
Dlatego też meble ogrodowe cieszą się coraz większym zaintere-
sowaniem. Cena, jakość, odporność na warunki atmosferyczne czy 
oryginalny design? Pytań przed wyborem mebli jest wiele.

RODZAJE MATERIAŁU UŻYTEGO DO WYKONANIA MEBLI:

Drewno
Meble drewnienie dobrze się prezentują. Drewno jest materiałem 
pochodzenia naturalnego, a zatem dobrze komponuje się z ogrodo-
wą zielenią. Pasuje do innych drewnianych elementów małej archi-
tektury ogrodowej, jak płotki, pergole czy altanki. Drewno jest jed-
nak dość wrażliwe na warunki atmosferyczne i wymaga regularnej 
pielęgnacji. Solidne drewniane meble ogrodowe są stosunkowo 
ciężkie. 

Ważna kwestia, to rodzaj drewna z jakiego wykonane są meble. 
Za najtrwalsze uchodzą te zrobione z drewna egzotycznego, z lasów 
tropikalnych, np. z teaku, bangkirai, merbau, czy eukaliptusa. Takie 
drewniane meble ogrodowe potrafią przetrwać nawet do 25 lat.
Drewniane meble ogrodowe z drewna krajowego wykonywane są 
głównie z:  sosny, świerku, dębu, buku, brzozy, olchy i robinii. 

Jak zabezpieczyć drewniane meble ogrodowe przed działaniem 
czynników atmosferycznych? 

W grę wchodzą oleje, impregnaty i lakiery. Nasączanie drewna ole-
jem powoduje, iż woda nie wsiąka w jego głąb, tylko spływa po jego 
powierzchni. Niektóre oleje do drewna zawierają też substancje 
grzybobójcze. Po olejowaniu naturalna barwa drewna staje się nie-
znacznie bardziej intensywna. Zabieg ten warto wykonywać co 
roku. Impregnaty do drewna chronią przed glonami, porostami, 
grzybami i owadami. Możemy kupić meble nieimpregnowane i za-
impregnować je samodzielnie. Zabieg ten warto powtarzać co roku. 
Impregnowania wymagają meble ogrodowe z drewna krajowego. 
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OgródOgród
Drewniane, metalowe, plastikowe, ratanowe...
Nadejście ciepłej wiosennej aury sprawia 
że zaczynamy myśleć o tym jak zamienić nasz 
rozległy taras, mały balkon czy patio w miejsce 
wygodne i przytulne. 

Drewniane meble ogrodowe mogą być też pokryte lakierem. Jest to do-
datkowe zabezpieczenie, stosowane po impregnowaniu. Powłoka lakie-
ru, sprawia, że powierzchnia mebli staje się gładsza, oraz w zależności od 
rodzaju zastosowanego lakieru, błyszcząca lub matowa. 

Plastik
Jeśli krzesła i stół musimy często przestawiać, składać i chować, lepiej 
mogą się sprawdzić lekkie meble z tworzywa sztucznego np. plastiku. 
Zaletą tego materiału jest bogata gama kolorów. Kupując meble plas-
tikowe zwłaszcza krzesła należy zwrócić uwagę na ich jakość i grubość. 
Solidne krzesła plastikowe nie mogą być najtańsze.

Rattan  
Rattan jest tropikalną rośliną należącą do grupy palm. Charakteryzuje się 
kolczastymi pędami. Od wielu wieków jest używana w meblarstwie i 
sztuce artystycznej, gdyż pod wpływem pary wodnej staje się plastyczna. 
Dzięki tym właściwościom rattan można dowolnie formować (w więk-
szym stopniu od wikliny) nadając powstającym sprzętom dowolne for-
my. Meble z tego materiału są niezwykle dekoracyjne, wygodne i lekkie. 

Technorattan
Technorattan to syntetyczna żywica składająca się z włókien poli-
etylenowych z naniesionymi utrwalaczami promieni UV. Technorattan 
jest wzorowany na rattanie (stąd zbliżona nazwa), jednak został znacznie 
„ulepszony” w procesie produkcji. 
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Dawniej meble z rattanu i technorattanu można było spotkać 
głównie w hotelach, miejscach urlopowych czy w SPA. Z każ-
dym rokiem jednakże coraz więcej osób przekonuje się do nich. 
W czasie zimy meble można przechowywać nawet w warun-
kach ujemnej temperatury. Konstrukcje z syntetycznej żywicy 
są bardzo lekkie i nie stwarzają problemów przy przenoszeniu. 
Bardzo często są nazywane „meblami niezniszczalnymi”.

Eko styl czyli meble  z palet
Recykling drewnianych palet to popularny trend ostatnich lat. 
W taki sposób można uzyskać meble, ogrodzenia, tarasy czy 
ogrody pionowe. W wykorzystaniu palet ogranicza nas tylko 
własna wyobraźnia i umiejętności. Wielką zaletą mebli paleto-
wych jest ich cena. Nowa paleta zwykle kosztuje 25 – 40 zł a do 
budowy wielu konstrukcji wystarczą 2 – 3 sztuki. Kolor też 
może być jaki tylko kto zamarzy.

Metal
Jeżeli ogród urządzamy w stylu romantycznym, warto rozważyć 
zakup mebli żeliwnych. Z kolei meble z aluminium lub z tworzyw 
sztucznych, mogą lepiej pasować do ogrodów nowoczesnych i mini-
malistycznych. 

CZEGO CHCEMY?
- mebli łatwych w montażu,
- lekkich i łatwych do przenoszenia,
- niewymagających dużych nakładów pracy przy pielęgnacji i kon-
serwacji,
- eleganckich, komfortowych i praktycznych.

Bez stolika, krzeseł czy ławki, na której można by przysiąść i 
zapomnieć o całym świecie, ogród wdaje się pusty. 

Dobrze dopasowane meble i akcesoria potrafią 
zmienić przeciętną działkę w zieloną, wygodną oazę. 


