Pomysï

fot. Decolor Home&Garden

na letni wypoczynek

Meble ogrodowe
Tomasz Wojciuk

Przed nami lato. Dïugie dni, sïoñce, wysokie temperatury. Jednym
sïowem idealne warunki do tego, aby wiÚcej czasu spÚdzaÊ na Ăwieĝym
powietrzu. Oto przeglÈd mebli ogrodowych, które sÈ nieodïÈcznym
elementem wakacyjnych spotkañ w gronie rodziny i przyjacióï.
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Meble ogrodowe mogÈ byÊ wykonane np. z wikliny (a) lub z poïÈczenia drewna z metalem (b)

Meble drewniane
SÈ przeznaczone dla osób lubiÈcych prostotÚ, wygodÚ i klasycznÈ elegancjÚ, ale takĝe
dla tych którzy majÈ proekologiczne poglÈdy – drewno ïatwo podlega biodegradacji. SÈ ciepïe, funkcjonalne, miïe dla oka
i w dotyku, ale teĝ na pewno mniej trwaïe
od mebli wykonanych ze stopów metali czy
tworzyw sztucznych. PasujÈ praktycznie do
kaĝdego otoczenia, dlatego wyglÈdajÈ dobrze zarówno poĂród starych drzew, jak
i w ogrodach nowoczesnych i z duĝÈ iloĂciÈ
kamieni oraz barwnych kwiatów.
Przewaĝnie robi siÚ je z tych gatunków
drewna, które sÈ stosunkowo odporne na
wilgoÊ i niekorzystne warunki atmosferyczne (np. duĝe róĝnice temperatur). Ale nie
tylko. Obecnie moĝemy kupiÊ meble wykonane z drewna sosnowego (najczÚĂciej juĝ
impregnowane i lakierowane), Ăwierkowego, akacjowego, dÚbowego, bukowego, eukaliptusowego (sprowadzane z Australii
i Tasmanii) i tekowego (wystÚpujÈce w poïudniowej i poïudniowo-wschodniej Azji).
To ostatnie nie jest tak twarde i tym samym
odporne na czynniki zewnÚtrzne jak dÈb,
akacja czy eukaliptus, ale za to ma w sobie
duĝo substancji oleistych i kwasu krzemowego, dziÚki czemu praktycznie nie wchïania wody i nie ulega odksztaïceniom. Jest
takĝe odporne na dziaïanie substancji chemicznych, np. silnych detergentów. Nie bez
powodu tekiem pokrywane sÈ pokïady stat-

ków... Najmniej trwaïe sÈ meble Ăwierkowe – one sÈ teĝ najtañsze. DÈb, akacja, eukaliptus i tek sÈ droĝsze, ale odpowiednio
konserwowane mogÈ byÊ trwaïe przez dïugie lata.

ona przede wszystkim przed zabrudzeniem
i nadaje powierzchni estetyczny wyglÈd.
Jej trwaïoĂci szkodzi przede wszystkim
sïoñce i promieniowanie UV, powodujÈc blakniÚcie powïoki. Po kaĝdym sezonie z powierzchni mebli naleĝy zmyÊ zanieczyszczenia, osuszyÊ i ponownie pokryÊ
woskiem lub olejem.
Meble z drewna krajowego. MogÈ byÊ pokryte impregnatem barwiÈcym, lakierem
bezbarwnym lub farbÈ kryjÈcÈ. Powïoki te
nie tylko nadajÈ meblom poĝÈdany wyglÈd,
ale chroniÈ równieĝ przed zawilgoceniem
i zagnieĝdzeniem siÚ szkodników drewna. Powinny równieĝ zabezpieczaÊ drewno
przed wyblakniÚciem pod wpïywem promieni sïonecznych (szczególnie dotyczy to
mebli z drewna iglastego o wyraěnie wïóknistej strukturze).
Meble pokryte impregnatem barwiÈcym
odĂwieĝa siÚ przez ponowne ich pokrycie
warstwÈ impregnatu, przy czym kolejne powïoki powinny byÊ jaĂniejsze lub transparentne. DziÚki temu drewno nie nabierze
ciemniejszego koloru. Przed odĂwieĝeniem
powierzchni nie naleĝy przecieraÊ jej papierem Ăciernym, gdyĝ w ten sposób przytïumimy wyrazistoĂÊ sïojów drewna i me-

