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Meble ogrodowe

Tomasz Wojciuk

na letni wypoczynek
Pomys

Przed nami lato. D ugie dni, s o ce, wysokie temperatury. Jednym 

s owem idealne warunki do tego, aby wi cej czasu sp dza  na wie ym 

powietrzu. Oto przegl d mebli ogrodowych, które s  nieod cznym 

elementem wakacyjnych spotka  w gronie rodziny i przyjació .
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Meble ogrodowe mo na dzieli  ze wzgl -

du na kszta t, stylistyk , przeznaczenie, 

walory u ytkowe czy estetyczne. My pro-

ponujemy podzia  pod k tem rodzaju ma-

teria u, z jakiego je wykonano. Obecnie na 

rynku dost pne s  meble drewniane, ratta-

nowe, wiklinowe, metalowe oraz z tworzy-

wa sztucznego. Coraz cz ciej producenci 

oferuj  meble z ró nych rodzajów materia-

ów, cz c np. drewno z metalem czy metal 

z kamieniem lub szk em. 

Meble drewniane
S  przeznaczone dla osób lubi cych prosto-

t , wygod  i klasyczn  elegancj , ale tak e

dla tych którzy maj  proekologiczne pogl -

dy – drewno atwo podlega biodegrada-

cji. S  ciep e, funkcjonalne, mi e dla oka 

i w dotyku, ale te  na pewno mniej trwa e

od mebli wykonanych ze stopów metali czy 

tworzyw sztucznych. Pasuj  praktycznie do 

ka dego otoczenia, dlatego wygl daj  do-

brze zarówno po ród starych drzew, jak 

i w ogrodach nowoczesnych i z du  ilo ci

kamieni oraz barwnych kwiatów.

Przewa nie robi si  je z tych gatunków 

drewna, które s  stosunkowo odporne na 

wilgo  i niekorzystne warunki atmosferycz-

ne (np. du e ró nice temperatur). Ale nie 

tylko. Obecnie mo emy kupi  meble wyko-

nane z drewna sosnowego (najcz ciej ju

impregnowane i lakierowane), wierkowe-

go, akacjowego, d bowego, bukowego, eu-

kaliptusowego (sprowadzane z Australii 

i Tasmanii) i tekowego (wyst puj ce w po-

udniowej i po udniowo-wschodniej Azji). 

To ostatnie nie jest tak twarde i tym samym 

odporne na czynniki zewn trzne jak d b, 

akacja czy eukaliptus, ale za to ma w sobie 

du o substancji oleistych i kwasu krzemo-

wego, dzi ki czemu praktycznie nie wch a-

nia wody i nie ulega odkszta ceniom. Jest 

tak e odporne na dzia anie substancji che-

micznych, np. silnych detergentów. Nie bez 

powodu tekiem pokrywane s  pok ady stat-

ków... Najmniej trwa e s  meble wierko-

we – one s  te  najta sze. D b, akacja, eu-

kaliptus i tek s  dro sze, ale odpowiednio 

konserwowane mog  by  trwa e przez d u-

gie lata.

Kszta ty i kolory

Ka dy z wymienionych wy ej gatun-

ków drewna ma swoj  naturaln  barw .

Sosna i wierk s  jasne, d b nieco ciem-

niejszy, bardziej siny, akacja jeszcze ciem-

niejsza, za  eukaliptus i tek – br zowawe. 

Oczywi cie musimy pami ta , e ka de

drewno z biegiem czasu ciemnieje, a pod 

wp ywem wody straci swój naturalny kolor 

(dlatego trzeba je chroni  przed deszczem). 

Oczywi cie meble drewniane mo emy po-

krywa  specjalnym olejem (wydobywa g -

bi  koloru), lakierowa  lub dowolnie malo-

wa . Je li chodzi o kszta ty, to obowi zuje 

tu zupe na dowolno , ograniczona oczy-

wi cie charakterystyk  budulca. Drewniane 

sto y maj  zwykle 70–80 cm wysoko-

ci i kszta t prostok ta, ko a lub wielok -

ta. Cz sto w rodku wyci ty jest niewiel-

ki otwór na podstaw  ogrodowego parasola. 

