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Na dworze!
fot. Jysk

Meble ogrodowe
Aleksandra KuĂmierczyk

Meble ogrodowe? Wcale nie trzeba mieÊ duĝego ogrodu. Wystarczy
taras, weranda lub niewielki trawnik. Lato tuĝ, tuĝ, wiÚc moĝe warto
pomyĂleÊ o tym, jak umiliÊ sobie czas spÚdzony na Ăwieĝym powietrzu…
Meble ogrodowe produkuje siÚ z drewna,
wikliny, metali, plastiku, a takĝe z poïÈczeñ
róĝnych materiaïów. Moĝna kupiÊ zestawy
dla dwójki lub dla rodziny szeĂcioosobowej.
Do siedzenia, huĂtania siÚ i leĝenia. Ceny
– na kaĝdÈ kieszeñ: od umiarkowanych po
równowartoĂÊ dobrej kanapy do salonu lub
uĝywanego samochodu.

SÈ ciepïe w dotyku i dobrze komponujÈ siÚ
z zieleniÈ – pasujÈ do kaĝdego ogrodu.
Drewno wyglÈda efektownie w zestawieniu
z kamieniem i metalem, a takĝe tworzywami
syntetycznymi.
Meble ogrodowe wykonuje siÚ najczÚĂciej
z drewna krajowego – sosny i Ăwierka, ale takĝe dÚbu, grabu, buka, topoli, olszyny lub robinii akacjowej (zwanej niepoprawnie „akacjÈ”).

Meble drewniane
o prostej, klasycznej
formie to wciÈĝ wzór
ponadczasowy. Stoïy,
aby wygodnie byïo przy
nich usiÈĂÊ, powinny
mieÊ 70–80 cm wysokoĂci. Wykonuje siÚ
je z drewna litego albo
klejonego

Meble drewniane sÈ dosyÊ ciÚĝkie. Powinny
byÊ przechowywane w suchym pomieszczeniu i raz na kilka lat impregnowane i malowane farbÈ lub lakierem. Specjalnej ochrony nie
wymagajÈ jedynie meble z drewna gatunków

fot. DLH

Meble drewniane

Inne wytwarza siÚ z trwalszego, ale droĝszego
drewna egzotycznego – eukaliptusowego lub
tekowego (teak). Drewno tekowe, prawie tak
twarde jak dÈb, zawiera duĝo substancji oleistych i kwasu krzemowego, dlatego nie nasiÈka wodÈ, jest odporne
na dziaïanie zwiÈzków chemicznych
(np. detergentów) oraz
owadów.
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fot. IKEA

¥rodki do konserwacji drewna

egzotycznych, które mogÈ byÊ nawet pozostawione na zimÚ na dworze. JeĂli, mimo regularnej konserwacji, zostanÈ zaatakowane przez
pleĂnie, moĝna je przemyÊ roztworem chloru,
a warstwÚ gïÚbszych uszkodzeñ usunÈÊ mechanicznie papierem Ăciernym, potem umyÊ
meble ciĂnieniowo i zaolejowaÊ.

Meble metalowe
NaleĝÈ do najbardziej wytrzymaïych i odpornych na zniszczenie. SÈ zimne i ciÚĝkie,
ale ïatwo je „ociepliÊ” przytulnymi poduszkami, co teĝ rozwiÈĝe problem ich nadmiernego nagrzewania siÚ w peïnym sïoñcu. Ich
siedziska i oparcia czÚsto sÈ wykonane
z drewna. PasujÈ gïównie do nowoczesnych
ogrodów – dobrze komponujÈ siÚ z rzeěbami, fontannami lub ozdobami z kamienia.

