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Duurzaamheid is al een aantal jaar een 
belangrijke trend. Dit komt ook terug in de 
tuin. Steeds meer mensen maken gebruik 
van hout afkomstig uit Europa. Thermisch 
gemodificeerd Essen is een alternatief voor 
tropisch hardhout. Doordat het hout van 
dichterbij afkomstig is, wordt uw ecologi-
sche voetafdruk geminimaliseerd. 

Haal het vakantiegevoel naar uw eigen tuin 
in 2022. Wanneer het zonnig weer is, wilt u 
daar optimaal van genieten. Bij Gadero hel-
pen we u daar bij. Met een goede ruimte zo-
als een blokhut, overkapping of pipowagen 
is genieten geen probleem. Op onze website 
hebben producten een live voorraad, zodat u 
precies kunt zien of de producten nog te ver-

krijgen zijn. Ook voor wellnessmogelijkhe-
den bent u bij Gadero op de juiste plek. Een 
sauna of hottub biedt de mogelijkheid om in 
uw eigen tuin helemaal tot rust te komen. 

Als laatst is veel groen in de tuin ook popu-
lair. Gadero weet als geen ander hoe u een 
pergola kunt laten beklimmen met planten. 
Ook door eigen groenten en fruit te kweken 
in een tuinkas van Gadero, kunt u zorgen 
voor eigen voedselvoorziening. 

Verder heeft Gadero een enorm assortiment 
om uw tuindroom waar te maken. Waar 
u ook naar op zoek bent, Gadero heeft het 
voor u. 

De lente is weer begonnen! Dit betekent dat het langer licht is en de temperaturen aan-
genamer worden. Het tuinseizoen is net van start gegaan en daarom delen we graag de 
tuintrends voor 2022. 

AKOKKRIJTHE

Voorjaar bij Akokkrijthe met vrolijke voorjaarskleuren 

Bij Akokkrijthe herkent u 
overal de kenmerken van het 
Scandinavische design. In de 
bijzondere en eigenzinnige 
kledingontwerpen van o.a. 
Marimekko, Aïno, Ralston, 
Mansted, Papu, Nanso, Ritva 
Falla, Laurie, Karvinen, Trine 
Kryger Simonsen, GR Nature, 
McVerdi en Flare. Tijdloze 
vormgeving, kwaliteit, eerlijk 
materiaalgebruik en een groot 
gevoel voor vorm en functie 
staan garant voor jarenlang 
gebruiksplezier. 

Naast de nieuwe kleding-
voorjaarscollectie vindt u er 

aardewerk en glaswerk van 
Marimekko, Iittala en Arabia, 
woon- en keukenaccessoires 
van Stelton, RigTig, Rosendahl 
en Marimekko, het houten die-
renrijk van Architectmade en 
Novoform, horloges van Picto 
en Jacob Jensen en kande-
laars van Piet Hein en Stum-
pastaken en nog veel meer…

We ontvangen u graag in de 
winkel aan de Hoofdstraat 91-
93 te Grootegast. Akokkrijthe 
is geopend van dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 
17.30 uur en zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur. 

GROOTEGAST – Akokkrijthe Scandinavisch Design in Grootegast is een unieke winkel vol met dameskleding, 
interieuraccessoires, glaswerk, aardewerk, designproducten en cadeaus van Scandinavische topontwerpers. 
Een winkel, waarvan er in heel Nederland geen tweede bestaat. 
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dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 17.30 uur
zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Akokkrijthe in Grootegast is een unieke
winkel vol met dameskleding, woon-
accesoires, glaswerk, designproducten,
sieraden en cadeaus van Scandinavische
topontwerpers. Een winkel, waarvan er in
heel Nederland geen tweede bestaat.

Hoofdstraat 91-93
Grootegast
tel. 0594 61 20 26
www.akokkrijthe.nl

akokkrijthe
scandinavisch design
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Lentekriebels...?

Warme zonnestralen, de eerste knoppen... de tuin in!
Heeft u al plannen voor het maken van een luxe terras, ruime overkapping, nieuwe 
schutting of prachtig tuinhuis? Profiteer dan van het gemak van online bestellen!
Kijk nu op gadero.nl voor onder andere:

• Houten vlonders, rabat, blokhutten en nog véél meer voor uw tuin;

• Keuze uit een ruim assortiment van meer dan 20.000 artikelen;

• Rekentools voor een kostenloze bouwtekening én materialenlijst;

• Gratis magazines met oneindig veel handige tips;

• Duidelijke instructievideo’s met meer dan 250 zelfbouw projecten;

• Spoed? Ontdek onze 48-uurs levering.

Kortom, lentekriebels? Gadero.nl!
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