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OTOCZENIE DOMU
W redakcji magazynu OTOCZENIE DOMU zapanowała iście słoneczna aura. Nie możemy doczekać
się porannej kawy wypitej na świeżym powietrzu, spacerów wśród zieleni i coraz dłuższych wieczorów
spędzanych z najbliższymi na łonie natury. Też tak macie? Pogoda sprzyja zmianom. Prawie wszystkie myśli krążą wokół balkonu, tarasu, altan i pergoli. Szukacie pomysłów, które sprawią, że otoczenie domu wyda Wam się piękniejsze i bardziej wyjątkowe? Sprawdźcie, co dla Was przygotowaliśmy.
Z myślą o nadchodzących upałach szczególnie polecamy zapoznanie się z propozycjami przeciwsłonecznych parasoli, rolet rzymskich, markiz i żagli. Przyglądamy się im bliżej, aby pomóc Wam skutecznie sterować cieniem. Nie zabrakło również porad specjalistów i ekspertów, którzy podsuwają
optymalne rozwiązania, gwarantujące komfortowy wypoczynek na świeżym powietrzu. Pod lupę bierzemy rodzaje kostki brukowej, płyt tarasowych oraz sprzęty, które pomogą Wam zadbać o zieleń we
właściwy sposób.
Stawiamy na tradycję, uniwersalność i ponadczasowe materiały, które przez lata pozwolą się cieszyć
niezwykłym widokiem za oknem. Projektowanie ogrodów to wielka sztuka komponowania roślin,
barw, faktur i materiałów. Równowaga, spójność, prostota i elegancja okażą się kluczem do sukcesu.
Podpowiadamy jak dbać o ogród oraz delektować się samodzielnie wyhodowanymi kiełkami. Próbujemy także znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki rodzaj tarasu będzie najlepszym wyborem oraz przyglądamy się bliżej inteligentnym rozwiązaniom, które zatroszczą się o bezpieczeństwo w domu.
Z niecierpliwością oczekujemy wyższych temperatur, które umożliwią delektowanie się długim śniadaniem oraz popołudniową drzemką na balkonie, a Wam życzymy inspirującej lektury.
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B E Z P Ł AT N Y M A G A Z Y N
w profesjonalnym świecie wnętrz!
Jesteś architektem, designerem, developerem lub
w inny sposób zawodowo zajmujesz się wnętrzami? Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy bezpłatne wydanie pisma „NOWY MAGAZYN” – dostępnego w limitowanej wersji papierowej oraz on-line.

Aby otrzymać bezpłatną wersję papierową,
napisz do nas na adres:

zamawiam@nowymagazyn.pl

lub pobierz wersję on-line na stronie:

www.nowymagazyn.pl
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PROJEKTOWANIA
Atrakcyjne przez cały rok, intrygujące kompozycje roślinne
opierają się na cechach roślin, a zwłaszcza ich pokroju/formie, kolorze, fakturze oraz rozmiarze. W poprzednim wydaniu omówilam temat formy i koloru. Tym razem przybliżę rolę faktury roślin w procesie projektowania ogrodów oraz
percepcji przestrzeni.
AGATA BYRNE. CFS 2018 PROJEKT SARAH PRICE

Faktura jest ważnym elementem artystycznego przekazu. Faktura materiałów zastosowanych w przestrzeni ogrodu wpływa
na jego charakter i atmosferę. Powierzchnie błyszczące i twarde nadają ogrodom formalny i wielkomiejski styl, natomiast
chropowatości dają wrażenie swobody i naturalności.
Faktura, charakterystyczna struktura powierzchni, jest jedną
z kluczowych cech roślin, którą absolutnie należy uwzględnić, aby stworzyć wyrafinowane i ekscytujące aranżacje. Tekstura liści roślin jest bardzo zróżnicowana – szorstka, chro-
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powata, gładka, śliska lub owłosiona. Faktura liści odnosi się
także do całkowitego ich rozmiaru w stosunku do liści sąsiadujących gatunków: drobne, średniej wielkości lub duże. Liście pojedyncze stwarzają wrażenie większych niż liście złożone. Także odległość ma ogromny wpływ na naszą percepcję
faktury; im dalej stoimy od rośliny, tym delikatniejsza nam
się ona wydaje.
Ale nie tylko liście należy wziąć pod uwagę, dobierając teksturę roślin. Morfologia całej rośliny, a więc zewnętrzna

