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wnętrze i ogród

Czy czujecie już zbliżające się lato? Co prawda w tym roku nie tylko pogoda stanęła na głowie, ale tym
bardziej warto postarać się, aby przebywanie w domu, na tarasie i w ogrodzie było dla nas dużą przyjemnością. W końcu to ta przydomowa oaza w granicach posesji jest naszym azylem i miejscem odpoczynku, wyciszenia. Zadbajmy o to, aby była jak najpiękniejsza! Jak to zrobić? Podsuwamy Wam dużo
inspiracji.
Najważniejszym miejscem w letnie miesiące może stać się taras, urządźcie go więc tak, jak podpowiada
Wam wyobraźnia. Funkcjonalność i wygląd przestrzeni ma odpowiadać przede wszystkim Waszym gustom. Na pewno jednak w jej upiększeniu przydadzą się ładne meble, dekoracje (obowiązkowo przytulne koce i poduchy!) oraz nastrojowe oświetlenie. Czy ktoś nie lubi spędzać leniwych wieczorów przy delikatnym świetle ozdobnych girland, lamp lub lampionów? Istotną rolę w wyglądzie i użytkowaniu tarasu pełni jego nawierzchnia. Wybór jest ogromny, ale bez obaw – zadbaliśmy o to, abyście nie zginęli w gąszczu propozycji. Pięknie urządzony taras i ogród nie obędzie się bez zacienienia – w tym temacie także chcemy Was zainspirować. Parasol ogrodowy, żagiel przeciwsłoneczny, a może pergola z roletą rzymską? Dobierzcie produkt do Waszych preferencji! Są nawet i takie, którym deszcz niestraszny,
a Wy będziecie mogli cieszyć się wypoczynkiem również podczas tak zwanej angielskiej pogody.
Właśnie, jeśli jesteśmy już przy Anglii, to... czy pamiętacie o trawniku wokół domu? Wybierzcie odpowiednią kosiarkę do jego pielęgnacji. Wielbiciele inteligentnych rozwiązań na pewno łaskawym okiem
spojrzą na zdalnie sterowane roboty koszące. A może idziecie za trendem sadzenia w otoczeniu swojego azylu kwietnej łąki? Ona też może pięknie ozdobić Wasz zielony zakątek! Zarówno robot koszący,
jak i łąka, wymagająca koszenia jedynie dwa razy w roku, zapewnią Wam więcej czasu, który będziecie
mogli poświęcić na ważniejsze sprawy, jak na przykład spotkanie ze znajomymi przy grillu lub relaks
w przydomowym spa.
Życzymy Wam wspaniałego lata i wielu dobrych aranżacyjnych pomysłów!
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1. Poduszka KWIATY I PTAKI. Poduszka
z nadrukiem (poszewka + wypełnienie). Wymiary: 38 x 38 cm.
Nadruk wykonany najnowszą technologią sublimacji.
49 zł, Dru, www.pakamera.pl
2. LAMPA OGRODOWA MONKEY. Poznaj włoską
kolekcję lamp Monkey! Małpki dostępne są również w wersji
siedzącej i stojącej. 1435 zł, SELETTI,
www.pufadesign.pl
3. KRYDDPEPPAR. Stojak na doniczkę, do użytku
wewnątrz i na zewnątrz, zielony, 65 cm. Taca trzyma się mocno
za pomocą zacisków, ale wciąż można ją łatwo wyjąć, żeby
usunąć wodę i wyczyścić. 69,99 zł, IKEA, www.ikea.pl
4. Pojemnik do lodu Pineapple. Pojemnik na
lód Pineapple w kształcie ananasa dzięki swojej oryginalnej
formie jest idealnym dodatkiem na letnie przyjęcie w każdym
stylu. 239,90 zł, WESTWINGNOW,
www.westwingnow.pl
5. STÓŁ OGRODOWY CIRCLE. Stworzony do
komfortowego spożywania posiłków w ogrodzie czy na
tarasie. Pomieści od 8 do 10 osób! Wyróżnia go nowoczesna,
uniwersalna i praktyczna forma. 3910 zł, Houe,
www.pufadesign.pl
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ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Tynk kwarcowy,
czyli czym zastąpić klasyczne tynki o strukturze „baranka”

