
WOKÓŁ domu

PARTNER WYDANIA:

OCHRONA PRZED SŁOŃCEM – OSŁONY

SALON POD CHMURKĄ – JAK URZĄDZIĆ TARAS?

NARZĘDZIA POTRZEBNE W KAŻDYM OGRODZIE

Otwieramy sezon ogrodowo-grillowy!
ZAPRASZAMY 
NA GRILLA!
• jaki grill wybrać?
• przydatne akcesoria
•  sprawdzone  

przepisy
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ZATRZYMUJEMY 
UPAŁ  

MARKIZA VMZ Solar 
DO OKIEN PIONOWYCH
Markiza Solar do okien pionowych to naturalny, zdrowy 
i ekonomiczny sposób ochrony przed nagrzewaniem 
wnętrza podczas upałów. Markiza Solar reaguje 
na słońce i automatycznie rozwija się w gorące dni, 
chroniąc pomieszczenia przed nagrzewaniem.
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Warto  to mieć
Produkty polecane do ogrodu i na grilla

Grilluj według idei Low&Slow

Teraz to możliwe
Grill w wielkim mieście

Na tarasy  i ścieżki

Salon pod chmurką

i bądź na bieżąco
Grilluj z WEBEREM 

Grilluj w podróży

czyli czym jest GBS?
Jeden grill, nieskończone możliwości

Grill gazowy, węglowy czy elektryczny?

Grille gazowe

Szanowni Państwo

Przyszła długo wyczekiwana wiosna, a wraz z nią 

pora na przeniesienie życia rodzinnego i  towa-

rzyskiego do ogrodów i na tarasy. Słoneczne dni 

sprzyjają pracy w  ogrodzie i  wokół domu, a  co-

raz cieplejsze wieczory – biesiadom przy grillu. 

W naszym Dodatku radzimy, jaki grill wybrać i jak 

z niego korzystać, jak zapewnić na tarasie przy-

jemny cień i miły nastrój oraz jak zadbać o ogród 

i otoczenie wokół domu. Zapraszamy do lektury!  

04

12

24

26

28

30

32

44

18

20

Grille węglowe 22

Jak chronić dom przed słońcem? 36

Narzędzia ogrodnicze

Polecane przepisy na grilla

48

60

Ogrodzenia w dobrym stylu 56

BEZPŁATNY  DODATEK  DO ŁADNEGO DOMU NR 5/2021

PORADNIK DLA BUDUJĄCYCH I REMONTUJĄCYCH

JAK DOBRZE ZBUDOWAĆ

Adres re dak cji:
ul. Grochowska 306/308 (budynek E), 
03-840 War sza wa 
e-ma il: ladnydom@press-land.pl
tel. 518 278 981
Re dak tor na czel na: Katarzyna Wangin
e-ma il: katarzyna.wangin@press-land.pl
tel. 509 075 548
Z-ca re dak tora na czel nego:  
Iwona Szczepaniak
e-ma il: iwona.szczepaniak@press-land.pl
tel. 780 119 009

Redaktorzy:  
Monika Karda (szef działu Budowa)
e-ma il: monika.karda@press-land.pl
Ewa Stroik (szef działu Wnętrza i Ogród)
e-ma il: ewa.stroik@press-land.pl
Mo ni ka Wach (szef działu Architektura)
e-ma il: monika.wach@press-land.pl
Ser wis www.lad ny dom.pl:  
e-mail: biuro@press-land.pl
Kierownictwo artystyczne : 
Edyta Pietrzyk
e-ma il: edyta.pietrzyk@press-land.pl

Wy daw nic two: PRESSLAND SA
ul. Zaborska 1, 31-354 Kraków
e-ma il: biuro@press-land.pl
tel.: 880 100 220
Dyrektor Zarządzający:
Paweł Mijas 
e-ma il: pawel.mijas@press-land.pl 
Dział reklamy i marketingu:
Anna Ambrożkiewicz tel. 515 364 417
e-ma il: anna.ambrozkiewicz@press-land.pl

Magdalena Cudnik 
tel. 518 278 658
e-ma il: magdalena.cudnik@press-land.pl
Monika Soroczyńska 
tel. 517 297 059
e-ma il: monika.soroczynska@press-land.pl
Dział kol por ta żu i prenumerata:
e-ma il: kolportaz@press-land.pl
Druk: Drukarnia Prasowa S.A. 
92-202 Łódź, al. J. Piłsudskiego 82
Copyright © PRESSLAND SA 2021
Wszelkie prawa zastrzeżone

STRONY REKLAMOWE: 
2,  5 ,  7 ,  9 ,  35,  42-43,  51 ,  53,  59,  62-63, 
65,  68-69,  71 ,  72

www.ladnydom.plZnajdziesz nas na:        

Fo
 to

 gr
a fi

a 
na

 o
kł

ad
 ce

: W
EB

ER

WOKÓŁ domu
Otwieramy sezon ogrodowo-grillowy

Redakcja

003_wstep spis tresci kw.indd   3003_wstep spis tresci kw.indd   3 2021-05-10   15:52:282021-05-10   15:52:28



NARZĘDZIA AKUMULATOROWE
STIGA oferuje nowoczesne narzędzia akumulatorowe dostępne 
w 3 gamach, dopasowanych do potrzeb danego użytkownika i jego 
ogrodu: 
1. Essential (seria 100) – dla początkujących ogrodników oraz 
tych, którzy chcą szybko i łatwo uzyskać oczekiwany efekt; 
2. Experience (seria 500 i 700) – dla bardziej doświadczonych 
ogrodników oraz zróżnicowanych, intensywniejszych i trudniej-
szych zadań;
3. Expert (seria 900), czyli najmocniejsze i najbardziej funkcjo-
nalne urządzenia do pracy w ogrodzie spełniające wymagania 
profesjonalnych ogrodników. 
Nowoczesny sprzęt z każdej z tych serii pozwala dotrzeć użyt-
kownikowi w dowolny zakątek ogrodu bez plączących się kabli 
i hałasu czy emisji spalin, jaki towarzyszy pracy urządzeń spali-
nowych. www.stiga.plniu.

Warto to mieć!

ŚRODKI DO IMPREGNACJI
HG środek impregnujący do markiz przeciwsłonecznych, pokrowców i namiotów to preparat do łatwego 
i szybkiego zabezpieczenia przed wodą markiz, namiotów, parasoli i pawilonów ogrodowych. Należy go stoso-
wać na zewnątrz w cieniu, w czasie bezwietrznej pogody. Zabezpieczana powierzchnia musi być czysta i sucha. 
Preparatu używamy, gdy przynajmniej przez godzinę nie spodziewamy się opadów. HG impregnat do wyrobów 
tekstylnych chroniący przed wodą, olejem, tłuszczem i brudem to preparat w aerozolu, łatwy do zastosowania  
na każdym rodzaju tkaniny. Nadaje wodoodporność kurtce sportowej i przeciwdeszczowej czy tekstylnemu 
obuwiu. Świetnie zabezpieczy poduszki do mebli ogrodowych, namioty i parasole. www.hgpolska.pl

WAZA AGRYKOLA 
z klasycznej kolekcji Chronos – architektura ogrodowa jest rekonstrukcją zniszczonego 
oryginału, który stał przed frontem przedwojennej willi; kielich wazy pokryty jest 
subtelnym ornamentem w formie liści akantu, a stosunkowo wysoka noga nadaje 
całości smukły, lekki kształt. Latem pięknie prezentują się w niej hortensje, zimą  
– bukszpanowe kule. Waza Agrykola ma 70 cm wysokości i 58 cm średnicy; dostępna 
w  kolorach piaskowym i biało-szarym. Cena: 1193 zł. www.chronos.com.pl
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HEKSAGONALNY WZÓR IDEALNY NA TARAS
Kształt płyty Polbruk Exa nawiązuje do dobrze znanego w ar-
chitekturze hekasgonu. Został on jednak lekko zmodyfikowany, 
dzięki czemu zyskał nowy wyraz i nabrał większego dynami-
zmu. Płyta występuje w dwóch uniwersalnych i nowoczesnych 
kolorach: taupe oraz folk. Nazwa pierwszego z nich pochodzi 
od francuskiego słowa „taupe” oznaczającego kreta. Drugi z ko-
lorów – folk – można opisać jako zróżnicowaną tonalnie jasną 
szarość. Płyta Exa ma wymiar 56,3×43,2 cm i grubość 4,5 cm, 
może być wykorzystywana na tarasy, ale również na alejki 
i ogrodowe ścieżki. Jej oryginalny kształt, wyszukane odcienie 
kolorystyczne i gładka faktura gwarantują doskonały efekt wi-
zualny każdej aranżacji. 
www.polbruk.pl

Warto to mieć!