POD

OSŁONĄ

Żagiel przeciwsłoneczny Nesling
COOLFIT®. Wykonany z bardzo mocno tkanego materiału
HDPE zapewniającego do 95% ochrony przed promieniami
UV. Objęty 5-letnią gwarancją. Dostępny w 6 kolorach i w 4
kształtach: trójkąta, trójkąta 90°, kwadratu, prostokąta.
Od 336,90 zł (trójkąt 3,6 x 3,6 x 3,6 m),
NESLING®, www.nesling.pl

Chociaż każdy z nas zapewne lepiej się czuje podczas
ciepłych i słonecznych dni,
to jednak projektując taras
lub ogród, nie można zapominać, że wszystko, co
w nadmiarze, szkodzi.
Intensywne promienie
słoneczne także.
26 | wnetrzeiogrod.pl

OCHRONA PRZECIWSŁONECZNA

Najprostszą formą zapewnienia cienia w ogrodzie od wielu lat
jest parasol – jednak jeśli dawniej kojarzył nam się z niezbyt ładnym kawałkiem materiału ustawionym na betonowej podstawie,
obecnie przybiera różne kształty i rozmiary. Gładka tkanina parasoli ogrodowych występuje w wielu kolorach, również stonowanych, nienachalnie wpisujących się w aranżację ogrodu.
W ostatnim czasie coraz popularniejszymi produktami służącym
do zadaszenia tarasu, ogrodu i właściwie każdego miejsca wypoczynku na świeżym powietrzu stają się żagle przeciwsłoneczne. To
designerskie, a przy tym eleganckie rozwiązanie świetnie sprawdza się zarówno w małych ogrodach, jak i na dużej przestrzeni,

Sibilla
Ogromny parasol o wymiarach 270 x 460 cm.
Czasza z wytrzymałego, odpornego na plamy
i nieprzemakalnego poliestru, który można zdjąć
i prać ręcznie 30°C. Otwieranie za pomocą korbki
i dwa otwory wentylacyjne.
BELIANI, www.beliani.pl

Parasol kwadratowy 3 x 3 m
Wytrzymałe poszycie z tkaniny poliestrowej
oraz malowany proszkowo stelaż to
niepodważalne plusy tego modelu,
a intuicyjny system otwierania zapewnia
bezpieczeństwo użytkowania na wiele lat.
1239 zł, BiG FLAG,
www.parasole-ogrodowe.pl

Żagle prostokątne. System przeciwsłoneczny,
który składa się ze stalowych komponentów, posiada
wiele zróżnicowanych mocowań elementów. Żagle w pełni
chronią przed promieniami UV, deszczem i są odporne na
silny wiatr. Mogą mieć wiele rozmaitych kolorów.
VELASOLIS,
www.velasolis.pl

Zacieniacz ogrodowy. Zapewni
chwile wytchnienia od palącego słońca.
Zacieniacze ogrodowe chronią także
przed szkodliwym promieniowaniem
UV, przy czym są świetną alternatywą
dla parasoli ogrodowych. Duży wybór
kolorów i nowoczesna stylistyka pozwala
nadać tarasowi, ogrodowi lub balkonowi
niepowtarzalny charakter.
NIKOTOOLS,
www.nikotools.pl

parasol ogrodowy
Wykonany ze stali i poliestru, parasol o średnicy
300 cm. Dostępny w różnych kolorach.
227 zł, LEROY MERLIN, www.leroymerlin.pl

Parasol wiszący TRONDHEIM
Wodoodporny poliester z filtrem UV, stelaż
z aluminium proszkowanego. Z możliwością
przechylania, z regulacją wysokości, z korbką
i wentylacją. Z wodoodpornym pokrowcem
i podstawą parasola. Wymiary: śr. 300 x wys. 245 cm.
899 zł, jysk, www.jysk.pl
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RELAKS
NA TARASIE
Nawet na tarasie można mieć przez
cały rok zielono, jeśli stworzymy
mikroklimat idealny do wzrostu
roślin i naszego zadowolenia.

