Aby záhrada prinášala relax a pohodu
K najväčším letným potešeniam patrí posedenie v záhrade. S priateľmi a rodinou, pri dobrom jedle, v obklopení zelene, sa toto ročné obdobie trávi najpríjemnejšie. Čo všetko sa dá urobiť pre to, aby záhrada vyzerala podľa vašich
predstáv?
Možno je vaša záhrada maličká, možno vám jej zanedbanosť už roky spôsobuje vrásku
na čele, alebo ste ju naopak predtým už upravovali podľa svojich predstáv. V každom
prípade sa v nej dá vždy čo-to vylepšiť.

ÚPRAVA POZEMKU

Terénna úprava môže ovplyvniť celkový ráz
záhrady a atmosféru, ktorá tu vznikne. Najmä
pri atypickom teréne, malom pozemku či
náročnejších technických požiadavkách sa
oplatí dať si vytvoriť projekt záhradnému architektovi. Malý či netypický pozemok získa
zaujímavý charakter vďaka jednoduchým
riešeniam – napríklad tvárnice, skalka a pod.

CHODNÍČKY
A CHODNÍKY
Mali by byť nielen schodné, ale aj bezpečné
a estetické. Ak uprednostňujete „prírodný
typ“ záhrady, zvoľte odolné masívne drevo
a doplňte ho romantickou výsadbou. V súčasnosti je obľúbený aj farebný štrk, tehlové alebo kovové chodníky či mozaikovité povrchy.
K tradičnejším riešeniam patria masívne
betónové chodníky či zámková dlažba.

NIEČO EXTRA
– JAZIERKA
Voda prináša do záhrady „zenový prvok“.
Treba však rátať s tým, že vybudovanie
záhradného jazierka (najmä, ak v ňom majú
žiť rybičky) je relatívne náročný projekt.
Jazierko si vyžaduje pravidelnú údržbu.
Lekná, lotosy, pálky a kvitnúce rastliny sa
vám za to odmenia radosťou.

ALTÁNKY A PERGOLY

Altánky poskytujú útočisko pred premenlivým počasím, tieň počas príliš veľkej páľavy
a takisto pocit intimity a súkromia. Či už je
ich konštrukcia z masívneho dreva, kovu,
alebo sa kombinuje kov a látka, altánok vytvorí štýlovú a užitočnú dominantu záhrady.
Oceníte ho nielen počas „lenivej nedele“, ale
i pri organizovaní rodinných osláv.

POSTARAJTE SA O ZELEŇ GRIL

Zanedbaná záhrada je ako jazva na duši.
Prestrihanie, prerezanie, preorganizovanie,
presadenie a doplnenie výsadby záhradu
osvieži. Zdevastovaný trávnik zrekonštruujte, alebo vybudujte nový. Venujte čas
odstráneniu burín a nežiaducich krovín,
ktoré záhradu zbytočne zaťažujú.

Gril tvorí jednu z dominánt súčasných „oddychových záhrad“. Ideálom je, ak má gril
kvalitnú konštrukciu a je vyrobený z kvalitného materiálu. Ak si z priestorových dôvodov nemôžete dovoliť murovaný gril, ešte
vždy si môžete zadovážiť gril na kolieskach.

VAŠE „ZÁHRADNÉ SNY“ VÁM POMÔŽE SPLNIŤ ÚVER OD PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEĽNE
Úver na zariadenie domácnosti do výšky 7 000 € so splatnosťou maximálne 7 rokov môže čerpať
každý aj bez predkladania bločkov a faktúr a s garantovaným úrokom.
Vhodný je napríklad na kúpu záhradného mobiliáru.
Prvá stavebná sporiteľňa poskytuje tiež vyššie a zároveň výhodné úvery, ktoré nie je potrebné
zabezpečiť nehnuteľnosťou až do výšky 50 000 €.
Určené sú pre sporiacich klientov.
Do 15 000 € požičiame aj tzv. neznámym klientom, ktorí doteraz v Prvej stavebnej sporiteľni nesporili
ani nesplácali žiaden úver.
Týmto úverom môžete prefinancovať kúpu pozemku, terénne úpravy, vybudovanie chodníkov, plotov,
brány, záhradnej chatky, altánku či murovaného grilu.

Viac informácií vám poskytnú obchodní zástupcovia PSS, a. s.
Ich zoznam nájdete na www.pss.sk, alebo zavolajte na 02/58 55 58 55.