MARKIZA OCHRONI PRZED SŁOŃCEM 
Markizy stosowane do okien dachowych FAKRO absorbują pro-
mieniowanie słoneczne już przed szybą i emitują ciepło na ze-
wnątrz przez co w słoneczne dni bardzo dobrze chronią wnętrze 
przed uciążliwym upałem. Z przeprowadzonych przez firmę 
FAKRO badań wynika, że markizy chronią przed przegrzaniem 
do 8 razy skuteczniej niż powszechnie stosowane rolety we-
wnętrzne. W praktyce daje to spadek temperatury wewnętrznej 
nawet o 10°C. www.fakro.pl

ŻALUZJE FASADOWE SKYFLOW 
chronią wnętrza przed nagrzaniem i zapewniają odpowiedni komfort optyczny. Konstruk-
cja systemu pozwala na wykonanie żaluzji o dużych gabarytach, dzięki czemu mogą być 
stosowane w domach z większymi przeszkleniami. Żaluzje fasadowe cechują się swo-
bodną regulacją kąta pochylenia lameli, co pozwala na wybór właściwego stopnia za-
ciemnienia. Estetycznie wyprofilowane ruchome pióra w połączeniu z aluminiowymi 
prowadnicami i kasetami nadają fasadzie nowoczesny wygląd. www.aluprof.eu 
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PŁYTKI INSPIROWANE DREWNEM
Płytki Wood 2.0 to propozycja nie tylko dla miłośników ogro-
dów w stylu rustykalnym. Drewnopodobne gresy będę równie 
pięknie harmonizowały z nowoczesną architekturą, współ-
tworząc efektowne, eklektyczne kompozycje w otoczeniu 
domów. Do wyboru są cztery odcienie: złamanej bieli, uniwer-
salnego beżu, eleganckiego brązu i industrialnego grafitu. 
www.opoczno.eu

MOBILNA INNOWACJA
System STIHL CONNECTED zapamiętuje czas pracy urządzenia 
STIHL, a we właściwym momencie przypomina o potrzebie prze-
glądów serwisowych czy wymianie oleju. STIHL CONNECTED 
składa się z 3 powiązanych ze sobą elementów. STIHL SMART 
CONNECTOR to rodzaj miniaturowego nadajnika, który po przy-
twierdzeniu do narzędzia przesyła przez bluetooth informacje 
o czasie i parametrach jego pracy do smartfonu. APLIKACJA 
STIHL CONNECTED to łącznik między nadajnikiem danych i znaj-
dującą się w chmurze bazą, czyli portalem STIHL CONNECT PRO, 
gdzie informacje dotyczące użytkowania maszyn są magazyno-
wane i poddawane analizie. Dane te można również przeglądać 
bezpośrednio z poziomu aplikacji na własnym smartfonie. Por-
tal znajduje się na https://connect.stihl.com. Więcej informacji 
na www.stihl.pl/connected.aspx

SFERY OGRODOWE – COPERNICUS 
Oryginalna, ażurowa forma metalowych sfer Copernicus sprawi, że ten intrygujący 
detal przyciągnie wzrok każdego ogrodowego gościa. Sfery Copernicus wykonywane 
są ze stali nierdzewnej lub naturalnej w trzech rozmiarach: 45, 60 i 75 cm. Seria 
Copernicus powstała w ramach CHRONOS & garden by Marta – nowej kolekcji ogro-
dowych dekoracji, stworzonej we współpracy z Martą Samulską,  influencerką, autorką 
jednego z najpopularniejszych profili ogrodniczych na Instagramie – Garden by Marta.
Ceny: od 495 zł. www.chronos.com.pl

Warto to mieć!
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Budujesz?
Remontujesz?

Sięgnij 
po fachową 
wiedzę

www.ladnydom.pl

CZOŁOWY 
SERWIS 
BUDOWLANY
W POLSCE
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Warto to mieć!
ŁATWIEJSZE PODLEWANIE
Fiskars w ramach nowego segmentu do nawadniania gwarantuje 
pomocne rozwiązania dla ogrodników. Kalkulator ogrodowy do-
pasuje optymalny sprzęt – wystarczy zalogować się na www.fi-
skars.eu/easywatering, wpisać adres działki, zaznaczyć jej gra-
nice, by otrzymać podpowiedź dotyczącą sprzętu. Po wybraniu 
optymalnych węży, pistoletów zraszających i zraszaczy, połą-
czymy je w całość przy pomocy oznaczonych różnymi kolorami 
(dla różnej średnicy) złączek i przyłączy. www.fiskars.com

ZDROWE I SMACZNE JEDZENIE 
W sklepie ecotrendy.pl znajdziesz przepyszne, pozyskiwane 
w etyczny sposób, wyselekcjonowane oleje m.in. lniany, z pe-
stek dyni czy z czarnuszki. Dodaj smaku i witamin swoim po-
trawom. Jeżeli kochasz dobrej jakości pieczywo, skorzystaj  
z mieszanek chlebowych – dodaj wodę i wymieszaj, a idealne 
ciasto na chleb będzie gotowe. Celebruj codzienność z marką 
EcoTrendy! www.ecotrendy.pl

DREWNO KOMPOZYTOWE 
Deski tarasowe Silvadec Elegance są wytrzymałe i stabilne, o właściwościach anty-
poślizgowych. Są pełne w środku – nie mają wewnątrz żadnych komór, w których 
mogłaby zalegać woda. Przekłada się to na dużą wytrzymałość na uszkodzenia oraz 
odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i niskie temperatury. Dzięki swemu 
składowi (ponad 2/3 to naturalna mączka włókien drzewnych, 1/3 – polietylen o wy-
sokiej gęstości), deski nie nagrzewają się latem. Dostępne w 12 kombinacjach koloru 
oraz wykończenia. www.jaf-polska.pl

TKANINY NA BALKON I TARAS 
Welurowe tkaniny dekoracyjne pozwolą Ci przenieść królujące na wybiegach 
zwierzęce printy prosto na Twój taras czy balkon. Nietuzinkowe wzory dodadzą 
szyku i ekstrawagancji nawet najprostszym wnętrzom. Doskonałe na obicia foteli 
czy bujawki ogrodowej. www.kropkawkratke.pl
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Warto to mieć! ZESTAW NA GRILLA
Paczka grillowa z Rusiborza to wyśmienite swojskie kiełbasy, 
wyborna kaszanka i wątrobianka oraz najwyższej jakości świeże 
mięso w aromatycznych marynatach prosto na grilla. Dostępna 
w dwóch wariantach: 4,5 kg i 9 kg. Doskonała, by dzielić się z bli-
skimi. www.paczkazrusiborza.pl

