MÉNĚ JE VÍCE, ALE

PŘÍRODA JE NEJVÍC
M

ožná jste dobrodruzi žijící ve městě, a tak nějak tušíte, že podstata života je jinde –
venku, v přírodě. Třeba také toužíte posadit se o trochu výš než obvykle a pozorovat svět
z nadhledu. A také dobře víte, že stačí tak málo, aby dobrodruhova duše měla možnost potkat
se se světem tam venku. Uvědomit si, co je důležité, aby se život začal znovu ubírat tím správným
směrem. Chce to skrýš kousek nad zemí, pozorovatelnu, čítárnu, zašívárnu... Chce to POSED.
Jsme fanoušky nevšedního bydlení
a moc dobře víme, že i na malém prostoru se můžou odehrávat velké věci. Posedu,
dřevěné klasice českých lesů a hájů, jsme
proto dali trochu jiný kabát a funkci.
Děláme to všichni, obklopujeme se
nepotřebnými předměty, které jsou často zbytečně složité a hlučné. Proto vám
chceme nabídnout trochu nevšedního ticha a nadhledu. Vybrat si můžete z našich
unikátních staveb do přírody, na zahradu
anebo jako doplněk ke stávající stavbě. Ať
už chcete na pronájmech vydělávat a potřebujete glampingové řešení na klíč, nebo
jen místo trochu stranou v přírodě, máme
pro vás řešení.
Posedy Woodstock
Časopis Rolling Stone zařadil Woodstock mezi 50 momentů, které změnily
historii rokenrolu. Snad i proto jsme nazvali naši novou limitovanou edici posedů Woodstock, protože věříme, že může

i do vašeho života vnést trochu toho
rokenrolu :).
V tom názvu je schováno tolik energie
a svobody. Je to takový fizz drink, který
vás nakopne.
Naší nejpopulárnější variantou je posed Domeček. Dokáže ubytovat až pět
nocležníků – v přízemí je vybaven sklopným modulem na spaní, ale i komfortní
hodování a v horním patře má možnost
spaní pro další tři osoby. Další posedovou
možností je model Krabička. Nabízí exkluzivní romantiku pro dva včetně kryté
terasy a integrovaného posezení.
Vybírat je možné i z dlouhého seznamu
doplňků, takže si k posedu můžete pořídit
solární panely s integrovanou baterií, různé možnosti vytápění (protože i chladnější roční období v posedu má své kouzlo),
posuvné síťky do oken anebo třeba japonskou kočičku štěstí Maneki Neko.

Kanclík
Horkou novinkou je Kanclík – naše
malá, ale šikovná homeoffice. Protože
sami dobře víme, jak práce z domova
dokáže být někdy (i s ohledem na děti)
náročná, řekli jsme si, že vytvoříme minimalistickou pracovnu i pro vás. Místo, kde budete mít klid na všechny vaše
projekty a nápady. Na co nejmenší plochu
dostat jak pracovní stůl (120 × 70 cm),
tak rozkládací ležení/či spaní pro dva
(200 × 120 cm), výhled na hvězdy️ či koruny stromů či sezení v okně na kontemplaci mezi projekty.
A to nejlepší nakonec. Na Posedy ani
Kanclík stavební povolení na zahradě nepotřebujete. Stačí přivézt, usadit a užívat.
Proč si to v životě komplikovat?
Více informací a aktuální nabídku
najdete na www.kupsiposed.cz.
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