
JYSK are o nouã
colecþie de mobilier ºi
accesorii de grãdinã
pentru vara 2021

J
YSK a lansat, luna tre-
cutã, noua colecþie pen-
tru Vara 2021, un sorti-
ment variat de mobilier,
decoraþiuni ºi accesorii
pentru exterior care, po-

trivit companiei, urmeazã cele trei
trenduri ale verii: Basic, Infusion ºi
Mindful Garden.

Printre noutãþile colecþiei se nu-
mãrã leagãnul GJERN, cu stativ
din oþel ºi ºezut din poliratan în
formã de ou, disponibil în douã

culori; masa pliabilã YTTRUP ºi se-
tul pentru terasã GLAMSBJERG -
cu cadru din aluminiu ºi lemn de
tec certificat FSC.

Noua colecþie de mobilier ºi ac-
cesorii de grãdinã este disponibilã
în magazinele JYSK din luna
martie.

Rikke BlFsild, Range & Design
Manager JYSK, a declarat în cadrul
evenimentului online de lansare a
noii colecþii: "Atunci când am
început sã pregãtim trendurile

pentru Vara 2021, ne-am gândit la
ce va însemna sã fii fericit în acest
an, în contextul actual. Am desco-
perit trei trenduri: Basic, Infusion
ºi Mindful Garden. Am creat o po-
veste pentru fiecare dintre aceste
trenduri".

Decoraþiunile pentru grãdinã in-
clud felinare, lãmpi solare, perne
de scaun, covoare de exterior, jar-
diniere ºi ghivece care urmeazã
cele trei trenduri menþionate.

Basic este trendul definit de cu-

lorile de bazã, iar texturile acestu-
ia includ materiale naturale cu
structuri interesante ºi siluete
bine definite ale produselor.

Cu trendul Infusion, designul in-
terior copiazã natura, cu formele
ei ogranice ºi materialele neprelu-
crate. Reprezentanþii companiei
spun cã prin acest trend este creat
un spaþiu care ajutã la deconecta-
re ºi calm. "Tehnologia se îmbinã
cu dorinþa de meditaþie, de a trãi
sustenabil, ºi cu inovaþiile viitoru-
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lui. Culorile specifice sunt Desert
Sage, Oil Green, Balsam Green,
Smoke Blue ºi Dusk Blue", potrivit
JYSK.

Mindful Garden propune un de-
sign optimist, în care compoziþiile
sunt armonioase, cu flori, elemen-
te lucioase ºi siluete inspirate din
trecut. Culorile sunt calde, inspira-
te din tonurile pãmântii. Muted
Clay, Faded Rose, Hot Chocolate
sau Asphalt sunt tonurile care
definesc Mindful Garden.

Line Skaaning Lindskov, Range
& Design Coordinator JYSK, oferã
câteva sfaturi despre cum poate fi
decorat spaþiul exterior: "Unul
dintre cele mai de amploare tren-
duri în acest moment este sã ame-
najãm spaþiul exterior aºa cum
decorãm interiorul. De exemplu,
sã decorãm podeaua terasei sau a
balconului. Putem face asta folo-
sind covoare, felinare sau plante
aºezate direct pe jos. Este o meto-

dã excelentã de a duce confortul
ºi intimitatea din interior în exte-
rior. Personal, îmi place sã aºez lu-
crurile pe mai multe niveluri - ghi-
vece cu plante, felinare ºi decora-
þiuni aºezate direct pe podea, pe
o bancã ºi pe o etajerã. Aºa pot fi
vizibile toate".

Noua colecþie,
alcãtuitã din
produse sustenabile

Sustenabilitatea produselor a
fost un factor important în pregã-
tirea noii colecþii, potrivit JYSK,
care precizeazã: "De exemplu,
scaunul de grãdinã SADBJERG
este realizat din plastic reciclat
din oceane, are design minimalist,
iar la finalul utilizãrii, poate fi dez-
m e m br at î n pãr þ i r e a l i z at e
dintr-un singur tip de material, ca
sã poatã fi reciclat. De asemenea,

tot mobilierul de grãdinã din
lemn este realizat din lemn certifi-
cat FSC, care atestã faptul cã
provine din silviculturã sustenabi-
lã".

Sam Harrington, Sustainability
Manager JYSK, spune: "Sustenabi-
litatea înseamnã sã ne putem
împlini nevoile de astãzi fãrã sã
periclitãm nevoile generaþiilor
care vor veni dupã noi. Ne uitãm
mereu la impactul pe care îl avem
asupra mediului, în tot ceea ce fa-
cem, iar impactul asupra mediului
începe cu materialele brute pe
care le folosim. Încercãm sã folo-
sim cât mai multe materiale reci-
clate, precum bumbac, plastic sau
poliester reciclat, precum ºi mate-
riale sustenabile ca bumbacul
organic ºi lemnul certificat FSC".

JYSK este unul dintre cei mai im-
portanþi retaileri de mobilã ºi de-
coraþiuni interioare din Europa.
Primul magazin JYSK a fost de-

schis în Danemarca, în anul 1979.
În prezent, JYSK desfãºoarã ope-
raþiuni în 51 de þãri, are peste
26.500 de angajaþi ºi peste 3.000
de magazine. În Germania, grupul
îºi desfãºoarã activitatea sub de-
numirea de Dänisches Bettenla-
ger , iar în restul þãr i lor sub
numele de JYSK.

Compania este deþinutã de fa-
milia fondatorului sãu, omul de
afaceri danez Lars Larsen, care are
în portofoliu ºi alte firme. Cifra de
afaceri a JYSK este de 4,1 miliarde
euro.

JYSK a intrat pe piaþa din Rom-
ânia în 2007, odatã cu inaugura-
rea primului magazin la Oradea.
Reþeaua localã numãrã în prezent
95 de magazine.
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