INTELIGENTNE GRILLE
Grill inteligentny Spirit to najlepsze wsparcie dla „wielozada-
niowców”. Niezależnie od tego, czy grillujesz kolację, równo-
cześnie bawiąc się z dziećmi lub po prostu prowadząc wcią-
gającą rozmowę, nie musisz martwić się o stan grillowanej 
potrawy. Masz ochotę na średnio/słabo wypieczony stek? 
Podczas grillowania, krok po kroku będziesz otrzymywać 
powiadomienia, gdy przyjdzie czas na odwrócenie lub poda-
nie jedzenia. Dzięki zintegrowanej technologii inteligentnego 
grillowania możesz mieć pewność, że podasz do stołu ideal-
nie przyrządzone danie, a system akcesoriów GBS sprawi,  
że grill z powodzeniem zastąpi Ci piekarnik, kuchenkę, piec 
do pizzy a nawet toster czy gofrownicę! Poznaj inteligentne 
grille marki Weber i odkryj nowy wymiar BBQ!
www.weber.com

SZTUĆCE Z SYNTETYCZNĄ RĘKOJEŚCIĄ
Dopełnij wystrój jadalni zestawem nowoczesnych 
sztućców o modnej linii i pięknych kolorach – kla-
sycznej czerni, miętowej zieleni lub chabrowego 
błękitu. To doskonale wyważone, eleganckie mo-
dele wykonane z lekkiej, a zarazem solidnej stali 
nierdzewnej, wyposażone w komfortową synte-
tyczną rękojeść oraz wytrzymałe, idealnie tnące 
ostrze. Możesz dobierać sztućce pojedynczo 
lub zdecydować się na 12- lub 24-elementowy 
zestaw stołowy Swiss Modern, który z pewnością doda 
Twojej jadalni stylu i zapewni wygodę przy stole.
Sztućce Victorinox posiadają wieczystą gwarancję. Można 
je myć w zmywarce. 
www.victorinox.pl
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Na tarasy 
i ścieżki

Do budowy tarasu stosuje się najczęściej drewno, kostkę bądź płytki 
ceramiczne. Wszystko zależy od jego przeznaczenia, lokalizacji 
i otoczenia, w którym się znajdzie.

opracowanie MONIKA KARDA, EWA STROIK
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Płytki ceramiczne

Drewno

Deska kompozytowa
Drewno jest naturalnym i efektownym materiałem 
wykończenia nawierzchni tarasowych. Shutterstock.com

Deski kompozytowe są produkowane w wielu 
odcieniach, łatwo więc je dopasować kolorystycznie 
np. do elewacji lub małej architektury ogrodowej, DLH

Płyty tarasowe łączą w sobie walory estetyczne 
z niezwykłą wytrzymałością na zmienne warunki 
atmosferyczne, Ceramika Paradyż

To materiał  często wykorzystywany do wykończenia tarasu. 
Na ich ułożenie decydujemy się też, wykańczając schody 
tarasowe. Na rynku jest bardzo szeroki wybór tych produk-
tów, co daje niemal nieograniczone możliwości dekoracji. 
Ciekawym typem płytek tarasowych jest klinkier, czyli płytki 
wypalane, gliniane. Ich największym atutem są bardzo dobre 
parametry mrozoodporności i odporności na ścieranie. 
Większość z nich przybiera barwy od czerwieni po brąz; 
klinkier szkliwiony jest dostępny w szerszej palecie kolorów.

Najtrwalsze, a jednocześnie najdroższe jest drewno eg-
zotyczne (teak, bangkirai). Nie wymaga impregnacji i jest 
odporne na działanie warunków pogodowych. Nieco 
tańszym rozwiązaniem jest drewno rodzime (najlepiej 
dąb, modrzew, sosna). Jeśli zadbamy o jego regularną 
impregnację, nawierzchnia będzie piękna przez wiele 
lat. Pamiętajmy, że na nawierzchnię tarasu nie nadaje 
się drewno miękkie (sosna, świerk). Szybko wchłania 
wodę i odbarwia pod wpływem promieni UV.

To propozycja dla osób, które chcą mieć nawierzchnię o wy-
glądzie drewna, ale bez konieczności wykonywania nie-
zbędnych zabiegów konserwacyjnych. Im wyższa jakość 
desek, tym bardziej wyglądem, kolorem i fakturą oraz w do-
tyku przypominają one elementy z egzotycznych gatunków 
drewna pozbawionych sęków. Są też idealnie proste i dłuż-
sze niż deski drewniane, co znacznie przyspiesza ich mon-
taż. Dodatek PVC sprawia, że ich powierzchnia jest szczot-
kowana, a tym samym antypoślizgowa.
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Dostępność rozmaitych kostek pozwala komponować 
unikatowe układy nawierzchni, Libet

Niewielkie, w różnych odcieniach szarości kostki,  
z których można ułożyć taras, pasują do tradycyjnego 
otoczenia domu, Libet

Betonowe kostki brukowe lub płyty dają możliwości two-
rzenia tarasów o nietypowych formach. Można wybrać 
elementy prostokątne, kwadratowe, półkoliste lub wycinki 
koła, co umożliwia ułożenie posadzki w dowolnym kształ-
cie, bez konieczności ich docinania. Mogą mieć powierzch-
nię charakterystyczną dla betonu, imitować kamień lub 
nawet drewno. Wyróżnia je bogata kolorystyka. Łatwo też 
utrzymać taki taras w czystości.
Kolor nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na 
wybór kostki. Różne odcienie prezentują się bowiem 
odmiennie w zależności od faktury.

• POWIERZCHNIE PŁUKANE
Powstają w wyniku technologii wypłukiwania, dzięki któ-
rej tworzy się niejednolita powierzchnia z łatwo wyczuwal-
nym kruszywem o różnej frakcji. Jej struktura wyglądem 
przypomina naturalny granit i sprawia wrażenie, jakby 
składała się z milionów mieniących się w słońcu kryształ-
ków. Odmienne, lecz równie pozytywne wrażenie zrobi 
struktura sprasowanego piasku, charakterystyczna dla 
kostki. Oba rodzaje faktury doskonale prezentują się w oto-
czeniu miejskim i nowoczesnym.

• POWIERZCHNIE GŁADKIE
Powstają w wyniku procesu zwanego obijaniem. Po-
wierzchnia z nieregularnie łamanymi krawędziami wier-
nie odwzorowuje efekt starobruku.Dobrze prezentuje 
się w okolicy starych domów, przestrzeniach stylizowa-
nych na pochodzące z przeszłości, a także tych w stylu 
vintage – łączących tradycję z nowoczesnością.

• POWIERZCHNIE POFAŁDOWANE 
Faktura nawiązuje stylistycznie do falistej struktury mor-
skiego dna i daje ciekawy efekt wizualny. Dzięki niej ogro-
dowe ścieżki mogą się wizualnie zamienić w rwące stru-
mienie, a przydomowe place w  suche oceany. Kostki 
o powierzchni pofałdowanej, dostępne w ciepłych barwach, 
sprawdzają się zarówno w otoczeniu swojskim, jak i tym, 
które inspirowane jest egzotyką.

Kostka brukowa
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Jak ochronić dom
przed 

słońcem?

Długo wyczekiwane lato cieszy, lecz nadmierne nasłonecznienie 
może być problemem. Aby mieszkało nam się komfortowo, 
musimy zadbać o zacienienie wnętrz, a także osłonę tarasu, 
na którym o tej porze roku spędzamy dużo czasu.

opracowanie EWA STROIK
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Cień na tarasie

Prosta, a zarazem elegancka konstrukcja z aluminium 
pasuje do większości domów, Ogrodosfera

Markizy tarasowe mogą być sterowane zarówno 
manualnie, jak i automatycznie za pomocą nadajnika 
naściennego, pilota lub smartfona, Somfy

Zwijany dach przyda się w sytuacji, kiedy chcemy mieć 
dostęp światła na tarasie; takie zadaszenia moga być 
obsługiwane ręcznie lub automatycznie, www.mol.net.pl

Zadaszenie tarasu to ingerencja w wygląd i proporcje 
budynku. Dobrze, by jego kształt, kolor, użyte materiały 
pasowały do domu.  Może mieć ono formę pergoli lub 
markizy, wykonuje się je z różnych materiałów.

