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Blickfång i trädgården byts ut med ett klick!
En fröautomat lockar vinterfåglarna till trädgården. När skymningen faller ersätts den av en snygg fackla som i stället välkomnar
dina gäster i höstmörkret. GARDENAs nya ClickUp!-system består
av en rad unika trädgårdsdekorationer för alla årstider, som enkelt
kan bytas ut från ClickUp!-skaftet.
Visst går det att njuta av trädgården även under höst och vinter! Fixa
glöggmys i växthuset med tända facklor, bjud småfåglarna på fest runt
fågelbordet eller arrangera ett vackert blickfång med höstfägring i en
upphöjd planteringsskål som är frostsäker. Med GARDENAs innovativa
trädgårdsdesignsystem, ClickUp! får du hjälp att skapa stämning i trädgården året runt.
Basen i systemet är ett träskaft som sticks ner i marken, på toppen
av skaftet finns ett One-Click-fäste där olika dekorationer och redskap
kan klickas fast och bytas ut efter behov och säsong. När våren är här
och fågelmataren inte längre behövs byter du kanske ut den mot en
regnmätare eller ett insektshotell. Vilken dekoration eller funktion du än
väljer så har alla en modern och stilren design som passar in i alla
typer av trädgårdsrum. Oavsett vad du har för trädgård så bidrar
ClickUp!-sortimentet till att skapa en levande miljö som ger människor,
fåglar och fjärilar möjligheten att trivas lite extra i sina trädgårdar året runt.
ClickUp!-skaft: Det stabila skaftet som sticks ner i marken består av
100% FSC-certifierat lärkträ med ett spjut av rostfritt stål längst ner. Ett
praktiskt fotstöd gör det enkelt att trycka ner skaftet med foten så att det
står stadigt. Cirkapris 170 kr.
ClickUp!-fågelmatare: Designad för att locka flera olika fågelarter,
fröbehållare av transparent akrylglas där man ser när maten tar slut, lätt
att fylla på och delar som kan diskas i maskin. Cirkapris 450 kr.
ClickUp!-fackla: En fackla av svart metall, i en smart design som
skyddar lågan mot regn och vind. Varmt och behagligt ljussken, droppsäker behållare för lampolja och sex timmars brinntid. Cirkapris 450 kr.
ClickUp!-planteringsskål: Klicka fast planteringsskålen på skaftet och
stick ner i rabatten för att skapa höjd och blickfång. Skålen som är 25 cm
i diameter är gjord i frostsäkert akrylglas med inbyggd vattenavrinning.
Cirkapris 170 kr.
ClickUp!-regnmätare: Regnmätare i högtransparent akrylglas med
tydlig och lättläst skala. Behållaren är lätt att klicka loss och tömma,
frostsäker och tål maskindisk. Cirkapris 170 kr.
ClickUp!-insektshotell: Lockar viktiga pollinerare och blir dessutom
en inredningsdetalj i trädgårdsrummet. Hotellet är en specialbyggd
tillflyktsort för vilda bin, nyckelpigor och fjärilar året runt. Cirkapris 500 kr.

GARDENAs nya ClickUp!-system innehåller bland annat en väldesignad fröautomat som lockar vinterfåglarna till trädgården.

Alla produkter i sortimentet har 5 års garanti.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jessica Sturén, jessica@perpr.se, 072 392 68 47.

Den smarta designen på facklan i svart metall – ett av tillbehören
att sätta på ClickUp!-skaftet – skyddar lågan mot regn och vind.

Högupplösta bilder finns att ladda ner på perpr.se.
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