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Czy czujecie już zbliżające się lato? Co prawda w tym roku nie tylko pogoda stanęła na głowie, ale
tym bardziej warto postarać się, aby przebywanie w domu, na tarasie i w ogrodzie było dla nas dużą
przyjemnością. W końcu to ta przydomowa oaza w granicach posesji jest naszym azylem i miejscem
odpoczynku, wyciszenia. Zadbajmy o to, aby była jak najpiękniejsza! Jak to zrobić? Podsuwamy Wam
dużo inspiracji.
Najważniejszym miejscem w letnie miesiące może stać się taras, urządźcie go więc tak, jak
podpowiada Wam wyobraźnia. Funkcjonalność i wygląd przestrzeni ma odpowiadać przede
wszystkim Waszym gustom. Na pewno jednak w jej upiększeniu przydadzą się ładne meble,
dekoracje (obowiązkowo przytulne koce i poduchy!) oraz nastrojowe oświetlenie. Czy ktoś nie lubi
spędzać leniwych wieczorów przy delikatnym świetle ozdobnych girland, lamp lub lampionów?
Istotną rolę w wyglądzie i użytkowaniu tarasu pełni jego nawierzchnia. Wybór jest ogromny, ale bez
obaw – zadbaliśmy o to, abyście nie zginęli w gąszczu propozycji. Pięknie urządzony taras i ogród nie
obędzie się bez zacienienia – w tym temacie także chcemy Was zainspirować. Parasol ogrodowy,
żagiel przeciwsłoneczny, a może pergola z roletą rzymską? Dobierzcie produkt do Waszych
preferencji! Są nawet i takie, którym deszcz niestraszny, a Wy będziecie mogli cieszyć się
wypoczynkiem również podczas tak zwanej angielskiej pogody.
Właśnie, jeśli jesteśmy już przy Anglii, to... czy pamiętacie o trawniku wokół domu? Wybierzcie
odpowiednią kosiarkę do jego pielęgnacji. Wielbiciele inteligentnych rozwiązań na pewno łaskawym
okiem spojrzą na zdalnie sterowane roboty koszące. A może idziecie za trendem sadzenia w
otoczeniu swojego azylu kwietnej łąki? Ona też może pięknie ozdobić Wasz zielony zakątek! Zarówno
robot koszący, jak i łąka, wymagająca koszenia jedynie dwa razy w roku, zapewnią Wam więcej
czasu, który będziecie mogli poświęcić na ważniejsze sprawy, jak na przykład spotkanie ze
znajomymi przy grillu lub relaks w przydomowym spa.
Życzymy Wam wspaniałego lata i wielu dobrych aranżacyjnych pomysłów!
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