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Czy surowe wnętrze może być przytulne?

Minimalizm i piękne detale w cenie
Kontrastowa kolorystyka odchodzi w niepamięć, podobnie jest z bibelotami. Rolę dodatków przestały pełnić figurki, zegary, obrazy, bo w projektowaniu
wnętrz liczy się teraz wrażenie surowości. Minimalizm wypiera barokowy przesyt. Domy i mieszkania nie krzyczą, bo materiały imitujące kolory i kształty natury, pozwalają odnaleźć zapędzonym w ciągu dnia ludziom azyl. Odcienie szarości, antracyt, biel, czarne dodatki. W tak schludnym, uładzonym i pełnym smaku
wnętrzu odpoczywają ciało i duch, a przede wszystkim oczy. O tym, jakie materiały najchętniej wybierają inwestorzy, pytamy Michała Wielińskiego, właściciela
„Fabryki wnętrz” – najstarszej w naszym mieście firmy aranżującej wystroje domów i mieszkań (nie tylko w Koninie). Czy mniej oznacza więcej?
Zacznijmy od podłóg. Klienci najchętniej wybierają panele winylowe
imitujące drewno i kamień. – To najlepszy materiał, jeśli chcemy zastosować ogrzewanie podłogowe. Są
cienkie i przepuszczają ciepło, nie
są izolatorem tak jak na przykład
drewno lite. W całości są wykonane
z winylu, więc można je zastosować
także w łazience, kuchni czy pralni.
Panele winylowe mają świetny wygląd, idealnie imitują naturalne materiały i są łatwe w montażu. Klei się
je na styk, bezpośrednio do podłogi
– wyjaśnia Michał Wieliński, właściciel „Fabryki wnętrz”. Mówi, że inwestorzy decydują się na płyty gresowe
w dużym formacie, w następnej kolejności na wykładziny dywanowe
(szczególnie w sypialniach), na beton
kolorowany oraz na posadzki żywiczne, dające efekt połysku. – W projektowaniu wnętrz dominują odcienie
szarości, antracyt lub odcienie ciepłego drewna. Bardzo modny jest
beton architektoniczny. Jeśli chodzi
o dodatki takie, jak lampy czy baterie – tu inwestorzy chętnie wybie-

rają czerń. To interesująca alternatywa dla wszechobecnego chromu
– tłumaczy Wieliński. Podobnie jest
z panelami gipsowymi, one także
zostały zepchnięte do lamusa. Aktualnie na ściany stosuje się kamień,
panele korkowe 3D i panele betonowe (gładkie i 3D). – Na rynku pojawiły się też panele z gąbki. Jest ona
mocno zbita i zaimpregnowana. Są
łatwe do utrzymania w czystości,

wystarczy je od czasu do czasu odkurzyć. Oczywiście umieszczamy je
w suchych i czystych pomieszczeniach, nie będą one dobrym rozwiązaniem w kuchni czy łazience.
Coraz więcej klientów decyduje się
na mech stabilizacyjny, który można
nałożyć na jedną ścianę, można też
zamknąć go w ramie, co daje wrażenie gustownego dodatku, czegoś
w rodzaju obrazu. Uzyskuje się go
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z chrobotka reniferowego żyjącego
pod biegunem. To zmumifikowana
roślina, której proces życiowy jest
utrzymany, nie usycha i nie rośnie.
Ściana wygląda jak żywa, nie wymaga specjalnej pielęgnacji (warunkiem jest 40-procentowa wilgotność w pomieszczeniu, ściana nie
powinna być eksponowana na słońce). Producenci dają na niego gwarancję od 10-15 lat – dodaje właściciel „Fabryki wnętrz”. Jeśli chodzi
o drzwi, przewagę mają białe i w
kolorze jasnego drewna, jak mówi
Michał Wieliński – klienci wybierają
najczęściej te bezprzylgowe, otwierane na zewnątrz i do wewnątrz, z
odwrotną przylgą.
Konińska firma aranżująca wnętrza domów i mieszkań działa na
naszym rynku 15 lat i była pierwszą,
która się na nim pojawiła. Jak pracuje? – Współpracę rozpoczynamy
na etapie budowy domu, kiedy jest
on w stanie surowym zamkniętym,
bez instalacji wodno-kanalizacyjnej
i elektrycznej. To upraszcza sprawę,
nie trzeba później dokonywać prze-

