
Amenajareaºidesignul
exteriorne-auocupat
timpul,înpandemie

V
ânzãr i le din seg-
mentul produselor
de amenajare ºi de-
sign exterior au fost
cu 20% mai mari în
perioada izolãrii faþã

de acelaºI interval din 2019, potri-
vit magazinului online Soho De-
sign, care subliniazã cã, pentru
amenajarea balcoanelor, teraselor
ºi grãdinilor, bugetele variazã
între 600 lei ºi 12.000 de lei.

Mehmet Hortoglu, director gene-
ral SoHo Design, .considerã: "Inte-
resul pentru corpuri de iluminat de
exterior, mobilier ºi accesorii pen-
tru grãdini, terase ºi balcoane este
ridicat în aceastã perioadã ºi în
mod deosebit în acest an, în con-
textul restricþiilor impuse de pan-
demia de coronavirus. Avem o
creºtere de 20% a vânzãrilor pentru
produsele comercializate de noi pe
acest segment ºi estimãm cã vom
avea o cerere mai mare cu 30-35%,
pe toatã perioada verii. Cele mai
solicitate produse sunt accesoriile

pentru exterior, cum ar fi felinarele,
vazele pentru flori, mobilierul de
grãdinã ºi, desigur, toatã gama de
iluminat exterior, de la aplice de
exterior pânã la sisteme integrate
de iluminat pentru grãdinã".

Conform SoHo Design, se observã
o diferenþã între sumele alocate pen-
tru lucrãri, pentru comenzile per-
soanelor fizice care îºi amenajeazã
spaþiul exterior în sistem do-it-
yourself ºi, respectiv, pentru co-
menzile partenerilor de business,
designeri specializaþi în spaþii exte-
rioare. Bugetul proiectelor realizate
de specialiºti în amenajãri exterioa-
re este, de regulã, cuprins între
8.000 ºi 12.000 lei, în timp ce marja
sumelor cheltuite de clienþii finali
este de 600 - 7.000 de lei.

Printre obiectele cel mai des cum-
pãrate se numãrã corpurile de ilu-
minat de exterior (aplice, lãmpi de
grãdinã, felinare), mãsuþele de ca-
fea ºi scaunele de ratan.

Spaþiul exterior este valorificat la
maximum, dacã se apeleazã la ser-

viciile specialiºtilor în design, con-
form sursei citate. Aceasta aratã cã
arhitecþii peisagiºti ºi specialiºti în
amenajãri exterioare realizeazã
proiecte mai complexe, bine struc-
turate, ºtiind cum sã amplaseze lu-
minile, ce plante ºi arbuºti decorati-
vi sã foloseascã, cum sã proiecteze
traseul aleilor ºi ce mobilier sã
comande.

Metode de iluminare
a spaþiilor exterioare

Pentru cele mai multe dintre tera-
sele ºi grãdinile de lângã casã, lãm-
pile ºi aplicele exterioare sunt cele
mai folosite ºi versatile surse de lu-
minã. Acestea se gãsesc într-o va-
rietate de forme, adaptate pentru
orice stil de amenajare, cu surse de
luminã caldã sau rece ºi de intensi-
tatea doritã oricãrui loc în care
urmeazã sã fie montate.

Specialiºtii ne sfãtuiesc sã folosim
lampa de grãdinã pentru a realiza
iluminatul de jos în sus, fie pentru a
marca traseele, fie pentru a pune în
valoare un copac, o plantã sau un
obiect. În funcþie de efectul pe care
dorim sã îl avem, putem amplasa
lãmpile de grãdinã la anumite di-
stanþe de zona pe care o lumineazã
ºi putem încerca diverse tipuri de
lumini.

Lumina caldã este recomandatã
pentru serile romantice sau cu prie-
tenii ori pentru citit ºi momente de
relaxare. Pentru o atmosferã plãcu-
tã putem alege surse care au pânã
la 3000 K (grade Kelvin), conform
surselor citate.

Potrivit specialiºtilor SoHo De-
sign, lumina rece, peste 4000 K, ac-
centueazã detaliile, dã o notã de
eleganþã spaþiului ºi poate fi folosi-

tã pentru a marca traseele din
grãdinã.

Momentele de relaxare pe balco-
nul proaspãt amenajat sau în gradi-
na casei vin însoþite de cafeaua de
dimineaþã sau de o limonadã rece
ori un pahar de vin pe înserat. De
aceea, din amenajarea de exterior
nu trebuie sã lipseascã mãsuþa ver-
satilã de cafea, potrivitã pentru ex-
terior ºi un set special de servire -
tãvi, platouri, carafe, pahare sau
boluri foarte utile ºi adaptate
decorului exterior.