Ksztaïty i kolory
Kaĝdy z wymienionych wyĝej gatunków drewna ma swojÈ naturalnÈ barwÚ.
Sosna i Ăwierk sÈ jasne, dÈb nieco ciemniejszy, bardziej siny, akacja jeszcze ciemniejsza, zaĂ eukaliptus i tek – brÈzowawe.
OczywiĂcie musimy pamiÚtaÊ, ĝe kaĝde
drewno z biegiem czasu Ăciemnieje, a pod
wpïywem wody straci swój naturalny kolor
(dlatego trzeba je chroniÊ przed deszczem).
OczywiĂcie meble drewniane moĝemy pokrywaÊ specjalnym olejem (wydobywa gïÚbiÚ koloru), lakierowaÊ lub dowolnie malowaÊ. JeĂli chodzi o ksztaïty, to obowiÈzuje
tu zupeïna dowolnoĂÊ, ograniczona oczywiĂcie charakterystykÈ budulca. Drewniane
stoïy majÈ zwykle 70–80 cm wysokoĂci i ksztaït prostokÈta, koïa lub wielokÈta. CzÚsto w Ărodku wyciÚty jest niewielki otwór na podstawÚ ogrodowego parasola.
Stoïy mogÈ byÊ lite lub klejone. Krzesïa sÈ
czÚsto skïadane, co uïatwia ich przechowywanie poza sezonem letnim. Niekiedy
majÈ proste wyprofilowanie, prawie zawsze
– oparcia. W meblach drewnianych producenci trzymajÈ siÚ zwykle prostych form
bez zbÚdnych dodatków i zdobieñ, których
umieszczenie byïoby pracochïonne i podnosiïo cenÚ mebli.
Konserwacja
Sposób konserwacji drewnianych mebli
ogrodowych zaleĝy od tego, z jakiego drewna zostaïy wykonane i jak wykoñczono ich
powierzchniÚ.
Meble z drewna egzotycznego.
NajczÚĂciej pokrywane sÈ jedynie powierzchniowÈ powïokÈ ochronnÈ, czyli woskowane bÈdě olejowane. Chroni je

Aby dïugo cieszyÊ siÚ piÚknem mebli
drewnianych, naleĝy je odpowiednio pielÚgnowaÊ

fot. ¥nieĝka

Meble ogrodowe moĝna dzieliÊ ze wzglÚdu na ksztaït, stylistykÚ, przeznaczenie,
walory uĝytkowe czy estetyczne. My proponujemy podziaï pod kÈtem rodzaju materiaïu, z jakiego je wykonano. Obecnie na
rynku dostÚpne sÈ meble drewniane, rattanowe, wiklinowe, metalowe oraz z tworzywa sztucznego. Coraz czÚĂciej producenci
oferujÈ meble z róĝnych rodzajów materiaïów, ïÈczÈc np. drewno z metalem czy metal
z kamieniem lub szkïem.
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fot. Libet
fot. ¥wiat odlewów

tych farbÈ. Obecnie produkowane farby do
drewna zapewniajÈ wysokÈ paroprzepuszczalnoĂÊ cienkiej powïoki. Najlepiej do tego
celu nadajÈ siÚ farby na bazie ĝywic pliolitowych, wodorozcieñczalne lub rozpuszczalnikowe. Nie naleĝy natomiast odmalowywaÊ drewna zwykïymi farbami np.
ftalowymi, gdyĝ tworzÈ one grubÈ nieprzepuszczalnÈ dla pary wodnej powïokÚ, która
szybko pÚka i ïuszczy siÚ.
W przypadku mebli bardzo zniszczonych
konieczna moĝe byÊ ich kompleksowa renowacja polegajÈca na caïkowitym usuniÚciu
wszystkich powïok aĝ do „ĝywego drewna”
przez szlifowanie, zaszpachlowanie ewentualnych ubytków i nierównoĂci, a nastÚpnie
pokrycie oczyszczonych powierzchni Ărodkiem impregnujÈcym. Jako ostateczne wykoñczenie mebli moĝna zastosowaÊ lakierobejcÚ, bezbarwny lakier lub farbÚ kryjÈcÈ.