Systemy ociepleń elewacji budynków, oparte o płyty styropianowe
czy też wełnę mineralną, okazały się prawdziwą rewolucją
początku lat 90. w polskim budownictwie.
Rynkowy sukces tego typu rozwiązań związany był z faktem, iż
ówczesne budownictwo nie gwarantowało odpowiedniej termoizolacji, a docieplenie realnie i znacznie obniżało koszty ogrzewania. Siłą rzeczy rola końcowej warstwy przypadła cienkowarstwowym tynkom mineralnym i akrylowym, a później już rozpoczął się okres ogromnej popularności tynków silikatowych, silikatowo-silikonowych i silikonowych. Estetyka wspomnianych tynków stała się standardem, jednocześnie nie zapewniając specjalnie spektakularnego efektu dekoracyjnego. Odpowiedzią na ową
„nudę elewacyjną” okazał się m.in. Tynk kwarcowy marki Francesco GUARDI Collezione – polskiego producenta LAKMA SAT.
„Nuda elewacyjna” to największy mankament wizualny współczesnych systemów ociepleń ETICS. Technologia pozwala już teraz na zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska
i odporności na warunki atmosferyczne. Jednak końcowa warstwa
dekoracyjna to głównie tynk o strukturze tzw. baranka, dostępny
w kilku odmianach spoiwa i tysiącach wersji kolorystycznych. Polski producent chemii budowlanej – LAKMA SAT – chcąc sprostać współczesnym oczekiwaniom estetycznym architektów i projektantów, ale także inwestorów, opracował tynk dorównujący parametrami fizykochemicznymi najlepszym tynkom silikonowym,
ale o całkowicie innym odbiorze wizualnym – Tynk kwarcowy.

Tynk kwarcowy – wygoda i czystość prac na budowie
Ogromną zaletą tynku kwarcowego jest to, iż jest on stworzony do aplikacji za
pomocą metody natryskowej, co gwarantuje Wykonawcy dużą oszczędność czasu pracy. Dzięki zastosowaniu tej metody możemy w łatwy sposób dotrzeć także do trudno dostępnych miejsc, utrzymując wysoką wydajność materiału. Produkt wykazuje też ponadprzeciętne właściwości hydrofobowe i jest zabezpieczony przed porostem pleśni i grzybów, dzięki czemu tynkowane powierzchnie
przez długi okres zachowają czysty i świeży wygląd.
Tynk kwarcowy zastosujemy głównie tam, gdzie potrzebujemy wykonać trwałe, cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie (np. elewacje budynków). Dzięki
wysokim parametrom wytrzymałościowym oraz odporności na warunki
atmosferyczne produkt polecany jest jako końcowa warstwa dekoracyjnoochronna przy wykonywaniu systemów ociepleń metodą ETICS, w której
warstwę dociepleniową stanowią płyty styropianowe lub płyty z wełny mineralnej. Tynk kwarcowy może też wykorzystać do ozdabiania fragmentów elewacji, ścian balkonów czy ogrodzeń betonowych. Dzięki swoim walorom dekoracyjnym i wysokiej odporności doskonale sprawdza się we wnętrzach oraz
w miejscach szczególnie obciążonych użytkowo, a także w pomieszczeniach użytku publicznego.
Tynk dostępny jest w 3 liniach kolorystycznych. Kolekcje Natural i Barwy
Ziemi odzwierciedlają efekty zbliżone do kamieni naturalnie występujących
w przyrodzie – granitów, marmurów czy piaskowców. Linia Extreme to seria
ośmiu intensywnych i kontrastowych kolorów przeznaczonych głównie do zaakcentowania wybranego fragmentu ściany. Osiem kontrastowych barw, dzięki którym wykańczane powierzchnie uzyskają noTynki kwarcowe z kolekcji Francesco GUARDI to linia ekskluzywnych
woczesny i oryginalny wygląd. Każda z kompozycji kolorystycznych
mas dekoracyjnych, produkowanych na bazie najwyższej jakości żywic
może zawierać w swoim składzie wyjątkowe dodatki dekoracyjne, tapolimerowych oraz ściśle wyselekcjonowanych kruszyw kwarcowych
kie jak płatki miki bezbarwnej, brązowej, złotej lub srebrnej oraz węo grubości ziarna od 0,1 do 1,2 mm. Dostępne są w 3 liniach koloryglik krzemu i chips metaliczny, dzięki czemu tynkowane powierzchstycznych – Natural, Extreme oraz Barwy Ziemi i mogą być wykorzynie zyskają jeszcze bardziej szlachetny efekt.
stywane wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Tynk kwarcowy posia-

da Europejską Ocenę Techniczną oraz Atest Higieniczny PZH.
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Projekt
taras

Wiele osób nie wyobraża sobie domu bez tarasu.
Jego właściwa aranżacja
jest więc bardzo istotna,
a zaczyna się już od wyboru powierzchni.

