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Veranda – kauniita ja kestäviä ulkokalusteita luonnon ehdoilla
Vankkaa käsityötaitoa ja ekologisuutta edustava kotimainen

Westanqvarn lanseeraa uuden ulkokalustemalliston pitkäkestoiseen käyttöön ulkotiloissa. Kuten aiemmat mallistot, edustavat

myös uudet Veranda-kalusteet klassista muotoilua ja korkeatasoisia materiaaleja luontoa kunnioittaen. Mallisto sopii niin moderniin kuin perinteiseen miljööseen.

Ulkokalusteita on saatavana monenlaisia, ja siksi voi olla vaikeaa päättää,
mitä valita. Klassisista ja ajattomista ulkokalusteistaan tunnettu kotimainen
Westanqvarn lanseeraa uuden malliston – Verandan. Veranda on korkeatasoinen, ajaton ja kestävä mallisto, joka tarjoaa tyylikkään ja helposti
huollettavan sisustusratkaisun terassille, puutarhaan ja verannalle. Kauniin
ulkomuotonsa lisäksi niihin on mukava istuutua pidemmäksikin aikaa.
Veranda-mallistossa on puutarhatuoli ja -sohva sekä karmituoli ja -sohva.
Mallistoon kuuluu myös puutarhapöytä, jota on saatavilla neljässä eri
koossa. Siro pyöreä Café-pöytä sopii kauniisti pienempään ulkotilaan.
Veranda-sarjaa voi tilata seitsemässä vakiovärissä: lämmin valkoinen,
hopeanharmaa, lehmus, uusi luonnonvihreä, kromioksidivihreä, punamulta
ja lehtikuusi. Ulkokalusteet voidaan toimittaa myös puuvalmiina.
Kaikki Westanqvarnin ulkokalusteet on luotu kestämään kovaa kulutusta
ja pitkäaikaista käyttöä. Piha- ja puutarhakalusteet valmistetaan ympäristöä sekä tulevia sukupolvia ajatellen omassa puusepäntehtaassa, tarkkaan
valikoidusta lähipuuaineksesta. Ulkokalusteet käsitellään luonnonmaalilla.
Pinta käsitellään maalaamalla ohuelti usea kerros, jolloin pinnasta tulee
kaunis, kestävä ja samalla myös joustava. Pultit ja ruuvit on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä. Ulkokalusteet taittuvat tilaa säästävään
säilytykseen ja ne on helppo siirtää paikasta toiseen.
Hinta puutarhatuoli alkaen 235 euroa (käsittelemätön) ja puutarhasohva
uudessa luonnonvihreässä värissä 895 euroa.
Kaikki värivaihtoehdot ja mallit löytyvät Westanqvarnin verkkosivuilta.

Kaipaatko lisätietoa tai kuvauslainoja? Ota yhteyttä:
Laura Lindström +358 400 889 372, laura@perpr.fi

Mats Björklund +358 40 060 6175, mats@westanqvarn.fi
Painokelpoiset kuvat ovat ladattavissa osoitteessa perpr.fi

Veranda-puutarhatuoli, väri hopeanharmaa. Hinta maalattuna
295 euroa. Tyynyliina ”Blomsterharen”, kuosi Karin Larsson.
Myydään erikseen carllarsson.se.

Lisätietoja tuotteista löytyy osoitteessa westanqvarn.fi

Westanqvarn Osakeyhtiö, (perustettu 2003) on erikoistunut laatu-ulkokalusteiden suunnitteluun, valmistukseen, maahantuontiin sekä myyntiin. Valikoimaan kuuluvat
mm. kotimaiset omalla puusepäntehtaallamme valmistetut perinteiset puutarhakalusteet, klassiset design terassikalusteet, korkealaatuiset puistokalusteet, istutusastiat,
roska-astiat, pyörätelineet sekä tarvikkeet tunnetuilta pohjoismaisilta valmistajilta.

