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WOKÓ£ DOMU – ALTANKI, MEBLE, ELEKTRONARZÊDZIA

Przytulne miejsce relaksu
Gdy dom ju¿ skoñczony, dzia³ka ogrodzona, œcie¿ki wy³o¿one, a trawa „cicho”
roœnie, nie pozostaje nic innego jak zbudowaæ zaciszn¹ altankê, na tarasie
ustawiæ wygodne ogrodowe meble, i popijaj¹c porann¹ kawê podziwiaæ zieleñ
powoli rozkwitaj¹cego ogrodu, a wieczorem po ciê¿kim dniu odpoczywaæ…

Czy na budowê
altanki trzeba
mieæ pozwolenie
na budowê?
Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem
budowlanym na wolno stoj¹cy parterowy
budynek gospodarczy, wiatê lub altanê
o powierzchni zabudowy do 15m2 nie jest
wymagane pozwolenie. Nale¿y jedynie zg³osiæ
budowê w starostwie na 30 dni przed
rozpoczêciem budowy. Po up³ywie tego czasu,
jeœli starostwo nie wniesie sprzeciwu mo¿na
rozpocz¹æ budowê.

Gdzie miejsce na altankê?
Dawniej budowano je w miejscu najbardziej wyeksponowanym, na skrzy¿owaniu
œcie¿ek, na wzniesieniu,
w miejscu, z którego mo¿na
by³o podziwiaæ okaza³y ogród.
Dziœ altanê stawia siê
w zacisznym, najlepiej
os³oniêtym od wiatru miejscu.
Zwykle z ty³u dzia³ki,
w jednym z jej rogów,
w oddaleniu od domu, ale
z widokiem na ca³y ogród.

(fot. SILVPOL)
A¿urowe konstrukcyjne s³upki altanki nadaj¹ jej lekkoœæ i przestronnoœæ

Tradycyjna drewniana, czy mo¿e murowana?
Drewniane altanki najczêœciej buduje siê
z drewna sosnowego i œwierkowego, rzadziej
z jod³y, modrzewia i dêbu. Bezwzglêdnie
wszystkie elementy musz¹ zostaæ
zabezpieczone przed szkodnikami, grzybami
i ogniem specjalnymi impregnatami, które
mog¹ dodatkowo nadaæ drewnu efektowny
kolor, np. zielony. Drewno powinno byæ
pozbawione kory, poniewa¿ pod ni¹ najchêtniej rozwijaj¹ siê szkodniki drewna. Drewnian¹ altankê mo¿na zbudowaæ samodzielnie,
zleciæ jej wykonanie stolarzowi lub kupiæ
gotow¹, do samodzielnego monta¿u.
Altanki murowane zwykle stawia siê
w du¿ych ogrodach. S³upki i filary wykonuje
siê z ceg³y, kamienia lub gotowych prefabrykatów betonowych. Czêsto integralnym
elementem takiego letniego domku jest grill,
równie¿ murowany.
Ma³y drewniany „domek“ przy stawie

(fot. SILVPOL)

to urocze miejsce relaksu

125

miejsce relaksu sklad.qxd

2007-09-18

18:55

Page 126

Czym wy³o¿yæ taras?
Tarasy wykañcza siê przewa¿nie mrozoodporn¹ terakot¹ lub gresem. Dobrze nadaj¹ siê te¿ do tego p³ytki
kamienne (tylko takie, które mog¹ byæ stosowane na
zewn¹trz – na przyk³ad granit, piaskowiec, niektóre
konglomeraty). Nawierzchnia mo¿e byæ te¿ zrobiona
z drewna odpornego na warunki atmosferyczne
(gatunki egzotyczne) lub krajowego drewna
impregnowanego. Tani¹ propozycj¹ jest te¿ posadzka
¿ywiczna. P³ytki ceramiczne, gresowe i kamienne
przykleja siê do 4-centymetrowej warstwy zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej uk³adanej
na hydroizolacji, lub bezpoœrednio na hydroizolacji
zrobionej z mineralnej zaprawy uszczelniaj¹cej.
Szczeliny miedzy p³ytkami wype³nia siê elastyczn¹
mas¹ do spoinowania, przeznaczon¹ do stosowania
na zewn¹trz pomieszczeñ.

