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ChoinkowyChoinkowyChoinkowy
zawrótzawrótzawrótgłowygłowygłowy

Aż trudno uwierzyć, że kolejny rok 
już prawie za nami. Jeszcze niedawno 

w ogrodach kwitły nasze ulubione 
rośliny, później zbieraliśmy jesienne 
plony z działki, a teraz, gdy wszystko 

to zapadło w sen zimowy, czas 
pomyśleć o Bożym Narodzeniu.

Idą święta, w dłoni zapisany dziecięcym pismem list do Świętego 
Mikołaja, poszukajmy więc choinki.

Nikt nie wyobraża sobie świąt bez drzewka. Pachnąca igliwiem, 
żywicą i zimowym lasem żywa choinka zdobi domy, mieszkania, 
instytucje i przestrzeń publiczną na całym świecie. Kochana przez 
dzieci, uwielbiana przez dorosłych, jest szczególnym symbolem 
Świąt Bożego Narodzenia.

CHOINKI ŻYWECHOINKI ŻYWE
Wybór choinek jest ogromny. Mamy choinki sztuczne i żywe. 
Żywe możemy kupić cięte lub w donicy, sztuczne natomiast mogą 
być zrobione z folii PCV lub miękkich gałązek polietylenowych. 

Żywą choinkę kupujmy najlepiej w donicy z ziemią, tak aby zaraz 
po Świętach móc posadzić ją w ogrodzie. Zwróćmy uwagę na kolor 
igieł, czy roślina wygląda zdrowo i czy ma duży system korze-
niowy. To wszystko ma wpływ na dalsze życie drzewka w ogrodzie, 
jeśli zdecydujemy się posadzić choinkę po Świętach. Choinki 
kupujmy w sprawdzonych punktach ogrodniczych, ponieważ przy-
padkowi sprzedawcy mogą niewłaściwie dbać o roślinę.
 
Najpopularniejszym drzewkiem bożonarodzeniowym jest świerk 
zwyczajny. Niestety jest on też najmniej trwały spośród iglaków 
goszczących w domach jako choinka. Jeżeli chcemy cieszyć się 
choinką trochę dłużej, warto zdecydować się na wytrzymalsze 
drzewko. Znacznie dłużej od świerku zwyczajnego, postoją w do-
mu świerk srebrny oraz jodła kaukaska.

Kiedy uda nam się „upolować” już tą idealną choinkę i przywiezie-
my ją do domu trzeba zadbać o to, by jak najdłużej pozostała świe-
ża, nie gubiła igieł i cieszyła nas do połowy stycznia. Jest to spore 
wyzwanie ale nie jest niemożliwe do wykonania. Musimy jedynie 
pamiętać o kilku zabiegach, dzięki którym choinka na długo pozo-
staje świeża:

Zanim wniesiesz choinkę do domu, umieść ją na godzinę w chłod-
nym pomieszczeniu.

Żywe drzewko musi mieć ciągły dostęp do wody, dlatego umieść je 
na specjalnym stojaku z misą pod żywą choinkę. Sprawdzaj i uzu-
pełniaj poziom wody w stojaku.

Nie obcinaj samodzielnie pnia przed wsadzeniem go do stojaka – 
robiąc to nieprecyzyjnie zmniejszysz zdolność drzewka do absor-
bowania wody. Choinka powinna być przycięta piłą mechaniczną 
w miejscu sprzedaży.

Ustaw drzewko z dala od źródeł ciepła tj. kominek, kaloryfer. Jeśli 
jest to możliwe obniż temperaturę pokoju w którym stoi choinka, 
dzięki temu będzie dłużej zielona.

Światełka ledowe nie nagrzewają się tak jak światełka tradycyjne 
wiec tym samym nie nagrzewają drzewka i nie wysuszają go.
Nie dotykaj jednak choinki zbyt często!

Wybór żywych choinek jest duży   

Oświetlenie choinki wprowadza świąteczny klimat    
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Życzymy Wam 
pięknej choinki, zdrowych 

i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz 
wystrzałowego Sylwestra.
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CHOINKI SZTUCZNECHOINKI SZTUCZNE
CHOINKA  SZTUCZNA  Z  FOLII PCV
Sztuczną choinkę wykonaną z folii PCV można kupić raz i służyć 
będzie przez kilka lat. Wzorów tych choinek mamy tysiące, więc 
naprawdę jest w czym wybierać, począwszy od małych, zgrabnych, 
do ustawienia na biurku, po duże, kilkumetrowe, które wyglądem 
przypominają choinki giganty. Sztuczne świąteczne drzewko jest 
dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą zainwestować raz i nie 
martwić się o choinkę co roku. 

CHOINKA  SZTUCZNA  Z  POLIETYLENU
Obecnie technologia produkcji oraz jakość wykonania choinki 
znacznie różni się od tej sprzed kilku lat. Dziś choinka sztuczna 
klasy premium do złudzenia przypomina żywą, ponieważ wyko-
nana jest z miękkiego, elastycznego i delikatnego w dotyku tworzy-
wa sztucznego – polietylenu. Gałązki te produkowane są jako 
jednolity odlew, dlatego choinki PE do złudzenia przypominają 
żywe drzewka. Co więcej, są odporne na odkształcenia, nie mną się, 
są odporne na zmiany temperatury i wilgotności. Kupując choinkę 
wykonaną z polietylenu możecie mieć pewność , że jest to dobra 
inwestycja na wiele długich lat.

Choinki mogą mieć różne kolory

W sklepach można kupić gotową, ubraną już choinkę 

Albo ubrać ją według własnego pomysłu 
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