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Rusta gjør det enkelt å velge riktig
utemøbler

Blant nyhetene av utemøbler finnes det både modeller i tre og resirkulert
materiale. I sortimentet er det mengder av fine og holdbare produkter for de
som vil innrede uteplassen for avslappende dager.

Slitesterkt materiale er et ekstra klokt valg når det kommer til utemøbler,
som ofte utsettes for både vær og vind. Allerede i februar fylles Rustas
varehus med flere nyheter av lounge- og spisegrupper. Den nye treloungen



Villastad kommer som både 2- og 3-seters sofa, lenestol, bord og en romslig
oppbevaringskasse. Alt er produsert i FSC-sertifisert akasie. Bordet
Engelholm, som også er produsert i FSC-sertifisert tre, har plass til mange. 

– Alle våre utemøbler som er produsert i tre er FSC-sertifisert. Dette betyr at
det kommer fra leverandører som jobber for et ansvarsfullt skogbruk som tar
hensyn til både mennesker og miljø. Når det kommer til plast, jobber vi for at
en økende andel av produktene vi selger, skal være produsert av resirkulert
materiale, sier Åsa Larsson, produktsjef for utemøbler i Rusta. 

Den svarte, nette loungen Torino i kunstrotting er produsert av 50 prosent
resirkulert plast – akkurat som flere av krukkene og oppbevaringsboksene.
For den som heller ønsker naturmateriale, finnes det også stilrene
blomsterkurver i vannhyasint og sjøgress. 

Prisgunstige produkter for livet innendørs
Blant Rustas sommerprodukter er det noe for enhver; fra funksjonelle griller i
ulike størrelser til glassgjerde, mindre møbler, stolputer, parasoller og
krukker. Hvis du vil piffe opp uteplassen med enkle grep, er dekorativ
solcellebelysning eller puter til utendørsbruk et helt riktig valg.

Nyhetene er i varehusene fra uke 7.

Rusta tilbyr hjem- og fritidsprodukter av god kvalitet, til markedets beste pris.
Sortiment er bredt og bedriften tilbyr produkter innenfor kategoriene hjem &
innredning, gjør det selv, fritid, skjønnhet & helse, hage og jul – alltid til
overraskende lave priser. 

Rusta er et svensk foretak og det første varehuset åpnet i 1986. Rusta har i
dag mer enn 4000 ansatte, 108 varehus i Sverige, 41 i Norge, 35 i Finland og
6 i Tyskland, samt flere innkjøpskontorer i Asia.
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