Drewniane meble ogrodowe – nawet te impregnowane lub olejowane przez producenta – wymagajÈ odnawiania Ărodkami uodparniajÈcymi je na dziaïanie deszczu, wilgoci, róĝnic temperatury
i szkodników: impregnatami, lakierobejcami, olejem lub farbami kryjÈcymi.
Impregnaty. SÈ to substancje, które chroniÈ przed nasiÈkaniem wodÈ, zabezpieczajÈ przed owadami i grzybami, a takĝe dziaïaniem promieni sïonecznych (dziÚki temu drewno nie pïowieje i dïugo
utrzymuje swój naturalny kolor). Impregnaty warto stosowaÊ po kaĝdym sezonie.
Oleje. Takĝe chroniÈ przed nasiÈkaniem wodÈ, niektóre – równieĝ przed owadami (trzeba to sprawdziÊ przed zakupem). ZmieniajÈ barwÚ drewna na bardziej intensywnÈ. Stosuje siÚ je podobnie jak
impregnaty – po kaĝdym sezonie.
Lakiery. NajczÚĂciej nakïada siÚ je na powierzchnie wczeĂniej zaimpregnowane. Lakier to dodatkowa warstwa ochrony przed sïoñcem i deszczem. Moĝe sprawiÊ, ĝe powierzchnia mebli bÚdzie
bïyszczÈca lub matowa, moĝe takĝe jÈ zabarwiÊ (wtedy nazywa siÚ lakierobejcÈ). Lakierowanie
trzeba powtarzaÊ z czÚstotliwoĂciÈ zaleĝnÈ od klasy lakieru i sposobu przechowywania mebli –
zwykle co 3–4 lata.
Farby. Najlepiej stosowaÊ farby akrylowe, bo sÈ elastyczne, a to znaczy, ĝe pracujÈ razem z podïoĝem: wraz z drewnem rozszerzajÈ siÚ i kurczÈ pod wpïywem wilgoci. NajczÚĂciej farbami maluje siÚ
meble, które wymagajÈ odnowienia. Tych nowych raczej siÚ nie maluje. JeĂli juĝ ktoĂ zdecyduje siÚ
na taki zabieg, musi liczyÊ siÚ z tym, ĝe po kilku latach meble bÚdzie musiaï pomalowaÊ ponownie.

Meble ĝeliwne sÈ ciÚĝkie, a wiÚc stabilne i odpowiednie do ogrodu, nie naleĝy natomiast ustawiaÊ ich na balkonie czy tarasie nad pomieszczeniami. Rzadziej stosuje
siÚ meble z aluminium, które sÈ lĝejsze i ïatwiejsze do przenoszenia. Produkuje siÚ
teĝ meble z paneli stalowych. Meble metalowe sÈ odporne na czynniki atmosferyczne, ale i tak wszystkie ich stalowe elementy
powinny byÊ zabezpieczone przed wilgociÈ – pomalowane proszkowo, oksydowane,
ocynkowane, chromowane lub powleczone
plastikiem.
Uwaga! Warto wczeĂniej zaplanowaÊ, gdzie
meble bÚdÈ skïadowane poza sezonem i raczej zrezygnowaÊ z kupowania ciÚĝkich mebli metalowych, gdy trzeba je bÚdzie wnosiÊ
np. na strych.
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SÈ lekkie, praktyczne i ïatwe do utrzymania
w czystoĂci, nie nasiÈkajÈ wodÈ i nie trzeba
ich impregnowaÊ. PasujÈ do nowoczesnych
i minimalistycznych ogrodów. MogÈ byÊ
wykonane z polipropylenu (PP), który jest
przyjazny dla Ărodowiska, lub z PVC, który
trudniej utylizowaÊ. Niektóre modele mogÈ
byÊ maïo stabilne, co warto sprawdziÊ
w sklepie – fotel powinien wytrzymaÊ obciÈĝenie do 150 kg.
Mebli z tworzyw nie moĝna ustawiaÊ blisko ěródeï ciepïa – obok tarasowego kominka
lub w pobliĝu gorÈcego grilla, bo pod wpïywem wysokiej temperatury mogÚ siÚ odksztaïcaÊ.
Tworzywa mogÈ siÚ z czasem odbarwiaÊ
i tracÈ poïysk, sÈ teĝ podatne na zarysowa-

Meble z tworzyw sztucznych wyglÈdajÈ skromnie, ale sÈ funkcjonalne – ïatwo je przenosiÊ i przede wszystkim sÈ tanie. Nie wymagajÈ konserwacji, moĝna je jednak nabïyszczaÊ
woskiem z filtrem UV, wtedy nie zmatowiejÈ
fot. Jedynka
fot. Jysk

Meble metalowe, jeĂli sÈ zrobione z ĝeliwa, mogÈ byÊ ciÚĝkie.
A takich lepiej nie umieszczaÊ na tarasach i balkonach nad pomieszczeniami, bo mogÈ uszkodziÊ podïoĝe

Meble z tworzywa sztucznego
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fot. Jysk

nie; na plastikowych stoïach nie moĝna takĝe stawiaÊ gorÈcych naczyñ, grzaïek elektrycznych czy Ăwieczek.
Meble z tworzyw sÈ lekkie, a wiÚc wygodne do przenoszenia, ponadto wiele modeli ïatwo siÚ rozkïada na czas przechowywania.

