Letni ogródek w mieście

Dziś o tym, jak skutecznie zaaranżować ogródek letni czy piwny,
restauracyjny czy kawiarniany.
Większość restauratorów przy aranżacji ogródka letniego ogranicza metraż,
zwłaszcza jeśli swoje ogródki organizują na chodniku, przy głównej ulicy, deptaku
czy zabytkowym rynku. Jak więc wybrnąć z takiej sytuacji?
Rozwiązaniem tych problemów mogą być kwietniki miejskie – kwiatowe wieże,
skrzynki z kwiatami, czy rozmaite pojemniki wiszące, które z łatwością
skoncentrują uwagę i zatrzymają wzrok przechodniów. Ich przewaga nad
tradycyjnymi donicami na rośliny polega na tym, że konstrukcje te są niemal całe
pokryte zielenią i kwiatami. Mają zróżnicowaną wysokość, albo też można je
umieszczać na różnej wysokości, przez co zapewniają dobrą ekspozycję roślin. Są
również mobile – łatwo je przestawić na inne miejsce, a wraz z końcem sezonu
zdemontować i schować na zimę. Co roku mogą być ustawiane gdzie indziej i w
nowej konfiguracji. Do posadzenia takich kwiatów nadaje się w zasadzie każdy
pojemnik. Nie każdy jednak ma tak szerokie możliwości zastosowania jak te,
oferowane przez firmę Terra®.
Wieże kwiatowe
Przy użyciu wież kwiatowych dekoracja firmowego wejścia nie stanowi już
problemu. Wystarczy je ustawić po obu stronach drzwi, schodów, furtki lub
bramy. Wieże mogą stać pojedynczo, albo też w grupach czy rzędach – w takim
układzie przydają się jako kolorowe bariery oddzielające chodnik od jezdni lub też
jako szlabany, wyznaczające kierunek jazdy i wygradzające miejsca parkowania
dla samochodów klientów od placów gospodarczych.

W zależności od ilości wolnego miejsca (czy nasz budynek usytuowany jest tuż
przy ulicy i dysponujemy jedynie wąskim chodnikiem, czy też mamy rozległy
podjazd) kwiatowe wieże można stawiać nie tylko bezpośrednio na nawierzchni z
płyt bądź kostki, ale także na trawnikach. Warto się wówczas pokusić o
ustawianie ich w kompozycjach o zróżnicowanej wysokości. Ciekawym
rozwiązaniem jest obsadzanie podstaw wież roślinami obwódkowymi, albo też
wpasowywanie ich w duże klomby czy rabaty sezonowe, z bylin lub krzewów.
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Tarasy kawiarniane i restauracyjne ogródki, placyki wypoczynkowe na terenie
obiektów, skrzyżowania i ścieżki łączące poszczególne budynki to także miejsca
dobre dla tych efektownych, widocznych już z oddali kwietników.
Wieże nie muszą stać samotnie. Do kompletu dla nich przewidziano skrzynki i
pojemniki. Dzięki specjalnym uchwytom, mogą być bezpiecznie montowane na
balkonach i parapetach, elewacjach, rozmaitych barierkach, balustradach,
ogrodzeniach posesji, a także latarniach, słupach, masztach, kolumnach i pod

okapami dachów, czyli we wszystkich dotąd trudno dostępnych miejscach, gdzie
wcześniej brakowało zieleni.
Kwiatowe misy można zawiesić niemalże wszędzie, dodatkowo zawieszone na
ścianie będą maskować mniej dekoracyjne elementy znajdujące się za nimi,
skupiając całą uwagę na sobie. Staną się przepięknym dodatkiem dla letnich
ogródków, niczym naturalny sznur pereł stworzą oazę w miejskiej dżungli.
Problemem restauratorów może być jednak fakt częstych zniszczeń oraz kradzieży
skrzynek kwiatowych. Obecnie rynek specjalizujący się w aranżacji małej
przestrzeni miejskiej niesie nam rozwiązania na tego typu problemy. Firma
Terra® proponuje swoim klientom skrzynki z systemem antykradzieżowym. Dzięki
zaawansowanemu systemowi, skrzynki nie można ukraść, przewrócić, zdjąć z
miejsca jej montażu. Dlatego mogą pozostać i zdobić ogródki przez cały sezon.
Doskonałe małe miejskie ogródki
W przestrzeń letnich ogródków można, a nawet należy użyć elementów, które
wprowadzą pewną dynamikę. Zwykle małe miejskie ogródki dają się ogarnąć
wzrokiem, ważne jest zatem, by wszystkie elementy harmonizowały ze sobą, na
przykład, aby donice z kwiatami przyciągały uwagę, a ogrodowe meble grały
pierwszoplanową rolę w kompozycji. Pamiętajmy, aby nie używać linii, które
dochodzą do granicy pod innym kątem niż prosty, ponieważ „ciasne” rogi trudno
zagospodarować. Wprowadzenie kilku odrębnych, lecz połączonych ze sobą
płaszczyzn stwarza złudne wrażenie przestronności.
Przy odpowiednim doborze gatunków roślin i ich właściwej pielęgnacji, i te
wiszące, i te stojące kaskadowe konstrukcje kwietnikowe – wieże kwiatowe
dają efekt kolorowych kaskad, ukwieconych parasoli i kul. Dzięki roślinom niemal
każde miejsce można rozjaśnić i ożywić, albo wręcz przeciwnie – uspokoić i
stonować. W aranżacji naszej małej przestrzeni ważne jest, by brać pod uwagę
charakter i kolorystykę otaczającej architektury, tak aby ogródek, który
stworzymy, współgrał z przestrzenią miejską oraz by było to wyjątkowe i
niepowtarzalne miejsce dla klientów.

