
• DOM NA MEDAL 

\r oczy 
Nawet mały, niepozorny balkon można 
zmienić w piękny, letni salonik. Klimat 
tworzą kolorowe kwiaty, wiszące doniczki 
i drewniane meble. Pora cieszyć się 
słoneczną pogodą! 

na lato 
W ODCIENIACH SŁOŃCA 
Maty balkon ładnie wygląda 
w radosnych kolorach. Sadzimy 
kwiaty w czerwonych i żółtych 
doniczkach i aby nie zajmowały 
dużo miejsca, ustawiamy je na 
regaliku pod ścianą. Na podłogę 
kładziemy zielony dywan albo 
sztuczną trawę. Stolik i składane 
drewniane krzesła tworzą przy
tulny kącik do odpoczynku. 
Aby schować się przed słońcem 
i sąsiadami, zasłaniamy balustra
dę balkonu bambusową matą 
i rozkładamy parasol przeciw
słoneczny w ciepłym odcieniu. 

Łopatka 
do kwiatów, 
Bonami.pl, 
29 zł 

,.yr™ 
jłil Stolik 

na kwiaty 
lub napoje, 
Bonami.pl 
199 zł 

Ażurowe 
S* doniczki KiK 

24,99 zl 



MIEJSCE POD ŚCIANĄ 
Na tak wąskim balkonie można 
nawet zjeść obiad, pod warun
kiem że maksymalnie wyko
rzystamy miejsce przy ścianie. 
Praktyczne są wielofunkcyjne 
panele, np. ze składanym stoli
kiem. Dzięki nim zyskujemy 
miejsce na ładne oświetlenie 
oraz półkę. Krzesła po złożeniu 
również wieszamy na ścianie. 

Komplet dwóch 
latarenek, 
Westwing.pl, 
.249 zl r\ 

Komplet 
wiszących 
doniczek, 
Botanica, 39 zł 

a 
Marta 
Smarzyńska 

P- v architekt 
i projektant 

WAŻNY JEST UMIAR 
Niewielkiego balkonu nie wolno zagra
cać. Zbyt dużo mebli, dodatków 
i donic w różnych stylach i kolorach 
tworzy chaos na małej powierzchni. 
Balkon w bloku jest przedłużeniem 
mieszkania, powinien więc do niego 
pasować. Dobrze, by podłoga miała 
podobny kolor co posadzka w salonie. 
Jeśli nie jest to możliwe, możemy 
położyć drewniane panele, wykładzi
nę imitującą trawę lub pomalowane 
na biało deski. Meble muszą być wy
godne, a do tego odporne na warunki 
atmosferyczne. Wybierajmy takie 
stoliki i krzesła, które można złożyć 
i np. powiesić na ścianie. Świetnie 
sprawdzają się różnego rodzaju 
drabinki na kwiaty oraz praktyczne 
schowki np. pod stolikiem lub 
w skrzyni, która może być dodatko
wym miejscem do siedzenia. 
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WSZYSTKO NA BIAŁO 
Jeśli chcemy optycznie powiększyć bardzo 
maty balkon, zdecydujmy się na jeden kolor 
mebli, ścian i dodatków, np. biały. Stolik 
zawieszamy na balustradzie, co pozwala 
zaoszczędzić miejsce. Kwiaty w ozdobnych 
doniczkach wieszamy na ścianie. 

it 
Kwadratowa 
doniczka KIK, 
12,99 zl 

Wisząca lampa na 
energię słoneczną, 
Ikea 39,99 zl 

na kwiaty, 
Bonami.pl, 
269 zl 