róbek, pozwala więc oszczędzić
pieniądze. Wskazujemy, gdzie takie przyłącza powinny się znaleźć,
mierzymy, inwentaryzujemy i przygotowujemy projekt w 3D. Później
robimy szczegółowy wywiad z domownikami, dotyczący ich stylu
życia. Dalej przychodzi czas na detale takie, jak kolorystyka, sufity
podwieszane, oświetlenie, wyposażenie. Wyceniamy projekt i podpisujemy umowę. Z klientem pracujemy tak długo, dopóki w pełni
nie zaakceptuje projektu. Uczestniczymy w zakupach, wskazujemy
materiały. Inwestorzy otrzymują
rabaty w sklepach od 10-50 proc.,
co sprawia, że zwracają się koszty
projektu. Gwarantujemy bezpłatny
nadzór autorski w czasie realizacji.
70 proc. naszych klientów to osoby z polecenia innych, 30 proc. odnajduje nas w internecie. 10 proc.
z nich zdecydowało się na nasze
usługi dzięki reklamie – kończy Michał Wieliński, właściciel „Fabryki
wnętrz”.
Izabela Bobrowska
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Lifting w ogrodzie

Jak pielęgnować trawnik po zimie?
Pożółkłe place, kretowiny czy puste miejsca na trawniku mogą przerażać właścicieli ogrodów. Po zimie trzeba zadbać o lifting przydomowej zieleni. Michał
Nowicki z Centrum Ogrodniczego „Mój Ogród” radzi, co należy zrobić, by trawa znowu stała się zielona i gęsta. Najważniejszymi zabiegami są wertykulacja
i aeracja, które wykonuje się specjalistycznym sprzętem.
Po zimie trawnik nie prezentuje
się najlepiej. Wiosną wśród zielonych źdźbeł można również zauważyć te pożółkłe i suche, które utrudniają rozwój młodych liści, oraz
puste place. Nie załamujmy jednak rąk. Szkody wyrządzone przez
mróz, śnieg i krety da się naprawić.
Jak? Trzeba przede wszystkim napowietrzyć trawnik i usunąć starą
darń. – Każda roślina potrzebuje
nie tylko wody, gleby, ale również
powietrza. Po zimie w pierwszej
kolejności wykonujemy zabieg
wertykulacji. Wczesną wiosną
trawnik charakteryzuje się tym, że
ma dość dużą warstwę filcu w darni. Zwłaszcza, gdy jest koszony za
pomocą automatycznych kosiarek,
które mulczują trawę i nie zbierają
jej do kosza. Drobne zrzynki trafią
między liście traw. Zabieg wertykulacji, czyli nacinania darni, usuwa
warstwę filcu i mech, oraz napowietrza. Trzeba wykonać go wzdłuż
i w poprzek. Po przejeździe wzdłuż
zgrabiamy trawę i powtarzamy
czynność w poprzek trawnika – wyjaśnia Michał Nowicki z Centrum
Ogrodniczego „Mój Ogród”.

Ważna jest również aeracja, czyli
napowietrzenie trawnika poprzez jego
nakłuwanie. – To zabieg, który najczęściej stosuje się na polach golfowych
i na boiskach piłkarskich. Aerator nakłuwa darń. Następnie można wykonać piaskowanie, by żwir dostał się w
miejsca nakłuć. Sprawia to, że trawa
nie rośnie w kępy i jest dobrze napowietrzona. Sprawdza się szczególnie
w przypadku starych trawników – tłumaczy Michał Nowicki.

Zabiegi wertykulacji i aeracji należy wykonywać co roku na trawnikach, które mają powyżej dwóch
lat. – To usługa specjalistycznym
sprzętem, więc lepiej zlecić ją profesjonalnej firmie. Cena zależy od
wielkości trawnika i jego stanu. 500
metrów kwadratowych trawnika
kosztuje między 300 a 500 złotych.
Mówimy o kompleksowym działaniu z koszeniem, grabieniem i nawożeniem. Nasze centrum zajmuje

