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Léto už je za rohem, což znamená i více pobytu na zahradě s přáteli a rodinou. Bez potřebného
vybavení si to ovšem příliš neužijete. V tom vám můžeme pomoci. Perzeo se specializuje na
sortiment pro dům a zahradu, takže na veškeré trable kolem domova máme řešení. Jaký
sortiment pořídit pro vaši zahradu, abyste si užili parádní léto?

  Venkovní posezení
  

Prostorné a pohodlné posezení je naprostá nutnost pro každou zahradu. Během návštěv nebo
oslav menších rozměrů je právě toto místo určitým středobodem, a proto byste mu měli věnovat
velkou pozornost. Vybírat můžete ze zahradních souprav nebo zahradních setů , které jsou
tvořeny stolem a židlemi, případně lavicí, pohovkou nebo křesly. Bohatá je i různorodost
materiálů, které lze sladit se zbytkem exteriéru. Řadí se sem kovové, dřevěné nebo plastové
zpracování. 

  Osvětlená zahrada
  

Myslet byste měli i na osvětlení zahrady, které najde svoje využití při posezení dlouho do noci,
ať už s přáteli v uzavřeném kruhu nebo při pořádání párty. Mezi oblíbené metody se řadí solár
ní LED osvětlení
s využitím sluneční energie. Osvětlil zahradu lze různými způsoby, například za pomoci lampy,
lucerny, reflektoru a originální způsob osvětlení představuje i solární řetěz s barevnými LED
diodami.

  Stan – ochrana do každého počasí
  

Poručit větru, dešti neumíme, ale můžeme vás proti němu ochránit. Účinnou ochranu proti
nepřízni počasí, ať už dešti nebo nadměrnému slunečnímu svitu, představuje zahradní párty
stan. Stan si lze pořídit v různých rozměrech přesně pro typ akce, kterou budete pořádat
(grilování, dětské oslavy, firemní akce). Zahradní stany  sestávají z trubkové nebo nůžkové
konstrukce, což umožňuje stan rychle složit a pohodlné převážet.

  Houpačky nejsou jen pro děti
  

Houpačka není pouze symbolem městských hřišť a dětskému dovádění, nedej bože rozbitým
kolenům. I jako dospělí se můžete vrátit do svých mladších let a pořídit si vyspělejší houpačku
v různých variantách od houpacích sítí, přes klasickou k postavení na zem, až po závěsnou.
Umožní vám pohodlně odpočívat a relaxovat na čerstvém vzduchu nebo také uvnitř domu či
bytu, pokud dáte přednost vnitřnímu využití.
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https://www.perzeo.cz/3418-zahradni-sety
https://www.perzeo.cz/3506-zahradni-solarni-osvetleni
https://www.perzeo.cz/3506-zahradni-solarni-osvetleni
https://www.perzeo.cz/3503-zahradni-party-stany
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Navštivte Perzeo.cz a vybavte i vaší zahradu na přicházející léto!
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