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Inred ute med Rustas sommarnyheter
Var redo när solen och värmen kommer! I Rustas sommarsortiment finns
mängder
av nyheter som gör det enkelt att inreda uteplatsen för umgänge.
Att skapa en egen oas utomhus, med plats för odling, avkoppling och
umgänge, står högt upp på mångas önskelista. Något som även avspeglas i
Rustas sommarsortiment. Bland nyheterna syns lounge- och matgrupper för
såväl stora som små uteplatser, glasräcken, grillar, studsmattor, belysning
och praktiska lösningar för den som vill inreda sitt eget uterum.
Skapa rumslighet utomhus

Glamping, eller camping med guldkant, tilltalar allt fler. Med ett glampingtält
får du en bekväm campingplats att njuta av en längre tid, eller ett extra
möblerbart uterum – perfekt för fest eller övernattande gäster! I år går såväl
tält som möblemang och detaljer att hitta på Rusta. För den som hellre satsar
på en pergola eller en paviljong finns flera modeller som gör det enkelt att
skapa skydd för både regn och sol på uteplatsen.
Allt fler vill rama in sin uteplats med glasräcken. Rustas glasräcken är enkla
att montera och har testats med mycket goda resultat av Testfakta. I år
adderas ett praktiskt ritverktyg på nätet, där du själv kan designa ditt eget
glasräcke efter storleken på din uteplats.
Detaljer för vardag och fest
Festligheter och kalas hör sommaren till. Bland Rustas sommarnyheter finns
allt från praktiska sidobord och serveringsvagnar till relaxstolar, sittdynor,
parasoll och bordsdekorationer. Grillat är den perfekta festmaten sommartid,
och i år utökas sortimentet med flera funktionella grillar där flera även gör
det enkelt att tillaga hela måltiden utomhus.

Nyheterna finns i varuhus från v. 6

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 över 180
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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