PERGOLE
Są doskonałą alternatywą, jeśli nie planujemy ogrodu zi-
mowego, a jednocześnie chcemy powiększyć i osłonić prze-
strzeń tarasu. Jest to całoroczny system zadaszenia, który 
skutecznie chroni taras wraz ze stojącymi na niej meblami 
przed wiatrem, deszczem, słońcem, śniegiem. W przeci-
wieństwie do markizy, nie zwija się jej na zimę, w związku 
z czym okres użyteczności tarasu znacznie się wydłuża. 

Dzięki przednim podporom i bocznym prowadnicom per-
gole mają trwałą konstrukcję. Montaż odbywa się poprzez 
zamocowanie do ściany budynku lub wykonanie niezależ-
nej konstrukcji wolno stojącej w różnych kształtach czy 
wymiarach. Każdą pergolę można wyposażyć w przesłony 
boczne w formie rolet, okiennic przesuwnych, zabudowy 
szklanej stałej bądź przesuwnej. Dodatkowe wyposażenie 
w napęd elektryczny, promienniki ciepła bądź oświetlenie 
sprawią, że możemy zamienić taras w przestronny salon 
użytkowany także podczas niesprzyjającej pogody.

MARKIZY TARASOWE
Mogą być wyposażone w boczne wsporniki na stałe przy-
twierdzone do ściany, co chroni je przed mocnym wiatrem. 
Markiza z dwustopniowym kątem nachylenia sprawdza się 
jako osłona przed blaskiem nisko wschodzącego i zacho-
dzącego słońca. Markiza z falbaną na końcu chroni przez 
nisko operującym słońcem. Markizy mogą być chowane 
całkowicie w pełnej kasecie lub zwijane częściowo do pół-
kasety, która jest zabudowana tylko od góry. Są też takie, 
które po zwinięciu pozostają odsłonięte. Współczesne mar-
kizy są bardzo trwałe, odporne na płowienie, rozdarcie, oraz 
siłę wiatru, odbijają także szkodliwe promieniowanie UV.
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Pancerz rolety jest nawijany na wał zamontowany 
w skrzynce (zwanej też kasetą) wykonanej ze stali 
bądź PVC, Anwis

Niezależnie od tego, z jakiego tworzywa wykonano 
okna, dzięki roletom trwałość skrzydeł wydłuża się, 
a to oznacza wymierne korzyści, Aluprof

Aby chronić wnętrze domu przed nadmiernym nasło-
necznieniem, najlepiej zastosować osłony zewnętrzne 
w postaci rolet lub markiz. Można w nie wyposażyć za-
równo okna pionowe, jak i połaciowe. Montaż osłon ze-
wnętrznych oznacza również inne korzyści.

ROLETY ZEWNĘTRZNE
Nie tylko umożliwiają całkowite zaciemnienie wnętrz, 
ale także chronią przed hałasem. Z wewnętrznymi od-
powiednikami łączy je tylko nazwa i zasada działania, 
natomiast konstrukcja jest zupełnie inna. Rolety wyko-
nywane są z aluminium lub stali, rzadziej z PVC i drewna. 

Ze względu na sposób montażu rolety do okien fasado-
wych dzieli się na elewacyjne, naokienne, nakładane, pod-
tynkowe i nadprożowe. Dwa pierwsze typy zakłada się 
w dowolnym momencie, modele nakładane – podczas 
montażu okien, a rolety podtynkowe i nadprożowe – na 
etapie stanu surowego, ponieważ kaseta jest ukryta w ścia-
nie. Montując rolety zewnętrzne, zmniejszymy ryzyko 
włamania. Rolety zewnętrzne wyposażone są w spe-
cjalne wieszaki blokujące, utrudniające podniesienie 
pancerza od zewnątrz. Warto także wiedzieć, że rolety 
zewnętrzne można zintegrować z systemem alarmo-
wym, który natychmiast je zamknie w przypadku włą-
czenia alarmu.

 Miły chłód wewnątrz

38

ROLETY ZAPEWNIAJĄ MOŻLIWOŚĆ 
PROJEKTOWANIA W BUDYNKACH DUŻYCH 
POWIERZCHNI PRZESZKLONYCH, BEZ OBAWY 
O EFEKT CIEPLARNIANY, CZYLI WYSOKĄ 
TEMPERATURĘ, WILGOTNOŚĆ I SŁABĄ 
CYRKULACJĘ POWIETRZA. ROLETY STOSOWANE 
SĄ TEŻ W SYPIALNIACH CZY POKOJACH 
TELEWIZYJNYCH, PONIEWAŻ W PEŁNI ZASUNIĘTE 
GWARANTUJĄ NIEMAL CAŁKOWITE 
ZACIEMNIENIE POMIESZCZEŃ.
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ŻALUZJE FASADOWE
Żaluzje zewnętrzne (fasadowe) 
montowane są na zewnątrz i prze-
znaczone do obiektów o dużej po-
wierzchni okien lub szklanych 
fasad. Ich budowa i zasada działa-
nia są podobne jak w przypadku 
żaluzji wewnętrznych. Poziome la-
mele, wykonane najczęściej z alu-
minium pokrytego lakierem, zawie-
szone są na linkach ze stali 
nierdzewnej lub poruszają się 
w bocznych prowadnicach. Kątem 
ich nachylenia steruje się za po-
mocą mechanizmu umieszczonego 
w  skrzynce, która najczęściej 
ukryta jest w ścianie. 

Żaluzje fasadowe pozwalają regulować dostęp światła i ciepła do wnętrz, 
Aluprof

Żaluzje  fasadowe 
można podnosić 
i opuszczać, 
a także zmieniać 
kąt ustawienia 
lameli, 
Anwis

Markizy solarne wyposażone są w system automatycz-
nego uruchamiania w zależności od nasłonecznienia, 

Fakro

Rozwinięta 
markiza 
w ciągu sło-
necznego dnia 
chroni wnętrze 
przed prze-
grzewaniem, 
Fakro

MARKIZY
Markizy fasadowe wykonane są za-
zwyczaj z siatki lub włókna szkla-
nego, materiałów odpornych na 
czynniki atmosferyczne. Montuje się 
je do okien – podobnie jak rolety. Za-
słaniają całe przeszklenie, ale 
w  przeciwieństwie do rolet, nie 
ograniczają całkowicie napływu 
światła dziennego do pomieszczeń. 
Wygodnym rozwiązaniem jest też 
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Okiennice nadają budynkowi pewien zamierzony, charakterystyczny styl, 
Zielona Okiennica

OKIENNICE
Mają sporo zalet. Po zamknięciu chro-
nią wnętrza przed nadmiarem światła, 
ciepłem i wiatrem. Modele wyposa-
żone w blokady przeciwwłamaniowe 
(dwuczęściowy skobel, zamknięcie 
drążkowe itp.) chronią też przed zło-
dziejami. Skrzydła okiennic wykonuje 
się przeważnie z drewna. Krajowe jest 
tańsze od egzotycznego, ale mniej 
odporne na działanie czynników at-
mosferycznych. Drewno wymaga re-
gularnej konserwacji, dlatego można 
rozważyć montaż okiennic z alumi-
nium bądź tworzywa sztucznego.

markiza solarna, wyposażona w panel fotowoltaiczny, 
który wykorzystuje energię słoneczną do ładowania we-
wnętrznego akumulatorka, napędzającego markizę. 
Panel służy jednocześnie jako czujnik światła – dzięki 
niemu przy dużym nasłonecznieniu markiza samoczyn-
nie rozwija się, przy mniejszym – zwija, zapewniając 
dopływ światła. Godnym polecenia rozwiązaniem 
są także markizy elektryczne. 

