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Pomysły i inspiracje do Twojego ogrodu
"Pomysły na nowoczesne ogrodzenie"

 

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



Cześć :-)
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Jako projektanci otrzymujemy codziennie dziesiątki pytań odnośnie
naszych propozycji do wykończenia domów i ogrodów. Postanowiliśmy,
że obejrzymy cały internet i przygotujemy propozycje, aranżacje               
 i podpowiedzi, które mają dostarczyć Ci inspiracji do dalszych działań :-) 

Dowiesz się, gdzie można to kupić lub gdzie znaleźć lokalnego
dystrybutora.

Pamiętaj, książka posiada aktywne linki. Oznacza to, że klikając w zdjęcie
możesz przejść dalej.

Udanych aranżacji i miło spędzonych chwil w ogrodzie :-)
dr inż. arch. kraj. Marzena Płaza i Piotr Kenig

https://polbruk.pl/produkty/p2632~polbruk-exa?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox


Kolejnym elementem w planowaniu domu i ogrodu jest
ogrodzenie. Przy wyborze powinniśmy zwrócić uwagę na
spójność pomiędzy domem i nawierzchniami oraz na jakość    
 i wytrzymałość materiałów. Spodobały mi się propozycje firmy
Joniec. Jest to polski producent, co, nie ukrywam, jest dla mnie
również bardzo dużym plusem! Oto kilka ogrodzeń, które
chciałbym Wam polecić :-)

Pomysły na nowoczesne ogrodzenie
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ROMA Mega
w kolorystyce galena

https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,1016.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://polbruk.pl/produkty/p2772~polbruk-triada?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,1016.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,1016.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,1016.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Rodzaj ogrodzenia powinien być dobrany między
innymi pod kątem charakterystyki naszego domu.
Jeżeli jest to budynek o nowoczesnej bryle             
 i wykończeniu, warto aby ogrodzenie, które
zastosujemy, było również w takim klimacie.

ROMA Mega
w kolorystyce lidyt
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https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,1016.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://polbruk.pl/produkty/p2772~polbruk-triada?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,1016.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox


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

Wartym uwagi rozwiązaniem jest system
ogrodzeniowy ROMA Mega. Duże, modułowe bloki
pozwalają na tworzenie nowoczesnych i efektownych
konstrukcji. Oryginalna faktura i kolorystyka imituje
wpływ sił przyrody i czasu. 

ROMA Mega
w kolorystyce gabro
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https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,1016.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://polbruk.pl/produkty/p2772~polbruk-triada?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,1016.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Wybierając rodzaj ogrodzenia, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy:
wielkość budynku i kolor elewacji. Dobrze jest zachować pewne
proporcje i kontrasty. W sytuacji, gdy nasza działka i budynek jest
dużych gabarytów, a elewacja ciemna to dobrze, aby zastosować duże
bloczki    o jasnej kolorystyce. Natomiast, gdy dom nie jest pokaźnych
rozmiarów i posiada jasną elewacje, doskonale spiszą się mniejszej
wielkości bloki o ciemniejszej kolorystyce.

ROMA Horizon
w kolorystce magnetyt
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https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,641.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://polbruk.pl/produkty/p2772~polbruk-triada?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,641.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,641.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,641.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,641.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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ROMA Horizon
w kolorystce onyx

ROMA Horizon
w kolorystce piryt
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https://polbruk.pl/produkty/p2632~polbruk-exa?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://polbruk.pl/produkty/p2632~polbruk-exa?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://polbruk.pl/produkty/p2772~polbruk-triada?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,641.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,641.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,641.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,641.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://polbruk.pl/produkty/p2772~polbruk-triada?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,641.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,641.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,641.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,641.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Betonowe bloczki zamiast, drewna, aluminium lub żaluzji.
Brzmi i wygląda oryginalnie :-)

Pomysł na osłonięcie tarasu
 

KOMBO
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https://www.joniec.pl/oferta/elementy-betonowe,1034.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://polbruk.pl/produkty/p2772~polbruk-triada?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,1016.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://polbruk.pl/produkty/p2772~polbruk-triada?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/elementy-betonowe,1034.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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KOMBO
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To tylko niektóre produkty, które wpadły nam w oko.
Jednak każdy ma swój indywidualny gust, więc
zachęcamy do obejrzenia pełnej oferty, gdzie
znajdziesz kilkadziesiąt propozycji produktów i wzorów,
które ozdobią Twój zielony zakątek :-)

Zobacz więcej

https://www.joniec.pl/oferta/elementy-betonowe,1034.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://polbruk.pl/produkty/p2772~polbruk-triada?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/ogrodzenia-modulowe,1016.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/oferta/elementy-betonowe,1034.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.joniec.pl/?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox


Prawa autorskie i majątkowe
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Książka powstała we współpracy z firmą F.P.U.H. JONIEC® z siedzibą                
w Tymbarku. 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

Grafika

Zdjęcia © JONIEC®
Wizualizacje © Plaza & Kenig Sp. z o.o.  

 
 Ikony via Canva.com

 
Skład, wizualizacje, teksty

Plaza & Kenig Sp. z o.o. 
 

Śledź nas 
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https://www.instagram.com/garden_bx/
https://www.facebook.com/GardenBx
https://www.youtube.com/channel/UCM1J2rOud2x2QKIDUDkCzvQ

