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Terasa del
celostne podobe vrta

Vrtno pohištVo

11. junija 2014

Posedanje na terasi ali na vrtu v senci dreves je končno spet postalo sestavni
del popoldnevov in večerov. Za užitke na prostem ni treba veliko, dovolj sta že
dve drevesi in med njima viseča mreža ali majhna terasa, na kateri je prostor
za udoben počivalnik. Kako je treba načrtovati ureditev terase, smo povprašali
krajinsko arhitektko Tino Grzej iz Studia Pikaplus ter notranjo oblikovalko
Marjetko Lužovec Hrvatin in krajinsko arhitektko Matejo Lužovec iz biroja Detajl
in celota, ki se ukvarjajo tudi s tem delom oblikovanja prostorov.
»Osnovna izhodišča za zasnovo terase ob
hiši so arhitektura objekta, oblika in velikost
parcele okrog hiše, smeri neba in s tem sončna in senčna lega, želene dejavnosti na vrtu
in umestitev dovolj velike terase v oblikovno celoto s potmi okoli hiše,« odgovarjata
oblikovalka Marjetka Lužovec Hrvatin in
krajinska arhitektka Mateja Lužovec iz biroja Detajl in celota na vprašanje, katera so
osnovna izhodišča, ki jih je treba upoštevati
pri zasnovi terase ob hiši z vrtom.
Za bivalne terase pogosto pravijo, da so vezni
člen med objektom in odprtim prostorom.
Za samo ureditev terase to po besedah krajinske arhitektke Tine Grzej iz Studia Pikaplus pomeni, da omogoča prehajanje interierja v eksterier in lahko deluje kot podaljšek
notranjega prostora, na primer dnevne sobe,
kuhinje ali jedilnice. Da to dosežemo, je tre-

ba pravilno projektirati tudi stavbno pohištvo (panoramske stene), da omogoča prosto
prehajanje med notranjostjo in zunanjostjo.
Po mnenju Marjetke Lužovec Hrvatin in Mateje Lužovec so pomembni pravi položaj terase ter prehodi med notranjim in zunanjim
prostorom. »Tudi velike steklene površine
dajejo občutek, da se notranji bivalni prostor
podaljša na teraso. Vrt pa postane bivalni
prostor šele, ko z opremo in oblikovanjem
osmisliš različne dejavnosti na njem,« dodajata sogovornici.

Izbor materialov
Ob veliki ponudbi eksotičnih vrst lesa, ki se
uporabljajo na prostem, se znajdemo v zadregi, kaj izbrati tako za talno oblogo terase
kot seveda vrtno pohištvo. »Pri izbiri materialov se odločava na podlagi celostne podobe

zunanjosti hiše, interierja in vrta. Želiva, da
se vse poveže v celoto. Pomembna je tudi
vzdržljivost materialov. Nekaterim naročnikom je všeč naravno sivenje lesa, drugim
ne, nekateri izrazijo željo, da poda ne bi nenehno oljili, zanje je zato morda primernejši
lesni kompozit,« odgovarjata sogovornici
in dodajata, da je vrtno pohištvo večinoma
narejeno iz novih trpežnih materialov, ki
prenesejo velike temperaturne razlike, dež,
sonce. Na pogled pa je videti zelo bivalno in
bi ga lahko postavili tudi v dnevno sobo ali
jedilnico.
Pomemben vidik je tudi uporaba lokalnih
materialov, kot so kamen in les, poudari Tina
Grzej. Njihov izbor je odvisen od namena terase, ali je, na primer, ob bazenu ali ob letni
kuhinji. Prav tako ne moremo mimo različnih
vrst eksotičnih vrst lesa, saj so zaradi svojih
lastnosti bolj odporne proti vremenskim vplivom. Terasa ob hiši je tlakovan del vrta, na katerem se najprej znajdemo, ko stopimo ven.
Tlak naj bo odporen proti zmrzali in obdelani
proti zdrsu. Na vrtni terasi lahko uporabimo
tudi debelejšo in težjo kamnito oblogo, za bal-

1. Velike steklene površine dajejo občutek,
da se notranji bivalni prostor podaljša na
teraso (biro Detajl in celota).
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kone in terase ob hiši pa izbiramo tanjšo in
lažjo, opozori sogovornica. Les je primeren,
če je terasa na sončni strani, kjer se hitro po
suši. Podobno velja za vrtno pohištvo. Leseno
naj bi bilo izdelano iz kakovostnega tršega
lesa, ki prenese večje vremenske spremem
be (tik, robinija, macesen), zelo uporabno in
tudi oblikovno dobro zasnovano je nekatero
pohištvo iz umetnih materialov, za terase pa
je primerno tudi kovinsko.

