ZÁHRADA
NA STENE
UŽ STE POČULI O VERTIKÁLNYCH ZÁHRADÁCH? SÚ
ZAUJÍMAVÝM TRENDOM POSLEDNÉHO OBDOBIA!
IDE O INOVATÍVNY SPÔSOB PESTOVANIA ZELENE NA
PLOCHÁCH, KTORÉ SÚ KOLMÉ K PODLAHE.
Vertikálne záhrady ponúkajú
netradičné riešenie, ktoré reflektuje na nedostatok voľného
miesta pre bežnú zeleň. Hoci si
exteriérovú vertikálnu výsadbu
možno vytvoriť v podstate kdekoľvek, najviac sa hodí do mestského prostredia a do moderných
priestorov. Je to aj prirodzené,
pretože zeleňou porastené plochy
príjemne doplnia množstvo
betónových plôch.
Vertikálne záhrady majú výhody
aj nevýhody. Hlavnou prednosťou je, že nezaberú veľa miesta. Vytvoriť ich možno aj v malom dvore či átriu a v pomerne
husto zastavanej zástavbe. Pokojne ich možno kombinovať aj
s ostatnými, tradične vysadenými

zelenými plochami. Vertikálna
výsadba, ak je založená správne
a zeleň sa bohato rozrastie,
pôsobí upokojujúco, harmonicky, tlmí hluk, pomáha čistiť vzduch, zlepšuje akustiku,
zachytáva prachové častice
a zlepšuje na danom mieste
mikroklímu.
Nie všade si ale vertikálnu výsadbu možno vybudovať. Dôležité
je posúdiť stav steny. Mala by byť
dostatočne nosná a zaizolovaná.
Určitou nevýhodou je skutočnosť, že treba rátať s vyššou
investíciou. Starostlivosť o zeleň
vo vertikálnej výsadbe nie je
spočiatku možno jednoduchá,
ale ide o činnosti, ktoré sa dajú
rýchlo osvojiť.

Na jeden meter štvorcový sa
vysádza asi 30 rastlín.
Vyskladať z nich možno vizuálne
príťažlivé kompozície a obrazce
v rôznych farebných odtieňoch.

Téme záhrad na stene sa vo väčšom rozsahu venuje článok
v časopise PSS DOMa. Nájdete ho v treťom tohtoročnom čísle,
ktoré vám poskytnú obchodní zástupcovia PSS alebo si ho prelistujte na www.pss.sk či stiahnite do svojich mobilných zariadení
prostredníctvom aplikácie cez Google Play alebo App Store.

Ak aj vám učarovala zeleň natoľko, že by ste ju chceli mať na stenách vášho bytu, ale tento krok si
vyžaduje jeho úpravu, neváhajte kontaktovať PSS. Pomôže vám s prefinancovaním rekoštrukcie aj
bez nutnosti založenia vašej nehnuteľnosti v prospech banky. O výhodnej ponuke PSS sa informujte
u ktoréhokoľvek z jej obchodných zástupcov, ktorých zoznam nájdete na www.pss.sk alebo zavolajte
na telefónne číslo 02/58 55 58 55.
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