Zanim kupi siÚ meble ogrodowe, warto sprawdziÊ, czy wybrany przez nas zestaw jest funkcjonalny: ïatwo siÚ rozkïada lub przenosi

Meble z tworzyw syntetycznych
imitujÈcych materiaïy naturalne
Coraz popularniejsze stajÈ siÚ takĝe meble
ogrodowe z tworzyw syntetycznych (m.in.
wïókna hularo lub technoratanu) imitujÈcych materiaïy naturalne: wiklinÚ, rattan,
kamieñ. MajÈ wszystkie zalety naturalnych
surowców, ale nie majÈ ich wad. Moĝna zostawiÊ je na zimÚ na dworze i nie trzeba ich
niczym konserwowaÊ: wystarczy je myÊ
wodÈ z dodatkiem Ărodków czyszczÈcych.
Meble z tworzyw syntetycznych sÈ
drogie, np. fotel z tworzywa hularo moĝe
kosztowaÊ od 2 do 5 tys. zï, caïy zestaw
– stóï, krzesïo i sofa – 15 tys. zï.

fot. Jysk

Meble z wikliny i rattanu

Meble wyplatane z polyrattanu, czyli tworzywa imitujÈcego rattan, które jest odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Do ogrodu moĝna takĝe kupiÊ meble tapicerowane. MuszÈ byÊ one wykoñczone jednak specjalnym materiaïem, odpornym na czynniki atmosferyczne
fot. Decolor Home&Garden
fot. Libet

Ten zestaw to przykïad najnowszych tendencji w projektowaniu mebli ogrodowych: krzesïa majÈ zaokrÈglone ksztaïty i jasne kolory
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To lekkie i czÚsto bardzo ïadne meble, które
dobrze komponujÈ siÚ z zieleniÈ. CzÚsto
ïÈczy siÚ je ze szkïem, drewnem lub metalem,
a samÈ wiklinÚ zostawia w naturalnym odcieniu lub barwi na róĝne kolory.
Meble z wikliny warto trzymaÊ pod dachem, w miejscu zacienionym, bo pod wpïywem wody, sïoñca i mrozu szybciej niszczejÈ. Wystawione do ogrodu na letnie
przyjÚcie lepiej je wiÚc chowaÊ przed deszczem i nie suszyÊ na sïoñcu, lecz w przewiewnym, zadaszonym miejscu. Na zimÚ
meble wiklinowe moĝna wstawiÊ do domu,

ale nie naleĝy ich ustawiaÊ blisko
ěródeï ciepïa, bo przesuszone stajÈ
siÚ kruche.
WiklinÚ pokrywa siÚ niekieKolorowe parasole
dy wodoodpornym lakierem
sÈ Ăwietnym dodatkiem do mebli ogrodolub ĝywicÈ, co zwiÚksza jej
wych. ChroniÈ przed
trwaïoĂÊ.
nadmiarem sïoñca,
Meble z rattanu, choÊ bardzo a dziÚki regulowanelekkie, sÈ tak samo odporne na mu kÈtowi nachylenia,
obciÈĝenia jak drewno. Ich za- dajÈ siÚ ïatwo ustawiÊ
letÈ jest to, ĝe, w przeciwieñstwie do wilkiny,
nie trzeszczÈ w czasie uĝytkowania.

Kupujemy?
Przed zakupem mebli ogrodowych warto
zwróciÊ uwagÚ na to czy:
1. SÈ wygodne, majÈ regulowane oparcia,
stoïy – otwory na parasole, czy ïatwo siÚ
z nich korzysta, dajÈ siÚ skïadaÊ, rozkïadaÊ
i czy zrobi to nawet dziecko. Warto takĝe
sprawdziÊ, czy sÈ na tyle lekkie, by daïo siÚ
je przenosiÊ, oraz na tyle stabilne, by moĝna
byïo z nich bezpiecznie korzystaÊ.
2. SÈ ergonomiczne i ile miejsca zajmujÈ po
zïoĝeniu.
3. WymagajÈ konserwacji, a jeĂli tak, to jakiej i jak czÚstej.
4. SÈ trwaïe, z jakich materiaïów zostaïy wykonane (przyjaznych dla Ărodowiska i odnawialnych, nadajÈcych siÚ do recyklingu),
a takĝe, czy sÈ zabezpieczone przed deszczem, wilgociÈ i wysokÈ temperaturÈ.
5. PasujÈ do stylu i wystroju ogrodu, maïej
architektury, czy dobrze komponujÈ siÚ z wykoñczeniami podjazdów, Ăcieĝek i charakterem domu.
6. atwo bÚdzie nam dobraÊ do nich dodatki
– skïadane parasole, poduszki, materace (waĝne, by byïy to rzeczy z tkanin odpornych na
wodÚ, plamy i promieniowanie UV – bÚdÈ wtedy
trwalsze). Warto takĝe sprawdziÊ, czy pokrowce
ïatwo siÚ zdejmuje i czy moĝna je praÊ.
7. Cena obejmuje caïy zestaw, czy tylko wybrane elementy.
8. Sprzedawca oferuje rabaty, system ratalny oraz przewóz towaru.