Na taras nadaj¹ siê tylko p³ytki z antypoœlizgow¹ powierzchni¹

Czy posadzkê na tarasie
mo¿na wykoñczyæ drewnem?
Mo¿na, pod warunkiem, ¿e bêd¹ to deski tarasowe przeznaczone do stosowania na
zewn¹trz, wykonane z drewna o bardzo du¿ej trwa³oœci. Takie deski wykorzystywane s¹
równie¿ do obudowy obrze¿y basenów i oczek wodnych. Maj¹ gruboœæ od 19 do 45 mm
i d³ugoœæ od 2,4 do 5 m. Zazwyczaj s¹ wykañczane antypoœlizgowo – ryflowane (p³ytko
lub g³êboko), dziêki czemu nawet po zmoczeniu nie s¹ œliskie. Wykonuje siê je
z gatunków egzotycznych np. teku – twardego drewna odpornego na œcieranie
i zmienne warunki atmosferyczne, dlatego nie musz¹ byæ impregnowane. Zawieraj¹
naturalne substancje konserwuj¹ce: garbniki, t³uszcze i woski. Taras wykonany z drewna egzotycznego mo¿na pokryæ olejem do drewna, który podkreœli jego naturalny kolor,
albo olejem barwi¹cym, ale mo¿na te¿ pozostawiæ w stanie surowym – wówczas po jednym, dwóch sezonach drewno przybierze srebrzystoszar¹ barwê. Elementy wykonane
z drewna egzotycznego powinny byæ mocowane wkrêtami ze stali nierdzewnej, gdy¿
inne wchodz¹ w reakcjê chemiczn¹ z drewnem i odbarwiaj¹ je. Drewno sosnowe
i œwierkowe – jest miêkkie, niezbyt odporne na wgniecenia i zarysowania. £atwo
niszczeje pod wp³ywem czynników atmosferycznych, mo¿e byæ te¿ atakowane przez
szkodniki, dlatego koniecznie musi byæ zabezpieczone. Najskuteczniejsza jest impregnacja ciœnieniowa. Mo¿na te¿ kupiæ ju¿ zaimpregnowany zestaw gotowych, odpowiednio
przyciêtych elementów drewnianych do samodzielnego monta¿u. Takie zestawy oferuj¹
firmy sprzedaj¹ce drewno ogrodowe.

(fot. CERRAD)

Jakie p³ytki s¹
najlepsze na taras?
Na taras nadaj¹ siê tylko p³ytki mrozoodporne, to znaczy te, których nasi¹kliwoœæ nie
przekracza 3%. Warunek taki spe³nia gres (ma
poni¿ej 1% nasi¹kliwoœci), klinkier oraz terakota z oznaczonym parametrem mrozoodpornoœci. Odpowiedni¹ odpornoœæ na
œcieranie maj¹ p³ytki o IV lub V klasie œcieralnoœci. Twardoœæ 5-6 w skali Mohsa gwarantuje
odpornoœæ na zarysowania. Wa¿ne, aby p³ytki
tarasowe by³y antypoœlizgowe (oznaczenie R9R13). Na taras poleca siê specjalne serie przystosowane do uk³adania na tarasach
i schodach. W takim zestawie poza p³ytkami
podstawowymi s¹ coko³y, kszta³tki na
krawêdzie stopni schodów i naro¿niki
tarasów.

(fot. DLH DREWNO)

Na tarasie najczêœciej uk³ada siê deski z drewna egzotycznego
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Meble ogrodowe, ale jakie?