Markizy, w których siatka porusza 
się na profilach, oprócz ochrony 
przed nagrzewaniem mogą też 
pełnić funkcję moskitiery, Fakro

Markizy chronią przed 
przegrzaniem do 8 razy skuteczniej 
niż powszechnie stosowane rolety 
wewnętrzne. W praktyce daje to 
spadek temperatury wewnętrznej 
nawet o 10°C, Fakro
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BY CIESZYĆ SIĘ LATEM

zym osłonić okna na lato? Popularne rolety ma-
teriałowe pomagają ograniczyć dopływ światła, 
jednak nie chronią przed wzrostem temperatury 
w domu, gdyż same się nagrzewają, a następnie 
oddają ciepło do środka. Rolety zewnętrzne 
z kolei bronią upałom dostępu do pomieszczeń, 

ale jednocześnie zaciemniają mieszkanie. Natomiast 
markizy zewnętrzne FAKRO do okien pionowych sku-
tecznie zatrzymują gorąco za oknem, a przy tym zapew-
niają mieszkańcom dopływ naturalnego światła. Z badań 
przeprowadzonych przez firmę FAKRO wynika, że chro-
nią przed przegrzaniem do 8 razy skuteczniej niż po-
wszechnie stosowane rolety wewnętrzne. W praktyce 
daje to spadek temperatury wewnętrznej nawet o 10°C. 
Dzieje się tak dlatego, że markizy absorbują promienie 
słoneczne już przed szybą i emitują ciepło na zewnątrz, 
w ten sposób chroniąc wnętrze przed przegrzaniem.  
Co ważne, wobec stale rosnących cen elektryczności, 
wybierając markizy, nie generujemy dodatkowych wy-

datków na prąd, jak ma to miejsce w przypadku energo-
chłonnej klimatyzacji. Możemy zdecydowanie 
ograniczyć działanie instalacji chłodzącej lub nawet 
całkowicie z niej zrezygnować. Zresztą nie każdy dobrze 
znosi jej działanie. Markiza to jednak produkt całoroczny 
– w lecie chroni wnętrza przed nadmiernym nagrzewa-
niem, a jesienią i zimą zapobiega wychłodzeniu domu, 
poprawiając współczynnik przenikania ciepła okna aż 
do 16 %. Dodatkowo modele elektryczne można zinte-
grować z systemem domu inteligentnego, by cieszyć się 
zawsze idealną temperaturą. Ponadto wszystkie te mar-
kizy, w których siatka porusza się na profilach, pełnią 
również funkcję moskitiery – chronią przed owadami, 
latem tak samo uciążliwymi jak palące promienie słońca. 
Warto wreszcie podkreślić, że markizy do okien piono-
wych stanowią doskonałe rozwiązanie zarówno  
do domów jedno- i wielorodzinnych, jak i biur oraz 
obiektów użyteczności publicznej. Po szczegóły i dodat-
kowe informacje warto zajrzeć na stronę: fakro.pl

C
KAŻDEJ ZIMY TĘSKNIMY ZA UPAŁAMI, JEDNAK GDY JUŻ NADEJDĄ, SZYBKO MAMY ICH DOŚĆ. JEŚLI 
PRZEBYWANIE W DOMU Z DUŻYMI PRZESZKLENIAMI MA POZOSTAĆ CZYSTĄ PRZYJEMNOŚCIĄ, WARTO 
POMYŚLEĆ O ZAMONTOWANIU ZEWNĘTRZNYCH OSŁON, KTÓRE ZATRZYMAJĄ CIEPŁO ZA SZYBĄ I NIE 
DOPUSZCZĄ DO NAGRZEWANIA SIĘ WNĘTRZ. W TEJ ROLI DOSKONAŁE SĄ MARKIZY DO OKIEN PIONOWYCH.

042-043_adwertorial_FAKRO_F.indd   42042-043_adwertorial_FAKRO_F.indd   42 2021-05-10   17:13:212021-05-10   17:13:21



Do wyboru mamy markizy obsługiwane ręcznie (VMZ, VMZ ZIP) oraz zasilane elektrycznie, sterowane  
za pomocą pilota lub przełącznika naściennego (VMZ Z-Wave) albo poprzez aplikację na smartfona (VMZ 
WiFi). Dostępne są też modele z panelem fotowoltaicznym i inteligentnym systemem automatycznej 
obsługi (VMZ Solar). Układ elektroniczny reaguje w nich na nasłonecznienie – w zależności od pogody 
markiza chroni przed nadmiernym upałem lub chłodem

Markiza powstaje z odpornej na czynniki 
zewnętrzne tkaniny z włókien szklanych 
powlekanych PVC, dostępnej w różnych kolorach 
i stopniach prześwitu. Siatkowa struktura materiału 
rozprasza światło wpadającedo środka. W ciągu dnia 
chroni przed ciekawskimi spojrzeniami, ale 
zapewnia dobrą widoczność otoczenia. Profile 
markizy dostępne są w bieli, szarości czerni i brązie, 
a na zamówienie w dowolnym kolorze z palety RAL

PROMOCJA
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Salon 
pod 
chmurką
O tej porze roku taras przejmuje często funkcję salonu – tu odpoczywamy, 
jemy, spędzamy czas z rodziną. Zadbajmy zatem, by to miejsce było ładnie 
i funkcjonalnie urządzone.

Letni taras ma zachęcać do wyjścia 
z domu.   Aranżując go, warto 
mieć motyw przewodni. Drew-

niana podłoga, jasne poduchy i proste 
meble to cechy stylu skandynaw-
skiego. Jeśli bliskie jest nam słońce 
południa, zdecydujmy się na styl śród-
ziemnomorski. Sprawdzą się tu pod-
łoga z terakoty, kute meble z żeliwa, 
gliniane donice. Z kolei styl prowan-
salski nie obędzie się bez białych 
mebli zdobionych metaloplastyką, 
porcelanowych osłonek na kwiaty oraz 
poduszek z motywem lawendy. Przy-
dadzą się też plecione pufy i dywany.

Stół obiadowy (tu o wymiarach 
220 x 100 cm i wysokości 77 cm)  
z bielonego drewna tekowego 
to klasyka  i elegancja w jednym 
Miloo Home

Drewniane meble ogrodowe 
to idealne rozwiązanie dla osób 

ceniących tradycję i ciepły klimat 
aranżacji, Ikea

opracowanie EWA STROIK
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Meble na taras

Obszerny narożnik w uniwersalnym kolorze  
wraz z niskim stolikiem stworzą komfortowy kącik  
do odpoczynku, Leroy Merlin

Obszerne tarasy odgrywają rolę jadalni lub kącika wypo-
czynkowego. Dlatego urządzając ten zakątek, warto pomy-
śleć o wygodnych meblach. Głównym elementem tarasowej 
aranżacji są siedziska. Musi ich być co najmniej tyle, ilu jest 
domowników, choć dobrze mieć ich więcej.
Jeśli przestrzeń do zagospodarowania nie jest duża, po-
winniśmy zdecydować się na krzesła albo niewielkie fotele. 
Znakomicie sprawdzą się również ławki, na których mogą 
usiąść dwie osoby. 
Potrzebne są też stoliki, na których można postawić fili-
żankę kawy oraz położyć telefon czy książkę, by zawsze 
były pod ręką. Najlepiej łatwe do przestawiania – takie, 
które mają małe wymiary i rączkę na blacie, dzięki czemu 
bez wysiłku przeniesiemy się z nimi i z tym, co na nich leży, 
w inne miejsce. A oprócz stolików warto zainwestować 
w duży, najlepiej rozkładany stół, przy którym możemy 
zjeść wspólny posiłek.
Jeśli nasz taras jest duży, pokuśmy się o wygodną sofę czy 
narożnik, a także hamak – dzięki nim możemy naprawdę 
poleniuchować.

