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Kraljestvo
balkonskega
cvetja

Sadite v dovolj
toplo zemljo

NENAVADNE
VRTNINE, KI JIH
NAROČITE S KAVČA

Visoke
grede niso le
modna muha

5 rastlin

za ohranjanje mladosti

Pohištvo,
ki ni za staro kišto
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Kakor hitro toplo sonce poboža lice in zemljo, zacne vrt z zelenilom
listja in dehtecim cvetjem stanovalce neumorno vabiti na druženje.
Že res, da bo treba za privlacen vrt veckrat poprijeti za motiko in
zagnati kosilnico, a prav tako je pomembno, da si provošcite udobno
posedanje pri vsakodnevnem sobivanju z naravo.

ovsem nepraktično bi bilo imeti
vrt brez jedilne
mize in stolov,
vsakdo uživa pri
obedovanju na vrtu in piknikih na prostem. Morda imate na vrtu tudi kakšno
klop, ležalnik, senčnik, elemente letne
kuhinje, otroška igrala, visečo mrežo in
še kaj podobnega. Vrtno pohištvo enostavno naredi vrt uporaben. Ker pa ga
ne izbiramo le za eno sezono, je dobro
pred nakupom razmisliti o tem, kakšna
oprema bi se na vrtu in v skladu z vašimi potrebami najbolje ujela v celoten
kontekst vrtne zgodbe.

Les je lep

Leseno vrtno pohištvo je tradicionalno
zelo priljubljeno, na voljo je v številnih
različicah. Les je topel in prijeten material, ki se čudovito poda v podeželski
vrt pa tudi povsod drugam – odvisno
od oblike oziroma tipa lesene vrtne
garniture. Jedilni set iz okroglih žaganih
debel se bolje poda v odprt prostor,
denimo ob robu gozda. Taka klop se po
dežju dolgo suši, zato ni najbolj primerna za vsakodnevno rabo. V bližnje okolje kmečke domačije ali manjši vrt ob
hiši zato sodi vrtna garnitura iz lesenih desk. Majhen leseni set mizice in
dveh stolov je odlična rešitev za intimen kotiček na balkonu ali kje
drugje, kjer so drobne
deščice ves čas vsaj
nekoliko zaščitene
pred vlago.
Če je vaša miza ali
klop pod streho,
vsekakor ni treba
pretiravati in izbirati
med dragimi eksotičnimi vrstami lesa.
Debelejši in skrbno izbran domač les
kostanja, macesna ali hrasta zdrži

kar nekaj let, tudi če je izpostavljen vremenskim vplivom, lahko pa ga seveda
dodatno premažete z zaščitno barvo
in lakom, kar pa je nujno, če izberete
smrekov les.

Trpežno, moderno

Izbrani materiali vrtnega pohištva naj
bodo čim bolj trpežni in dolgotrajni.
Lepo je, če se odločimo za les in druge
naravne materiale, vendar imajo
umetni ratan in drugi pralni elementi
z lahkim ogrodjem tudi svoje prednosti. Če želite bolj modern slog, lahko
izberete kovinsko pohištvo s čistim in
preprostim oblikovanjem, ki se posebno
lepo poda v odprt, geometrijski vrt.
Tako pohištvo je še pogosteje sestavljeno iz kombinacij različnih materialov.
Kovina zagotavlja čist in zračen dizajn,
les, ratan, plastika in drugi materiali pa
želeno udobje. Danes se mnogi odločajo
za različne kakovostne razrede vrtnih
garnitur iz umetnega ratana, ki je vzdržljiv, pralen in udoben.

Udobje z blazinami
Kovinsko pohištvo s posebnimi
zavitimi vzorci vrtu praviloma doda
romantičen pridih večnosti. Zlasti lepo
se poda v svetel vrtni kotiček, poln
cvetja. Ker je to pohištvo redko zelo
udobno, si pomagajte z blazinami,
ki naj se barvno ujemajo s cvetočim
ozadjem, zato svetujemo svetle
enobarvne blazine.
Za kovinsko pohištvo izberite trdo
podlago, saj so kovinske nogice
pogosto zelo koničaste in se zlahka
pogreznejo v trato ali zmehčano
peščeno površino, lahko pa jih tudi
dodatno opremite z deščicami, ki to
preprečijo.

Spomladi na soncu,
poleti v senci
Če imate dovolj prostora, je dobro v
vrtu ustvariti več zanimivih kotičkov
za posedanje, temu primerno prilagodite tudi izbor vrtnega pohištva.