Taras z Thermososny.
Obróbka termiczna sprawia, że
europejskie gatunki drewna stają się
równie trwałe, co drewno egzotyczne.
Proces wygrzewania w specjalnych
piecach dożywotnio uodparnia
drewno na czynniki atmosferyczne, jak
i biologiczne. Nieolejowana thermososna
z czasem ładnie patynuje, nie tracąc przy
tym swojej wytrzymałości.
Ok. 161 zł/m2, JAF,
www.jaf-polska.pl

Millboard. Millboard to produkt
innowacyjny na skalę światową,
niezwykle trwały, solidny a swoim
wyglądem przypominający prawdziwe
drewno. Deska pokryta jest elastyczną
powłoką Lastane® o wyczuwalnej
w dotyku fakturze i dużej odporności
na ścieranie, dzięki czemu dobrze znosi
trudne warunki użytkowania.
LENTA, www.lenta.pl

www.jaf-polska.pl
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TARAS

drewno

Lakierobejca do drewna LAKMA.
Wodorozcieńczalny środek służący do ochrony i dekoracji
drewna. Charakteryzuje się krótkim czasem schnięcia
i wysoką odpornością na sklejanie. Podkreśla naturalny
rysunek słoi drewna, chroniąc je przed działaniem czynników
atmosferycznych, w tym promieniowania UV. Odporna na
zasiedlanie przez pleśnie i grzyby.
LAKMA, www.lakma.pl

Elewacja ażurowa z Thermososny. Czasem jeden zabieg potrafi nadać indywidualny charakter i całkowicie wyróżnić
z tłumu. Jednym z nich jest ażurowa elewacja, która w dyskretny sposób chroni wnętrze przed rażącym słońcem oraz ciekawskimi
spojrzeniami. Przede wszystkim jednak wprowadza nowoczesny wygląd i dodaje architektonicznej lekkości.
Od 13,20 zł/m.b., JAF, www.jaf-polska.pl

Płytki

Płytki Stara Cegła Tarasowa i Stara Cegła
Schodowa. Wyłożenie tarasu zwykłą cegłą powoduje po
niedługim czasie jego kruszenie się. Płytki znakomicie rozwiązują ten
problem. Są odporne na warunki atmosferyczne, bardzo trwałe, mają
znacznie mniejszą grubość i najważniejsze: wyglądają jak cegła.
ELKAMINO DOM, www.elkaminodom.pl

Opoczno Optimum 2.0. Proste, duże płyty gresowe (59,8 x
59,8 cm, grubość 2 cm) o gładkiej, matowej powierzchni sprawdzą się
we wszelkiego rodzaju minimalistycznych projektach. Stonowana gama
kolorów w odcieniach szarości i beżu sprawdzi się w ogrodzie, na
tarasie oraz patio. Wyjątkowo odporne na zarysowania i plamy.
124,99 zł/m2, opoczno, www.opoczno.eu

Materiał ułożony na tarasie wpływa na wygląd całej jego przestrzeni, a także na bardziej praktyczne aspekty, jak na przykład
nakład pracy przy utrzymaniu go w dobrej kondycji. Najbardziej
naturalnym surowcem, który wizualnie połączy taras z ogrodem,

Imitacja drewna ogrodowego. Produkty wytwarzane
są ze specjalnie dobranej mieszanki betonowej wzbogaconej
plastyfikatorami. Dzięki zastosowanej technologii uzyskuje się
wysoką odporność na biodegradację oraz działanie warunków
atmosferycznych.
petrabet, www.petrabet.pl

jest drewno. Jest ono ładne, ciepłe w dotyku i łatwe w montażu,
lecz wymaga starannej pielęgnacji: regularnego czyszczenia i olejowania minimum raz w roku. Dla miłośników natury nieprzepadających za takimi pracami wymyślono deski kompozytowe.
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Pożegnanie z Afryką, wypoczynek
pod słońcem Toskanii, Skandynawia
dla początkujących, 20 tysięcy mil
podmorskiej żeglugi, herbatka
u Szalonego Kapelusznika... Pomysłowa i spójna aranżacja może nas
przenieść w niejedno miejsce.

