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7 tips för mysiga sommarmiddagar

Snart flyttar vi ut matplatsen till balkong och terrass! Bland Rustas
sommarnyheter syns flera matbord och stolar i praktiska material, för både
stora och små sällskap. Rustas inredare Andrea Jörbrink tipsar om hur du
skapar en ombonad uteplats för mingel och mat.

1. Vill du kunna rymma många vid matbordet – satsa på ett bord med
iläggsskiva. Porto, med bordsskiva i praktisk aintwood, går att förlänga från
sex till åtta sittplatser. För dig som vill kombinera matgruppen med en
loungemöbel finns serien Monaco, som i år utökats med matbord och
matstolar.



2. Sköna dynor ger både extra komfort och ett ombonat intryck till
matplatsen. Vi har nyheter för alla smaker, från den moderna positionsdynan
Hampton till våra enklare sittdynor i serien Cannes.

3. Rama in matplatsen med en rejält tilltagen utomhusmatta. Nyheten Naemi
i bast finns i flera fina färger. Varför inte lägga ett lapptäcke av mattor i olika
storlekar? Riktigt effektfullt!

4. Gå loss med belysning! Blanda solcell med batterislingor och levande ljus i
lyktor. Flera av våra solcellsnyheter är fina att hänga i ett träd eller från
balkongtaket, men går även att ställa på matbordet. Vira slingor runt
balkongräcket, spaljén eller parasollet för en mysig känsla.

5. Textilier hjälper dig att förstärka din inredningsstil. Vårt nya mönster Vanja
i rosa, blått och grått syns på såväl dynor som plädar, kuddar och vaxdukar.

6. Umgås kring maten! Med grillnyheten Smokeless BBQ får du en portabel
kolgrill i miniformat som ger en perfekt grillvärme på nolltid. Grillen kan
placeras direkt på bordet, och använder du tändgel får du en helt rökfri
grillning.

7. Gardera för svensk sommar. Med en paviljong och infravärme är du kittad
för sommarens alla middagar!

Priser från vänster i bifogat kollage: Rislampor (soldriven): 49,90kr/st, Kudde Pia
45x45cm: 89,90Kr, Kudde Vanja 54x45cm: 89,90kr, Batterislinga 185cm: 49,90kr,
Rosa ljuslykta: 19,90kr, Smokeless BBQ: 699kr, Lanternor svart, silver & vit:
49,90kr/st, Filt Vanja 130x160cm: 99,90kr, Dyna Hampton: 269kr, Lanterna
Värmdö (soldriven): 129kr, Ljusslinga Mayfair 370cm: 149kr, Parasoll Vanja
160cm: 269kr, Dyna Vanja: 99,90kr, Batterislinga 185cm: 49,90kr, Stol Amalfi:
499kr, Matta Naemi 170x240cm: 299kr.

Det ska vara enkelt att förnya balkong och uteplats på Rusta. I vår fylls varuhusen
med mängder av utemöbler, grillar och detaljer till överraskande låga priser. Allt
för att du ska kunna skapa trivsel utomhus!



Rusta är detaljhandelskedjan som erbjuder ett brett sortiment av hem- och
fritidsprodukter till överraskande låga priser. Vi vill att våra kunder ska känna
sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss.

Det första varuhuset öppnades 1986 i Gävle och idag har Rusta omkring 200
varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Rustas koncept bygger på
enkla inköpsprocesser utan dyra mellanhänder, ett brett sortiment, stora
volymer, effektiv logistik och en intensiv trendbevakning. För mer
information: rusta.com.
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