się pielęgnacją i projektowaniem
ogrodów oraz zagospodarowaniem
terenów. Produkujemy i sprzedajemy również rośliny – mówi specjalista z Centrum Ogrodniczego „Mój
Ogród”.
Co zrobić, gdy na trawniku rośnie mech? Może to oznaczać, że
pH gleby jest zbyt niskie. – Istotna
jest kwasowość na trawniku. Optimum dla prawidłowego rozwoju
to pH od 5,5 do 6,5. Jeżeli jest trochę wyższe, to nie przeszkadza w
rozwoju traw. Przy niższym trawnik jest mocno porażony mchem,
a pobieranie składników odżywczych jest utrudnione. Należy wykonać wapnowanie, jeśli pH wynosi poniżej 5,5 w przypadku gleb
piaszczystych lub 6,5 w przypadku
gleb gliniastych. To zabieg długofalowy, bo wapno nie działa z dnia
na dzień. Trzeba wykonywać go regularnie i sprawdzać kwasowość.
Nawożenie mineralne stosujemy
po dwóch tygodniach od wapnowania, by nie zachodziły reakcje
między składnikami. Ważny jest
azot, fosfor i potas. Następne nawożenia należy głównie wzbogacić

w azot – wyjaśnia Michał Nowicki.
Po zimie na trawniku często pojawiają się chwasty, bo darń nie jest
zwarta. Można usunąć je ręcznie
lub chemicznie. Na rynku dostępne
są preparaty na rośliny dwuliścienne i jednoliścienne.
Jakie mieszanki nasion należy
wybierać, by nasz trawnik przez
wiele lat prezentował się jak zielony
dywan? – Rozróżniamy mieszanki
na tereny suche, które korzenią się
bardzo głęboko i można je stosować
do trawników bez systemu nawadniania. Są również nasiona traw do
parków, które nie wymagają częstego koszenia, oraz takie do obszarów
zacienionych. W ogrodach stosujemy najczęściej mieszkanki uniwersalne. Ważna jest gleba. Trawa nie
jest strasznie wymagającą rośliną.
Nie warto więc używać torfu do
zakładania trawnika. Musi być to
oczywiście podłoże żyzne, ale lekko
piaszczyste oraz zdrenowane. Warto zabezpieczyć trawnik siatką na
krety, którą montujemy na głębokości 5 centymetrów – mówi Michał
Nowicki.
Ig
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Sprawdzamy dekarskie trendy

Dekarskie trendy,
czyli tradycja i moda na dachu
Jaki ma być dach wyczekiwanego domu? Tradycyjny czy może zgodny z najnowszą modą? A jeśli to drugie, to jakie
będą dekarskie trendy w nadchodzącym roku? Liczy się przede wszystkim funkcjonalność. Bo niezbyt rozsądne, ale
i wbrew planom zagospodarowania, byłoby budowanie domu z płaskim dachem w Zakopanem. Nie na darmo górale
od najdawniejszych lat ostro wieńczyli swoje chałupy, a Witkiewicz ze strzelistych połaci stworzył symbol stylu zakopiańskiego. Choćbyś nie wiadomo jak bardzo chciał być modny – z naturą nie wygrasz.
Dekarskie trendy – skośnie
czy płasko

Co innego w centrum czy na północy kraju. Tam można sobie pozwolić na to, by wygląd miał większe znaczenie. Bo i trudno się
spodziewać, by w podwarszawskich Markach
jednej nocy spadło pół metra śniegu. A skoro
tak, to górą będzie prosta forma i minimalizm.
– Już od kilku lat zauważyć można postępujący trend, wedle którego bryły budynków są
upraszczane – zauważa Marcin Przybyłek, szef
śląskiego Biura Handlowego Galeco. – W południowej części kraju największą popularnością cieszą się dziś projekty domów z dachami dwuspadowymi i kopertowymi. Jednak w
przeciwieństwie do lat poprzednich, projektanci i inwestorzy coraz częściej decydują się
także na budowę obiektów z dachami płaskimi. Fakt ten wynika między innymi ze stale
powiększającej się oferty handlowej producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych, która pozwala architektom kreować
naprawdę oryginalne projekty.

zał się zupełnie niemodny, ale także na tyle
funkcjonalny, by zawsze dobrze spełniał swą
najważniejsza role jaką jest ochrona przed
deszczem, śniegiem i wiatrem. – Dziś śmiało możemy powiedzieć, że rynek budowlany
mocno zmienił się na przestrzeni ostatnich lat.
Inwestorzy stali się bardziej świadomi swoich
wyborów, przez co częściej stawiają na lepsze
jakościowo i droższe produkty. Wszystko w
oczekiwaniu pożądanego efektu – stwierdza
Jacek Polak.
Wybierając swój przyszły dach warto pamiętać o istotnym szczególe jakim jest orynnowanie. A tu szukamy coraz częściej solidnych
rozwiązań nawet jeśli cena będzie wyższa.
– Obserwując dynamikę sprzedaży, z roku na
rok zauważamy wzrost zakupu orynnowania
stalowego. Ma to związek ze wspomnianą
już większą świadomością klientów. Rynny
stalowe objęte są z reguły bardzo długim
okresem gwarancji, a zatem uchodzą za dobrą
inwestycję na lata – dodaje Marcin Przybyłek.

