
Adams: Zamień swój taras w zieloną oazę

Jeśli dysponujemy ogrodem lub tarasem możemy zaaranżować je tak, aby
nawet w ciągu tygodnia poczuć się jak na urlopie. Jak przygotować swoją
przestrzeń na długie letnie tygodnie?

Za oknem panują coraz wyższe temperatury, co sprzyja refleksjom o wypoczynku i urlopie.
Wakacyjny relaks nie musi jednak oznaczać wyjazdu nad morze lub za granicę. Równie skutecznie
można odpocząć w domowym zaciszu np. we własnym ogrodzie lub na tarasie. Nowoczesne meble
ogrodowe lub na taras mogą być tak efektowne i wyrafinowane jak te, które wykorzystujemy do
aranżacji wnętrz. Meble powinny być nie tylko wygodne, ale i wykonane z solidnych materiałów by
wytrzymały dłużej niż jeden sezon. Warto wybierać modele, które są wykonane z surowców
odpornych na działanie czynników zewnętrznych np. z drewna, rattanu, bambusa czy technorattanu.
Urządzenie miejsca do wypoczynku powinno być łatwe i przyjemne, aby nie generowało
dodatkowych obowiązków. Obok stołu i krzeseł możemy pomyśleć o fotelach wyłożonych miękkimi i
kolorowymi poduszkami, leżakach do opalania na lato czy nawet huśtawce albo hamaku. W ten
sposób nasza przestrzeń szybko zmieni się w miejsce relaksu, gdzie chętnie będziemy spędzać swój
wolny czas i odpoczywać na świeżym powietrzu. Nic nie koi skołatanych nerwów tak dobrze jak
kontakt z naturą, dlatego warto stworzyć swoją zieloną oazę w domowym zaciszu. Na tarasie idealnie
sprawdzą się romantyczne surfinie, bergenie, pelargonie czy bratki. Jeżeli chcesz stworzyć intymną,
tajemniczą atmosferę, warto posadzić trawy ozdobne czy rośliny pnące takie jak: róże, winorośl czy
winobluszcz, które będą się pnąć po przygotowanym wcześniej stelażu.Obok pachnących kwiatów
warto zwrócić uwagę na doniczkowe zioła, które poza oszałamiającym aromatem będą po prostu
bardzo funkcjonalne. Bazylia, koper, tymianek, szałwia, lawenda czy szczypiorek wymagają mało
uwagi, a przynoszą dodatkowe korzyści.

Dodatkowe wyposażenie do ogrodu
Jeżeli posiadasz własny ogród i chcesz poczuć smak wakacji, grill sprawdzi się w tym przypadku
wyśmienicie. Idealną alternatywą może być także stworzenie paleniska ogrodowego, który zapewni
klimat rodem z rodzinnych kempingów. Ogród lub taras warto rozświetlić wieczorami za pomocą
łańcuchów świetlnych podwieszanych pod sufitem czy też montowanych na ścianach i barierkach.
Aby stworzyć idealne miejsce, w którym będziemy wypoczywać na świeżym powietrzu, zastanówmy
się czego oczekujemy. Sprawdźmy różne rozwiązania, które będą najlepsze dla naszych potrzeb.
Inspirujmy się otoczeniem!
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