„Csodálatos,
mit művelhet
egyetlen napsugár
az emberi lélekkel”

Zongora csobogó: Haladó szinten zongora csobogó építésébe is belefoghatunk, ami egy zenekedvelő család fedett teraszának ékes dísze lehet. Válasszunk hozzá legalább 8000 liter/óra vízhozamú szivattyút, ültessük be gyönyörű, színes virágokkal, garantáltan az összes szomszéd
a csodájára fog járni!

(Dosztojevszkij)
Kinek a lelkét ne melengetné egy zöldellő, madárcsicsergős, tavaszi napsugárral beragyogott kert? Ezt az érzést
igyekszünk átadni ügyfeleinknek minden egyes megépített
kerttel.
Törekszünk arra, hogy az általunk megálmodott kertek jól megtervezettek, az ügyfél életstílusához, igényéhez illőek, könnyen
fenntarthatók és megfizethetők legyenek. Igyekszünk olcsóbb,
de tartós megoldásokat kínálni, nagy hangsúlyt fektetve arra,
hogy mutatós legyen az elkészült kert. Ennek jól sikerült példája
az idei Construma Kert kiállításon épített versenykertünk, melyet
a közönség 1. hellyel jutalmazott, a szakmai zsűritől pedig különdíjat kaptunk. Kizárólag bontott anyagokat használtunk, bizonyítva azt, hogy olcsó anyagokból is lehet különlegeset és szépet alkotni. Ebben a szellemben szeretnénk bemutatni néhány, kis kézügyességgel otthon is kivitelezhető, tartós megoldást.
Térkő szegély – Számos ügyfelünknél okoz gondot a fű szélezése,
a gyorsan korhadó faszegélyek, a széttöredező (és csúnya) műanyagszegélyek, melyekkel a füvet igyekszünk a virágágyástól el-

del, de be is dobozolhatjuk belül, az évelőknek 30 cm mély földréteg is elég. Jó minőségű termőföldet használjunk, de ne (kizárólag) virágföldet, mert az laza és tőzeges, így gyorsan kiszárad.
Raklapbútor – Az utóbbi időben kissé elcsépelt téma lett a raklapbútor, de újragondolva, kis kreativitással máris más megvilágításba kerülhet. Bevallom, én beleszerettem, így most a mi teraszunkat díszíti a képen látható, saját tervezésű és kivitelezésű bútor. Az asztalba kövirózsákat ültettünk agyagkavicsba, ami igénytelen, kevés locsolással is életképes. Az asztalon lévő üveglap
dupla, ragasztott, biztonsági üveg. Az asztal szöveggel való díszítéséhez válasszunk a saját életünkből fontos „életképeket”, ettől
lesz igazán a miénk. Az ülőbútort alaposan csiszoljuk le, ezzel eltűnik a barnult, koszos hatás, finom csiszolópapírral tüntessük el a
szálkákat. Fújjuk le vékonylazúrral a kívánt színre. A színes raklapbútorok is nagyon jópofák, igazi nyári hangulatot idéznek. Méretre
vágott szivaccsal, jól kiválasztott anyaggal és ügyes varrónő segítségével rövidesen szürcsölhetjük a koktélt a teraszon, mert megérdemeljük.

választani. Ezek kiváltására használhatunk téglát, vagy téglalap
alakú térkövet (legjobb a 20 x 10 x 6 cm-es méretű), melyekből
akár szép íveket is rakhatunk. Színben széles a választék. Süllyes�szük le annyira a földbe, hogy a fűnyíró kerekét kényelmesen végigtolhassuk rajta, tegyünk alá néhány centiméter betont, majd az
ágyás felőli oldalon is támasszuk meg földnedves betonnal. A fű
felőli oldalra ne kerüljön beton, ha hézag maradt, töltsük ki fűmaggal kevert földdel.
Növénytámfal bontott téglából – Válogassuk ki a szebb téglákat, nem baj, ha nem tökéletesek, ettől lesz „rusztikus” hatású.
Csemperagasztóval illesszük össze a téglákat a kívánt magasságig. Kültéri diszperziós festékkel, szórópisztollyal fújjuk le – nálam most a fehér-lila a kedvenc –, így a képen látható fal fehér
lett, lila-fehér virágokkal beültetve. Feltölthetjük az egészet föld-
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