Dekarskie trendy –
kolorystyczne uzupełnienia

Już teraz podróżując po nadmorskich województwach zwracają uwagę płaskie dachy.
– Projektanci uwzględniają je jako element
nad wykuszem bądź jako zadaszenie garażu,
które dodatkowo pełni funkcję tarasu. Minimalistyczny trend wymusza na inwestorach
i architektach poszukiwanie nowoczesnego
wyglądu także pozostałych elementów dachu.
To z kolei wpływa na rosnące zainteresowanie

systemami rynien ukrytych lub orynnowaniem o nowatorskim kształcie. Właściciele domów coraz częściej decydują się na te o przekroju kwadratowym – zaznacza Jacek Polak,
szef pomorskiego Biura Handlowego w Gdyni.

Dekarskie trendy – solidne
orynnowanie

91ak

Choć może się to wydawać dziwne – także
w budownictwie znaczną rolę odgrywa zmieniająca się rokrocznie moda. A przecież dom
budujemy na dziesięciolecia, więc projekt musi
być na tyle ponadczasowy, by za rok nie oka-

Liczą się jednak nie tylko walory użytkowe.
Coraz częściej zauważamy, że nowoczesne rynny w odpowiednim kształcie i kolorze mogą zupełnie odmienić ten sam dach. Ważne, by rynna komponowała się z dachem i stanowiła jego
dopełnienie. Kolor rynien powinien współgrać
z elewacją, dachem, jak i stolarką okienną. Lepiej jednak unikać wyboru tej samej barwy, za
to postawić raczej na zbliżone tonacje. Umiejętne połączenie odcieni może bowiem stworzyć
ciekawy i satysfakcjonujący efekt końcowy. Tu
także zmieniają się trendy. – Najpopularniejsze
do niedawna orynnowanie w odcieniu brązu,
cegły i wiśni odchodzi dziś w zapomnienie.
Pięknie natomiast prezentują się domy z jasną

elewacją i wykończone elementami z drewna
lub kamienia. Ich świetnym dopełnieniem są
wtedy czarne, grafitowe lub antracytowe systemy rynnowe, które nadają tym budynkom
ponadczasowego charakteru. Bądźmy jednak
ostrożni i nie wprowadzajmy zbyt dużej liczby
kolorów, bo w rezultacie zapanuje chaos i nieład – dodaje Marcin Przybyłek.
Co wybrać? Dać się owładnąć chwilowym
modom czy lepiej zaufać sile tradycji? Wybór,
jak widać, nie jest prosty. Warto rozważyć
wszystkie plusy i minusy, tym bardziej, że do
budowlanej wiosny już niedaleko.
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Jak udekorować okno?
Firany i zasłony mogą zmienić charakter pomieszczenia i stać się ozdobą domu. To właśnie one ocieplają wnętrze i sprawiają, że staje się bardziej przytulne. Dekoracja okna nie jest jednak łatwym zadaniem. Najważniejsze jest dobieranie tkanin do mebli i koloru ścian. Biel, czerń i srebro
sprawdzą się w nowocześnie urządzonych domach. Beż będzie bardziej odpowiedni do klasycznych wnętrz.

Zasłony wróciły do łask
Żaluzje, rolety, panele, a może
firany i zasłony? Dekoracji okiennych jest tak wiele, że trudno zdecydować, która będzie najbardziej
odpowiednia i sprawdzi się w naszych domach. Przy dobieraniu tekstyliów ważna jest funkcjonalność.
Warto się zastanowić, czy firana i
zasłona ma być tylko ozdobą, czy
też osłaniać wnętrze przed promieniami słonecznymi lub wścibskimi
sąsiadami. Jeśli chcemy rozjaśnić
pomieszczenie, to warto wybrać
zwiewne firanki. Rolety i panele
będą doskonałe, ochronią przed
słońcem. Dobrym pomysłem jest
również połączenie firan i zasłon,
bo te tekstylia zdobią dom. – Trendy i style ciągle się zmieniają. Nie
można mówić, że coś jest modne
lub niemodne. Dekorację okna
musimy dobrać do wnętrza. Każdy inaczej urządza mieszkanie czy
dom. Warto więc skorzystać z porad specjalistek, które wymierzą
okna i dobiorą odpowiednie tkaniny oraz podpowiedzą najlepsze
rozwiązanie – wyjaśnia Renata
Bartczak, właścicielka konińskiego
salonu Eurofirany.