Wybierając meble, zwroćmy uwagę, z czego są zrobione. 
Na zewnątrz dobrze sprawdzą się dobrej jakości tworzywa 
sztuczne, którym nie zaszkodzi ani promieniowanie UV, ani 
deszcz. Odporne na czynniki atmosferyczne są również 
niektóre gatunki drewna, między innymi akacja. Sprawdzą 
się też meble z żeliwa i technorattanu. Przetrwają lata  
w świetnym stanie.

Na tarasie przyda 
się stół, przy którym 
wspólnie można 
zjeść posiłek
BM Housing/ 
www.dutchhouse.pl

Wygodny fotel-leżanka
  – idealne miejsce do 

wypoczynku na tarasie 
Miloo Home
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Zielony azyl
Taras to miejsce, które lubimy za to, że zapewnia nam kontakt z naturą, 
a to pozwala nam na regenerację po codziennej aktywności. Rośliny 
i krzewy w pięknych donicach stojących i wiszących czy wertykalny 
ogródek stworzą wyjątkowy klimat tego miejsca.  Warunkiem udanego 
ogrodnictwa na tarasie jest prawidłowe dobranie roślin do warunków 
na nim panujących. Należy wziąć pod uwagę nasłonecznienie, a także 
wiatr (działa wysuszająco). Na tej podstawie dobiera się rośliny, które 
są mniej lub bardziej światło- i wilgotnolubne. Szczególną uwagę należy 
poświęcić donicom, które powinny mieć odpowiedni drenaż, zabezpiecze-
nie przed mrozem (jeśli chcemy zimować rośliny na balkonie) oraz ziemię do-
stosowaną do potrzeb roślin, które się w nich sadzi. Rośliny doskonałe na taras 
nasłoneczniony to m.in. tawuła (mały krzew), sosna górska (małe odmiany), 
lawenda, rośliny cebulowe, zioła. Tam, gdzie jest cień, dobre będą: bukszpan, 
azalia, funkia, fiołki.

Ażurowa wisząca 
doniczka nada 
tarasowi 
romantyczny 
wygląd, Ikea

Zestaw narzędzi do pielęgnacji 
tarasowej zieleni będzie zawsze pod 
ręką dzięki pojemnikowi  
do przechowywania, Gardena

Te donice 
występują 
w różnych 
rozmiarach 
i można je 
ustawiać 
w rozmaitych 
kombinacjach, 
Leroy Merlin

Pionowy warzywnik o wys. 180 cm 
sprawi, że nawet na tarasie 

wyhodujemy potrzebne nam 
warzywa, Ikea
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Biokominek na tarasie
Biokominki to urządzenia, którą są niezwykle łatwe w obsłudze. Nie wymagają 
podłączania do instalacji kominkowej ani żadnego źródła energii. Wystarczy 
specjalne biopaliwo na bazie alkoholu etylowego, które kupuje się w butelkach. 
Żeby korzystać z biokominków, nie są potrzebne żadne pozwolenia, 
to oznacza, że można ich używać wszędzie – świetnie sprawdzą się 
na tarasie. Wyróżniamy biokominki wolno stojące i przeznaczone 
do zabudowy. Te drugie mogą być zamontowane w różnych miej-
scach, np. w blacie stołowym, podeście czy na wcześniej przy-
gotowanej ściance. Jedynym kryterium jest to, by biokominek 
był obudowany materiałami odpornymi na ogień.  Wśród wolno 
stojących biokominków znajdują się zarówno modele nowo-
czesne o prostych liniach, jak i bardzo oryginalne bryły. Bogata jest 
także kolorystyka: biel, czerń, imitacja betonu czy rdzawej stali.

Łatwe w obsłudze 
biokominki doskonale 
sprawdzą się na tarasie, 
kratki.pl

Kominek wolno stojący, 
Spartherm

Przyjemny klimat na tarasie zależy od 
jego dekoracji i stylowych dodatków. 
Trudno wyobrazić sobie oazę relaksu, 
w którym nie ma chociaż niewielkiego 
źródła sztucznego światła, które roz-
świetla długie, ciepłe wieczory spę-
dzane na świeżym powietrzu. Elegan-
ckie latarenki, urokliwe lampiony czy 
klimatyczne pochodnie to akcesoria, 
dzięki którym można stworzyć niepo-
wtarzalny klimat i całkowicie odmie-
nić wygląd przestrzeni wypoczynko-
wej po zachodzie słońca. Z  kolei 
dekoracje i ozdoby w postaci orygi-
nalnych figurek, miękkich poduch 
pomogą stworzyć urokliwy zakątek, 
w którym będzie można bardzo przy-
jemnie spędzić czas, odprężyć się 
i zrelaksować. 

Klimatycznie i kolorowo
Poduszka z tak wyraźnym, 
kwiatowym wzorem doda 

uroku każdemu miejscu, 
Leroy Merlin

Dzbanek z kranikiem 
jest idealny na letnie 
przyjęcie; pojemność 
5 l sprawia, że 
napoju wystarczy 
na długo, Ikea

Latarenka w pastelowym kolorze 
sprawdzi się w skandynawskich 
aranżacjach, Ikea
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Narzędzia 
ogrodnicze

W każdym ogrodzie są 
różne gatunki roślin, 
drzew i krzewów.  
Aby ich pielęgnacja 
była szybka, łatwa 
i przyjemna, 
potrzebujemy 
odpowiednich narzędzi 
ogrodowych.

Nieważne, czy jesteśmy po-
czątkującymi ogrodni-
kami, czy też pasjonatami  

zieleni – musimy mieć zestaw 
niezbędnych akcesoriów, narzę-
dzi i urządzeń, aby móc cieszyć 
się zdrowym i pięknym ogro-
dem przez cały rok. 
A co to znaczy odpowiedni 
sprzęt? Na pewno powinien być 
dostosowany do wymagań 
i  charakteru naszego ogrodu  
– innego sprzętu użyjemy bo-
wiem przy dużej powierzchni, 
a innego do niewielkiej rabaty. 
Wiele zależy też od tego, co roś-
nie w naszym ogrodzie. 
Jednak niezależnie od sytuacji, 
kupując narzędzia, zwracajmy 
uwagę na ich jakość. Tylko te 
wykonane z odpowiednich ma-
teriałów powinny posłużyć nam 
przez długie lata, praktycznie 
w nienaruszonym stanie. 

opracowanie ARTUR WIECZOREK
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Narzędziowe must have

Jedną z najważniejszych 
cech wysokiej jakości 
sekatora jest jego waga 
– im lżejszy, tym 
wygodniejszy, Cellfast, 
Gardena,
Fiskars 

Nie wszystkie narzędzia dostępne na rynku są nam po-
trzebne. Nie wszystkich będziemy używać, ale są takie, bez 
których wykonanie pracy w ogrodzie nie byłoby możliwe, 
a jeśli już – to bardzo utrudnione.

GRABIE
Mają wiele zastosowań. Dzięki nim utrzymamy porządek 
w całym ogrodzie – wygrabiamy z niego nadmiar liści, kłą-
czy, pędów; podczas przekopywania grządek pomagają 
także w wyrównaniu gruntu. Grabie są również niezastą-
pione przy pielęgnacji trawnika.
Ze względu na materiał, grabie podzielić można na modele 
wykonane z plastiku, tworzywa sztucznego lub metalu. 
wytrzymałe są grabie metalowe, wykonane z ocynkowanej, 
odpornej na zniszczenia stali. Szybciej zużyją się grabie 
plastikowe; modele wzmocnione tworzywem PCV posłużą 
nam dłuższy czas. Najtrwalsze są jednak grabie alumi-
niowe.