Sto y mog  by  lite lub klejone. Krzes a s

cz sto sk adane, co u atwia ich przecho-

wywanie poza sezonem letnim. Niekiedy 

maj  proste wyprofilowanie, prawie zawsze 

– oparcia. W meblach drewnianych produ-

cenci trzymaj  si  zwykle prostych form 

bez zb dnych dodatków i zdobie , których 

umieszczenie by oby pracoch onne i pod-

nosi o cen  mebli. 

Konserwacja

Sposób konserwacji drewnianych mebli 

ogrodowych zale y od tego, z jakiego drew-

na zosta y wykonane i jak wyko czono ich 

powierzchni .

Meble z drewna egzotycznego.

Najcz ciej pokrywane s  jedynie po-

wierzchniow  pow ok  ochronn , czy-

li woskowane b d  olejowane. Chroni je 

ona przede wszystkim przed zabrudzeniem 

i nadaje powierzchni estetyczny wygl d. 

Jej trwa o ci szkodzi przede wszystkim 

s o ce i promieniowanie UV, powodu-

j c blakni cie pow oki. Po ka dym sezo-

nie z powierzchni mebli nale y zmy  za-

nieczyszczenia, osuszy  i ponownie pokry

woskiem lub olejem.

Meble z drewna krajowego. Mog  by  po-

kryte impregnatem barwi cym, lakierem 

bezbarwnym lub farb  kryj c . Pow oki te 

nie tylko nadaj  meblom po dany wygl d, 

ale chroni  równie  przed zawilgoceniem 

i zagnie dzeniem si  szkodników drew-

na. Powinny równie  zabezpiecza  drewno 

przed wyblakni ciem pod wp ywem pro-

mieni s onecznych (szczególnie dotyczy to 

mebli z drewna iglastego o wyra nie w ók-

nistej strukturze).

Meble pokryte impregnatem barwi cym 

od wie a si  przez ponowne ich pokrycie 

warstw  impregnatu, przy czym kolejne po-

w oki powinny by  ja niejsze lub transpa-

rentne. Dzi ki temu drewno nie nabierze 

ciemniejszego koloru. Przed od wie eniem 

powierzchni nie nale y przeciera  jej pa-

pierem ciernym, gdy  w ten sposób przy-

t umimy wyrazisto  s ojów drewna i me-

 Meble ogrodowe mog  by  wykonane np. z wikliny (a) lub z po czenia drewna z metalem (b)

 Aby d ugo cieszy  si  pi knem mebli 

drewnianych, nale y je odpowiednio piel gnowa
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bla stan  si  mniej estetyczne. W miejscach 

gdzie nagromadzi  si  trudny do usuni cia 

brud mo emy pos u y  si  ostr  szczotk

ry ow  lub drucian , przesuwan  wy cz-

nie wzd u  w ókien drewna.

Na meblach lakierowanych, lakier two-

rzy przezroczyst  pow ok  ochronn , która 

podczas u ytkowania mo e ulec uszkodze-

niu. Zdarzaj  si  te  odpryski i z uszczenia 

pow oki spowodowane przez odparowuj -

c  wilgo  zawart  w drewnie. Uszkodzone 

pow oki lakiernicze nale y przeszlifowa

drobnoziarnistym papierem ciernym i do-

k adnie odkurzy . Nowy lakier nak adamy 

tylko na dobrze wysuszone elementy, przy 

czym powinien to by  lakier zapewniaj cy 

„oddychanie” drewna. Pow oka lakiernicza 

nie mo e by  zbyt gruba, gdy  pod wp y-

wem ró nej rozszerzalno ci cieplnej lakieru 

i drewna w krótkim czasie mo e pop ka .