castorama

1. GIRLANDA OGRODOWA PARTY F. Sprawdza się świetnie zarówno
podczas imprez plenerowych jak i na co dzień, tworząc idealną atmosferę do
wypoczynku. 143,14 zł, LEDCO, www.ledco.pl

2

2. Kiełkownica słoikowa. Łatwo i wygodnie wyhodujesz w niej kiełki,
czyli nieocenione źródło witamin o każdej porze roku. 34 zł, SEMINI,
www.semini.pl
3. Lampion Solan. Drewniany lampion z metalowym daszkiem i poręcznym
uchwytem do przenoszenia, przeznaczony na grubą świecę. 194 zł, dekoria,
www.dekoria.pl
4. Olivia. Sztuczna trawa w kolorze szarym. Trwała, prosta w utrzymaniu
i jednocześnie bardzo efektowna. MULTIGRASS, www.multigrass.pl
5. ASKHOLMEN. Ogrodowa skrzynka z kratą, pomalowana szarobrązową bejcą.
179,98 zł, IKEA, www.ikea.pl

3

5

4
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PATRON
DZIAŁU

Wielkoformatowe płyty
dekoracyjne Lamezia
(80 x 80 x 8 cm). Klasyka
współczesnego wzornictwa.
Praktyczne barwy – kobalt i marengo.
Uniwersalny kształt kwadratu.
Nowocześnie i reprezentacyjnie
dekorują otoczenie.
VESTONE,
www.vestone.pl

Dekoracyjne płyty Ferrara.
Zestaw czterech praktycznych formatów
20 x 20 cm, 40 x 20 cm, 40 x 40 cm
i 60 x 40 cm dostępny w dwóch
wysokościach 5 cm lub 8 cm oraz pięciu
melanżowych kolorach. Niebanalny
produkt dla wyjątkowych przestrzeni.

Płyta czy
cegła?

www.elkaminodom.pl

Płyty i stopnie Sottile.
Bardzo nowoczesne produkty, które
dodadzą otoczeniu twojego domu
nietuzinkowego wyglądu. Elegancja
i ponadczasowe kolory pozwolą
twojemu tarasowi pozostać
w trendzie na najbliższe lata!
SEMMELROCK,
www.semmelrock.pl

NAWIERZCHNIE
Płyty tarasowe 2.0 Path. Wytrzymały
gres w subtelnych odcieniach szarości nawiązuje do
naturalnych skał. Innowacyjna technologia umożliwia
łatwy montaż i demontaż na każdym terenie. Wymiary:
59,8 x 59,8 x 2 cm.
paradyż,
www.paradyz.com

Porcelito®.
Najwyższej jakości wielkoformatowe
płyty betonowe o grubości 3 i 2 cm do
zastosowania na tarasach przydomowych,
balkonach oraz w strefach wejściowych
budynków użyteczności publicznej. Płaska
powierzchnia licowa i delikatne mikrofazy
podkreślają prestiżowy charakter płyt.
BRUK-BET,
www.bruk-bet.pl

Płytki z serii INDIGO.
Unikalna struktura i wyrazisty mix
kolorów. Płytki z serii INDIGO
wykonane w technologii PRATO zyskują
interesujący charakter. W wyniku
zastosowanego „piaskowania” ziarna
kruszyw z kamienia naturalnego zostają
częściowo odsłonięte – powierzchnia
nabiera delikatnej szorstkości.
Dostępne formaty 40 x 40 x 4,0 cm;
60 x 40 x 4,0 cm i 60 x 60 x 4,0 cm.
DASAG, www.dasag.eu

Ścieżka wśród roślin, przydomowy taras oraz wszelkie murki,
ogrodzenia i schodki to elementy aranżacyjne, które wymagają szczególnego zainteresowania.
Ich wygląd wpływa na aranżację
zielonej przestrzeni, komponując się z roślinnością i dopełniając wyglądu ogrodu. Kolor, faktura, rodzaj materiału – wszystko to odgrywa niebagatelną rolę.
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