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Kvalitný záhradný nábytok dokáže pobyt  
v záhrade nielen spríjemniť, ale aj predĺžiť. 

Nie vždy však musí ísť len kus zakúpený 
v špecializovanej predajni. Jedinečný punc 

originálnosti jej dokáže dať aj na mieru 
vyrobený solitér. 

Idylické posedenie  
pri dome
Pri plánovaní záhrady sa prvé myš-
lienky zameriavajú predovšetkým na 
oddychové zóny, priestory, kde sa bude 
sústreďovať rodinný a spoločenský ži-
vot. Ako prvá sa do pozornosti dostáva 
terasa, ktorá je najbližšie k domu,  
a preto potrebuje čo najrýchlejšie plniť 
svoju oddychovú funkciu. Jej veľkosť 
čiastočne záleží od spôsobu využitia, 
pri plánovaní je teda lepšie vytvoriť 
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nábytok
Inšpiratívny záhradný

väčšiu plochu ako malú. Štvorčlenná 
rodina potrebuje pre pohodlné pose-
denie minimálne 12 m2, šesťčlenná 
cca 16 m2. Ak plánujete k terase pri-
pojiť aj grilovaciu časť, rátajte s ďal-
šími 4 m2. Výber a kúpu samotného 
nábytku by nemali ovplyvňovať len 
rozmery terasy, ale aj materiálová  
a farebná príbuznosť s použitými ma-
teriálmi na rodinnom dome. 
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Výber vhodného 
nábytku 
Pri výbere záhradného nábytku tre-
ba brať do úvahy predovšetkým jeho 
pohodlnosť a skladovateľnosť. Počas 
zimného obdobia si totiž vyžaduje 
uskladnenie v chránenom prostredí. 
Pri nedostatku skladových priesto-
rov je preto lepšie, ak sa rozhodnete 
pre kúpu menej náročného nábytku 
z umelého ratanu, hliníka či vkus-
ného plastu. Rušná terasa vyžaduje 
trváci a pevný nábytok, odolný voči 
častému používaniu a namáhaniu.

Posedenie v rohu 
záhrady
Z celkom iného súdka je však náby-
tok, ktorý plánujete v tichom kúte zá-
hrady, niekde pod košatým stromom, 
alebo štýlovou pergolou. Žiadna zá-
hrada by nemala byť bez odľahlého, 
tichého kútika, kde sa dá v pokoji po-
sedieť a pokochať pohľadom na ňu. 
Solitérny nábytok v tejto časti môže 
byť umelecky poňatý a nemusí sa 
pri ňom klásť až taký dôraz na prak-
tickosť. Podmienkou však zostáva 
pohodlie, ktoré musí ponúkať. Dizaj-

Dizajnové 
kúsky z dreva 
dodajú záhrade 
jedinečný 
charakter.

zeleň

Medzi módne 
výstrelky posledných 
rokov patria štýlové 
sedacie vaky.
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Záhradný  
nábytok na  
terase musí 
byť pevný  
a odolný kaž-
dodennému 
používaniu.

nové kúsky z dreva, plastu, kovu či 
tkanín sa dajú objednať v špecializo-
vaných obchodoch. Veľakrát sa však 
podarí vytvoriť štýlové posedenie aj 
vďaka vlastnej kreativite, pomocou 
bežne dostupných alebo recyklova-
ných materiálov.

zeleň

Rastliny ako pozadie
Výber rastlín u takýchto posedení musí 
byť do detailov premyslený a vhodne 
skombinovaný. Najviac sa hodia dlho 
kvitnúce trvalkové zoskupenia, skom-
binované s jarnou, viacfázovo kvitnú-
cou výsadbou cibuľovín, či vždyzelené 

druhy. Nevhodné sú tŕnisté kry či 
medonosné rastliny, ktoré vábia veľké 
množstvo hmyzu. Vzdušnosť a jemnosť 
dokážeme vniesť do výsadieb pomocou 
okrasných tráv, ktoré pomocou odkvit-
nutých stebiel oživia záhony aj počas 
zimných mesiacov.                              e


