
 koniecznie przeczytaj i uzupełnij przed spotkaniem z projektantem

Wykonają go profesjonaliści współpracujący z Leroy Merlin. 
O szczegóły zapytaj Doradcę Klienta w wybranym sklepie.
Numer telefonu znajdziesz na stronie www.leroymerlin.pl

Poniżej znajdziesz wskazówki jak prawidłowo zwymiarować 
pomieszczenie. Pomiar wykonaj bardzo dokładnie, po 
przeprowadzeniu wszystkich prac wykończeniowych.

Zaprojektuj razem z nami pomieszczenie Twoich marzeń

Zobacz przykład na stronie 2 formularza.

Na stronie 3 formularza narysuj rzut pomieszczenia z góry, który będzie przedstawiał jego kształt.

Zaznacz na rysunku wszystkie stałe elementy takie jak wnęki, kominy, słupy.

Zmierz każdą ścianę - jej wysokość i długość (zmierz je przy podłodze i na wysokości ok. 150 cm od podłogi). 

Wymierz wszystkie okna i drzwi  –  wysokość, szerokość i głębokość oraz odległości wnęk okiennych i drzwiowych 
do narożników ścian, podłogi i sufitu. Zaznacz kierunki ich otwierania.

Jeśli w pomieszczeniu są skosy – zmierz wysokość ścianki kolankowej i szerokość sufitu lub podaj kąt nachylenia dachu.

Sprawdź kąty narożników ścian – użyj do tego kątownika lub np. półki.

Na rysunku uwzględnij rozmieszczanie i wymiary przyłączy wodnych, gazowych, elektrycznych. Zmierz na jakiej 
są wysokości od podłogi oraz ile odstają od ścian. Zmierz ich odległość od narożników ścian. 
Uwzględnij grzejniki, otwory/kratki wentylacyjne, rury, gniazdka elektryczne i włączniki światła.

Zrób zdjęcia poglądowe pomieszczenia.

Na ostatniej stronie znajdziesz listę pomocną do wybrania interesujących Cię towarów - wypełnij ją przed spotkaniem.

Wybierz kolekcje płytek podłogowych 
i ściennych.

Wybierz fronty mebli kuchennych, 
blat oraz zlew.

Na poniższych rysunkach znajdziesz wskazówki dotyczące wymiarowania

Pomiar samodzielny 

Formularz usługi projektowania 

Skorzystaj z Usługi Pomiaru Wykonaj pomiar samodzielnie

Usługa projektowania 
polega na wizualizacji wnętrza z użyciem towarów z oferty Leroy Merlin  

Uzupełniony formularz dostarcz na spotkanie z projektantem, 
będzie niezbędny do stworzenia projektu oraz zamówienia.  

wykonana zgodnie z Twoimi preferencjami oraz dostarczonymi wymiarami pomieszczenia.
Zasady jej świadczenia określa regulamin dostępny w sklepie oraz na www.leroymerlin.pl



Przykład, jak wypełnić:

wysokość pomieszczenia:

wysokość i szerokość okien:

głębokość wnęki okiennej:

odległość skrzydła okiennego od podłogi:

odległość wnęki okiennej/spodu parapetu od podłogi:

grubość i szerokość parapetu:

wysokość i szerokość grzejnika:

głębokość grzejnika (z dystansem od ściany):

odległość spodu grzejnika od podłogi:

średnica otworu wentylacyjnego:

odległość otworu wentylacyjnego od podłogi:

wysokość ściany kolankowej (przy skosie):

szerokość sufitu (przy skosie) lub kąt nachylenia dachu:

odległość przyłączy/zaworów wodnych od podłogi:

odległość przyłączy/zaworów wodnych od ściany:

odległość odpływu kanalizacyjnego od podłogi:

odległość odpływu kanalizacyjnego od ściany:

odległość przyłączy siłowych/gazowych od podłogi:

odległość przyłączy siłowych/gazowych od ściany:

1

2

3

- drzwi
- okno
- grzejnik
- zawory i odpływ wody

- otwór wentylacyjny
- gniazdko siłowe
 lub przyłącze gazowe
wewnętrzne 
- przewód elektryczny 
- gniazda elektryczne 

265 cm
140 x 140 cm

25 cm
94 cm

89 cm
4 x 160 cm

45 x 80 cm
19,5 cm

14 cm
∅ 12,5 cm

245 cm

56 cm
10 cm

x

1

2

3
100

90

410

220

220

48

13060

40
19

21

112

84

70 140

15 98 7315
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Imię i nazwisko:  Telefon:   e-mail:  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem 
Usługi Projektowania Leroy Merlin Polska sp. z o.o.  

