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Zielona oaza na twoim balkonie!
Stęsknieni za letnią pogodą i odpoczynkiem na łonie natury często myślimy tylko o wakacyjnym
wyjeździe, odliczając dni do urlopu. Co jeśli tych dni jest jeszcze dużo, a my szukamy ucieczki od
szarego miasta? „-Zadbajmy o balkon i cieszmy się zieloną oazą na co dzień.” – podpowiada
ekspert Bonami.pl, Joanna Makul, która doradzi nam jak zadbać o balkon i zaaranżować go w
wyjątkowe miejsce do odpoczynku.
Po gruntownych, wiosennych porządkach przychodzi czas na
urządzenie balkonu. Jeszcze zanim zakwitną w donicach
kwiaty, możemy wybrać ogrodowe meble i przygotować
odpowiednie dekoracje. Balkon to już nie jest miejsce do
przechowywania roweru, starych opon czy odgradzania się
tandetną, plastikową plandeką. Dzięki odrobinie wysiłku,
możemy odczarować go w dodatkowy, letni pokój na którym
będziemy raczyć się przepyszną kawą.
Propozycja na letnie wieczory
Chłodne błękity, elegancka biel, a może modne pastele?
Warto spojrzeć na nasz balkon i zastanowić się nad tym, co
będzie sprzyjać relaksowi „- Jeśli zależy nam na romantycznej
atmosferze z ukochaną osobą, możemy w pierwszej kolejności
pomyśleć o odpowiednim oświetleniu.” – podpowiada Joanna
Makul – „Girlanda świetlna LED Boltze Chain to papierowe,
bardzo modne ostatnio kule, które pomogą nam zadbać o
odpowiedni nastrój”. Na Bonami.pl możemy znaleźć wiele
propozycji, które doskonale sprawdzą się jako oświetlenie na
wieczorny relaks na balkonie. Solarna, wisząca dekoracja
Hummingbirds to kolorowe, świecące ptaszki, a Best Season
Weeping Willow przypomina gałązkę wierzby ustrojonej
małymi lampkami. Jeśli jesteśmy zwolennikami klasyki, może
spodobać nam się rustykalny lampion zasilany na baterię
słoneczną.
Kwiaty i pastele

Dekoracja świetlna Best Season Weeping
Willow, 110 cm
Fot. Bonami.pl

Beżowo-szary regulowany stolik ogrodowy
Nardi Garden Step
Fot. Bonami.pl

By balkon w bloku stał się azylem podkreślającym naszą
osobowość, powinniśmy zadbać o dodatki, które będą pasowały do naszego stylu. Zainspirowani
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paryskim szykiem możemy umieścić nasze kompozycje kwiatowe w białych, prowansalskich
doniczkach z delikatnym motywem roślinnym lub ceramicznych z francuskim detalem. Postawione
na regulowanym stoliku Nardi Garden przeniosą nas do małej, paryskiej kawiarenki i na pewno
pomogą się odprężyć po całym dniu pracy.
Klasyczny balkon to przede wszystkim bogactwo roślin. Nawet
zwyczajne pelargonie i surfinie zasługują na wyjątkową
oprawę. Pnące kwiaty najlepiej wyeksponujemy w wiszących
doniczkach. „- Marka Clayre & Eef z holenderską tradycją
tworzy wyjątkowe dodatki w rustykalnym stylu.” – mówi
ekspert, Joanna Makul - „Na Bonami.pl możemy znaleźć między
innymi ceramiczne osłonki, które fakturą przypominają
słomkowe sznurki”. Nawet taki drobiazg jak konewka, może
stać się uroczą dekoracją. Dzbanek Navigate Orchard łączy w
sobie nowoczesny minimalizm z tradycyjną formą. Z pewnością
umili nam pielęgnację roślin na naszym balkonie.