(fot. DECOLOR HOME & GARDEN)

(fot. DECOLOR HOME & GARDEN)

a)

Poza popularnymi meblami z wikliny oraz rattanu mo¿na kupiæ odporne na niepogodê
meble z drewna, plastiku i metalu. Meble z bardzo wytrzyma³ego drewna tekowego,
które zawiera du¿o kauczuku i oleju, nie wymagaj¹ impregnacji i mog¹ staæ pod go³ym
niebem wiele lat. Zostawione na zimê w ogrodzie, pokryj¹ siê szar¹ patyn¹. Wystarczy
je przetrzeæ specjaln¹ oliw¹ tekow¹, a wróc¹ do swojego dawnego koloru i odzyskaj¹
po³ysk. Na dworze na deszczu mog¹ staæ tak¿e ogrodowe meble z dêbu i sosny, pod
warunkiem ¿e zosta³y odpowiednio zaimpregnowane.
Plastikowe meble s¹ tanie i kolorowe jednak ³atwo je zarysowaæ i trudno domyæ.
Mo¿na kupiæ plastikowe meble ogrodowe, które do z³udzenia przypominaj¹ wiklinê,
drewno, a nawet metal. Metalowe meble ogrodowe przyjmuj¹ nowoczesne kszta³ty
albo przypominaj¹ wzory starych XIX-wiecznych sprzêtów. Meble metalowe
s¹ bardzo trwa³e, ale powinny byæ dodatkowo zabezpieczone przed rdz¹.
Wybieraj¹c meble do ogrodu, nie nale¿y kierowaæ siê tylko ich urod¹. Gdy s¹ sk³adane
i niezbyt ciê¿kie, ³atwo jest schowaæ je na zimê np. do gara¿u. Dobrze, jeœli le¿anki
i ma³e stoliczki maj¹ wygodne kó³ka pozwalaj¹ce przenosiæ je w inne miejsce ogrodu.

b)

Meble ogrodowe mog¹ byæ wykonane np. z wikliny (a) lub z po³¹czenia drewna z metalem (b)

To co w ka¿dym domu byæ musi?

By trawa zawsze by³a zielona, a roœliny
piêknie ros³y, trzeba je regularnie podlewaæ.
Szczególnie podczas letnich upa³ów. Mo¿emy
to robiæ tradycyjnie, konewk¹ i ogrodowym
wê¿em z odpowiedni¹ koñcówk¹ lub za
pomoc¹ ró¿nego typu zraszaczy. Mo¿na te¿
zainstalowaæ w ogrodzie system nawadniaj¹cy.

Elektronarzêdzia, bez których trudno wyobraziæ sobie wykonywanie drobnych napraw,
monta¿ mebli czy wieszanie pó³ek. W ka¿dym domu bezwzglêdnie konieczna jest wiertarka, równie¿ udarowa do wiercenia otworów w betonie. Mo¿e byæ elektryczna (pod³¹czona do gniazdka) lub akumulatorowa. Modele przeznaczone do u¿ytku domowego
maj¹ zwykle moc 500-1200 W i do 3000 obrotów na minutê. Niektóre wiertarki maj¹
mo¿liwoœæ wkrêcania i wykrêcania wkrêtów. W domu przyda siê równie¿ szlifierka do
szlifowania i polerowania drewna, metalu, starych pow³ok malarskich itp. Mo¿e byæ
k¹towa (elementem szlifuj¹cym jest tarcza œcierna), lub taœmowa (elementem szlifuj¹cym jest przesuwaj¹ca siê taœma
o ró¿nej prêdkoœci przesuwu).
Warto równie¿ zaopatrzyæ siê
w wy¿ynarkê do wycinania
krzywoliniowych otworów.

(fot. AEG)

Co zamiast deszczu?

Wiertarka akumulatorowa

Oprócz grabi, szpadli, ³opat potrzebne s¹
kosiarka (elektryczna lub spalinowa), podkaszarka do przycinania krawêdzi trawnika,
sekator do podcinania drzewek i krzewów,
no¿yce do krzewów i ¿ywop³otu, odkurzacz
do liœci i do oczka wodnego, etc… Wszystko
potrzebne i pomocne w pielêgnowaniu ogrodu.

Wiertarka elektryczna

(fot. BOSCH)

Niezbêdna ogrodowa
maszyneria, czyli…?

(fot. METABO)

(fot. ZIELONY HORYZONT)

Szlifierka k¹towa
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