Drewno harmonijnie komponuje siÚ z naturÈ
i nadaje ciepïy charakter ogrodom i tarasom

¿eliwo i drewno to ciekawe poïÈczenie, które
dobrze sprawdzi siÚ w kaĝdym ogrodzie

bla stanÈ siÚ mniej estetyczne. W miejscach
gdzie nagromadziï siÚ trudny do usuniÚcia
brud moĝemy posïuĝyÊ siÚ ostrÈ szczotkÈ
ryĝowÈ lub drucianÈ, przesuwanÈ wyïÈcznie wzdïuĝ wïókien drewna.
Na meblach lakierowanych, lakier tworzy przezroczystÈ powïokÚ ochronnÈ, która
podczas uĝytkowania moĝe ulec uszkodzeniu. ZdarzajÈ siÚ teĝ odpryski i zïuszczenia
powïoki spowodowane przez odparowujÈcÈ wilgoÊ zawartÈ w drewnie. Uszkodzone

powïoki lakiernicze naleĝy przeszlifowaÊ
drobnoziarnistym papierem Ăciernym i dokïadnie odkurzyÊ. Nowy lakier nakïadamy
tylko na dobrze wysuszone elementy, przy
czym powinien to byÊ lakier zapewniajÈcy
„oddychanie” drewna. Powïoka lakiernicza
nie moĝe byÊ zbyt gruba, gdyĝ pod wpïywem róĝnej rozszerzalnoĂci cieplnej lakieru
i drewna w krótkim czasie moĝe popÚkaÊ.
Podobne zabiegi konserwacyjne przeprowadzamy równieĝ na meblach pokry-

Meble rattanowe i wiklinowe
Doskonale komponujÈ siÚ z zieleniÈ drzew
i trawy, tworzÈc przytulny, ciepïy klimat.
¥wietnie wyglÈdajÈ w ogrodach rustykalnych, poĂród tradycyjnych, róĝnokolorowych kwiatów. Jednak to, przez kogo bÚdÈ
uĝywane i w jakiej znajdÈ siÚ scenerii, jest
sprawÈ bardzo indywidualnÈ. Meble rattanowe sprowadzane sÈ z Indonezji, Malezji,
Tajlandii oraz Nowej Zelandii. SÈ lekkie, wytrzymaïe i elastyczne. Projektanci
chÚtnie ïÈczÈ je z drewnem, metalem lub
szkïem. Meble wiklinowe majÈ podobne
wïaĂciwoĂci. PowstajÈ w Polsce i sÈ wytwarzane z pÚdów róĝnych gatunków wierzby.

fot. DLH

Stóï z mozaikowym blatem jest elegancki
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Kolory i ksztaïty
Rattan ïatwo daje siÚ barwiÊ, jednak moĝna teĝ kupiÊ meble w kolorach naturalnych.
Meble wykonane z mïodych roĂlin majÈ
odcienie jasne, zaĂ ze starszych – ciemne,
wïÈcznie z czarnym.
Rattan moĝna wyginaÊ w finezyjne
ksztaïty, do czego wymagana jest wysoka
temperatura. Poszczególne elementy mebli
sÈ ze sobÈ skrÚcane, a miejsca ïÈczeñ owija
siÚ tzw. rattanowÈ skórÈ.
CiekawÈ alternatywÈ sÈ meble z imitacji rattanu. WyglÈdajÈ one tak samo jak
z prawdziwego rattanu (dostÚpne sÈ w kolorach: mocca, czarny, naturalny i biaïy), a sÈ
znacznie trwalsze (wïókna rattanowe zastÈpiono wïóknami syntetycznymi) i nie wymagajÈ konserwacji.
Wiklina daje ogromne moĝliwoĂci wytwórcze, ograniczane tak naprawdÚ tylko
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fot. Linet

Meble ogrodowe

minium lub stalowych paneli. CzÚsto surowy z natury metal ïÈczy siÚ z drewnem,
szkïem lub elementami wykonanymi z kamienia (np. ĝeliwny stelaĝ, marmurowy
blat), by dodaÊ mu nieco ciepïa. Nie ma ĝadnych ograniczeñ kolorystycznych. Ksztaïty
mogÈ byÊ bardzo fantazyjne i zaleĝÈ tak naprawdÚ od inwencji kowala (ĝeliwo doĂÊ ïatwo siÚ formuje i obrabia).

daszonym, przewiewnym miejscu. Meble
rattanowe sÈ wczeĂniej zwykle pokryte wodoodpornym lakierem. Dobrze jest wiÚc
czyĂciÊ je miÚkkÈ flanelÈ, zaĂ do usuwania
kurzu z oparÊ krzeseï i siedzeñ uĝywaÊ
odkurzacza. To samo dotyczy polakierowanych mebli wiklinowych. Meble rattanowe
i wiklinowe niepolakierowane czyĂcimy roztworem wody z cytrynÈ
(na 1 l wody 4 ïyĝki soku cytrynowego), zabezpieczajÈc je w ten sposób przed matowieniem. Obecnie moĝna juĝ kupiÊ meble pokrywane ĝywicÈ lub polietylenem, co
uodparnia je na czÚste zmiany temperatury i mrozy.
Meble rattanowe i wiklinowe naleĝy trzymaÊ z daleka od ěródeï ciepïa (np. ogniska czy grilla), bo gdy za bardzo wyschnÈ
– mogÈ siÚ pokruszyÊ.