3

4

5

1. Krzesło Ko Lanta. Wykonane z rattanu i żelaza; wymiary: 44 x 85 x 54 cm. 1149 zł, KARE DESIGN, www.9design.pl
2. Torba Ogrodowa Bacsac 25 l. Ekologiczna doniczka z czarnymi uchwytami, wykonana z podwójnej geowłókniny. 275 zł, Bacsac, www.whitehousedesign.pl
3. STÓŁ OGRODOWY SKETCH. Minimalistyczna konstrukcja smukłych nóg sprawia, że stół jest niezwykle solidny, stabilny i oryginalny. W sam raz dla 6 osób. 2823 zł, Houe,
www.pufadesign.pl
4. Stoneware. Ceramiczna latarenka z uchwytem, wymiary 12,5 x 14 cm. 122,32 zł, Bloomingville, www.sfmeble.pl
5. CHODNIK MAX. Szwedzkie chodniki to połączenie doskonałego skandynawskiego wzornictwa, rzemieślniczej pracy na tradycyjnych maszynach tkackich oraz doskonałej jakości wstążki z tworzywa,
z której powstają barwne produkty Pappeliny. Od 370 zł, Pappelina, www.pufadesign.pl

Ciekawie urządzony taras w ciepłe miesiące stanie się ulubionym miejscem wszystkich domowników. Jak jednak
dokonać tej sztuki? Jest on integralną częścią domowej przestrzeni mieszkalnej i tak należy go traktować podczas planowania jego
wyglądu. Tak jak podczas aranżowania salonu do kompletu wybranych mebli dobiera się barwy, ozdoby i oświetlenie, tak samo
należy zrobić w „ogrodowym salonie”. Punktem wyjścia staje się
rodzaj nawierzchni, który już częściowo zdefiniuje jego styl. Później przychodzi czas na największe elementy – czyli meble tarasowe. Owszem, muszą być praktyczne: odporne na czynniki atmosferyczne i łatwe w czyszczeniu, ale każda pani domu wie przecież,
że najważniejszą ich cechą jest... wygląd. To on nada całemu miejscu charakter. Możliwości jest tutaj mnóstwo – od prostych, drewnianych stolików i ławek do luksusowych kompletów wypoczynkowych. Warto się postarać, aby styl tarasu był kontynuacją wyglądu salonu, dzięki czemu obie te przestrzenie stworzą duży domowo-ogrodowy obszar wypoczynku. Wybrane meble muszą oczywiście być wygodne. Ważne, żeby znalazło się na nich miejsce dla
wszystkich domowników oraz przyjaciół, którzy będą często zapraszani. Jeśli liczba ta jest duża, zamiast zakupu dodatkowych krzeseł lub foteli można rozważyć np. jeszcze jedną sofę, na której w razie potrzeby usiądzie więcej osób. Tarasowe umeblowanie urozma-
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icą leżaki, kosze i bujaki – z pewnością będą one jako pierwsze zajmowane przez miłośników leniuchowania na świeżym powietrzu.
Po ustawieniu mebli przychodzi czas na to, co najprzyjemniejsze,
czyli dekoracje. To one dopełnią stylu zielonego zakątka. Podstawą są ocieplające aranżację poduszki i pledy, którymi będzie można się przykryć wieczorem. Jako ozdoby sprawdzą się metalowe lub
plecione kosze, kolorowe słoiczki i flakony, naczynia na przekąski
oraz oczywiście niezbędne w każdym ogrodzie świece, lampiony,
pochodnie. Jeśli tarasu nie otacza wystarczająco dużo roślin, można poustawiać na nim donice z ozdobną zielenią. W tym miejscu
z pewnością domownikom upłyną długie godziny, również nocne,
dlatego niezbędne jest zainstalowanie na nim oświetlenia. Płomień
ognia stworzy nastrojowy klimat, lecz lampy elektryczne są wygodniejsze w użytkowaniu. A co nad głową? Lazurowe niebo lub noc
pełna gwiazd kuszą swoim wyglądem, lecz jeśli chce się przebywać
na tarasie również przy dużym nasłonecznieniu lub deszczowej pogodzie, dobrze zamontować zadaszenie. Można postawić na całym
tarasie lub jego części pergolę z zakrywającą ją roletą albo rozpiąć
żagiel przeciwsłoneczny, najlepiej wodoodporny. A gdy to wszystko będzie zrobione, to... pozostaje tylko delektować się wypoczynkiem w swoim wymarzonym zielonym zakątku.
Joanna Lubiniecka