Podobne zabiegi konserwacyjne prze-

prowadzamy równie  na meblach pokry-

tych farb . Obecnie produkowane farby do 

drewna zapewniaj  wysok  paroprzepusz-

czalno  cienkiej pow oki. Najlepiej do tego 

celu nadaj  si  farby na bazie ywic plio-

litowych, wodorozcie czalne lub rozpusz-

czalnikowe. Nie nale y natomiast odma-

lowywa  drewna zwyk ymi farbami np. 

ftalowymi, gdy  tworz  one grub  nieprze-

puszczaln  dla pary wodnej pow ok , która 

szybko p ka i uszczy si .

W przypadku mebli bardzo zniszczonych 

konieczna mo e by  ich kompleksowa reno-

wacja polegaj ca na ca kowitym usuni ciu 

wszystkich pow ok a  do „ ywego drewna” 

przez szlifowanie, zaszpachlowanie ewentu-

alnych ubytków i nierówno ci, a nast pnie 

pokrycie oczyszczonych powierzchni rod-

kiem impregnuj cym. Jako  ostateczne wy-

ko czenie mebli mo na zastosowa  lakiero-

bejc , bezbarwny lakier  lub farb  kryj c .

Meble rattanowe i wiklinowe
Doskonale komponuj  si  z zieleni  drzew 

i trawy, tworz c przytulny, ciep y klimat. 

wietnie wygl daj  w ogrodach rustykal-

nych, po ród tradycyjnych, ró nokoloro-

wych kwiatów. Jednak to, przez kogo b d

u ywane i w jakiej znajd  si  scenerii, jest 

spraw  bardzo indywidualn . Meble ratta-

nowe sprowadzane s  z Indonezji, Malezji, 

Tajlandii oraz Nowej Zelandii. S  lek-

kie, wytrzyma e i elastyczne. Projektanci 

ch tnie cz  je z drewnem, metalem lub 

szk em. Meble wiklinowe maj  podobne 

w a ciwo ci. Powstaj  w Polsce i s  wytwa-

rzane z p dów ró nych gatunków wierzby. 

Kolory i kszta ty

Rattan atwo daje si  barwi , jednak mo -

na te  kupi  meble w kolorach naturalnych. 

Meble wykonane z m odych ro lin maj

odcienie jasne, za  ze starszych – ciemne, 

w cznie z czarnym.

Rattan mo na wygina  w finezyjne 

kszta ty, do czego wymagana jest wysoka 

temperatura. Poszczególne elementy mebli 

s  ze sob  skr cane, a miejsca cze  owija 

si  tzw. rattanow  skór .

Ciekaw  alternatyw  s  meble z imita-

cji rattanu. Wygl daj  one tak samo jak 

z prawdziwego rattanu (dost pne s  w kolo-

rach: mocca, czarny, naturalny i bia y), a s

znacznie trwalsze (w ókna rattanowe zast -

piono w óknami syntetycznymi) i nie wy-

magaj  konserwacji.

Wiklina daje ogromne mo liwo ci wy-

twórcze, ograniczane tak naprawd  tylko 

eliwo i drewno to ciekawe po czenie, które 

dobrze sprawdzi si  w ka dym ogrodzie

fo
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 Drewno harmonijnie komponuje si  z natur

i nadaje ciep y charakter ogrodom i tarasom
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 Stó  z mozaikowym blatem jest elegancki
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kreatywno ci  rzemie lnika. Jej naturalny 

kolor jest jasnoszarobr zowy. W zale no ci 

od potrzeb mo na j  lakierowa  lub barwi .

Konserwacja

Niestety, meble wiklinowe i rattanowe, cho

przebojem wdar y si  na nasz rynek, do naj-

bardziej trwa ych nie nale . S  kruche 

(zw aszcza wiklina) i le znosz  wilgo  (ro-

bi  si  szare i matowe). Dlatego te  dobrze 

jest chowa  je przed deszczem, a mokrych 

nie suszy  na s o cu, tylko postawi  w za-

daszonym, przewiewnym miejscu. Meble 

rattanowe s  wcze niej zwykle pokryte wo-

doodpornym lakierem. Dobrze jest wi c

czy ci  je mi kk  flanel , za  do usuwania 

kurzu z opar  krzese  i siedze  u ywa

odkurzacza. To samo dotyczy polakierowa-

nych mebli wiklinowych. Meble rattanowe 

i wiklinowe niepolakierowane czy -

cimy roztworem wody z cytryn

(na 1 l wody 4 y ki soku cytrynowego), za-

bezpieczaj c je w ten sposób przed mato-

wieniem. Obecnie mo na ju  kupi  me-

ble pokrywane ywic  lub polietylenem, co 

uodparnia je na cz ste zmiany temperatu-

ry i mrozy.

