
Vezmite si na terasu aj TIETO DOPLNKY a dodajte jej šmrnc

(Myslíte si, že vašej terase niečo chýba? Potrebujete ju oživiť, ale neviete ako na to? Nevadí! 
Inšpirujte sa našim článkom a dozviete sa ako dodať život terase.)

Vaša terasa by mala pôsobiť harmonicky, útulne a dekoračne. Mali by ste sa na nej citit prijemne, 
oddychnut si. Mala by byt pre vás akousi oázou pokoja. Pokiaľ tieto špecifiká tá vaša nespĺňa, mali by 
ste to zmeniť. Skúste si osvojiť pár našich rád a uvidíte, čo sa stane! 

Sedací vak

Na terasu sa najviac hodí vak na sedenie z ekokože, nakoľko je odolná voči znečisteniu. Dokonca aj 
v prípade znečistenia, je možné ho jednoducho očistiť jemnou vlhkou handričkou.

Vak z ekokože napomáha prirodzenému a zdravému sedeniu. Je preto vhodný pre akúkoľvek vekovú 
kategóriu – od malých detí, cez tehotné a dojčiace ženy, až po ľudí, ktorí majú problémy s mobilitou.  

Ekokoža je veľmi obľúbenou a lacnou náhradou pravej kože a to najmä z dôvodu jej odolnosti voči 
vonkajším vplyvom. Najmä počas letných dní využijete jej príjemne chladiace vlastnosti.

Dekoratívny vankúš

Pokiaľ hľadáte ideálny dekoračný vankúš do exteriéru, nie je nič lepšie ako plyš. Plyš je hrejivý 
a svojim vzhľadom dodá útulnosť akémukoľvek priestoru. Zároveň je vzhľadovo podobný semišu, 
kožušine, či dokonca zamatu.

Vďaka svojim hrejivým vlastnostiam sa využíva aj pri zohrievaní studených končatín, či ako vankúš na 
sedenie počas chladnejších večerov strávených na terase.

Deka

Na terasy vrelo odporúčame Luxur deku, ktorá je vyrobená z hebkého plyšu. Luxur deka je 
dostatočne hrejivá, jednoduchá na údržbu a rýchlo schnúca, čo po vypratí určite oceníte. Táto deka 
určite dodá vašej terase šmrnc. 

Aróma difuzér

Schopnosť difuzérov tkvie v rozptyľovaní zmesi vody a éterických olejov do ovzdušia a tým odstrániť 
nežiaduce pachy v domácnosti. Bio kvalita éterických olejov zaručí niekoľkohodinové pôsobenie 
vonných olejov. Je preukázané, že vonné oleje filtrujú vzduch od baktérií a vírusov, ale aj od 
chemických mikročastíc kovov v ovzduší.

Difuzér sa odporúča používať ľuďom s kýmkoľvek typom ochorenia, pretože esenciálne oleje sú 
vhodné na všetko a každý olej má svoju vlastnú schopnosť bojovať proti konkrétnej chorobe.

Aróma terapia zároveň pôsobí aj ako prírodné antidepresívum. Obzvlášť éterický olej s výťažkom 
z levandule dokáže narobiť so psychikou riadne divy. Levanduľa priaznivo pôsobí na upokojenie, 
zabezpečuje bezproblémový a pokojný spánok, uvoľňuje telo a myseľ. 



Soľná lampa

Výnimočnou vlastnosťou soľných lámp je ich uvoľňovanie negatívne nabitých iónov, ktoré pohlcujú 
škodlivé kladne nabité ióny. Tieto dekoračné prvky vyrobené zo soli pôsobia priaznivo na zdravie a 
psychickú pohodu človeka.

Hodí sa tak do každého priestoru ako liečivá dekorácia. Na terase oživí každý letný večer tlmeným 
a zároveň upokojujúcim svetlom, ktoré vám zabezpečí bezproblémové zaspávanie.

(Nápadov a inšpirácií je vždy viac ako dosť. Preto neváhajte a ozdobte si svoju terasu, či balkón 
niektorým z našich produktov.)


