STYLOWY OGRÓD
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9DESIGN

Niezwykły spokoj płynący z natury to luksus, na który po 7 1
zwolić mole sobie każdy właściciel domu. Odpowiednie l
materiały i dodatki, jakich użyjemy, aranżując otoczenie I
posesji, pozwolą wykreować przestrzeń pełną harmonii s
charakterystycznej dla, rządzącego się niezmiennymi pra
wami, świata przyrody.
—
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W poszukiwaniu harmonii

Dlaczego projektując otoczenie domu, tak chętnie sięgamy po
naturalne materiały? Trendy aranżacyjne i względy typowo
estetyczne to niejedyny powód. Kolorystyka, formy i surowce
przywodzące na myśl elementy przyrody niewątpliwie sprzyjają
ukojeniu zmysłów. Kolory ziemi, drewno, rattan, wiklina,
naturalny kamień - wszystkie te środki zastosowane w aranżacji
ogrodu lub terenu sąsiadującego z posesją nie tylko harmonijnie
połączą ją z otoczeniem, ale i stworzą miejsce, w którym dobrze
się odpoczywa od zgiełku codzienności.
Stawiając na aranżację w naturalnym klimacie, wciąż mamy sze
rokie możliwości stylistyczne. Meble wykonane z litego drewna
zaprezentują się dużo bardziej klasycznie niż lekkie, rattanowe
formy lub modele łączące drewno z plastikiem czy szkłem. Roz
maite efekty możemy uzyskać także za pomocą dodatków - designerski element czerpiący z naturalnych motywów wprowadzi
do ogrodu zupełnie inną atmosferę niż np. klasyczna skrzynia
czy beczka w roli donicy. Niezależnie od tego, jakie atuty natury
chcemy wydobyć, aranżacje czerpiące z jej piękna łączy spokój,
ład i harmonia, o które coraz trudniej we współczesnym świecie.

1. Poduszka, wym. 40 x 40 cm; poszewka lniana, 99 zi GIE EL, www.gieel.pakamera.pl Z 2. Rattanowy
fotel z kolekcji Bloomingville, 995 zł, NORTH & SOUTH HOME, www.nshome.pl Z
3. Zestaw 4 doniczek w stojaku „Herbs", wym.: 24 x 9 x 24 cm, 49 zł, BROSTE COPENHAGEN,
www.westwing.pl Z 4. Szklane naczynie - gąsior, 339 zł, GIE EL, www.totodesign.pl

/ 5. Lampion z włókien naturalnych, 179 zł, ZARA HOME
www.zarahome.com Z 6. Wiklinowa donica-kwietnik na łańcuszku
24,90 zł, DEKORACJA DOMU, www.dekoracjadomu.pl
/ 7. Fotel Porto, 950 zł, MILOO, www.houseandmore.pl / 8. Komplet
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stołków z rzeźbionym siedziskiem, 1895 zł, NORDAL, www.loftbar.pl
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9. Deski Ogrodowe, cena uzależniona od formatu i koloru, BRUK-BET, www.bruk-bet.pl
/10. Kosz Bloomingville wykonany z trawy morskiej, 129 zł, BLOOMlNGVILLE,
www.scandiloft.pl /11. Palenisko Ignis, poza praktycznym zastosowaniem jest prawdziwą
dekoracją ogrodu, 1289 zł, SKAGERAK, www.atakdesign.pl
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Piękne i funkcjonalne

Projektowanie terenu wokół domu nie ogranicza się do kwestii
stylistycznych - na czoło wysuwają się raczej względy dotyczące
funkcjonalności wybranych rozwiązań. Jeden z podstawowych
wyborów dotyczy materiałów, z których wykonane zostaną
nawierzchnie tarasu, alejek, ścieżek czy placyków wokół domu.
Producenci oferują wiele rozwiązań, pozwalających łączyć
określone oczekiwania estetyczne z doskonałymi parametrami
użytkowymi. Nawierzchnie wykonane z drewna świetnie wpiszą
się w aranżację utrzymaną w klimacie czerpiącym z przyrody,
są one jednak stosunkowo trudne w utrzymaniu. Sięgając po be
tonowe imitacje naturalnych materiałów, osiągniemy pożądany
efekt wizualny i gwarancję ich niezawodnego funkcjonowania
przez wiele lat. Płyty imitujące drewno ogrodowe lub skały,
takie jak trawertyn czy piaskowiec, odznaczają się perfekcyjnym
odwzorowaniem struktury pierwowzoru, są jednak znacznie
bardziej wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne i zmienne
warunki atmosferyczne oraz dużo łatwiejsze w konserwacji. Oso
Z 12. Płyty tarasowe Trawertyn, cena uzależniona od formatu i koloru, BRUK-BET, www.bruk-bet.pl
Z13. Lampion naturę, bambusowy, 215 zi, BLOOMINGVILLE, www.loftbar.pl Z14. Fotel z poduszkami

by chcące wprowadzić do naturalnej aranżacji otoczenia domu
odrobinę nowoczesnego designu, zdecydująsię na duże formaty

Grace, wykonany z eko-rattanu, 1390 zł, MILOO, www.9design.pl Z15. Skrzynka drewniana w stylu loft,

płyt w modnych szarościach, które pięknie komponują się z so

35 zł, DEKORACJA DOMU, www.dekoracjadomu.pl

czystą zielenią trawnika oraz intensywnymi barwami kwiatów.

16. ASKHOLMEN krzesło ogrodowe, składane, 79,99 zł, IKEA, www.ikea.pl /17. Kosz „Grillage", 27 x 35 x 48 cm, 89 zł, VANNERIE NOUVELLE, www.westwing.pl
/18. Koszyk z uchwytem ze sznurka, 179 zł, ZARA HOME, www.zarahome.com /19. Drewniany lampion, 45 zł, NORTH & SOUTH HOME, www.nshome.pl
/ 20. Drewniana taca na nóżkach, 119 zł, DEKORACJA DOMU, www.dekoracjadomu.pl /