Ważna jest wielkość pomieszczenia, okna oraz jego nasłonecznienie.
W małym pokoju nie sprawdzą się
ciężkie tkaniny lub długie zasłony,
bo optycznie je zmniejszą. Duży salon otwiera wiele możliwości, ale w
przypadku ciemnego koloru ścian
najlepsze będą zwiewne, białe firanki. Oczywiście inne materiały wykorzystujemy w kuchni, w pokoju
dziecięcym, a jeszcze inne w sypialni.
– Klienci coraz częściej decydują się
na długie firany. Zasłony wróciły do
łask, ale spełniają przede wszystkim
funkcję ozdobną. Mogą również
zasłaniać wielkie okna, bo do nich
trudno dobrać zewnętrzną roletę.
Ściany są szare i surowe, królują betony i cegły, więc trzeba je ocieplić
dodatkami, na przykład pluszem.
Klienci wybierają też panele, atrapy
i rolety rzymskie, bo wnętrza robią
się bardziej nowoczesne. Mamy
proste meble i dużo płytek w mieszkaniach. Nie ma detali i rzeźbień.
Czarny, biały i srebrny to najczęściej
wykorzystywane kolory. Oczywiście każde zlecenie wykonujemy
indywidualnie. Firany mają wytonować całe wnętrze. W klasycznych

wnętrzach nadal bardzo modne są
beżowe firanki. Natomiast w kuchniach coraz częściej montowane są
rolety rzymskie, bo szafki są białej i
lakierowane, blaty drewniane lub z
kamienia, więc wykorzystujemy coś
prostego – mówi Renata Bartczak.
Jaką długość firany wybrać?
– Klienci coraz częściej szyją dekoracje okna na zamówienie. Rzadko
zdarza się, żeby ktoś przyszedł do
sklepu i kupił to, co mamy na wystawie. U nas nie trzeba ponosić
dodatkowych kosztów za uszycie
firany na miarę. Nasze pracownice
doradzają, jaki trend należy wybrać
do konkretnego pomieszczenia. Nie
szyjemy już firan, które kończą się
5 centymetrów od podłogi. Teraz
modne są długości na 2 centymetry od podłogi. Zasłona prawie na
niej leży. Trzeba wszystko dokładnie
zmierzyć, żeby ładnie wyglądało,
dlatego pomiary wykonujemy w
domu klienta. Rozwiązania dotyczące zamocowania firany są teraz
bardzo nowoczesne. Można wykorzystać szyny montowane do sufitu
– wyjaśnia właścicielka konińskiego
salonu Eurofirany.
Ig
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Specjalistka z Leroy Merlin podpowiada

Jak wybrać najlepszą kosiarkę?
Sezon wiosenny to doskonały czas, by zabrać się do pracy w ogrodzie. Nie będziemy jednak mieć pięknego trawnika, bez odpowiedniej kosiarki. A wybór jest
ogromny – spalinowe, elektryczne i ręczne, do większych powierzchni lepsze będą spalinowe, do małych ogródków elektryczne lub ręczne. – Jeśli mamy do koszenia
rozległe tereny, najlepsze będą traktorki ogrodowe o dużej szerokości roboczej i wygodnym fotelu. W miejscach trudno dostępnych świetnie sprawdzą się podkaszarki
elektryczne i kosy spalinowe, dzięki którym bez problemu wykosimy brzegi trawnika tuż przy elewacji i wokół roślin – mówi Katarzyna Plewa ze sklepu Leroy Merlin.
Zdaniem sprzedawców sprzętu
ogrodniczego, polscy klienci mają
najmniej zaufania do kosiarek akumulatorowych, te sprzedają się
najrzadziej. Na naszym rynku wybór modeli jest jednak tak duży, że
zawsze dobierzemy odpowiednie
dla nas urządzenie. Wiele zależy
od wielkości ogrodu. Jeśli dysponujemy niewielkim trawnikiem,
wystarczy kosiarka elektryczna – tu
mamy do wyboru maszyny o mocy
od 1.000 do 1.700 wat. – Taką możemy wybrać i na większy areał,
choć wtedy trzeba dać jej odpocząć
co jakiś czas. Warto też pamiętać,
że pracując, jesteśmy uwiązani
do kontaktu, a przewód musi być
wystarczająco długi. W przypadku
ogrodu powyżej 100 mkw. klienci
w większości wybierają kosiarki
spalinowe – mówi Katarzyna Plewa. Są łatwe w obsłudze, wystarczy
tylko co jakiś czas uzupełniać olej i
benzynę – co ważne oddzielnie, bo
urządzenia nie działają na mieszanki. Po dodaniu paliwa wystarczy
chwilę odczekać i można brać się
do pracy. – Wiele z nich ma system