Hornbach: Cerere tot
mai mare, pentru
produse destinate
amenajãrii grãdinilor
ºi balcoanelor

Hornbach a înregistrat, în ultima
perioadã, o cerere tot mai mare,
atât în magazinele fizice, cât ºi în
cel online, pentru produse destina-
te amenajãrii grãdinilor ºi balcoa-
nelor.

Mugurel-Horia Rusu, Directorul
General al Hornbach România, a
transmis, recent: "În contextul pan-
demiei de coronavirus, distanþarea
socialã ºi petrecerea timpului acasã
aduc cu sine ºi avantajul cã avem
mai mult timp pentru mici proiecte
pe care le realizam cu greu înainte.
Astfel, amenajarea spaþiilor exteri-
oare, fie cã este vorba de grãdinã
sau balcon, ocupã un loc important
în proiectele de bricolaj ale români-
lor în aceastã perioadã. De altfel,
am observat o creºtere a cererii
pentru produse destinate zonelor
din afara casei".

Potrivit afirmaþiilor sale, amenaja-
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rea grãdinilor ºi a balcoanelor tre-
buie sã aibã la bazã o serie de reguli
clare, la fel ca ºi în cazul decorãrii
realizate la interior. Astfel, în funcþie
de mãrimea spaþiului, de bugetul
alocat ºi de preferinþele clienþilor,
este important sã fie alese cu grijã
plantele, obiectele de decor ºi
mobilier, dar ºi sistemele de
iluminat.

Amenajarea spaþiilor
exterioare în funcþie
de dimensiuni

Dimensiunea grãdinii sau a balco-
nului este un factor ce influenþeazã
puternic alegerile fãcute în amena-

jare. Totuºi, indiferent de suprafaþã,
se poate obþine un spaþiu deosebit
din punct de vedere vizual ºi, în
acelaºi timp, perfect funcþional, în
care relaxarea sã fie cel mai impor-
tant aspect.

În timp ce un balcon mare este,
de fapt, o grãdinã la înãlþime, unul
de mici dimensiuni trebuie organi-
zat astfel încât sã ofere libertate de
miºcare. Este important de þinut
cont ºi de cât de solid este balconul
ºi ce greutate a ghivecelor poate
suporta. Specialiºtii Hornbach reco-
mandã, pentru balcon, jardiniere
din lut sau plastic reciclat ºi, cel mai
important, folosirea de pãmânt de
flori de calitate pentru a asigura
creºterea sãnãtoasã a plantelor.

În cazul unei grãdini sau a unei te-
rase generoase, principalele avan-
taje sunt date de posibilitãþile mul-
tiple de amenajare, de la simplu -
minimalist, la extravagant sau cu
vegetaþie luxuriantã. În toate va-
riantele însã, un spaþiu mare oferã
posibilitatea de a aloca zone vaste
pentru plante. În grãdinã, gazonul
este cel care nu trebuie sã lipseas-
cã, alãturi de plante decorative,
arbuºti ºi chiar diverºi arbori. Dacã
este vorba de o terasã spaþioasã,
montarea unui lemn de terasã din
WPC poate da o notã de eleganþã.

Fiecare spaþiu exterior trebuie sã
aibã ºi o componentã dedicatã re-
laxãrii. Astfel, atât în grãdinã, cât ºi
pe terasã, este esenþial sã fie ales
un mobilier comod, dar ºi alte
decoraþiuni precum fântâni, mici ia-
zuri artificiale - în cazul grãdinilor -
sau zone de grãtar.

Pentru grãdinile sau balcoanele
de mici dimensiuni este important
ca, încã de la început, sã fie stabilit
felul în care se doreºte sã fie folosi-
te - pentru relaxare sau pentru cul-
tivare. În spaþiile destinate relaxãrii,
vegetaþia nu trebuie sã lipseascã.
Specialiºtii Hornbach recomandã

ca plantele sã fie amplasate pe ver-
ticalã, în diverse jardiniere suspen-
date, soiurile agãþãtoare fiind cele
mai potrivite ºi uºor de întreþinut.
Mobilierul pentru zonele de relaxa-
re sau grãtar poate fi ºi el de di-
mensiuni reduse, cu elemente plia-
bile sau suprapozabile ºi uºor de
depozitat, mai susþin sursele citate,
conchizând cã toate obiectele
trebuie alese astfel încât sã ofere o
optimizare cât mai bunã a spaþiului.

Destinaþia grãdinii ºi
a balconului

Un alt aspect de luat în calcul în
momentul amenajãrii spaþiului ex-
terior, este destinaþia acestuia. Fie
cã este vorba de o grãdinã de mari
dimensiuni, sau de un balcon mic,
opþiunile þin în primul rând de do-
rinþele ºi stilul proprietarilor. Dacã
zona este una destinatã relaxãrii,
specialiºtii Hornbach recomandã o
atenþie sporitã pentru mobilier,
decoraþiuni ºi alte elemente de
design.