SEKATORY
Do wyboru mamy modele kowadełkowe (jednoostrzowe) 
oraz nożycowe (dwuostrzowe). Sekator nożycowy jest bar-
dziej precyzyjny, a cięcie gładkie, dlatego stosujemy go 
zwykle do roślin młodych. Sekator kowadełkowy nie gwa-
rantuje już tak dokładnej pracy, dlatego przeznaczony jest 
głównie do pędów starszych, grubszych i zdrewniałych.
Sekatory mogą być jedno- lub dwuręczne. Te pierwsze 
służą do podcinania roślin niewielkich, głównie kwiatów 
i pędów małej grubości. Sekatora dwuręcznego używamy 
natomiast do cięcia gałęzi o średnicy około 50 mm. Kupując 
sekator, zwróćmy uwagę na maksymalną średnicę, jaką 
może on przeciąć – zakres waha się od kilku do kilkudzie-
sięciu milimetrów. Zaletą może być teleskopowa rączka lub 
wysięgnik, który pozwoli przyciąć wyżej położone gałęzie. 
Ważnym elementem przy doborze sekatora jest też system 
blokady, który wpływa na nasze bezpieczeństwo. 

Grabie będą nam 
potrzebne  niemal 
przez cały rok 
– są konieczne 
do utrzymania  
w czystości 
odkrytej 
przestrzeni 
w ogrodzie, 
     Leroy Merlin,      
     Fiskars
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NOŻYCE
Dzięki nożycom możemy wyrównać krawędzie trawnika 
albo wykorzystać je do przycinania żywopłotu. Noży-
cami przytniemy także rośliny dekoracyjnie, tworząc 
określone formy. Jeżeli chodzi o nożyce do traw i krze-
wów, na rynku znajdziemy przeróżne marki i modele 
– są nożyce do krzewów akumulatorowe, nożyce do 
trawy ręczne, nożyce do krzewów spalinowe oraz no-
życe do krzewów elektryczne. 

PIŁA RĘCZNA
Ułatwia sprawne przycinanie gałęzi i pędów, sięgając 
nawet w trudno dostępne miejsca. Piły ręczne dostępne 
są w kilku modelach, które służą do zadań różnego ro-
dzaju. Piły z tradycyjną rączką mogą służyć zarówno do 
cięcia żywych gałęzi, jak i suchego drewna. Piły również 
można zamocować na wysięgniku i tym samym znacz-
nie zwiększyć sobie zasięg pracy. Piły kabłąkowe mają 
wymienne ostrza – idealne do drewna suchego lub mo-
krego. Piły tego rodzaju są zakończone ostro, a niektóre 
z nich mają również obrotowe ostrza, które zapewniają 
wygodną pracę w miejscach trudno dostępnych. Piły 
zwykłe z kolei charakteryzują się prostym ostrzem, 
które z reguły nie jest dłuższe niż 45 cm, ich zaletą są 
bardzo duże możliwości pracy, także z gęsto rosnącymi 
pędami.

Ergonomiczna, 
lekka kon-
strukcja nożyc 
sprawia, 
że łatwo się je 
prowadzi,
Fiskars

Piły potrzebne 
są w ogrodzie 
do przyciana-
nia gałęzi 
i pędów, 
Cellfast, 
Hecht

Szpadel 
przyda się 
o każdej porze 
roku podczas 
kopania, 
sadzenia 
czy 
przerzucania 
ziemi, 
Cellfast, 
Fiskars

SZPADEL
Wybierając, warto zwrócić uwagę na kształt i ostrość 
sztychu oraz profilowany i wygodny trzonek. Sztych 
prosty zdecydowanie lepiej sprawdzi się do dłuższej 
pracy, zwłaszcza w przydatku zbitej ziemi. Ostro zakoń-
czona część pracująca szpadla jest idealna do podci-
nania darni i robienia niewielkich dołków. Metalowy lub 
drewniany trzonek wpływa na ciężar narzędzia, spra-
wiając, że praca nim jest bardziej efektywna i można 
uzyskać większy nacisk. Natomiast lekki materiał, taki 
jak włókno węglowe lub aluminium, przekłada się na 
większy komfort pracy.
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Sprzęty, które warto mieć
PILARKA
Pilarki, zwane popularnie piłami, należą do sprzętów 
tnących – przy ich użyciu poradzimy sobie z pielęgnacją 
przydomowego terenu, podcinaniem drzew i krzewów, 
cięciem drewna i pracami hobbystycznymi. 
Do wyboru mamy modele z napędem elektrycznym 
(w tym także akumulatorowe) oraz spalinowym. Pilarki 
elektryczne pracują znacznie ciszej niż spalinowe, nie 
powodują mocnych drgań i nie emitują spalin. Możli-
wość ich zastosowania jest jednak ograniczona długoś-
cią przewodu zasilającego i dostępem do źródła prądu, 
a także mocą. Wad tych nie mają modele spalinowe, 
a które doskonale sprawdzają się podczas ciężkich, 
wymagających mocnego sprzętu prac. Nie zapomi-
najmy także o pilarkach akumulatorowych – tak jak piły 
spalinowe są one mobilne, jednak ze względu na nie-
kiedy duży ciężar baterii są jednocześnie mniej kom-
fortowe w użytku niż piły elektryczne.

PODKASZARKA
Do wykoszenia niewielkiego trawnika na działce bądź 
w  przydomowym ogrodzie wystarczy podkaszarka, 
zwana inaczej trymerem. Jej zaletą jest niewielki rozmiar 
oraz możliwość dotarcia do najbardziej niedostępnych 
dla kosiarki zakamarków ogrodu, np. w pobliżu ścian 
budynków, ogrodzeń, wokół drzew i krzewów, krawędzi 
ścieżek, krawężników itp. Podkaszarka może występo-
wać w wariancie spalinowym, akumulatorowym lub elek-
trycznym. Każdy z tych rodzajów charakteryzuje się in-
nymi właściwościami oraz parametrami technicznymi. 
Model elektryczny jest zasilany mocą silnika, ale ze 
względu na ograniczenie długością przewodu jest pole-
cany raczej do mniejszych ogrodów. Możemy też zdecy-
dować się na podkaszarkę akumulatorową – wówczas 
zasięg koszenia będzie znacznie większy. Urządzenia 
spalinowe sprawdzą się natomiast na większych po-

Niezależnie od modelu, pilarka jest sprawnym 
narzędziem, które przyda się do regularnej pracy 
z drewnem, Stihl

Podkaszarki idealnie 
poradzą sobie 

w miejscach wąskich 
i ukrytych, gdzie 

trudno jest dotrzeć  
tradycyjnej kosiarce, 

Hecht, Husqvarna, 
NAC
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wierzchniach, Pamiętajmy jednak, że podkaszarki spa-
linowe są urządzeniami cięższymi np. od podkaszarek 
elektrycznych, zatem będą wymagać od nas większego 
nakładu pracy.

KOSIARKA
Wśród podstawowych czynności pielęgnacyjnych nie 
może zabraknąć koszenia trawnika. Są różne opinie 
dotyczące częstotliwości koszenia murawy – średnio 
w sezonie czynność tę wykonuje się raz na tydzień.
Obecnie na rynku dostępne są różnego rodzaju modele 
kosiarek, wyposażone w bardzo ciekawe rozwiązania,  
na przykład specjalne blokady czy mechanizmy, zmniej-
szające poziom hałasu i emisji spalin. Co istotne, wiele 
nowoczesnych kosiarek jest bardzo lekkich i wygodnych 
w użytkowaniu.
Kosiarka do trawy może być zasilana paliwem lub elek-
trycznością albo za pomocą akumulatora. Może być także 
w pełni manualnym modelem, który działa wyłącznie 
dzięki naszej pracy.
Model akumulatorowy polecany jest do ogrodów, które 
nie mają imponujących rozmiarów. Oznacza to niezależ-
ność podobną do kosiarek spalinowych. Ponadto modele 
te odznaczają się znacznie cichszą pracą. Ale jeśli nie 
chcemy ciągle martwić się o poziom baterii w akumula-
torze, lepiej wybrać kosiarkę elektryczną. Ma ona jednak 
kabel, który łatwo plącze się wokół roślin i ogranicza za-
sięg koszenia. Z tego powodu modele te sprawdzają się 
głównie w niewielkich ogrodach. Gdy mamy dużą po-
wierzchnię trawnika, najlepsza będzie kosiarka spali-
nowa. Zasilana jest paliwem, które wlewamy do baku. 
Dzięki temu nie musimy obawiać się, że urządzenie prze-
stanie działać w połowie pracy i będzie wymagało nała-
dowania. Nie będziemy też martwić się o kable.
Kosiarki spalinowe dzielą się na dwa typy: pchane i z na-
pędem. Te pierwsze wymagają większej siły i pracy włas-
nej. Ich zaletą jest mniejsze spalanie paliwa. Modele 
z napędem natomiast łatwiej pokonują kolejne metry 
koszonego trawnika. 

