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Jak zaprojektowaÊ strefÚ wypoczynku wbogrodzie?
Zaprojektowanie przytulnej
strefy wypoczynku wbogrodzie
nie jest zadaniem trudnym
ibwymagajÈcym duĝej
przestrzeni. Wystarczy
wyobraěnia, odpowiednio
dobrane materiaïy ibtrochÚ
wolnego czasu, abczÚĂÊ
przydomowego ogrodu moĝe
zmieniÊ siÚ wbniezwykle
przytulne miejsce, które stanie
siÚ naszym drugim domem.

N

ajlepiej ibnajpeïniej moĝna odpoczÈÊ wtedy, gdy otacza nas zieleñ,
cisza ibniczym niezmÈcony spokój.
Dlatego teĝ dobrym miejscem do stworzenia
prywatnej strefy relaksu bÚdzie zaciszny
fragment ogrodu zbtarasem, usytuowanym
wbmiejscu lubianym przez domowników.
Reszta to juĝ kwestia wïasnej pomysïowoĂci
ibodpowiednio dobranych materiaïów.

STYLOWY GRUNT POD
NOGAMI
Elegancka ibfunkcjonalna nawierzchnia to
bez wÈtpienia jeden zbnajwaĝniejszych punktów na planie ogrodowej strefy relaksu. Warto
uïoĝyÊ jÈ zbtakich materiaïów, które bÚdÈ harmonizowaïy ze stylistykÈ caïej posesji, abtakĝe wspóïgraïy zbintensywnÈ zieleniÈ trawy
ibpozostaïej roĂlinnoĂci. Dobrym pomysïem
jest siÚgniÚcie po elementy obstrukturze ibkolorystyce nawiÈzujÈcej do naturalnych materiaïów. ¥wietnÈ alternatywÈ dla kamienia
ibdrewna bÚdÈ gresy porcelanowe zbkolek-
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cji Libet Ceramic, które ïÈczÈ ich wysokÈ estetykÚ ibstylowy wyglÈd zbwyjÈtkowymi wïaĂciwoĂciami niejednokrotnie wyĝszymi niĝ
wbprzypadku naturalnych odpowiedników.
Pïytami doskonale odwzorowujÈcymi kamieñ bÚdÈ gresy QUARZITI 2.0, STONES 2.0,
ARDESIE, ESPRIT, NORR ibTRIBECA, wyglÈdem przypominajÈce prawdziwe skaïy.
Jeĝeli natomiast wolimy towarzystwo drewna, idealnym wyborem bÚdÈ takie produkty
jak SUNDECK, SIGNATURE oraz NAU, dla
których inspiracjÈ staïy siÚ róĝne odmiany
drzew: od europejskiego dÚbu po bardziej egzotyczne gatunki. Taras czy Ăcieĝki zbgresów
bÚdÈ takĝe niezwykle praktyczne ibfunkcjonalne. Pïyty te wyróĝniajÈ siÚ wyjÈtkowÈ wytrzymaïoĂciÈ. SÈ antypoĂlizgowe, odporne na
plamy ibmróz, nie rysujÈ siÚ oraz ïatwo utrzymaÊ je wbczystoĂci.
Wbsytuacji, gdy zamiast gresu zdecydujemy siÚ na nawierzchniÚ zbkostki, dobrym
wyborem bÚdzie Libet Aspero obĂrutowano-szczotkowanej strukturze albo postarzane materiaïy Libet Antico. Obie grupy
produktów sprawdzÈ siÚ wbogrodzie zaaranĝowanym wbstylu klasycznym lub vintage. InteresujÈcy efekt wizualny moĝna osiÈgnÈÊ równieĝ poprzez zastosowanie pïyt
tarasowych Madera, Toscania, Venetia lub
Trawertyn zbkolekcji Libet Impressio. Na
uwagÚ zasïuguje zwïaszcza ta pierwsza propozycja, która wyglÈdem ibksztaïtem nawiÈzuje do drewnianej deski.

WYGODA IbODPOWIEDNI
KLIMAT
Poza stylowÈ nawierzchniÈ, przy tworzeniu prywatnej strefy relaksu warto zadbaÊ takĝe obpraktyczne siedziska oraz
stolik. NajczÚĂciej stosowanÈ opcjÈ sÈ meble drewniane, rattanowe lub zbtworzyw
sztucznych. Moĝna jednak zdecydowaÊ
siÚ na nietypowe rozwiÈzania. Wykonany
zbsurowego, biaïego betonu Plaster miodu lub SzeĂcian zbkolekcji Libet Stampo
zbpowodzeniem sprawdzÈ siÚ jako ogrodowe meble. Wystarczy obïoĝyÊ je kolorowymi poduszkami, aby nie tylko stylowo siÚ
prezentowaïy, ale byïy miÚkkie ibprzytulne. Dodatkowym atutem takiego rozwiÈzania bÚdzie takĝe wygoda – betonowe meble
nie wymagajÈ od nas nadmiernej uwagi jeĂli chodzi obich pielÚgnacjÚ ibmoĝna je spokojnie przechowywaÊ na zewnÈtrz takĝe
zimÈ. }
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