InStart, czyli uruchomienie silnika
za pomocą przycisku lub kluczyka.
To funkcja bardzo wygodna, która
sprawia, że uruchomienie kosiarki jest niezwykle proste i wygodne. Warto też zwracać uwagę na
silnik, najpopularniejsze są amerykańskiej produkcji – wyjaśnia
pracownik Leroy Merlin. Spośród
spalinówek możemy też wybrać – z
napędem lub bez. Częściej wybierane są te z napędem, gdyż są znacznie łatwiejsze w prowadzeniu.
Czy jednak kosiarka ma tylko
jedną funkcję – koszenia? – Nie, w
zależności od modelu urządzenia
mają wiele różnych parametrów
– regulacje wysokości koszenia,
mogą mielić zebraną trawę, występują z funkcją bocznego wyrzutu, niektóre są wyposażone także
w funkcję samooczyszczenia. Warto zwrócić też uwagę na wielkość
kół. Bardzo dobrze, jeśli tylne są
większe, bo ułatwia to pracę przy
wysokiej trawie – mówi Katarzyna Plewa. Wspomina oczywiście
o traktorkach, które rewelacyjnie
sprawdzają się w dużych ogro-

O dostępnych sprzętach opowiada Katarzyna Plewa z Leroy Merlin
dach, tu jednak trzeba liczyć się
ze znacznie wyższą ceną. Kosiarka
elektryczna kosztuje najmniej, możemy taką kupić już za 150 zł, spalinowa to niecałe 500 zł. W przypadku ścinającego trawę traktora,
trzeba liczyć się z wydatkiem od 5
tysięcy złotych w górę. Sprzedawca
zaznacza od razu, że w przypadku
kosiarek, podobnie jak każdego innego sprzętu, jakość idzie w parze

z ceną. – Wybierając sprzęt warto
zwrócić uwagę na długość noża, a
co za tym idzie szerokość koszenia.
Jeśli mamy do uprzątnięcia tylko
duży plac, lepsza będzie większa
kosiarka, bo ułatwimy sobie pracę. Jednak, gdy nasz ogród jest pełen krzewów, drzewek, grządek i
dróżek, lepiej wybrać węższą, którą łatwiej będzie nam prowadzić –
mówi Katarzyna Plewa.

Nowością na polskim rynku są
roboty koszące, które zdecydowanie ułatwią nam pracę, bo… wykonają ją same. – Na początku trzeba
tylko wyznaczyć teren, który chcemy mieć skoszony i rozprowadzić
wokół wiązkę. Dzięki temu robot
będzie znał granice, gdzie ma dojechać. Może on kosić w dzień,
może w nocy. Co ważne, jeździ za
każdym razem inną ścieżką, by nie
wydeptywać dróżek. To maszyna
samoobsługowa. Wystarczy ustawić, jaką wysokość trawy chcemy
mieć na działce i kosiarka sama
rozpatruje, czy trzeba ciąć, czy nie.
Można nią także sterować telefonem mając specjalną aplikację.
Gdy więc wyjedziemy na wczasy,
po powrocie ogród będzie równo skoszony. Co warto podkreślić
urządzenie nawozi nasz trawnik,
bo ścina tylko końcówki źdźbeł i
nie trzeba nic zbierać. Nie ma więc
grabienia, kompostowania. O takim rozwiązaniu warto pomyśleć
od razu zakładając ogród czy trawnik – opowiada o nowości Katarzyna Plewa.
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