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Chcesz kupić tanio wiszący fotel ogrodowy?
Sprawdź oferty poza sezonem!
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Zakup fotel ogrodowego podwieszanego w sezonie – plusy i minusy. Zastanawiasz się, czy
da się kupić tanio fotel wiszący ogrodowy? Pewnie, że się da. Tylko trzeba dobrze poszukać.
A właściwie to wybrać odpowiedni moment… Gdy kończy się lato, fotele ogrodowe wiszące
są nadal dostępne, ale ich ceny stopniowo spadają.

Największy popyt na meble ogrodowe przypada na miesiące marzec-sierpień. To czas, gdy lubimy relaksować się w
ogródkach, na balkonach i tarasach.
Kupując fotel ogrodowy wiszący w ścisłym sezonie nie zaoszczędzisz, bo meble ogrodowe są wówczas oferowane w
cenach regularnych. Sklepy, dostrzegając coroczne, duże zainteresowanie, rzadko organizują promocje. A nawet jeśli,
to niezbyt atrakcyjne.
Z drugiej strony, zakup ogrodowych krzeseł wiszących poza sezonem ma też plusy. Oferta nie jest okrojona. Możesz
zatem swobodnie przebierać we wzorach, rozmiarach i kolorach foteli lub zdecydować się na model z najnowszej
kolekcji.

Zakup krzeseł ogrodowych wiszących poza sezonem – plusy i minusy
Fotel ogrodowy podwieszany uznawany jest za rozwiązanie całoroczne. Równie dobrze sprawdza się w ogrodzie, na
tarasie i balkonie oraz we wnętrzach. Dlatego fotele ogrodowe wiszące są dostępne w sklepach przez cały rok, np.
tutaj: https://dollo.pl/turystyka_i_ogrod/ogrod/fotele_wiszace_ogrodowe.html. Nie musisz się zatem obawiać, że po

sezonie Twój wymarzony, ogrodowy fotel wiszący bujany będzie nie do zdobycia.
Co więcej, jesienią i zimą masz szansę kupić fotel wiszący ogrodowy tanio. Sprzedający organizują posezonowe
wyprzedaże, starają się pozbyć towarów poekspozycyjnych i pochodzących ze zwrotów. Z kolei końcem zimy i
początkiem wiosny często rozpoczyna się przedsprzedaż nowych kolekcji.
A minusy? Chyba tylko nieco bardziej ograniczony wybór niż latem i konieczność zapewnienia nowemu nabytkowi
miejsca do przezimowania. Na szczęście stojący fotel ogrodowy kokon poza sezonem sprawdzi się jako funkcjonalny
i designerski mebel pokojowy. Możesz go ustawić w salonie, pracowni, sypialni czy pokoju dziecięcym. Gdy nadejdą
ciepłe dni, bez problemu przeniesiesz go do ogrodu albo wstawisz na balkon lub taras.

Kto powinien kupić fotel ogrodowy podwieszany poza sezonem?
Na kupowanie ogrodowych foteli wiszących poza sezonem decydują się przede wszystkim:
łowcy okazji – poza ścisłym sezonem masz szansę kupić wysokiej jakości, designerski model w naprawdę
przyzwoitej cenie, a zaoszczędzone pieniądze możesz wydać na użyteczne akcesoria, np. pokrowiec;
mniej wybredni nabywcy – jeśli nie zależy ci na pełnej dostępności asortymentu, ściśle określonych
parametrach czy produkcie z najnowszej kolekcji, możesz spokojnie wstrzymać się z zakupem do jesieni lub
zimy;
poszukiwacze bestsellerów – jeżeli w ścisłym sezonie kultowy model był nie do zdobycia, istnieje szansa, że
upolujesz go jesienią lub zimą, bo chętnych jest wtedy zdecydowanie mniej, a do sklepów wpływają zwroty;
osoby oczekujące zaangażowanego doradztwa - brak tłumów w sklepach pozwala doradcom poświęcić
każdemu klientowi zdecydowanie więcej czasu na rozmowę o potrzebach i wymaganiach;
osoby, które nie lubią odkładać zakupów na ostatnią chwilę – mając kupiony nowy fotel ogrodowy jesienią czy
wiosną, możesz na spokojnie przemyśleć kwestie związane z umiejscowieniem mebla, sposobem montażu
kokonu, aranżacją strefy wypoczynkowej itd.

Czy istnieje ryzyko, że kupiony przed sezonem fotel wiszący do lata
stanie się passé?
Zdecydowanie nie. O ile kupisz odpowiedni model… Wiszące krzesło ogrodowe w klasycznym wydaniu posiada
absolutnie ponadczasowy design. Wydaje się odporne na upływ czasu i zmieniające się trendy wnętrzarskie.
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