Konserwacja
Aluminiowe panele sÈ przewaĝnie ocynkowane, a ĝeliwo powleczone farbÈ antykorozyjnÈ. Dlatego czynnoĂci pielÚgnacyjne ogranicza siÚ zwykle do przetarcia ich
wraz z poczÈtkiem sezonu wilgotnÈ szmatkÈ.
Problemem moĝe byÊ przechowywanie mebli
metalowych poza sezonem letnim, poniewaĝ
nie doĂÊ, ĝe sÈ ciÚĝkie, to rzadko kiedy siÚ
skïadajÈ (wyjÈtkiem sÈ ogrodowe leĝaki).

Wiklinowy fotel to doskonaïe miejsce relaksu

kreatywnoĂciÈ rzemieĂlnika. Jej naturalny
kolor jest jasnoszarobrÈzowy. W zaleĝnoĂci
od potrzeb moĝna jÈ lakierowaÊ lub barwiÊ.
Konserwacja
Niestety, meble wiklinowe i rattanowe, choÊ
przebojem wdarïy siÚ na nasz rynek, do najbardziej trwaïych nie naleĝÈ. SÈ kruche
(zwïaszcza wiklina) i ěle znoszÈ wilgoÊ (robiÈ siÚ szare i matowe). Dlatego teĝ dobrze
jest chowaÊ je przed deszczem, a mokrych
nie suszyÊ na sïoñcu, tylko postawiÊ w za-

Meble metalowe

Meble plastikowe

SÈ praktycznie niezniszczalne. PasujÈ do
ogrodów nowoczesnych, w których znajdujÈ siÚ kamienie, rzeěby, fontanny, marmury. ¥wietnie wyglÈdajÈ teĝ w oranĝeriach
lub patio. Meble takie sÈ zimne i przewaĝnie
ciÚĝkie, ale za to higieniczne, poniewaĝ na
powierzchni metalu nie gromadzÈ siÚ drobnoustroje.

SprawdzajÈ siÚ w ogrodach prostych i nowoczesnych, w których nie ma zbyt duĝo
miejsca, ale takĝe na tarasach i werandach.
SÈ najmniej trwaïe i najtañsze. Ich zalety
to lekkoĂÊ i wygoda, najwiÚkszÈ wadÈ jest
maïa stabilnoĂÊ. KupujÈc je, warto zwróciÊ uwagÚ na to, aby miaïy domieszkÚ ĝywic utwardzajÈcych. Wtedy bÚdÈ bardziej
odporne na uszkodzenia mechaniczne: porysowanie, zadrapania, a takĝe pÚkanie
w wyniku niewïaĂciwego uĝytkowania
(nadmierne obciÈĝenia).

Kolory i ksztaïty
Meble metalowe do ogrodu robi siÚ zwykle
z ĝeliwa (stop ĝelaza i wÚgla), lekkiego alu-

Mebli wykonanych ze stalowej siatki lakierowanej i stalowego stelaĝu nie trzeba chowaÊ przed deszczem

fot. Fasso

Kolory i ksztaïty
Panuje tu ogromna róĝnorodnoĂÊ, gdyĝ tworzywa sztuczne bardzo ïatwo dajÈ siÚ barwiÊ. NajczÚĂciej spotyka siÚ meble biaïe, niebieskie, czerwone, zielone. Bardzo
róĝnorodne jest równieĝ ich wzornictwo.
Meble plastikowe nie odbarwiajÈ siÚ (moĝe
z wyjÈtkiem biaïych), nie odksztaïcajÈ, nie
sÈ teĝ podatne na grzyby czy pleĂñ.
Konserwacja
PielÚgnacja mebli plastikowych najczÚĂciej
ogranicza siÚ do ich mycia. JeĂli sÈ bardzo
brudne, moĝemy uĝyÊ Ărodka czyszczÈcego, który trzeba nastÚpnie obficie spïukaÊ
wodÈ. Dobrze chroni przed zmatowieniem
i nabïyszcza meble specjalny wosk z filtrem
UV. Najlepiej rozprowadziÊ go szczotkÈ lub
pÚdzlem, a nastÚpnie pozostawiÊ do wyschniÚcia. Po godzinie zabieg ten moĝna powtórzyÊ.
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