RELAKS WŚRÓD
WŁASNEJ ZIELENI
30 stopni Celsjusza w cieniu, delikatny wiaterek i ćwierkające
ptaki – nie ma wątpliwości, że sezon letni sprzyja
wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Masz działkę lub
przydomowy ogródek? Podpowiemy Ci, jak dobrze
wykorzystać jego przestrzeń i zaaranżować ją modnie,
ciekawie i za niewielkie pieniądze.
Urządzenie swojego zielonego zakątka nie musi wcale wiązać
się ze specjalistyczną wiedzą, korzystaniem z usług
fachowców i wysokimi kosztami. Przestrzeń ogródka i działki
możemy zaaranżować sami. Na wstępie powinniśmy
zastanowić się, do czego chcemy wykorzystywać przestrzeń
na świeżym powietrzu: jedni z nas lubią po prostu podziwiać
oryginalne kwiaty i rośliny, inni lubią wykorzystywać
wyhodowane warzywa i owoce w kuchni, a inni chcieliby w
ogrodzie spędzać czas z rodziną i bawić się z dziećmi. Kiedy
ustalimy już jaką funkcję ma spełniać nasz zielony teren, warto
zastanowić się, ile chcemy przeznaczyć pieniędzy na jego
aranżację i zacząć planowanie przestrzeni.

Które meble wybrać?
W każdym ogrodzie, bez względu na jego funkcje, przydają się
elementy użytkowe, takie jak meble czy altanka. Przed ich
zakupem powinniśmy dobrze zastanowić się, jakie są nasze
oczekiwania. – Wykonując aranżację ogrodu pod względem
wyposażenia go w przedmioty użytkowe mamy trzy wyjścia.
Jednym jest zakup drogich mebli ogrodowych wykonanych
najczęściej z drewna egzotycznego, które cechuje wysoka
odporność na warunki atmosferyczne oraz zazwyczaj wysoka
jakość wykonania. Drugim rozwiązaniem są o wiele mniej trwałe
meble z tworzyw sztucznych, których jedyną zaletą jest niska
cena. Tworzywa sztuczne nie są jednak materiałem pożądanym
w ogrodach, ponieważ obecne trendy mówią o jak
najmniejszym „zaśmiecaniu” ogrodu plastikiem. Trzecim
rozwiązaniem jest samodzielne tworzenie mebli ogrodowych
przy pomocy palet, skrzynek po owocach czy bębnów
transportowych. Jest to opcja najtańsza ze wszystkich
wymienionych powyżej, a zarazem najbardziej kreatywna i
oryginalna – mówi Dawid Cebulski, właściciel GardenZone
Twojej Strefy Ogrodu.

Samemu najlepiej!
Samodzielne tworzenie mebli ogrodowych to bardzo modne,
praktyczne i tanie rozwiązanie. Każdy może być kreatorem
swojej zielonej przestrzeni, ponieważ stworzenie takich mebli
nie jest trudne. – Na zestaw mebli ogrodowych, przy którym
możemy zorganizować przyjęcie dla 6 osób potrzebujemy około
11 palet. Dwie palety wykorzystujemy na stół – nakładamy je
na siebie i skręcamy. Warto pomyśleć o zastosowaniu kółek,
dzięki czemu ułatwione będzie przemieszczanie stołu.
Podobnie budujemy sofy – dwie skręcone palety stanowią
siedzisko, a trzecia oparcie. Aby siedziało się wygodnie, na
siedzisko i pod oparciem ułóżmy poduszki lub materace.

Dzięki meblom z
drewnianych
palet nasz ogród
nabierze
oryginalnego
charakteru.
Szerokość takiej sofy to 120 cm, dzięki czemu swobodnie
zmieszczą się na niej dwie dorosłe osoby – wyjaśnia
specjalista. Meble wykonane z europalet są stabilne i
wytrzymują duży ciężar – zostały przecież stworzone z myślą
o transportowaniu dużych ładunków. Nie musimy się też
obawiać, że zabraknie nam specjalistycznych narzędzi. – Do
budowy mebli z palet potrzebujemy tylko wkrętarki, wkrętów do
drewna oraz blach kątowych. Nie poleca się stosowania
gwoździ, gdyż „praca mebli” może spowodować ich
rozluźnienie. Meble wykonane z palet warto po skręceniu
wyszlifować oraz zaimpregnować, dzięki czemu będą one
odporne na czynniki atmosferyczne – radzi Dawid Cebulski.

Nie tylko meble
Na działce przydają się jednak nie tylko meble, ale także inne
przedmioty użytkowe. Żaden ogrodnik nie wyobraża sobie
działki bez grządki. Tę również możemy wykonać z europalet! –
Paletę zagłębia się w ziemię, a miejsce na grządki stanowią
puste przestrzenie pomiędzy deskami. To rozwiązanie
wprowadza estetykę i ułatwia zaplanowanie hodowli – dodaje
specjalista. Bardzo ważnym elementem każdego ogrodu są
także ciągi komunikacyjne, po których możemy swobodnie
poruszać się z jednego miejsca na drugie. Nie wszystkich stać
jednak na wykonanie ścieżek z granitu czy innych naturalnych
kamieni. – Wtedy warto zastanowić się nad zastosowaniem
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materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki budynków.
Na chodniki w naszych ogrodach idealnie będzie nadawać się
cegła rozbiórkowa. Odpowiednio dobrana i ułożona na podłożu
przepuszczalnym przez wiele lat będzie stanowiła ładny oraz
praktyczny akcent naszego ogrodu – podsumowuje Dawid
Cebulski z GardenZone.
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