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Vårens gröna hjälpredor!

Grönt är skönt! Intresset för plantering och odling är starkt och i vår och
sommar fyller vi både drivbänkar och balkonglådor med lättskötta växter och
ätbara grödor.

Bland Rustas nyheter syns praktiska pallkragar och växthus för både små och
stora täppor. Svartmålat trä blir ett material att räkna med, gärna i
kombination med zink, som på det nya planteringsbordet Ebba. Den klassiska
blomtrappan kommer i en stilren svart version i två storlekar – perfekt för
blommor, kryddväxter och odlingstillbehör.



För den som vill stoppa händerna i myllan direkt finns mängder av
förodlingsprodukter, smarta bevattningslösningar och snygga krukor för
vårens fördrivna plantor. Ampeln Klematis finns i både svart och vitt och kan
användas med eller utan det medföljande jutesnöret. Kombinera med
blomlådan Provence, som även finns i zink. Så ett frö redan nu, och njut av en
blomstrande vår och sommar!

Produkterna finns i varuhus från vecka 8.

1. Planteringsbord Ebba, 399 kr 2. Ampel Klematis, 79,90 kr 3. Trädgårdshandskar
Sofiero, 19,90 kr 4. Vas Vera, 99,90 kr 5. Bänk med spaje Antibes, 699 kr 6.
Vattenkanna Milla, 99,90 kr 7. Pallkrage i stål 78x78x30cm, 299 kr 8. Pallkrage i
trä 80x60cm, 129 kr 9. Blommlåda Provance 60x17x14cm, 99,90 kr
10.Gummistövlar, 99,90 kr

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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