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Lesli
In de lucht
en op het terras!
Lesli is groot geworden in artikelen voor het buitenleven.
Het zomerse assortiment onder de noemer Lesli Living
bestaat uit mooie en fijne artikelen voor tuin en terras;
het winterse assortiment omhelst een grote collectie
vuurwerk en staat bekend onder de naam Lesli Vuurwerk.

De Lesli Living-collectie focust op producten om het leven op het
terras en in de tuin te veraangenamen. Het assortiment bestaat uit
tuinmeubilair, parasols, barbecues en toebehoren, lampen, fonteinen
en andere decoratieartikelen. Lesli Vuurwerk geldt als vernieuwend en
vooruitstrevend in vuurwerk en komt jaarlijks met bijzondere, nieuwe
collecties die getuigen van creativiteit, zoals het voetbalvuurwerk, de
geluksballon en de wenspijl. Nieuw is ook Lesli’s aansteeklont: stevig
als een stokje en uitgevoerd in fluorescerend oranje, want belangrijker
nog dan onderscheidend vuurwerk vindt Lesli veilig vuurwerk.

Tuinartikelen
In de collectie tuinmeubilair van Lesli zijn voor komend seizoen
diverse nieuwe producten opgenomen. Bijvoorbeeld modellen uitgevoerd in steigerhout en nieuwe wicker-sets met extra aandacht
voor het zitcomfort, door onder meer betere kussens en een fijnere
stand van de rug. Verder wordt de collectie wicker-meubelen samengevoegd onder een merknaam: Supper Club.
In het teak en het hardhout brengt Lesli heel bewust weinig vernieuwingen. De collecties gaan terug naar basic, met meer aandacht voor
goedlopende modellen zoals de dining table en banken. Het assortiment bamboe wordt wel flink vernieuwd, evenals de aluminium en
metalen collecties.

Decoratieartikelen
Onder het label Campo Verde introduceert Lesli een riant assortiment
decoratieartikelen gemaakt van hout in diverse afwerkingen, zoals
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whitewash, antiekbruin en dergelijke. Grote lantaarns, maar ook side-

Lesli gaat dit jaar werken met een grote, dikke basiscatalogus voor

tables, plantentafels, grote tuintafels en zo meer; Campo Verde is een

twee jaar, met grotere afbeeldingen van de artikelen. Daarnaast komt

complete range van tuinartikelen die met elkaar te combineren zijn.

Lesli in het voorjaar met een extra uitgave voor speciale seizoensartikelen; een voorjaarscatalogus bij wijze van spreken. De collectie

Een collectie metalen decoratieartikelen brengt Lesli onder het label

van Lesli is natuurlijk ook te zien in de showrooms in Lichtenvoorde

Viva la Vida. De collectie Shine schittert vanwege het gebruikte zilver-

en Ankum (D).

aluminium.

3

Lesli
Edisonstraat 20 • 7131 PB Lichtenvoorde
T: 0544-371200 • F: 0544-373150
info@lesli.nl • www.lesli.nl