Wydajna praca, łatwa 
eksploatacja – to cechy idealnych 

kosiarek, FIskars, NAC

Długa gwarancja i sieć autoryzowanych punktów 
serwisowych – to oferują renomowani producenci 
kosiarek, Stihl
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Jeśli nie chcemy kosić trawnika samodzielnie, możemy 
skorzystać z robota koszącego, Honda

Traktorki ogrodowe mają wysoką wydajność koszenia, 
oszczędzają czas i siły użytkownika, Stihl

Urządzenia z wyższej półki
Jeśli szukamy urządzenia o naprawdę dużej mocy, które 
bez problemu będzie kosiło kolejne partie ogrodu, warto 
pomyśleć o traktorku. Traktorki ogrodowe mają wysoką 
wydajność koszenia, oszczędzają czas i siły użytkow-
nika. Zapewniają dużą wygodę jazdy oraz łatwość ma-
newrowania.
Jeśli natomiast nie chcemy kosić trawnika samodzielnie, 
możemy „zatrudnić” do tej czynności robota koszącego. 
Te zaawansowane technologicznie maszyny przypomi-
nają automatyczne odkurzacze. Same się włączają, wy-
jeżdżają na określoną trasę, a po skończonej pracy 
wracają do stacji dokującej bez pomocy człowieka. 
Dzięki przewodom i specjalnemu oprogramowaniu je-
steśmy w stanie wyznaczyć określone strefy działania 
i uniknąć sytuacji przypadkowego „przystrzyżenia” ra-
batek kwiatowych. Warto również zwrócić uwagę na to, 
że każde urządzenie tego typu jest wyposażone w funk-
cję mulczowania.
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opracowanie EWA STROIKOgrodzenie 
w dobrym stylu

Na rynku dostępnych jest wiele 
modeli ogrodzeń. Warto wybrać 
te, które są proste w montażu, 

uniwersalne, estetyczne i zapewniają 
intymność. Jeśli dom znajduje się przy 
ruchliwej ulicy, zaleca się budowę 
ogrodzenia pełnego, za którym dla 
lepszej ochrony można umieścić szpa-
ler drzew lub iglaków. W okolicy, gdzie 
hałas nie jest bardzo dokuczliwy, 
a chcemy tylko ukryć się przed wzro-
kiem sąsiadów i przechodniów, warto 
zastosować ogrodzenia ażurowe. 

Nieprzezierne ogrodzenie zapewni 
całkowitą prywatność; jego 

konstrukcja jest prosta, lekka, nie 
przytłacza otoczenia, Plast-Met 

Systemy Ogrodzeniowe

Wybierając ogrodzenie, warto pamiętać o tym,  
aby jego styl był spójny ze stylem domu  
oraz jego otoczenia. Na rynku dostępne są modele 
wykonane z metalu, bloczków betonowych, z cegieł 
czy kamieni. Jeśli nie chcemy decydować się  
na jeden rodzaj ogrodzenia, możemy wybrać 
alternatywne rozwiązanie i połączyć różne materiały.

Cegła klinkierowa o antracytowo-
niebieskiej barwie, łącząca w sobie 

design i funkcjonalność; ciemny 
odcień podkreśli minimalistyczny 

klimat posesji,  
Wienerberger

Fo
t.:
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Współczesne kolekcje łączą jedną linią stylistyczną 
bramy, drzwi i ogrodzenia. To przykład projektowania 
zorientowanego na spójność w przestrzeni użytkowej, 
Wiśniowski

Domy o nowoczesnej architekturze dobrze prezentują 
się z ogrodzeniem betonowym lub metalowym o prostej 
i oszczędnej formie. Ogrodzenia betonowe można kupić 
w postaci paneli prefabrykowanych oraz różnorodnych 
pustaków i kształtek. Wśród ogrodzeń metalowych znaj-
dziemy przede wszystkim wyroby ze stali oraz z alumi-
nium w postaci: siatki, przęseł z prętów płaskowników, 
paneli kutych. By ogrodzenie pasowało do charakteru 
domu, należy pomalować je na neutralny kolor. Najlepiej 
sprawdzą się odcienie szarości (antracytowy czy grafi-
towy) oraz czerń.

Ogrodzenie przypominające tradycyjne kamienne 
mury; szare odcienie nerino i grafit zdadzą egzamin  
w projektach nowoczesnych, Polbruk 

Ogrodzenie 
modułowe, wykonane 
z płyty XPS; lekkie, 
odporne na 
uszkodzenia 
mechaniczne, 
Konsport

Palisadowe 
ogrodzenie,  

ze stalowych, litych 
prętów, które 

zakończone są 
kutymi grotami, 

Wiśniowski

Nowoczesne i minimalistyczne
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Klasyka zawsze w modzie

Cegła z wewnętrzną wnęką 
na zaprawę, co zapewnia 

wrażenie braku spoiny 
łączącej cegły, Wienerberger

Tradycyjna posesja 
w otoczeniu klasycznego 

ogrodzenia, zarówno 
w formie, jak i kolorze, 

LHL Klinkier

Dzięki połączeniu atrakcyjnej 
kolorystyki z nieregularną fakturą 
boków elementów system zapewnia 
ciekawy efekt wizualny, Libet

Klasyczny system z wygiętą 
w łuk poprzeczką i delikatnym 
zdobieniem zamkniętym 
w  ozdobnym okręgu, 
Leroy Merlin

Postarzana powierzchnia kostki 
doskonale pasuje do stylizowanych 
i klasycznych aranżacji, Libet

ZAWSZE STARAJMY SIĘ, BY OGRODZENIE WSPÓŁGRAŁO  
Z BUDYNKIEM I INNYMI ELEMENTAMI OTOCZENIA. 

Budynki w stylu klasycznym, o symetrycznym układzie, najkorzystniej skom-
ponować z ogrodzeniem o tradycyjnym charakterze z motywami dekoracyjnymi 
– najlepsze będą wymurowane z cegieł. Ogrodzenia murowane stawia się z ce-
gieł licowych i klinkierowych oraz cegieł pochodzących np. z rozbiórki. Do klasyki 
pasują wszelkiego rodzaju odcienie brązu, kolor ciemnej wiśni czy eleganckiego 
mahoniu. Nieruchomości budowane w klasycznym stylu często zawierają ele-
menty ozdobne, takie jak łuki lub wzorzyste balustrady, do których warto na-
wiązać w projekcie ogrodzenia.
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Jedyne na rynku OGRODZENIA
w systemie Home Inclusive™ 

Home Inclusive to komplementarna oferta produktów  
do Twojego domu. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenie  
w jednym designie, połączone technologią inteligentnego 
sterowania smartCONNECTED dla idealnego efektu 
wizualnego i jeszcze większego komfortu użytkowania. 

™ 
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Najlepszy serwis 
dla miłośników  

i właścicieli ogrodów

e-ogrody.pl
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