Tradycyjne dekoracje świąteczne

Klasyka nigdy się nie starzeje. Właśnie dlatego od wielu lat nieodłącznym
elementem bożonarodzeniowych dekoracji są figury przedstawiające renifery lub
słodkie, cukrowe laski.
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Chcąc spędzić te święta w zgodzie z tradycją, podczas tworzenia świątecznej
aranżacji w przestrzeni publicznej i prywatnych ogrodach lub wnętrzach warto
postawić właśnie na takie elementy.

Świąteczny renifer – Rudolf
Gotów, by dostarczyć bożenarodzeniowe prezenty na czas! Tradycyjna dekoracja
umieszczona w przestrzeni publicznej, w prywatnym ogrodzie lub tuż pod stropem
galerii handlowej najlepiej przypomni o tym wszystkim gościom. Aby podkreślić
wrażenie prawdziwego świątecznego zaprzęgu, warto zestawić ze sobą kilka
elementów.
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Sama słodycz – Candy Cane
Czym byłyby święta Bożego Narodzenia bez słodkości? Te przy świątecznym stole
są najsmaczniejsze i aby nieco ułatwić wyczekiwanie, warto upiększyć przestrzeń
publiczną figurami kolorowych, cukrowych lasek Candy Cane. Obok takiej
dekoracji po prostu nie sposób przejść obojętnie!
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Im więcej, tym lepiej
Dekoracja ponad głowami przechodniów to doskonały pomysł, jednak warto
dodatkowo zagospodarować również chodniki. Renifer Rudolf może „unosić się”
bądź stać w szeregu bożonarodzeniowego zaprzęgu – który z dwóch modeli
wybierzesz?
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Urok lasek Candy Cane również potęguje ich ilość. Już jedna stanowi ciekawy
akcent w świątecznym krajobrazie miasta, galerii lub ogrodu, a im więcej takich
dekoracji, tym bardziej radośniejsza i kolorowa staje się przestrzeń.
Niewielkie wymiary i mała masa sprawiają, że umieszczenie ich nawet w
najtrudniej dostępnym miejscu nie stanowi problemu. Tradycyjne dekoracje
świąteczne można z powodzeniem zawiesić ponad głowami przechodniów lub
wykonać z nich płot przy domu świętego Mikołaja – a może masz własny pomysł
na ich zastosowanie?
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Lekki, ale odporny
Dekoracje TerraChristmas są na tyle lekkie, że mogą być bezpiecznie
zamontowane nawet na dużych wysokościach. Wykonano je z ekstremalnie
odpornego fiberglassu, dlatego bez uszczerbku przetrwają wiele zimowych
sezonów na zewnątrz lub wewnątrz budynków.
Obudź radosne wspomnienia i wprowadź do przestrzeni zapowiedź
bożonarodzeniowych prezentów. Figura w kształcie renifera Rudolfa oraz
kolorowa cukrowa laska Candy Cane najlepiej stworzą szczególną atmosferę – to
będą naprawdę wesołe święta!