fot. IKEA

Meble ogrodowe

fot. Sadolin

Przechowywanie
Na zimÚ meble ogrodowe zwykle wynosi siÚ
z tarasu, balkonu lub ogródka – jeĂli nie dla
ochrony przed zniszczeniem, to choÊby dlatego, by nie kusiïy zïodziei. Dlatego warto
wczeĂniej pomyĂleÊ, gdzie bÚdzie siÚ je przechowywaÊ. Najlepiej, jeĂli bÚdzie to miejsce
suche

Meble drewniane moĝna malowaÊ lakierobejcÈ
na dowolne kolory

fot. Willow House

Meble drewniane trzeba
impregnowaÊ lakierobejcÈ impregnujÈcÈ, która zabezpiecza
powierzchniÚ drewna,
a takĝe wnika w jej gïÚbsze
warstwy. Zapobiega wysuszeniu i zmniejsza ryzyko pÚkniÚÊ

Najïatwiejsze w konserwacji sÈ meble z tworzyw sztucznych i syntetycznych.
NajwiÚkszej dbaïoĂci wymagajÈ meble z wikliny i rattanu oraz drewna, zwïaszcza niezabezpieczone w ĝaden sposób.
Meble drewniane. W sprzedaĝy sÈ zarówno
meble wykoñczone, jak i surowe, przeznaczone do samodzielnego zabezpieczenia i malowania lub lakierowania. Najlepiej kupowaÊ meble
z drewna zaimpregnowanego ciĂnieniowo, bo
jest ono wtedy nasycone impregnatem w caïym
przekroju, czego nie moĝna uzyskaÊ ĝadnymi
innymi metodami. Nie kaĝde drewno wymaga
takiej samej konserwacji. Kaĝde natomiast
z czasem niszczeje, jeĂli na przemian wysycha
i moknie, z tym ĝe najbardziej odporne sÈ gatunki egzotyczne, mniej – dÈb, buk, grab,
a najmniej – sosna. Spïowiaïym meblom
z drewna egzotycznego moĝna przywróciÊ kolor przez oczyszczenie ich powierzchni i nasÈczenie ich specjalnym olejem.
Meble z tworzywa sztucznego – zakurzone myje siÚ strumieniem wody lub
przeciera ĂciereczkÈ z detergentem – bez
dodatku substancji Ăciernych. Moĝna je
nabïyszczaÊ woskiem z filtrem UV, który
ochroni meble przed matowieniem. Wosk
rozprowadza siÚ szczotkÈ lub pÚdzlem,
a po godzinie zabieg powtarza.
Z wikliny i rattanu – trzeba przecieraÊ
miÚkkÈ ĂciereczkÈ, a co pewien czas odkurzaÊ zwykïym odkurzaczem. JeĂli nie
sÈ polakierowane, moĝna je myÊ wodÈ
z sokiem z cytryny (cztery ïyĝki na litr
wody), co uchroni je przed matowieniem.

fot. Dekoral

Konserwacja

Ten lekki mebel, wyplatany z wïókien odpornych
na warunki atmosferyczne, moĝe posïuĝyÊ jako
praktyczna póïka, np. na kuchenne dodatki

i chïodne: garaĝ, piwnica lub poddasze nieuĝytkowe. Wszystkie meble przed schowaniem naleĝy dokïadnie oczyĂciÊ lub umyÊ
i osuszyÊ, by nie pojawiïa siÚ na nich pleĂñ.
JeĂli miejsca do przechowywania jest niewiele, lepiej wybieraÊ meble, które ïatwo
skïadaÊ albo takie, które ustawia siÚ jeden na
drugim. Meble z wikliny lub rattanu moĝna
wnieĂÊ do domu, a hamak lub huĂtawkÚ zawiesiÊ w pokoju dziecka.
Meble z tworzyw syntetycznych lub drewna tekowego moĝna zostawiÊ na zewnÈtrz,
ale warto je wtedy przykryÊ wodoodpornymi pokrowcami, które przepuszczajÈ powietrze. Trzeba pamiÚtaÊ jednak o tym, ĝe taki
widok czÚsto szpeci podwórko.
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