În acelaºi timp, un spaþiu exterior,
indiferent de dimensiunea sa, poa-
te fi folosit cu succes pentru activi-
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În cazul unei grãdini sau a unei terase
generoase, principalele avantaje sunt date

de posibilitãþile multiple de amenajare, de la
simplu - minimalist, la extravagant sau cu

vegetaþie luxuriantã. În toate variantele însã,
un spaþiu mare oferã posibilitatea de a aloca

zone vaste pentru plante.



tãþi de grãdinãrit.
"Deºi uneori pare greu de imagi-

nat, pentru a grãdinãri nu ai nevoie,
întotdeauna, de un spaþiu generos.
Dacã într-o grãdinã de mari dimen-
siuni poþi cultiva pomi fructiferi, le-
gume diverse - în sere sau zone
special amenajate -, într-un balcon
poþi avea ghivece cu plante aroma-
tice variate, uºor de plantat ºi îngri-
jit, dar ºi foarte apreciate de pasio-
naþii de bucãtãrie", subliniazã
Mugurel-Horia Rusu.

Mobilierul ºi decoraþiunile au ro-
lul de a transforma spaþiul, de a-l
încadra în viziunea doritã de pro-
prietari. Cel mai important sfat al
specialiºtilor Hornbach este ca ale-
gerea pieselor de mobilier ºi a de-
coraþiunilor sã se încadreze în ace-
laºi stil ºi sã urmeze o linie comunã.

Mobilierul este important sã fie

ales corect în funcþie de dimensiu-
nea spaþiului, pentru a nu bloca zo-
nele de acces. Acesta trebuie sã fie
unul rezistent, fiind þinut perma-
nent în aer liber, fie cã este fabricat
din lemn, plastic, ratan, aluminiu
sau alte materiale. Dincolo de rezi-
stenþã, confortul ºi funcþionalitatea
sunt alte aspecte importante de
luat în calcul la alegerea mobilieru-
lui. Astfel, materialul din care este
fabricat trebuie sã fie unul uºor de
întreþinut ºi, de asemenea, se poate
opta pentru piese pliabile, speciale
pentru spaþiile de mici dimensiuni,
sau pentru unele ce încorporeazã
lãzi de depozitare, pentru grãdinile
mai mari, aratã sursele citate.

Reprezentantul reþelei de magazi-
ne sublniazã: "Sortimentul Horn-
bach este unul foarte ofertant când
vine vorba de decoraþiunile de grã-

dinã ºi, în contextul pandemic ac-
tual, este disponibil spre vânzare
atât în magazine, cât ºi în magazi-
nul online sau prin serviciul de re-
zervare ºi livrare din magazine.
Astfel, pentru zonele de mari di-
mensiuni dispunem de sisteme de
amenajare a iazurilor, de fântâni ar-
teziene, statuete sau diverse foi-
ºoare ºi cãsuþe de grãdinã. În rest,
pot fi alese jardiniere ºi ghivece în
culori ºi texturi diverse, piese ce au
rolul de a înfrumuseþa ºi anima
grãdina sau balconul"

Iluminarea spaþiilor
exterioare

Iluminatul spaþiilor exterioare are,
dincolo de un rol funcþional, ºi un
rol estetic. Amplasarea de lumini va
pune în valoare zonele cheie ºi, în
plus, va induce o stare de bine ºi un
plus de siguranþã.

Atmosfera din balcon sau terasã
poate fi personalizatã cu lãmpi sau
ghirlande de exterior menite sã
aducã un plus de farmec ambien-
tului, subliniazã Hornbach. Plasate
strategic în zona mesei, a balansoa-
rului sau în colþuri, oferã posibilitãþi

nelimitate în jocul cu lumina ºi
spaþiul.

Pentru grãdinile de mari dimen-
siuni, variantele de iluminat sunt
extrem de variate, de la stâlpi de
mari dimensiuni, pânã la mici cor-
puri încastrate în sol. Cel mai im-
portant este ca acestea sã acopere
toate zonele ºi sã asigure un plus
de securitate pentru proprietari.

Mugurel-Horia Rusu a covlkuzio-
nat: "În funcþie de dimensiunea
spaþiului exterior, recomandãm sã
fie alese soluþii de iluminat econo-
mice. Astfel, dacã se va folosi reþea-
ua de electricitate, cele mai potrivi-
te corpuri de iluminat sunt cele
LED. O opþiune însã, mai ales în zo-
nele însorite, este folosirea de cor-
puri de iluminat solare. De aseme-
nea, este de luat în calcul chiar ºi
varianta unor becuri cu acumulato-
ri încorporaþi sau a unor aplice ce
funcþioneazã cu baterii, dacã aceas-
ta se dovedeºte a fi cea potrivitã".
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Pentru grãdinile de mari dimensiuni,
variantele de iluminat sunt extrem de variate,
de la stâlpi de mari dimensiuni, pânã la mici

corpuri încastrate în sol.