Data, podpis:   

Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za w/w 
wymiary pomieszczenia i plan rozmieszczenia 
mediów.  Data, podpis:  

Oświadczam,  że odebrałem/am poglądowy rzut 
pomieszczenia oraz wizualizację 3D  

Data, podpis:  
 

10

8

50
12

x

45 cm
8 cm

38 cm
12 cm

- odpływ kanalizacyjny

h=122 - wysokość gniazdka 
od podłogi

h=122

h=122

h=82

h=240PRZYKŁAD

Janina Nowak 311 308 002 janina.nowak@gmail.com

07.07.2020 r.

07.07.2020 r.

07.07.2020 r.

- wszystkie kąty w
narożnikach mają 
kąt prosty

*Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w okresie realizacji usługi oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych w szczególności 
marketingu bezpośredniego jego produktów lub usług, w tym zakresie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Administratorem danych jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Targowej 72, kontakt: ochronadanych@leroymerlin.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do 
realizacji powyższych celów. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych 
jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Więcej informacji znajduje się w Punkcie Informacyjnym sklepu oraz na stronie www.leroymerlin.pl w polityce prywatności.  

Uzupełnij i zaznacz na swoim rysunku 



Miejsce na Twój rysunek:
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wysokość pomieszczenia:

wysokość i szerokość okien:

głębokość wnęki okiennej:

odległość skrzydła okiennego od podłogi:

odległość wnęki okiennej/spodu parapetu od podłogi:

grubość i szerokość parapetu:

wysokość i szerokość grzejnika:

głębokość grzejnika (z dystansem od ściany):

odległość spodu grzejnika od podłogi:

średnica otworu wentylacyjnego:

odległość otworu wentylacyjnego od podłogi:

wysokość ściany kolankowej (przy skosie):

szerokość sufitu (przy skosie) lub kąt nachylenia dachu:

odległość przyłączy/zaworów wodnych od podłogi:

odległość przyłączy/zaworów wodnych od ściany:

odległość odpływu kanalizacyjnego od podłogi:

odległość odpływu kanalizacyjnego od ściany:

odległość przyłączy siłowych/gazowych od podłogi:

odległość przyłączy siłowych/gazowych od ściany:

Imię i nazwisko:  Telefon:   e-mail:  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem 
Usługi Projektowania Leroy Merlin Polska sp. z o.o.  

Data, podpis:   

Oświadczam, że biorę odpowiedzialność za w/w 
wymiary pomieszczenia i plan rozmieszczenia 
mediów.  Data, podpis:  

Oświadczam,  że odebrałem/am poglądowy rzut 
pomieszczenia oraz wizualizację 3D  

Data, podpis:  
 
*Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w okresie realizacji usługi oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych w szczególności 
marketingu bezpośredniego jego produktów lub usług, w tym zakresie do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Administratorem danych jest Leroy-Merlin Polska sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Targowej 72, kontakt: ochronadanych@leroymerlin.pl. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia w zakresie niezbędnym do 
realizacji powyższych celów. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo dostępu do treści i przenoszenia swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych 
jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Więcej informacji znajduje się w Punkcie Informacyjnym sklepu oraz na stronie www.leroymerlin.pl w polityce prywatności.  

Uzupełnij i zaznacz na swoim rysunku 



Wybierz produkty do wnętrza marzeń

Przed spotkaniem zapoznaj się z ofertą naszych produktów - odwiedź  sklep Leroy Merlin
lub skorzystaj z naszej stronywww.leroymerlin.pl. 

ŁAZIENKA nazwa/numer referencyjny
kolekcja płytek ściennych

kolekcja płytek podłogowych

zestaw podtynkowy/kompakt WC

bidet

umywalka

wanna

kabina prysznicowa

brodzik/odpływ liniowy

bateria wannowa

bateria natryskowa

bateria  umywalkowa 

bateria bidetowa

meble łazienkowe

grzejnik

fronty kuchenne

blat kuchenny

płyta grzewcza

piekarnik

lodówka

zmywarka

kuchenka mikrofalowa

zlewozmywak

bateria zlewozmywakowa

uchwyty do frontów kuchennych

wykończenie ściany nad dolnymi szafkami

kolekcja płytek podłogowych

Zobacz jak łatwo możesz przekształcić swoje pomysły na nowe wnętrze w konkretny projekt. Projektuj samodzielnie 
przy pomocy aplikacji Leroy Merlin Planer.  Wejdź na  i rozpocznij projektowanie!www.leroymerlin.pl/planer-3d

KUCHNIA nazwa/numer referencyjny

INNE nazwa/numer referencyjny

wykończenie podłogi 

wykończenia ścian

skrzydła drzwiowe
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