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Wiosna zbliża się wielkimi krokami. To czas, by przemyśleć aranżację własnego ogrodu. Czy
jest dla Ciebie komfortowym miejscem wypoczynku? Czy możesz się zrelaksować i uciąć
sobie drzemkę wśród zieleni? Albo wygodnie zjeść obiad z bliskimi? Dziś przyglądamy się
temu, jakie są najwygodniejsze meble ogrodowe.

Leżaki
Leżaki to bez wątpienia numer jeden wśród mebli outdoorowych zapewniających wygodę.
Popołudniowa drzemka, wciągająca książka, opalanie czy po prostu słodkie nicnierobienie na leżaku
smakuje najlepiej. Poziom oparcia w łatwy sposób możemy dostosować do swoich potrzeb i przyjąć
pozycję bardziej siedzącą lub leżącą. Dodatkowym atutem leżaków jest to, że są lekkie i łatwo
możemy przenosić je z miejsca na miejsce. Wybrane modele posiadają także kółka, dzięki którym
przewieziemy leżak bez większego wysiłku w dogodną lokalizację.
Wśród leżaków możemy wyróżnić modele z podłokietnikami oraz bez nich. Nowoczesne w formie i
eleganckie leżaki aluminiowe, dodające przytulności i pięknie prezentujące się wśród zieleni leżaki
teakowe lub z elementami teaku, jak rama czy podłokietniki oraz funkcjonalne z technorattanu.
Aby cieszyć się pełnym komfortem, do leżaków dobierzmy miękkie i wygodne poduchy ogrodowe w
stylu eleganckim, rustykalnym, klasycznym lub boho.

Sofy
Sofy ogrodowe królują na szczycie wygody. To meble do ogrodu, które są nie tylko funkcjonalne, ale
przede wszystkim wielofunkcyjne. Na wygodnej sofie poczytamy książkę czy gazetę przy porannej
kawie, utniemy sobie drzemkę, obejrzymy film, a także możemy zorganizować spotkanie z rodziną
lub przyjaciółmi i komfortowo zjeść obiad i kolację. Wyposażona w wygodne poduchy sofa to
ogrodowe must have wszystkich, którzy cenią praktyczne rozwiązania. Podobnie jak w przypadku
leżaków możemy wybierać spośród sof z aluminium, technorattanu, rattanu czy teaku. Dostępne
produkty w nowoczesnym stylu znajdziesz na https://cloveris.pl/meble-ogrodowe.

Fotele wiszące
Hit ostatnich sezonów, czyli fotele wiszące znajduje się wysoko w tym zestawieniu nie bez powodu.
Łagodne kołysanie, jakie umożliwia i wygodne miękkie podparcie dla całych pleców, szyi i głowy to
jego atuty, które pozwolą na błogi i głęboki relaks w ogrodzie czy na tarasie. Fotel zamontowany jest
na stabilnym stelażu, dzięki czemu można się bezpiecznie huśtać. To niezbędnik dla rodzin z dziećmi,
ale także dla dorosłych, którzy potrzebują obudzić w sobie swoje wewnętrzne dziecko!

Huśtawki tipi
Ogrodowe meble, z których nie zechcesz zejść, z dodatkową nutą fantazji? To właśnie huśtawki tipi!
Jak wygląda taka huśtawka? To tak naprawdę wiszące łóżko-hamak z baldachimem, chroniącym
przed słońcem, przypominającym wyglądem namiot tipi. Łóżko jest kilkuosobowe – mogą zmieścić
się w nim zarówno dorośli, jak i dzieci. Sprawdzi się świetnie we własnym ogrodzie oraz podczas
podróży. Idealne na poobiednią drzemkę, zabawy z dziećmi czy nawet nocowanie podczas upalnych
nocy. Gwarantowana frajda dla wszystkich!

Fotele ogrodowe
Zestawienie zamykają fotele ogrodowe – to już klasyka wśród mebli do ogrodu. Funkcjonalne,
inspirowane najnowszymi osiągnięciami designu wygodne fotele, pozwalają zapaść się w sobie i
oddać błogiemu relaksowi. Na rynku dostępne są fotele aluminiowe, z technorattanu, rattanu czy
teaku. Podobnie jak w przypadku leżaków i sof, warto dokupić do nich miękkie poduchy ogrodowe,
dzięki czemu korzystanie z fotela będzie jeszcze bardziej przyjemne. Postaw na swoją wygodę!
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