Kotički na vrtu
Večji vrt ob hiši poleg terase ponuja številne
možnosti za umestitev različnih kotičkov,
uporabnih v poletnih mesecih. »Na dovolj
velikem vrtu lahko na lepih mestih posta
vimo klopi, ki so dovolj široke za sedenje in
ležanje, branje, skratka uživanje. Če si omi
slimo vodni motiv s tekočo vodo ali vodno
ploskev, bomo lahko občudovali barve, ki se
zrcalijo na gladini. Zadnje čase so med vrt
nim pohištvom pogosti tudi viseči sedeži ali
viseče mreže za poležavanje,« pravita Mar
jetka Lužovec Hrvatin in Mateja Lužovec. Če
jih postavimo na primerno mesto, dodajata,
lahko z dobrim oblikovanjem in zasaditvijo
rastlin postanejo celo najbolj priljubljen ko
tiček vrta.
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da boste razglednice pošiljali kar od doma.
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Kotli in gorilniki
na lesno biomaso
OFEN - LUX 25 kW
Kotel na polena
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Cena kotla: 950 EUR (z DDV 9,5 %)

www.kotli.si

ATTACK DPX - lambda 25 kW
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2. Vrt ob hiši poleg terase ponuja možnosti
za umestitev različnih kotičkov, ki jih bomo
z veseljem uporabljali v toplejših mesecih
(biro Detajl in celota).
3. Les in kamen spadata med naravne
materiale, ki se pogosto izbirajo za terase
in vrtno pohištvo (podjetje Tribu).
Prijeten kotiček lahko nastane tudi ob ribniku, pravi Tina Grzej, prav tako lahko uredimo prostor za žar. Po njenih besedah sta
dobra rešitev dve terasi, bolj sončna na južni
strani, ki je primerna za prehodne mesece,
in severna, ki bo uporabna, ko je sonce v poletnih mesecih res močno in se raje umaknemo v senco.

V senci
In prav za senco je treba poskrbeti, ko se
načrtuje ureditev vrta in terase. »Pri senčenju je pomembno, da preučimo smeri
neba, kje sonce vzhaja in zahaja ter kje
je terasa. Ni vsaka oblika senčenja dobra
za vsako situacijo. Tenda ali nadstrešek s
senčili, na primer, daje senco, ko je sonce
visoko na nebu, ko pa je niže, se zgodi, da
tenda ne pomaga več. Včasih je boljša izbira senčnik, ki ga lahko poljubno nagibamo,
obračamo, lahko pa ga tudi prestavimo s
terase na travo,« poudarjata sogovornici in
še pojasnjujeta, da so zanimiva tudi senčna

jadra, ki omogočajo več različnih načinov
senčenja, da dobimo senco tam, kjer jo
potrebujemo. Prijetno senco dajejo tudi
ozelenjena pergola in primerno umeščeni
grmi in drevesa.

Cena kotla: 3551 EUR (z DDV 9,5 %)
Subvencija Eko sklada

www.peleti-ogrevanje.si

ECO GREEN - pellet 15 kW

Osvetlitev
Pri zasnovi terase ne smemo zanemariti
osvetlitve, saj je zunanja osvetlitev ravno
tako pomembna kot notranja. Terasa je
lahko osvetljena s svetili na fasadi ali nadstrešku. Prav tako se veliko uporabljajo
prenosna zunanja svetila na vtičnico. »Z
zunanjo ambientalno osvetlitvijo dosežemo prijetno vzdušje, lahko pa tudi poseben
oblikovni učinek. Če jo dobro premislimo,
lahko z njo ustvarimo občutek večjega
prostora, ne smemo pa pozabiti niti na
osvetlitev poti, stopnic, bazenov,« pravita
sogovornici.
Ker je terasa običajno neposredno ob hiši,
luči ne smejo biti premočne, da ne svetijo v
notranjost. Prijetno in nevsiljivo deluje ambientalna osvetlitev, za katero so primerna
talna ali stenska difuzna svetila, nameščena
na bolj odmaknjenih mestih, tudi zaradi mrčesa, ki ga svetloba privablja. Za romantičen
večerni ambient pa so nepogrešljive svečke
in lanterne.
Aleksandra Zorko
Fotografije arhiv Detajl in celota ter arhiv podjetij
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Cena kotla: 4622 EUR (z DDV 9,5 %)
Subvencija Eko sklada

www.ogrevanje-drva.si

OFEN VENT - 25 kW

kotel s posodo
za pelete 300 l
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Cena kotla: 3128 EUR (z DDV 9,5 %)

www.kotli.si
Artim, d. o. o., Virmaše 210, Škofja Loka
info@artim.si, www.kotli.si, www.artim.si
GSM: 051 233 453, 041 989 120
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