
Wiosenna metamorfoza balkonu

 Coraz piękniejsza pogoda za oknem zachęca do wypoczynku na świeżym
powietrzu. Zanim jednak poddacie się relaksacji na balkonie, warto znaleźć
czas na jego lifting. Nie rezygnujcie z zieleni jeśli nie macie wielkich tarasów
czy ogrodu. Przy odrobinie sprytu nawet z najmniejszej przestrzeni można
wyczarować raj, gdzie czas będzie płynąć zdecydowanie wolniej.

Sezon balkonowy ruszył, a Wasz balkon nie obudził się jeszcze z zimowego snu? Nie wiecie, jak
zorganizować jego wiosenną metamorfozę? Nic prostszego! Przeczytajcie nasze porady, zainspirujcie
się i znajdźcie wolne popołudnie na wiosenne porządki. Uwierzcie nam na słowo, że warto. Później
pozostanie Wam do końca sezonu cieszyć się odpicowanym balkonowym kącikiem.
Balkonowy kącik od podstaw.Odświeżenie balkonu po zimie warto zacząć od porządków i jeśli to
konieczne wyniesienia z niego niepotrzebnych przedmiotów, które znalazły się tam, bo nie
znaleźliście na nie lepszego miejsca. Zastanówcie się, jak możecie wykorzystać rzeczy, które Wam
zostały. Nie wyrzucajcie starego krzesła czy stolika, może warto dać im nowe życie i pomalować na
tak modny w tym sezonie intensywny kolor. Innym rozwiązaniem może być przykrycie zniszczonego
mebla kolorową ceratą lub narzutą.

Wysprzątaną przestrzeń wystarczy odpowiednio zaaranżować. Nie przejmujcie się jeśli nie macie
talentu do aranżacji przestrzeni czy ręki do kwiatów. Wystarczy kilka odpowiednio dobranych
gadżetów, by zyskać idealną przestrzeń do delektowania się poranną kawą, rodzinnym obiadem czy
weekendowym grillem. Jeśli posprzątaliście balkon i okazało się, że świeci on pustkami, to zacznijcie
od podstaw: małego stolika i krzesła (lub dwóch, w zależności od ilości miejsca).Możecie zrobić je
samodzielnie, wykorzystując modne w ostatnich sezonach drewniane skrzynki. Instrukcję, jak się do
tego zabrać znajdziecie bez najmniejszego problemu w Internecie. Jeśli jednak stronicie od
majsterkowania, to stolik i krzesło możecie kupić w sklepie. Tanim i zarazem praktycznym
rozwiązaniem będą te plastikowe. Na małych przestrzeniach doskonale sprawdzają się także
składane meble ogrodowe.

Kwiaty mogą zdziałać cuda

Na początek proponujemy Wam najbardziej tradycyjny sposób na metamorfozę balkonu, a
mianowicie kwiaty. Dzięki nim wprowadzisz niepowtarzalny nastrój oraz świeży i wiosenny wystrój.
Najczęściej spotykane na polskich balkonach są surfinie, petunie i pelargonie. Możecie je posadzić
do skrzynek balkonowych lub wiszących donic. Innym ciekawym rozwiązaniem będzie ustawienie
donic z kwiatami w drewnianych skrzynkach, które wcześniej warto pomalować na odpowiadający
nam kolor. W tym przypadku możecie wykorzystać bratki, stokrotki czy złocień krzewiasty. Jeśli
zostanie Wam nieco miejsca możecie postawić także niewielkie drzewko np. pienną formę oliwki.



Balkon to także idealne miejsce na zioła, które będziecie mogli zerwać i wrzucić prosto do wiosennej
sałatki.

W dodatkach tkwi siła

To co odmienia każde wnętrze to dodatki. Na balkonie zawsze sprawdzą się lampiony, lampki czy
kolorowe świeczki. Odpowiednio dobrane drobiazgi dodadzą każdej przestrzeni uroku i
romantyczności.Przytulną atmosferę na balkonie stworzą tekstylia. Idealnie sprawdzi się mały i
kolorowy dywanik z frędzelkami, który będziecie mogli łatwo utrzymać w czystości, wrzucając go co
jakiś czas do pralki. Do zestawu warto dołożyć kocyk, którym w chłodne wieczory będzie można się
przykryć i kolorowe poduszki.Nieco prywatności podczas wypoczynku na balkonie zyskacie
przeplatając np. bambusową matę przez szczebelki czy stawiając parawan, który będzie jednocześnie
elementem ozdobnym.

Postaw na kolory

Kolory wpływają na nasze samopoczucie, a balkon to miejsce, gdzie możemy zrelaksować się po
ciężkim dniu w pracy. Jeśli więc nie boicie się odważnych aranżacji, to postawcie na kolorowe kwiaty
i dodatki.
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