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Blikkfang i hagen som byttes ut med ett klikk
GARDENAs nye ClickUp!-system består av en rekke ulike
hagedekorasjoner for alle årstider. For eksempel kan
fuglemateren festes på ClickUp!-skaftet på dagtid, og
enkelt byttes ut med en lekker fakkel på kveldstid.
Drikk varm gløgg i drivhuset med tente fakler, skap et
samlingspunkt for fuglene rundt fuglemateren eller lag et
vakkert blikkfang av blomster i høstfarger med den frostsikre
blomsterskålen. GARDENAs innovative system, ClickUp!,
skaper stemning i hagen året rundt.
Basen i systemet er et treskaft med One-Click-feste.
Treskaftet skyves ned i bakken, og festet gjør det mulig å bytte
mellom ulike dekorasjoner og redskaper med ett enkelt klikk.
Når våren kommer og fuglemateren ikke lenger er like aktuell,
kan den byttes ut med en regnmåler, en blomsterskål eller et
insektshotell. Alt tilbehøret har en moderne og stilren design
som passer inn i de fleste hager. ClickUp!-sortimentet har
fem års garanti, og bidrar til å skape et levende miljø som gir
mennesker, fugler og insekter muligheten til å trives ekstra godt
i hagen, året rundt.
ClickUp!-skaft: Et stabilt skaft av 100 prosent FSC-sertifisert
lerketre. En praktisk fotstøtte og en spiss ende av rustfritt stål,
gjør det enkelt å skyve skaftet ned i bakken.
ClickUp!-fuglemater: En elegant og praktisk fuglemater av
transparent akrylglass, som gjør det enkelt å se når det er tid
for å fylle på fôr. Den er lett å fylle på, og består av flere deler
som kan vaskes i oppvaskmaskin.
ClickUp!-fakkel: En stemningsskapende fakkel av svart metall,
i et smart design som beskytter flammen mot regn og vind.
Utstyrt med dryppfri lampeoljebeholder, med brenningstid på
opptil seks timer.
ClickUp!-blomsterskål: Fest blomsterskålen på skaftet, og
skyv den ned i bedet for å skape høyde – og et blikkfang.
Skålen er 25 cm i diameter, og er laget i frostsikkert akrylglass
med integrert drenering.
ClickUp!-regnmåler: En regnmåler i transparent akrylglass
med en tydelig og lettlest skala. Beholderen er lett å tømme, er
frostsikker og tåler oppvaskmaskin.
ClickUp!-insektshotell: Tiltrekker seg viktige pollinatorer, og
er en lekker detalj i hagen. Et spesialbygd tilfluktsted for bier,
marihøner og sommerfugler, året rundt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Malin Lauritzen, malin@perpr.no, 92 89 77 17
Høyoppløste bilder kan lastes ned på perpr.no.

Den smarte fakkelen klikkes enkelt på ClickUp!-skaftet slik som alt
annet tilbehør i samme serie, og det praktiske designet beskytter
flammen mot vær og vind.

GARDENAs nye ClickUp!-system inneholder blant annet en lekker
fuglemater, som tiltrekker fugler til hagen på vinterstid.
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