TARAS
H&M

Kompostownik kuchenny. Stalowy pojemnik
o pojemności 6 l. Aktywny filtr węglowy niweluje przykre
zapachy. 125 zł, GARDEN LOVE,
www.gardenlove.pl

Fotel rattanowy z czarnymi nogami.
Wymiary: 58 x 58 x 80 cm.
1804 zł, Hübsch,
www.fabrykaform.pl

Pappelina / www.pufadesign.pl
Poduszka ozdobna Cafe Bar. Granatowa
poduszka ozdobna w stylu francuskim z napisami.
58 zł, French Home,
www.dekodomania.pl

Stół okrągły Selendia. Biały stół wykonany z drewna
eukaliptusowego o wymiarach: śr. 94 cm, wys. 70 cm.
4987 zł, Skagerak Denmark,
www.designforhome.pl
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w zielonym

salonie

Meble z naturalnych materiałów
nigdy nie stracą na popularności. Ich
niewątpliwą przewagą jest piękno
surowca, z którego są wykonane.
Aby jednak cieszyć się nimi dłużej,
wymagają odpowiedniej pielęgnacji.

Drewno, wiklina, rattan

Ławka ogrodowa Facet. Ławka
ogrodowa projektu Petera Karpfa. Mebel
wykonany jest z drewna tekowego, odpornego
na niekorzystne warunki atmosferyczne, co
pozwala na jego wykorzystanie na zewnątrz.
Będzie piękną i funkcjonalną ozdobą ogrodu lub
tarasu. Wymiary: 160 x 55 cm; wys. 81 cm.
11 300 zł, Skagerak Denmark,
www.designforhome.pl

Meble teakowe Ethimo. Klasyczne, bardzo wygodne meble z drewna tekowego. Jest
ono idealne do produkcji mebli ogrodowych, gdyż nie musi być impregnowane ani zabezpieczane
specjalnymi środkami ochrony drewna. Kolekcja wyróżnia się jakością i precyzją wykonania.
11 696 zł, Village, www.sklep.willowhouse.pl
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Kolekcja Drachman. Elementem charakterystycznym dla tej serii jest oryginalne
skrzyżowanie listew na oparciach krzeseł i ławek oraz połączenie subtelnej prostoty
z elegancją w skandynawskim stylu. Drachmann to meble na lata, które z pewnością będą
zachwycały i w doskonały sposób uzupełnią każdy taras i ogród.
Od 3519 zł, Skagerak, www.calvado.com

noce i dnie
Znajdź idealne lampy
do twojego ogrodu

Wielu właścicieli modnych posesji
zadaje sobie sporo trudu, aby idealnie
oświetlić własny ogród. Sprawa z pozoru wydaje się błaha, jednak im bardziej zagłębiamy się w ten temat, tym
bardziej nie wiemy, czego chcemy.
W głowie rodzą się kolejne pytania: wybrać światło białe czy raczej
żółte, latarnie ogrodowe czy nawierzchniowe, a może kinkiet lub
reflektor? Co najważniejsze, źródła światła muszą być energooszczędne i funkcjonalne. Obserwując panujące trendy, warto zwrócić uwagę na to, że nowoczesne posesje częściej oświetlane są barwą zimną. Ta tonacja dyskretnie wpisuje się w krajobraz niczym nie
ujmując pięknu roślinności, zwłaszcza gdy są to rośliny egzotyczne.
Ciepłe, żółte światło zdecydowanie lepiej prezentuje się na tle tradycyjnych aranżacji, w pobliżu których znajdują się ceglane bądź
kamienne ściany.
Parrot. Kinkiet LED z czujnikiem ruchu
99 zł, Philips, www.philips.pl
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Asker art. 1311. Asker bollard to ultranowoczesny słupek ogrodowy marki Norlys, wyróżniający się ciekawie
i niecodziennie zaaranżowanym źródłem światła. Specyficzna, łamana konstrukcja oprawy sprawia, że kompozycja ta
doskonale łączy się z bogato zaaranżowanymi ogrodami, zaprojektowanymi w tradycyjny sposób.
norlys, www.norlys.pl

NAWIERZCHNIE

modern look
Wielkoformatowe płyty, kostka
brukowa o prostych kształtach
w stonowanych kolorach czy
nowość na rynku – gres szkliwiony do zastosowania na zewnątrz sprostają oczekiwaniom
właścicieli nawet najbardziej
nowoczesnych aranżacji.

