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Heel veel noviteiten
Curly Trading is in de Benelux het verkoopkantoor van
verschillende fabrikanten van tuinmeubelen, parasols
en tuinpaviljoens. Een van de merken die Curly Trading
voert is Leco; het handelsmerk van de Duitse fabrikant
van zonwering en aanverwante tuinartikelen Leco-Werke.

Een nieuw seizoen houdt voor Leco noviteiten in. In alle segmenten zijn dan
ook uitbreidingen en vernieuwingen te vinden. Ongeacht de economische
omstandigheden zorgt Leco voor voldoende nieuwe impulsen. Bovendien
houdt de firma voor haar vaste dealers in het seizoen een voorraad aan, wat
voor afnemers minder voorraadrisico, hogere omloopsnelheid en dus een
beter financieel resultaat betekent.

Paviljoens
Het paviljoenassortiment wordt voor seizoen 2010 uitgebreid met de modellen Zirkula, Nomado, Burg en een grillpaviljoen. Zirkula is een rond paviljoen
(Ø 4 meter) waarvan het dak rondom open en dicht geschoven kan worden.
Hierdoor ontstaat alleen schaduw waar deze gewenst is en blijft er geen
overtollige warmte hangen.
Nomado is de opvolger van het model Golden Sun en is zodanig aangepast
dat ook dit paviljoen nu een overstekend dak heeft. Het paviljoen Burg is met
zijn zwarte rotanlook staanders en dwarsverbindingen een ware burcht in
de tuin. Burg wordt geleverd inclusief zij- en gaaswanden in de afmetingen
3 x 3 meter en 3 x 4 meter.
Het grillpaviljoen ten slotte is een handig paviljoen voor buitenkeukens.
Bijzonder praktisch is het waterdichte dak van plexiglas uit twee delen die
elkaar bovenin overlappen. Hierdoor is er een optimale afvoer van stoom en
rook gewaarborgd.

Ligbedden
Ook in de collectie ligbedden komt Leco met verrassende noviteiten. Zo heeft
de firma naast de bekende schommelstoel Olympia de Olympia Duo (een
tweepersoons-schommelstoel) en het schommelligbed Radius ontwikkeld.
Het design-ligbed Trend is verbeterd, waardoor een grotere stabiliteit van de
hangmat gewaarborgd is en ligbed Dragon is uitgevoerd met een futuristische parasol.
Aan het (semi)professionele party-assortiment zijn eveneens diverse noviteiten toegevoegd. De party-bar in rotanlook is voorzien van een dak en vier barkrukken met rugleuning in dezelfde stijl. De party-meubelset bestaat uit een
vierkante tafel (98 x 98 cm) met inklapbaar onderstel en vier inklapbare partybanken (lengte 98 cm) met rugleuning.
Deze en meer noviteiten van Leco zijn te zien op de stand van Leco-Werke op
de vakbeurs Spoga in Keulen, Hal 03.1, Gang B, Standnr. 50 en 51.
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