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Pomysły i inspiracje do Twojego ogrodu
"Jak wybrać donice na balkon i taras"

 

M A R Z E N A  P Ł A Z A  I  P I O T R  K E N I G



Wybór donicy to, wbrew pozorom, nie taka łatwa sprawa :-) Często pod
wpływem emocji dokonujemy zakupu, a później okazuje się, że niestety, ale
ani ona funkcjonalna, ani ładna i w sumie to nie pasuje. Przed zakupem
donicy, która ma posłużyć nam przez lata, powinniśmy odpowiedzieć sobie
na poniższe pytania:

Co powinna mieć nasza donica?
Donica powinna być mrozoodporna i ocieplona od wewnątrz. W dnie
koniecznie powinny znajdować się otwory odpływowe do odprowadzania
nadmiaru wody z gleby. Dla Twojej wygody, dobrze aby donica wyposażona
była dodatkowo w kółka, dzięki którym będzie można przesuwać ją w inne
miejsce. Jest to szczególnie przydatne zimą, kiedy ustawiamy donice blisko
siebie przy ścianie domu, aby rośliny miały cieplej i były osłonięte od wiatru.

Czy to będzie donica na taras, czy na balkon?
Waga donicy  - o tym bardzo wiele osób zapomina. W zależności od miejsca,
w którym będzie stała donica, powinniśmy na samym początku przemyśleć ile
taka donica będzie ważyć. Bardzo popularne ostatnio donice z betonu są
bardzo ciężkie i nie będą nadawać się na standardowy balkon w bloku lub
drewniany, podwieszany taras. Donica z betonu o wymiarach 120 x 50 x 70
może ważyć nawet 200 kg. Jak dojdzie do tego ziemia to mamy już około 300
kg. Doliczmy do tego 6 osób o wadze 80 kg i mamy już 780 kg!  W przypadku
balkonu pojawia się już problem z bezpieczeństwem. Według polskiej normy
PN-82/B-02003 obciążenie balkonów powinno wynosić 5,0 kN / m2 (509.86
kg / m2), więc grozi nam zawalenie.

W takich miejscach polecam donice kompozytowe. Wyglądem mogą
imitować beton, corten lub inne materiały i do tego są wielokrotnie lżejsze -
donica o wymiarach 120 x 50 x 70 waży około 17 - 20 kg. 
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Cześć :-)
 



Co będziemy sadzić w donicy?
Donica betonowa, kompozytowa, metalowa to zakup na lata, ale wiąże się     
 z tym również cena. Takie donice kosztują kilkaset złotych, dlatego warto na
początek zastanowić się, co będziemy w nich mieć :-) Od tego czy będą to
byliny, trawy, krzewy, drzewa i jaka będzie z nich kompozycja, uzależniona
jest również wielkość donicy. Bardzo często kupowana jest stosunkowo
wąska donica, a później chcemy w niej zrobić efektowną i bujną kompozycję.
Niestety, tak się nie da. Rośliny muszą być posadzone w odpowiednich
odległościach i mieć odpowiednią przestrzeń. W innym przypadku nie będą
rosnąć lub będą wypierać słabszy gatunek i cały nasz plan legnie w gruzach :-)
Przed zakupem donicy polecam najpierw wybrać jedną z naszych kompozycji
i sprawdzić jaka powinna być do niej donica lub samodzielnie zrobić projekt     
i dopiero dobrać do niego donicę. 

 

Copyrights by Plaza & Kenig Sp. z o.o.

2

Cześć :-)
 

https://www.sklep.cellfast.com.pl/Offer/Details?i=6532&c=414&utm_source=Gardenbox&utm_medium=Gardenbox&utm_campaign=Gardenbox&utm_id=Gardenbox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Do wykonania aranżacji naszych donic ozdobnych przydadzą się nam również
odpowiednie narzędzia. Ja w swoich pracach korzystam z zestawów firmy Cell Fast   
 i jestem bardzo zadowolony. Narzędzia są lekkie, solidnie wykonane i z
nierdzewnych materiałów. Mój zestaw składa się z łopatki wąskiej i szerokiej, widełek,
kultywatora, grabek, pikownika i rękawic ogrodowych. Taki komplet posłuży wam
przez lata :-)

Zestaw narzędzi
 

https://www.sklep.cellfast.com.pl/Offer/Details?i=6532&c=414&utm_source=Gardenbox&utm_medium=Gardenbox&utm_campaign=Gardenbox&utm_id=Gardenbox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.sklep.cellfast.com.pl/Offer/Details?i=6532&c=414&utm_source=Gardenbox&utm_medium=Gardenbox&utm_campaign=Gardenbox&utm_id=Gardenbox


Prawa autorskie i majątkowe
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Książka powstała we współpracy z firmą CELL-FAST Sp. z o.o. z Stalowej
Woli. Publikacja w całości, jak i każdy jej fragment nie mogą być
powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie  (w szczególności:
reprodukowane, przetwarzane i rozpowszechniane w jakikolwiek sposób
za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących,
nagrywających, drukowanych) i w żaden sposób bez uprzedniego
pisemnego zezwolenia Plaza & Kenig Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
Zabrania się odsprzedaży lub czerpania korzyści majątkowych z ich
wykonywania osobom trzecim w szczególności w sytuacji świadczenia
usług B2B, B2C, itp.. W tym celu należy skontaktować się z Plaza & Kenig
Sp. z o.o. i nabyć odpowiednią licencję lub zezwolenie.

Wydawca

Plaza & Kenig Sp. z o.o. 
10-683 Olsztyn ul. Trylińskiego 16
NIP: PL-739-388-80-83
REGON: 365191023
KRS: 0000638594
e-mail: biuro@gardenbx.pl
tel.: 574-750-098
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https://www.instagram.com/garden_bx/
https://www.facebook.com/GardenBx
https://www.youtube.com/channel/UCM1J2rOud2x2QKIDUDkCzvQ