Kostki dekoracyjne MONTE CARLO. Luksus
zamknięty w wielu wymiarach prostokątów. Wyjątkowa kompozycja
czterech formatów 60 x 20 cm, 50 x 20 cm, 40 x 20 cm i 30 x 20
cm pozwala aranżować bardzo eleganckie przestrzenie. Doskonale
łączy się z kostkami dekoracyjnymi Wenecja. Cztery wygodne
formaty kamieni 30 x20 cm, 20 x 20 m, 20 x 10 cm i 10 x 10 cm dają
nieograniczone możliwości łączenia. Obie kostki dostępne są w dwóch
rodzajach nawierzchni, delikatnie płukanej Avangarde oraz Coloratto
z nierównomiernie rozłożonym melanżem barw.
VESTONE, www.vestone.pl

ARCHITECT®. Prostota, elegancja, minimalizm – trzy słowa, w których zamyka się
charakterystyka płyt Architect®, przenoszą w świat stylowych aranżacji. Surowa forma
w połączeniu z niezwykle przemyślaną gamą kolorystyczną, oraz trzema rodzajami
wykończeń powierzchni sprawiają, że płyty są wyszukaną propozycją dla strefy tarasowej
i ogrodowej, w której liczy się każdy detal. Płyty posiadają gładką powierzchnię i lekko
sfazowane krawędzie. Bruk-Bet, www.bruk-bet.pl

Mayesto. Wielkoformatowe płyty Mayesto doskonale sprawdzą się przy aranżacji nowoczesnego domu. Geometryczny kształt sprzyja uzyskaniu
minimalistycznego charakteru otoczenia i przyspiesza prace brukarskie. Płyty brukowe Mayesto w oryginalny i harmonijny sposób łączą się z innymi
materiałami, takimi jak: drewno, kamień czy pozostałe produkty betonowe. SEMMELROCK STEIN + DESIGN, www.semmelrock.pl

Zaaranżuj przestrzeń wokół domu

Kostka brukowa Perfect, kolekcja Modern Line. Idealna
do tworzenia nowoczesnych nawierzchni. Występuje w 4 monochromatycznych
kolorach: white, gray, steel, carbon. Od 92 zł/m2, Bruk,
www.modernline.info.pl
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Katarzyna Sibilska,
Product Manager Semmelrock
Stein+Design Sp. z o.o.,
www.semmelrock.pl

Aranżacja tarasu, podjazdu i ogrodu jest bardzo ważna, ponieważ stanowi dopełnienie przestrzeni wokół domu. Dzięki odpowiedniej nawierzchni można stworzyć kompozycję, która będzie spójna z charakterem budynku. Dobrze, jeśli aranżacja współgra z trendami, ale jednocześnie odpowiada na indywidualne potrzeby i upodobania mieszkańców. Aktualnie w projektowaniu tarasów i nawierzchni wokół domów coraz częściej uwzględnia się funkcjonalność tej przestrzeni.
Jednym z trendów aranżacyjnych, który pozostaje obecny w kolejnych sezonach, jest minimalizm rozumiany jako odejście od dekoracyjnych wzorów oraz moda na produkty wielkoformatowe. Poniekąd
cechuje go też naturalność przejawiająca się w barwie i strukturze
materiałów. Stylistyka ta pozwala uzyskać kompozycję spójną z modernistycznym obiektem mieszkalnym, nowoczesnym tarasem oraz
symetrią ogrodu, a także świetnie sprawdzi się pośród klasycznej czy
rustykalnej scenerii.

EFEKTOWNE
GRANICE
Otoczenie naszego domu to nie
tylko piękny wygląd ogrodu czy
tarasu. To również kwestia bezpieczeństwa, dlatego tak ważny
jest dobór odpowiedniego ogrodzenia, które zapewni nam wymaganą prywatność.

Murek gabionowy Zenturo.
1562,70 zł (murek 2 x 2 m, bez wypełnienia),
betafence, www.ogradzamy.pl

Ogrodzenie GORC® Top. Polubią je osoby ceniące klasykę
i naturalność. Technologia SCRATCH nadaje powierzchni bloczków
niezwykłą łagodność. Łupana powierzchnia nabiera subtelności i lekkości.
Delikatne melanże kolorystyczne sprawiają, że ogrodzenie jest wizualnym
uzupełnieniem otoczenia budynku, a nie jej centralnym punktem.
JONIEC®, www.joniec.pl
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