Dzbanek Navigate Orchard
Fot. Bonami.pl

Oaza dla każdego
By przybliżyć się w stronę wakacyjnego wypoczynku, możemy
użyć elementów, które normalnie kojarzymy z biwakiem. Szary
leżak La Forma Influence lub ten bardziej designerski,
wykonany z litego drewna EcoChair, pomogą nam się
zrelaksować w najlepszy sposób. Dywan Webtapetti Greco,
przypomina plażowy koc, a przy tym jest bardzo odporny na
zabrudzenia i zniszczenia. To doskonała propozycja, zwłaszcza,
jeśli mamy małe dzieci i nie chcemy, żeby bawiły się na
zimnych kafelkach. Naszym pociechom na pewno spodoba się
również zielony, wiszący namiot Cacoon Double. Dla nas może
być zacienionym miejscem do czytania książki, a dla
milusińskich stać się wspaniałym miejscem do figli na
powietrzu.

Zielony namiot wiszący Cacoon Double
Fot. Bonami.pl

„- By balkon był nie tylko piękny, ale i praktyczny, wystarczą proste pomysły i rozwiązania. Jeśli zależy
nam nie na miejscu relaksu, ale także na zacisznym kącie, zasłoniętym przed wzrokiem sąsiadów,
możemy skorzystać z drewnianej pergoli porośniętej kwiatami lub materiałów, które skomponują się
z zielenią roślin i osłonią nas przed wścibskimi spojrzeniami.” – radzi Joanna Makul, ekspert
Bonami.pl. Poduszki albo koce, jak ten oliwkowy Euromant Skyline, to rozwiązanie na przytulne
spotkania w rodzinnej atmosferze. Posiłek na powietrzu na pewno odmieni zwykły obiad, a relaks na
balkonie pozwoli nam zapomnieć o stresie. W czasie ciepłych miesięcy, dobrze przenieść domową
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rutynę na zewnątrz i zachęcić rodzinę do przebywania razem. Na Bonami.pl możemy znaleźć artykuły,
które pomogą nam urządzić przestrzeń, odpowiadającą każdemu. Urocze, kwieciste dekoracje,
kolorowe krzesła ogrodowe i cała gama oryginalnych doniczek. Warto zdecydować się na odważne
rozwiązania, które odmienią nasz balkon i zachwycą bliskich.
Girlanda świetlna LED Boltze Chain, Bonami.pl, cena 59 zł
Biała doniczka Clayre & Eef My Garden, Bonami.pl, cena 99 zł
Biała doniczka Stardeco, 11 cm, Bonami.pl, cena 15 zł
Jasnoniebieskie krzesło ogrodowe Nardi Garden Costa, Bonami.pl, cena 609 zł
Beżowo-szary regulowany stolik ogrodowy Nardi Garden Step, Bonami.pl, cena 579 zł
Zielone krzesło ogrodowe Nardi Garden Zac Spring, Bonami.pl, cena 519 zł
Biała doniczka blaszana Stardeco, 22,5 cm, Bonami.pl, cena 16 zł
Doniczka wisząca Clayre & Eef, Bonami.pl, cena 19 zł
Szary leżak La Forma Influence, Bonami.pl, cena 469 zł
Oliwkowy koc Euromant Skyline, 140x180 cm, Bonami.pl, cena 149 zł
Dzbanek Navigate Orchard, Bonami.pl, cena 79 zł
Leżak ekologiczny z białej brzozy EcoChair, Bonami.pl, cena 839 zł
Zielony namiot wiszący Cacoon Double, Bonami.pl, cena 1579 zł
Wytrzymały dywan Webtapetti Greco, 200 x 290 cm, Bonami.pl, cena 359 zł
Solarna dekoracja wisząca LED Best Season Hummingbirds, 6 lampek, Bonami.pl, cena 69 zł
Dekoracja świetlna Best Season Weeping Willow, 110 cm, Bonami.pl, cena 129 zł
Solarny lampion LED Best Season Rustic, Bonami.pl, cena 49 zł
www.bonami.pl
https://www.facebook.com/BonamiPL

Bonami.pl oferuje klientom tematyczne kampanie, które są ograniczone czasowo, umożliwiając
dokonywanie zakupów designerskich dodatków do mieszkania i oryginalnych artykułów codziennego
użytku w domowym zaciszu. Codziennie aktualizowana oferta, prezentująca kolekcje i trendy z całego
świata, znajduje się zarówno na www.bonami.pl, jak i profilu Facebook Bonami.pl. Do klubu Bonami
należy ponad 800 tysięcy użytkowników.
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