 zł

134

PROMOCjA

-20%

107,-
39,90

PROMOCjA

-25%

29,90

169

PROMOCjA

-25%

126,-

farba do wnętrz 
MAGnAt CeRAMIC 
poj.: 5 l, kod: 45615360
cena za 1 l: 28,80 zł

OfeRtA sPeCjALnA

144,-

efekt dekoracyjny  
do ścian jeGeR 
LOft BetOn 
poj.: 2 l, kod: 45504081
cena za 1 l: 63 zł

efekt gładkiego betonu

nOWOść

farba podkładowa
do wnętrz LUXens
poj.: 10 l, kolor: biały 
kod: 45381861
cena za 1 l: 4,30 zł

47,90

PROMOCjA

-10%

43,-

farba do wnętrz
tIKKURILA effeCt 
WhIte
poj.: 10 l, kolor: biały
kod: 82165068
cena za 1 l: 10,80 zł

farba do wnętrz
DeKORAL
poj.: 10 l + 20%, 
kolor: biały 
kod: 45724294 
cena za 1 l: 5,66 zł

136

PROMOCjA

-20%

108,-

nOWOść

OfeRtA sPeCjALnA

67,90

*Przy zakupie 5 l farby kolorowej MAGNAT CERAMIC dostaniesz kartę podarunkową o wartości 20 zł. 
Szczegóły w regulaminie dostępnym w Punkcie Informacyjnym sklepu. Promocja dostępna w sklepach 
stacjonarnych. Oferta ważna do wyczerpania kart podarunkowych.

do ścian, podłóg, 
łazienek i pryszniców

MIeszAnIe
fARB
wybór kolorów
na życzenie

10 tys. kolorów
z mieszalnika

pokrywamy 
 koszt twojego 

 kredytu

KReDYt

0%

odporna na 
szorowanie

6 kolorów

36 kolorów

5 l*

+  

30 kolorów


