Płoty, pergole altany, czyli porządek w
naturalnym ogrodzie –
Ogród jest miejscem, w którym spędzamy czas na przyjemnym odpoczynku, mogąc cieszyć się
kontaktem z naturą i pięknymi widokami. Pozytywne przeżycia estetyczne jednak zapewnia nam
tylko miejsce zadbane, uporządkowane i przystosowane do przeznaczonych mu funkcji. Pomocne
w tworzeniu pięknego ogrodu mogą być różne konstrukcje z drewna.
Jak zadbać o estetyczny i funkcjonalny ogród? Jakie rozwiązania pomogą w utrzymaniu porządku
zarówno wśród roślin, jak i w wyznaczonych strefach wypoczynkowych?
Architektura ogrodowa https://www.produktyogrodowe.pl/ - Altany ogrodowe, drewniane płoty
oraz pergole – szybka i bezpieczna dostawa. Dołączamy szczególowe instrukcje montażu.

Płoty i pergole, czyli wyznaczanie stref
Tradycyjne naturalne ogrody, które stają się obecnie coraz bardziej popularne, nie wymagają
starannego przycinania krzewów i ograniczania wzrostu roślin, pozwalając spontanicznie działać
naturze. Nawet w takich ogrodach jednak konieczne jest wyznaczanie stref, dzięki którym miejsce
to nie będzie wyłącznie dedykowane roślinom, ale pozwoli też przebywać w nim ludziom.
Najważniejsze jest staranne wyznaczanie ścieżek, które nie powinny zarastać wybujałymi bylinami
oraz staranne wyznaczanie stref, w których rosną krzewy i drzewa. W porządkowaniu takich miejsc
pomagają różnego rodzaju płotki, drabinki, rollbordery, palisady, szpalery i kratki wykonane z
naturalnego, niebarwionego drewna.
Naturalność materiału doskonale dopełnia kompozycje roślin ogrodowych i nie tworzy wrażenia
zbędnego dodatku. Drewno jest też świetnie akceptowane przez kwiaty i pnącza, dzięki czemu
zachowują one doskonałą kondycję. Ważnym aspektem, jaki przemawia za tego typu
rozwiązaniami jest też ochrona przed przypadkowymi zwierzętami. Koty i psy sąsiadów, a na
terenach oddalonych od miast również zające czy jeże potrafią zniszczyć wiele cennych roślin.
www.interra-geologia.pl/

Altana – sposób na porządek w strefie dla ludzi
Urządzając ogród – nawet ten najbardziej naturalny – tworzymy go z myślą o naszym własnym
komforcie, dlatego niezbędne jest zaplanowanie takich rozwiązań, dzięki którym możliwy będzie
wypoczynek i codzienne życie w naturalnym otoczeniu. W okresie letnim wiele osób mieszka na
działkach, co oznacza potrzebę spania, jedzenia, zabiegów higienicznych. Sposobem na zachowanie
porządku w naturalnym ogrodzie może być drewniana altana. Altanki są obecnie bardzo popularne,
a dzięki wielu modelom dostępnym w sklepach można wybrać rozwiązanie dostosowane zarówno
do wielkości ogrodu, jak i potrzeb korzystających z niego osób.
Drewniany domek z zadaszeniem i podłogą pozwala na wstawienie stołu, krzeseł i różnych
akcesoriów, izolując tę strefę od naturalnego otoczenia. Drewniane altanki pięknie wkomponowują
się w ogrodowy krajobraz, a dzięki ażurowym ściankom można je też wykorzystać do nasadzania
roślin pnących sprawiając, że domek doskonale wpasuje się w jego otoczenie.

