
Užijte si čas v přírodě. Se správnými vychytávkami je to hračka.

Praha, 7. dubna 2014 – Pikniky, výlety, zahradní party, grilování, zahradničení nebo prostě jen

lenošení  v přírodě  bez  otravných  počítačů.  Proč  zůstávat  doma,  když  počasí  přímo  vybízí

k těmto skvělým činnostem? Pohled do zeleně uklidňuje a čerstvý vzduch zase probouzí dobrou

náladu. A díky vychytávkám z Bonami.cz to může být ještě větší zábava!

Dovedete  si  představit  větší  prázdninovou  pohodu

než  podřimování  v houpací  síti  ve  stínu  šumících

stromů?  Vezměte  knížku,  vychlazený  drink  a

zakuklete  se  do  ručně  tkané  závěsné  sítě

Amazonas.  Je  pohodlná,  široká  a  nenáročná  na

údržbu, navíc by měla vydržet věky.

Cena na Bonami.cz: 1 179 Kč

Jídlo  v přírodě  má  svoje  nezaměnitelné  kouzlo,  proto  tak

milujeme  pikniky.  Nenoste  se  s neforemnými  taškami,  ve

kterých  hrozí,  že  se  jídlo  rozmačká  a  nádobí  rozbije.  V

piknikovém koši  Traditional  Wicker  Hamper je  bezpečně

upoutáno  vše,  co  potřebujete,  abyste  si  užili  posezení  ve

čtyřech  –  příbory,  talíře,  skleničky,  bavlněné  ubrousky  i

nepostradatelný otvírák na lahve. 

Cena na Bonami.cz: 2 119 Kč

Na  pikniku  nebo  při  hraní  s dětmi  venku  oceníte  také

prostornou deku Knapsack od značky Fatboy, která má na

svědomí  legendární  sedací  vaky.  Deka  je  dostatečně

prostorná  pro  celou  rodinu,  dá  se  jednoduše  srolovat  do

praktického  balíčku  a  zase  rozbalit  třeba  na  pláži,  v parku

nebo kdekoli jinde.

Cena na Bonami.cz: 3 333 Kč



Aby  byla  pikniková  výbava  kompletní,  nesmíte  zapomenout  na  to

nejdůležitější  –  skvělé  jídlo.  Revoluci  v grilování  přináší bezkouřový

gril LotusGrill. Uhlí rozpálené do 3 minut, snadné umývání v myčce a

hlavně  –  žádný  kouř  ani  zápach,  takže  nejen  že  už  nebudete

grilováním  obtěžovat  sousedy  na  vedlejší  zahradě,  grilovat  můžete

dokonce i na balkoně v paneláku!

Cena na Bonami.cz: 4 399 Kč

Někdy se zahradní party protáhne déle do večera a pak je kříž

řešit osvětlení. Světelná lampa Yoyo má 16 metrů dlouhý kabel,

tak daleko už se určitě nějaká zásuvka najde. Jednoduše délku

kabelu  přizpůsobíte  namotáním.  Není  tak  vůbec  problém  s ní

osvítit zahradu či terasu. 

Cena na Bonami.cz: 7 690 Kč

Další variantou osvětlení jsou veselá závěsná světýlka Party od

studia Miviena. Barevný řetěz dvaceti žárovek oživí vaši zahradu

a navíc umí vytvořit i příjemnou intimní atmosféru pro romantické

letní večery ve dvou.

Cena na Bonami.cz: 629 Kč

Trávíte  čas  v přírodě  raději

aktivně?  Třeba  prací?

Zahradničení je ideální relax, při kterém si skvěle vyčistíte hlavu.

A navíc  se  to  dá  zvládnout  i  stylově,  zvlášť  pokud  vlastníte

krásné  zahradnické  pomůcky  od  značky  Wild  &  Wolf.

Všechny si pak můžete stejně stylově uklidit do retro truhly.

Cena na Bonami.cz: 1 030 Kč



Kontakt pro média

Michala Gregorová

gregorova.michala@gmail.com

608 817 565

www.nejsmeagentura.cz 
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