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2. Параван от дърво – бързо и лесно

1. Естествен параван - жив плет

Паравани, огради
и оградни пана
за градината

Перфектният жив плет Ви предпазва от очите на
непознати. Освен това предимството на живия плет
е неговата издръжливост в сравнение с дървени
огради и обикновено е по-евтин от изграждането на
тухлена стена. Затова пък живият плет се нуждае от
редовно подрязване и изисква малко търпение от Вас:
в зависимост от растението ще отнеме няколко години,
докато образува плътен параван. Ако се спрете на
живия плет като параван, ще можете да избирате между
вечнозелени растения и такива, които губят листата
си през есента. Иглолистните дървета като туя, тис и
кипарис са вечнозелени и предпазват от любопитни
очи дори и през зимата. Докато туята расте много бързо,
при тиса ще отнеме време, докато плетът стане плътен
и висок. За това пък той трябва да се подрязва само
веднъж годишно и е сравнително непретенциозен по
отношение на почвените характеристики и осветеност.

С дърво може да се реализират много идеи за паравани,
защото изборът на материали, форми и цветове е
разнообразен. Ако имате малко технически познания, Вие
можете сами да си конструирате дървен параван. Разбира
се, оградата трябва да бъде не само функционална, но и
да изглежда добре. Ето защо при избора на дървесина
трябва да обърнете внимание на останалата част от
Вашата градина, за да можете да ги съчетаете добре.
Особено популярни са практичните плетени или
ламелни огради от иглолистна дървесина. Елементите
са високи до 180 см и до толкова широки. Освен лесния
монтаж, готовите оградни елементи обикновено
имат предимството, че са защитени от атмосферните
влияния чрез импрегниране под налягане. Самоделните
огради трябва да бъдат третирани със съответните
импрегнатори. Алтернатива са елементи от пластмаса.
Възможна е и комбинация от дървена ограда и решетки
за жив плет от пълзящи растения. Тук трябва обаче да
се въоръжите с малко търпение. Докато дивата лоза и
други направят решетката плътна, ще отнеме малко
време. Този вариант за параван не е много подходящ за
дълго разстояние от страната на улица, но с него можете
красиво да разделите отделните участъци в градината.

II. Ограда
Ако желаете да монтирате ограда за Вашата градина, то първо трябва да си отговорите на няколко
въпроса: Каква височина е подходяща за предвиденото
приложение? Кой вид е подходящ? Кой е най-добрият
материал?

1. Дървена ограда
При дървените огради, независимо дали решетъчни,
или плътни, е необходимо те да са устойчиви на
атмосферните влияния. Поради това дървесините
трябва да са импрегнирани под налягане, а подпорите да са укрепени с бетонни, винтови или други анкери.

Съвет: След няколко години просто боядисайте
оградата отново и тя ще изглежда като нова.

2. Плет от храсти
Желаете особено бързо растящ зелен параван?
Обикновеният и червения бук растат сравнително
бързо
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На всички тези въпроси ще отговорим в следващите
от дърво, храст или камък.
три точки.

3. Паравани от камък
Тухлената стена е здрава и лесна за поддръжка. Но
този параван е сравнително сложен и скъп. На практика
габионите са се доказали като практична и достъпна
алтернатива. Габионът предпазва еднакво от любопитни
погледи и пориви на вятъра и е истинска атракция в
градините с модерен дизайн. Повечето системи могат
да се изграждат индивидуално във височина и ширина
в зависимост от Вашите нужди. Дори извити стени са
възможни.
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2. Огради за предпазване от любопитни
погледи
Тези огради обикновено са високи и са по-плътни.
Работете необезпокоявани на балкона или терасата,

просто се отпуснете или празнувайте без проблем, ако
имате параван.
Тези огради служат и като декоративни елементи и се
предлагат в различни варианти - като плътни, решетъчни
или плетени, арки, с отвори, стъпала и т.н.

III. Пана

3. Мрежа
Оградата от мрежа се монтира лесно, евтина е и е
лесна за поддръжка. Ако оградата трябва да предпазва
от зайци, част от нея може да бъде заровена. Заедно с
увивни растения тя се превръща в зелена граница.