Meble rattanowe i wiklinowe nale y trzy-

ma  z daleka od róde  ciep a (np. ogni-

ska czy grilla), bo gdy za bardzo wyschn

– mog  si  pokruszy .

Meble metalowe
S  praktycznie niezniszczalne. Pasuj  do 

ogrodów nowoczesnych, w których znajdu-

j  si  kamienie, rze by, fontanny, marmu-

ry. wietnie wygl daj  te  w oran eriach 

lub patio. Meble takie s  zimne i przewa nie 

ci kie, ale za to higieniczne, poniewa  na 

powierzchni metalu nie gromadz  si  drob-

noustroje.

Kolory i kszta ty

Meble metalowe do ogrodu robi si  zwykle 

z eliwa (stop elaza i w gla), lekkiego alu-

minium lub stalowych paneli. Cz sto su-

rowy z natury metal czy si  z drewnem, 

szk em lub elementami wykonanymi z ka-

mienia (np. eliwny stela , marmurowy 

blat), by doda  mu nieco ciep a. Nie ma ad-

nych ogranicze  kolorystycznych. Kszta ty 

mog  by  bardzo fantazyjne i zale  tak na-

prawd  od inwencji kowala ( eliwo do a-

two si  formuje i obrabia).

Konserwacja

Aluminiowe panele s  przewa nie ocyn-

kowane, a eliwo powleczone farb  anty-

korozyjn . Dlatego czynno ci piel gnacyj-

ne ogranicza si  zwykle do przetarcia ich 

wraz z pocz tkiem sezonu wilgotn  szmatk .

Problemem mo e by  przechowywanie mebli 

metalowych poza sezonem letnim, poniewa

nie do , e s  ci kie, to rzadko kiedy si

sk adaj  (wyj tkiem s  ogrodowe le aki).

Meble plastikowe
Sprawdzaj  si  w ogrodach prostych i no-

woczesnych, w których nie ma zbyt du o

miejsca, ale tak e na tarasach i werandach. 

S  najmniej trwa e i najta sze. Ich zalety 

to lekko  i wygoda, najwi ksz  wad  jest 

ma a stabilno . Kupuj c je, warto zwró-

ci  uwag  na to, aby mia y domieszk y-

wic utwardzaj cych. Wtedy b d  bardziej 

odporne na uszkodzenia mechaniczne: po-

rysowanie, zadrapania, a tak e p kanie 

w wyniku niew a ciwego u ytkowania 

(nadmierne obci enia).

Kolory i kszta ty

Panuje tu ogromna ró norodno , gdy  two-

rzywa sztuczne bardzo atwo daj  si  bar-

wi . Najcz ciej spotyka si  meble bia-

e, niebieskie, czerwone, zielone. Bardzo 

ró norodne jest równie  ich wzornictwo. 

Meble plastikowe nie odbarwiaj  si  (mo e

z wyj tkiem bia ych), nie odkszta caj , nie 

s  te  podatne na grzyby czy ple .

Konserwacja

Piel gnacja mebli plastikowych najcz ciej 

ogranicza si  do ich mycia. Je li s  bardzo 

brudne, mo emy u y rodka czyszcz ce-

go, który trzeba nast pnie obficie sp uka

wod . Dobrze chroni przed zmatowieniem 

i nab yszcza meble specjalny wosk z filtrem 

UV. Najlepiej rozprowadzi  go szczotk  lub 

p dzlem, a nast pnie pozostawi  do wy-

schni cia. Po godzinie zabieg ten mo na po-

wtórzy .

Mebli wykonanych ze stalowej siatki lakierowanej i stalowego stela u nie trzeba chowa  przed deszczem

fo
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