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Editor's Choice

Pentru cei care doresc sã-ºi bea cafeaua de dimineaþã într-un
balansoar cu partenerul, pentru persoanele care adorã sã citeascã în
propriul hamac, pentru iubitorii de seri la grãtar, dar ºi pentru cei care
doresc sã se rãcoreascã în piscina din grãdinã, Praktiker a lansat noul
catalog - Grãdinã & Camping -, care prezintã peste 1.000 de produse
dedicate petrecerii timpului în aer liber.
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Pentru grãdinele cu suprafeþe generoase,
Praktiker oferã un mobilier din lemn sau fier forjat,
umbrelã sau pavilion de grãdinã, grãtar ºi piscinã.
În grãdinile de dimensiuni mici este ideal de
amenajat mobilierul pliant, din lemn, uºor de
depozitat ºi de folosit atunci când este invitatã
familia la prânz.
De asemenea, un balansoar ºi un hamac sunt
recomandate pentru serile de cocktail.
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Pentru cei care nu dispun de
grãdinã, un cort ºi câteva accesorii
de grãtar, o mãsuþã ºi scaune
pliabile, sunt ideale pentru o zi
petrecutã în “poiana de vis”.
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O grãdinã însoritã are nevoie de un ºezlong ºi o piscinã.
Copiii se vor bucura de cãsuþa ºi mobilierul de joacã
pregãtite special pentru ei.
Aºadar, din noul catalog Praktiker, clienþii pot alege
mobilier din rattan, mobilier din fier forjat ºi mobilier
din lemn. Catalogul Grãdinã & Camping este conceput
astfel încât sã fie uºor de rãsfoit ºi oferã imagini
amãnunþite cu cele peste 1.000 de produse. Prezentarea
acestora este însoþitã de informaþii utile, detaliate,

referitoare la date tehnice, termeni de specialitate ºi poze
sugestive pentru amenajarea decorului perfect petrecerii
timpului în aer liber, departe de forfota oraºului. Astfel,
catalogul este o sursã de inspiraþie pentru toþi cei care
vor sã îºi personalizeze grãdina, incluzând o gamã
largã de produse ºi idei de amenajare.
Clienþii Praktiker beneficiazã de cele mai bune soluþii
financiare, cu posibilitatea de a achiziþiona produsele dorite,
cu valoare de peste 5.500 lei, în 36 de rate lunare fixe.
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Plantele în ghiveci ºi de
corpurile de iluminat exterior

reprezintã elemente care
înfrumuseþeazã grãdina.
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