Съвет: Увивните растения оживяват оградата
и предлагат по-добра защита от погледи.
Подходящи растения са диви лози, бръшлян или
клематис.

4. Метална ограда

Особено в новите жилищни райони съседите са
наблизо, а дори и да се разбираме добре, желаем
известно уединение на мястото, където си почиваме.
Едно пано може да Ви защити и от вятър и от
течение. Най-лесният и най-ефективен начин са
пана от готови дървени елементи. Има много други
възможности, които бихме искали да представим.

1. Стени-паравани
Такива паравани от дърво се предлагат във вид на
готови сглобени елементи в различни стандартни
ширини. В зависимост от предпочитанията те могат
да бъдат в естествен цвят, лакирани с цветен или
прозрачен лак. Има също елементи за врати, които
позволяват преминаването. Те се изграждат лесно чрез
модулна система и осигуряват бърз и плътен параван.
Предимства:
• сглобяеми елементи;
• бърз монтаж;
• предлагат се в много форми;
• подпорни основи са необходими само за основните
греди.

Съвет: Уверете се, че дървеният материал е
обработен под налягане. Така ще се запази на
открито в продължение на години.

използват декоративни винтове, които разкрасяват
работния елемент. Лещовидната глава също е декоративен
елемент, който се използва при шарнири или цокли, често
при месингови елементи
или в полиран вид.
2. Пергола
4. Паравани и завеси
От друга страна,
съществуват и практически причини,
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Дори на пръв поглед да Ви се стори, чекоито
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премахват много
пълзящи растения, тя Ви дава чувство за сигурност. Тя
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тъкани
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си пробива самостоятелно
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да
с
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не
се насладите на градината си, докато седите
на шарена на фрезовъчни резки. Четиристенът под главата
с помощта
само добре окачени, но и трябва да бъдат фиксирани в
сянка.
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развиването
му при
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долния край, за
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много
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Предимства:
гайката. По такъв
начин болтът може да бъде разхлабен
Предимства:
• вписва се добре в градината;
само
от
страната
на
гайката.
• подвижни;
• предлага параван и отгоре;
•
елегантни;
Винтовете с плоска глава се използват тогава, когато
• готови комплекти;
• лесен монтаж;
• при плътен покрив защитава от дъжд. връзката между
дървото
и метала трябва да остане
• много
цветове и форми;
подвижна. Един
екзотичен
вариант
• можете
да ги монтирате
сами. е винтът, който
вместо глава има кука. Той се завива на ръка в дюбел, за
да държи въжето на простора или лампата на тавана.
Съществуват многобройни практически решения, като
винтът за тераси, който има съвсем малка глава, за да
не може дъждовната вода да се събира в нея.
4. Арки с увивни
растения
При въпроси и съмнения
се обърнете
към специалистите
Много
дървета
и
храсти
могат
се Ви
прикрепят
към
във Вашия Практикер. Те с удоволствиедаще
помогнат
решетки и арки и по този начин да им се придаде почти
при избора на подходящия
всякаква форма. винт.
Ако се навържат по-начесто, изглеждат
3. Чадъри
Чадърите Ви пазят от любопитните очи на съседите,
които наблюдават балкона Ви отгоре. И въпреки че
двете страни са отворени, те осигуряват уединение.
Големите чадъри трябва да са оборудвани с механизъм
за разпъване и прибиране.
Предимства:
• различни форми, кръгли, квадратни или правоъгълни;
• подвижни са;
• чадъри, които се прегъват, могат да се въртят в различни
посоки с цел насочване на сянката.

Металната ограда е подходяща като стабилна
алтернатива на оградата от мрежа. Предлагат се
поцинковани метални огради или с пластмасово
покритие. Това прави поддръжката толкова лесна като
при мрежата. Те също могат да бъдат озеленени.
Метални огради се предлагат в различни дизайни и
стилове, така че всяка градина може да се огради с най подходящата.

като тесен жив плет. Можете също така да ги оформите
по-свободни и да се вижда през тях. Подпъхването или
подвързването не създават повече работа от честото
подрязване на нормален жив плет.
Предимства:
• тесни са и следователно заемат по-малко място;
• различни възможности за оформяне.
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