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Idealne skrzynie na balkon
Skrzynie balkonowe mogą być samodzielnym meblem na ograniczonej powierzchni albo stanowić składnik
zestawów wypoczynkowych, przeznaczonych na balkony, tarasy oraz do ogrodów.
Balkon jest niewielką powierzchnią, która bywa istotnym miejscem dla małych mieszkań w blokach czy starych
kamienicach. Dla mieszkańców miast pełni bardzo ważne funkcje. Jest miejscem odpoczynku, upraw balkonowych,
zabawy dla dzieci. Na balkonie często odbywają się również spotkania towarzyskie. Ważne, więc jest, alby podczas
wszystkich czynności nie przeszkadzały niepotrzebne aktualnie rzeczy, żeby balkon nie był składzikiem, garażem
dla rowerów itd. Jest to łatwe do zorganizowanie, jeśli użyje się odpowiednich mebli. Wśród nich najważniejsze
zdają się być skrzynie balkonowe. Są one schowkami, stolikami, ławami, siedziskami czy pufami. Mogą być
stosowanie nie tylko na balkonach, ale i na tarasach czy w ogrodach. Ich ważną zaletą jest również możliwość ich
użytkowania, głównie poza sezonem, w pomieszczeniach mieszkalnych. Odpowiednio wykonane, z dobranych
materiałów i z pełną starannością, stanowią, bowiem integralną część całego designu mieszkania czy domu.

Różne rodzaje materiałów na skrzynie balkonowe
Na rynku jest mnóstwo skrzyni balkonowych. Równią się one nie tylko formą, ceną i wielkością, ale również
materiałem, z którego zostały wykonane. To dzięki niemu osiągają swoje właściwości i mają odpowiednie
możliwości wykorzystania. Na pewno każde wykonane są ze starannością i tak, aby służyły jak najdłużej.
Głównymi materiałami, z których zrobione są skrzynie balkonowe są:

Drewno

Tworzywo sztuczne

•
Materiał naturalny i ekologiczny
•
Szerokie zastosowanie aranżacyjne
•
Trzeba je zabezpieczać przed zniszczeniem
•
Są nieszczelne i same potraﬁą pęcznieć od wilgoci
•
Idealne do aranżacji tradycyjnych, rustykalnych, również nowoczesnych
•
Trwałe, choć nie raz blakną
•
Łatwe w czyszczeniu
•
Nie wymagają konserwacji
•
Są estetyczne, szczelne i lekkie
•
Mogą wyglądem przypominać skrzynie drewniane
•
Ich barwienie może być nawet intensywne i w kolorach niespotykanych
•
Głównie do pomieszczeń nowoczesnych
•
Sprawdzają się „przy dzieciach”

Rattan i wiklina

Technorattan

Metal

•
Naturalne i przyjazne
•
Efektowne, eleganckie, lekkie
•
Stosunkowo nietrwałe podczas użytkowania
•
Bardzo wygodne, głównie jako siedziska
•
Przy użytkowaniu „trzeszczą”
•
Najwyższa jakość, wygląd identyczny z naturalnymi materiałami - rattanem
•
Efektowny, trwały, nie odkształca się i nie blaknie
•
Praktyczny, higieniczny i łatwy czyszczeniu
•
Nie wymaga konserwacji
•
Może mieć splot mozaikowy
•
Meble są eleganckie i możliwe do stosowania również w pomieszczeniach
•
Mało popularny
•
Trwały choć ulega korozji
•
Ciężki
•
Wymagają dokładnego zabezpieczenia przed warunkami pogodowymi,
głównie wilgocią

Jakie powinny być idealne skrzynie balkonowe?
Idealnie dobrana skrzynia balkonowa powinna być trwała, zrobiona z wysokiej jakości materiału, praktyczna i w
rozmiarze odpowiadającemu wymaganiom i potrzebom. Skrzynie powinny być estetyczne, dostosowane wyglądem
do zamierzeń aranżacyjnych a przy tym trwałe i wysokiej jakości, która idzie w parze z interesującą ceną. Najlepsze
skrzynie balkonowe powinny posiadać certyﬁkaty. Idealne skrzynie balkonowe można używać nie tylko na
przestrzeni otwartej ale również w pomieszczeniach, głównie poza sezonem. To znacznie poszerza ich możliwości
zastosowania i wydłuża jakość pierwotną.

Zasady zakupu idealnych skrzyni balkonowych:

1. Istotny jest rodzaj materiału, z którego zrobiona jest skrzynia. Najtańsze drewno będzie mniej odporne.
Miękka sosna na pewno szybkiej się zniszczy niż drewno dębowe czy innych gatunków „twardych”. Znacznie
trwalsze będą też skrzynie z drewna egzotycznego.

2. Jeśli komuś zależy na naturalnych wyglądzie i wysokiej trwałości, ale niekoniecznie stawia na drewno, może
użyć skrzyni z technorattanu. Będzie od do złudzenia naśladował naturalny rattan ale posiadał właściwości
tworzyw sztucznych.

3. Dobre są również skrzynie z tworzyw sztucznych. Można je dowolnie barwić, są trwałe, estetyczne i
higieniczne. Ich zaletą jest niewielka waga.

4. Niestety skrzynie balkonowe z tworzyw sztucznych mogą nie spełniać wymagań do stosowania ich jako
siedziska czy stoliki. Są też elementami, które blakną na słońcu, pod wpływem działania promieni UV.

5. Skrzynie metalowe są ciężkie i wymagają ochrony przed wilgocią. Są jednak stosowane tak rzadko, że cenią je
osoby stawiające na wyjątkowość swoich aranżacji. Mimo małej odporności na wilgoć są wodoodporne i rzeczy
przechowywane w ich wnętrzach nie są wilgotne.

6. Skrzynie balkonowe drewniane można dowolnie ozdabiać, bejcować i nadawać im formę siedziska czy stolika.
Są tanie i popularne.

7. Każda skrzynia balkonowa, niezależnie od materiału wykonania powinna być solidna, wykończona i wysokiej
jakości. Nawet tanie materiały, użyte zgodnie z techniką oraz ze starannością mogą posłużyć długo.

8. Warto dobrać rodzaj i wygląd skrzyni do aranżacji w mieszkaniu. To da możliwość używania skrzyni
balkonowych poza sezonem, bez „kłócenia się ich” z otoczeniem.

Skrzynia balkonowa jest ważna
Jest ważna praktycznie dla każdego. Pomieści zabawki, narzędzia ogrodnicze, nieużywane poduszki balkonowe czy
naczynia. Warto zadbać o jej jakość bo może stać się ważnym elementem wyposażenia każdego balkonu na długie
lata. Odpowiednio przygotowana będzie również nie tylko skrzynią. Na pewno pozwoli wnieść w otoczenie ład,
porządek i wielofunkcyjność.

Artykuł przygotowała Ogrodolandia oferująca min. skrzynie ogrodowe: http://ogrodolandia.pl/skrzynie-ogrodowe
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