Možnih je nešteto kombinacij, še najbolje pa je, da imate nekaj elementov
fiksnih - morda lahko za posedanje
uporabite tudi nizek zid - in nekaj
takih kosov pohištva, ki jih ob uporabi prinesete na sončno trato ali
umaknete v senco. Če je vaš
vrt majhen, velja razmisliti o kakovostnih,
lahkih in prenosnih
vrtnih elementih, saj

levo
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Okrogla klop za okoli
starega drevesa se
poda na veliko kmečko
dvorišče ali v odprto
krajino.
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Zložljiva klop

boste poleti raje v senci, spomladi in
pozno jeseni pa se boste zagotovo radi
nastavljali soncu, razdalje med posameznimi kotički pa morda ne omogočajo
optimalne delitve in s tem postavitve
fiksnih elementov vrtnega pohištva.

Terasa je kraljica

Osrednji komplet mize in sedišč na
vrtu postavite na teraso, ki naj bo na
južni, jugovzhodni ali jugozahodni
strani hiše. Lahko je zavarovana pred
padavinami z nadstreškom ali pa jo
v prijetno sobo na prostem oblikuje z
zelenjem obrasla pergola. Priporočljivo
je, da zagotovite toliko stalnih sedišč,
kolikor je članov v družini, poleg tega
lahko dodate še vsaj dve sedišči za
goste, saj se je najbolj prijetno družiti
prav na prostem.
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Poleg jedilne garniture na terasi vam
bo lahko prišla prav bolj ali manj
fiksna klop vsaj še na dvorišču, ki je
običajno bliže severni strani. Tam bo
vselej nekoliko bolj sveže, omenjena
rešitev pa vam bo omogočala opazovanje dogajanja na ulici, med odpravljanjem od doma pa boste lahko na klop
na hitro odložili kakšno stvar ali sede
pokramljali s sosedo. Taka možnost
je zlasti prijetna za starejše ljudi, ki
pogrešajo družbo, mlajši, ki si želijo več
zasebnosti, bodo svojo dodatno klop
ali ležišče raje postavili v oddaljen del
vrta, kjer bodo v miru brali knjigo ali se
preprosto nastavljali soncu.

Varni zaslon

Na ležalniku ali med sedenjem na klopi
se boste počutili najbolje, če boste obli-
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Imate na vrtu malo prostora, pa bi si
vseeno želeli postaviti klop z mizo
za družinski piknik ali druženje?
Mizarstvo Sluga iz Žalca je izdelalo
prav posebno vrtno pohištvo z
imenom Klip klop. To je lahko klop
z naslonjalom, ki jo postavite ob
zid, ko pa pride na obisk družba, se
klop raztegne v vrtno jedilno garnituro z dvema klopema in mizo
v enem, ki je primerna za sedenje
najmanj štirih odraslih ljudi. Klop
meri 195 × 55 cm, raztegnjena kot
vrtna garnitura pa 195 × 135 cm.

www.mizarstvo-sluga.si in
www.gartgarden.com
kovali ali izbrali prostor z zaslonom.
To je lahko stena, ograja, strmina ali
zasaditev v višini vsaj 140 centimetrov,
ki daje občutek, da imate zaščiten hrbet
in ste na varnem pred vetrom in pogledi, hkrati pa imate senco, kadar si to
želite. V tako oblikovanem kotičku z
lepim razgledom se človek podzavestno
počuti bolj varnega in mu je zato še bolj
udobno.

Pomislite na
vzdrževanje

Enkrat letno, najbolje kar spomladi, si
vzemite čas in skrbno preverite stanje
vaše vrtne opreme. Občasno je treba
vrhnji barvni sloj tudi obnoviti oziroma
vsaj premazati les s posebnim oljem. Če
je možno, že v začetku izberite takšno

skrajno levo

Klop, pritrjena na masivno strukturo
ali zid na poglobljeni terasi je v vrtu
prav priročna za posedanje. Prinesite
si blazine in uživajte!
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levo

barvo, ki se ponovi tudi pri vseh drugih
vrtnih elementih, lahko pa je izbrana
barva lesa enaka kot na samem objektu
- na primer na balkonski ograji.
Pri vrtni opremi iz drugih materialov
obsega vzdrževanje predvsem
vsakoletno čiščenje, morda pa se
odločite, da površine prebrišete s
sredstvom za lesk.

Skladna z vrtom
Pri izboru vrtnega pohištva je v
prvi vrsti pomembno, da vam je to
udobno in ga zato radi uporabljate.
Seveda je v igri vselej tudi cena, a
preden spomladi na svoj vrt postavite
najcenejši in morda nekoliko neroden
ležalnik in kakšno gasilsko garnituro

Želite pri sedenju na vrtu intimo?
Potem prostor za sedenje zasnujte
tako, da boste imeli zaščiten hrbet
in boste na varnem pred vetrom in
pogledi.

klopi in mize (to raje prihranite za
takrat, ko boste na vrtu imeli večjo
zabavo), bo bolje, da greste korak dlje
in razmislite o slogu vašega vrta kot
celote. Če radi naredite vse sami in
imate čas ter voljo za ustvarjanje, naj
to odraža tudi izbor vrtne opreme. Če
imate malo časa, se je bolje prepustiti
nasvetu strokovnjaka za vrtno
opremo.
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