
Drobné zmeny v záhrade dokážu vykúzliť žiadané
útulie

S nadchádzajúcim letom pribúdajú aj rôzne úpravy terénu či
dekoračné práce azda v každej záhrade. Pár náležite vybraných
drobností dokáže spestriť, zútulniť a spríjemniť pobyt na záhrade či
terase.

https://sk.pinterest.com/pin/24840235436314791/

https://sk.pinterest.com/pin/24840235436314791/


Voda
Azda najkrajší prírodný jav. Pokiaľ vaša záhrada ešte nedisponuje drobnou fontánou či
záhradným umývadlom, mali by ste to čo najskôr zmeniť!

Vďaka dostupnosti vody na záhrade budete mať možnosť ovlažiť sa kedykoľvek to budete
potrebovať. Navyše, žblnkot vody pôsobí antistresovo a je vedecky dokázané, že tento zvuk
pôsobí najlepšie v oblasti relaxačných metód. Dokonca ju využívajú aj psychológovia, aby
tým uvoľnili telo, ale aj myseľ.

https://sk.pinterest.com/pin/22306960645464417/

V jednoduchosti je krása
Zabudnite na pestrofarebné dekorácie záhradného nábytku. Na to vám úplne postačia farby
kvitnúcich kvetov, ktoré spracujte do očarujúcich záhonov. Taktiež nič nepokazíte obyčajnou
zeleňou, vďaka ktorej zažijete pravú prírodnú atmosféru.

https://sk.pinterest.com/pin/22306960645464417/


Dokonalá grilovačka
Premeňte svoju záhradu na mini terasu! Nezabudnite použiť vhodný nábytok do záhrady, ku
ktorému dokonale zladíte dekoračné vankúše či deky.

Na obrázku nižšie môžete vidieť, že z na prvý pohľad obyčajnej, neupravenej trávy v
záhrade je naozaj možné vykúzliť moderne zariadený priestor pre rodinné oslavy či
grilovačky.

https://sk.pinterest.com/pin/279363983117739684/

https://moami.sk/produkt/vankusiky-z-bavlnenej-priadze/
https://moami.sk/deky/
https://sk.pinterest.com/pin/279363983117739684/


Aj terasu či balkón možno drobnou zmenou zútulniť
Moderné a ideálne sa hodiace riešenie na letné večery s knihou v ruke predstavuje visiace
kreslo. Tento výstrel módy si získal srdcia mnohých zákazníkov a patrí medzi
najobľúbenejší záhradný nábytok vôbec.

MoaMi TIP!

Nezabudnite si svoju relaxačnú hojdačku vystrojiť kvalitnými merino dekami od MoaMi, ktoré
váš pobyt v kresle nielen zútulnia, no budú tak zároveň pôsobiť luxusne a dekoračne.

https://sk.pinterest.com/pin/492018328041904369/

https://moami.sk/produkt/merino-deka-uni/
https://sk.pinterest.com/pin/492018328041904369/


Aj rôzne rastlinky či dekoračné umelé kvety na stole dokážete vyladiť a to s obyčajnými LED
svetielkami, ktoré dodajú každej garden párty tú správnu atmosféru. Ak nimi ozdobíte
vankúše či kvetiny a tým z nich vytvoríte súčasť záhradného nábytku, atmosféra nočnej
záhrady, terasy či balkóna bude zútulnená na nepoznanie.

Rada na záver
Rovnako ako každé leto, ani to nebude výnimkou. Vždy nás vedia potrápiť otravné, krvilačné
komáre. Poradíme vám ako sa ich počas leta nadobro účinne zbavíte.

Komáre priťahuje najmä
● výrazná vôňa kvetov (kvetiny v záhrade, ale aj parfémy sú ideálnym pokušením

komárov)
● ľudský pot (typický príznak leta)
● alkohol (najčastejšie sa objavujúci pri záhradných oslavách)
● krvná skupina 0

Problém s komármi dokážete definitívne vyriešiť a to použitím obyčajného citróna.
Jednoducho ho zaveste na strop altánku alebo nakrájaný použite v rámci dekorácie stola.

Na trhu sú dokonca dostupné sviečky citronely, ktoré zároveň zútulnia nočný pobyt na
terase. No tentokrát bez komárov.


