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Vsakdo si želi, da bi imel sanjsko 
hišo in ob njej lep ter urejen Vrt.  

V mislih si predstaVljajmo 
idilično pokrajino, sredi katere 
stoji naša hiša. obdaja jo lepa 

lesena ograja, na Vrtu pa se 

prelivajo barve različnih 
cvetlic.

poleg tega Vam bomo pomagali 
z umestitVijo lesenih izdelkoV 
na Vrt, Vam predlagali, kako 
bolje izkoristiti prostor in 

kako lahko sVoj Vrt spremenite  

v osebni velnes.

seVeda je tako idilo težko ustVariti. Vendar se ji lahko z 
nekaj triki približamo. ta priročnik je nastal na podlagi 

naših Večletnih izkušenj na področju zunanje opreme Vrta 
ter V sodeloVanju z različnimi krajinskimi arhitekti. z njim 

boste sVoj Vrt spremenili V kraj, kjer si boste oddahnili, 

nabrali novo energijo in iskali inspiracijo. 

Vse to Vam bo pomagalo do unikatnega 
Vrta, ki bo skupaj s hišo predstaVljal 

celoto in se približal idilični podobi, ki 
smo si jo predstaVljali, ko smo delali  

načrte za prihodnost.



Vsak vrt ima močno točko. ta točka predstavlja središče 
vrta. lahko je samo malce dvignjen del   ali pa morda 
lesena klop pod drevesom. je točka, kjer čutite boljšo 
energijo in kjer se zdi, da je bolj zanimivo kakor na 
preostalem delu vrta. ob večerih se na tem delu radi 
ustavite in opazujete preostanek vrta, razmišljate, ali le 
pridete po navdih.

USTVARITE 

„Močno točko“ 
                VAŠEGA VRTA

nekaj idej za 
„močne točke“:

•	pergola
•	Vroča kad
•	Vrtna garnitura
•	ena ali Več gredic

primer močne 
točke je slika 
naŠe pergole,  
pod katero se 

ljUdje radi 
zadrŽUjejo.

točko je najpreprosteje najti med sprehodom po vrtu. V tišini stojte na 
različnih delih vrta in si zapomnite, kaj čutite. tam, kjer so čustva najbolj 
pristna in kjer čutite posebno energijo, tam je močna točka vašega vrta. 

ko imate točko, je čas, da gradite okoli nje. lahko naredite potke, ki vodijo 
do tega mesta, ali pa jo osvetlite. morda je to idealno mesto za paviljon, 
ki bo postal vaš osebni kotiček in kraj za pobeg od sveta. morda pa bo tam 
stala samo preprosta klopca, kamor boste sedli in samo opazovali naravo. 

dizajn močne točke je odvisen od vas. pomembno je le, da je to resnično točka,  
ki oddaja posebno energijo in ki bo vaš vrt ponesla na višjo raven.



Pomembna je Vsaka

Podrobnost
kaj loči dober izdelek od vrhunskega? kaj je tisto, kar v 
nas vzbudi učinek »uau«? to so podrobnosti! ne glede 
na to, ali gledamo sliko, kip ali leseno uto, so podrobnosti 
tisti faktor, ki spremenijo dober izdelek v vrhunskega.
pri lesenih izdelkih sta pomembna videz in predvsem 
obstojnost.

estetika
pri lesenih izdelkih velike kakovosti je to zelo pomemben dejavnik. 
dobri mizarji so pozorni na vsako najmanjšo podrobnost. sem sodi tudi 
popravljanje »napak«, kot so izpadle grče ali smolnice. poleg samega 
estetskega videza je to dodana vrednost h kakovosti. grče ne izpadajo in 
smola ne izteka.

redke popravljene »napake« se pred radovednimi pogledi skrijejo, saj 
se deske obračajo tako, da je viden samo najlepši del vašega lesenega 
izdelka. seveda mora biti za češnjico na torti vse lepo zbrušeno. če je 
vse to delo enega samega proizvajalca, je manj možnosti za nastanek 
napak, saj to pomeni, da pozna celoten postopek in je vaš izdelek zares 
kakovosten.

obstojnost
dobrega lesenega izdelka ni brez obstojnosti. tu nastane 
največja razlika med dobrimi in boljšimi izdelki. dobri 
izdelki so narejeni iz dobrih materialov. zdržijo nekaj časa 
in potem začnejo propadati. če govorimo o leseni žlici, to 
pač ni težava. če govorimo o leseni fasadi, ograji ali celo 
leseni hiški, pa to pelje v drago vzdrževanje, strašansko 
veliko zapravljenega časa in nacefranih živcev.

V boljših izdelkih so vgrajeni najboljši materiali. od vrste 
lesa do kakovosti vijakov in konec koncev do uporabe 
tehnološko najboljših strojev za obdelovanje lesa – nič 
ni spregledano, vse je premišljeno in narejeno na podlagi 
dolgoletnih izkušenj.

kaj izbrati
zdaj se začne porajati vprašanje. kateri izdelek izbrati? 
zdrava pamet in logika pravita, da vrhunskega. a veliko 
ljudem se zatakne pri ceni. Vidijo ceno, ki je višja kakor 
pri konkurenci, in si mislijo: »tale pa nateguje, zagotovo 
ima nekaj za bregom«. odidejo h konkurenci, ki jim 
vse obljubi za nižjo ceno. najprej se izkaže, da so pri 
marsikaterem poceni izdelku zamolčana nujno potrebna 
doplačila. poleg tega se kmalu pojavijo prve težave. slabši 
material začne kazati svoje pomanjkljivosti. potrebna so 
popravila, ki zopet stanejo, reklamacije so neuspešne 
ipd. ko potegnete črto, se izkaže, da ste izdelek plačali 
dvakrat. pri izdelkih, za katerimi stojijo dolgoletne 
izkušnje in znanje, je teh težav bistveno manj. če pride do 
težav, stojimo za svojim delom in jih rešimo.

dizajn
poleg tega je pomemben dizajn lesenega 
izdelka. lahko uberete varno pot in izberete 
tradicionalne in preverjene oblike. s tem ni nič 
narobe. Veliko ljudi že ima podoben izdelek 
in so z njim zadovoljni. Vendar pa s tem niste 
kupili oblikovno zanimivega izdelka, še to, 
da je kakovostno izdelan, ni nujno. kupili ste 
dober in preverjen izdelek, ki se ne razlikuje 
od ostalih sto ali tisoč, ki so že tradicionalno na 
trgu. na drugi strani pa so izdelki, ki izstopajo 
iz povprečja. prinesejo drznost, eksotiko in 
svežino. so unikatni in vsakdo, ki jih bo videl, bo 
doživel učinek »uau«. predvsem pa so na njem 
natančno dodelane vse podrobnosti.



Večina vrtov ima vrtne hiše ali lope, v katere shranjujemo orodje, kosilnico in vse 
druge stvari, ki jih potrebujemo za delo na vrtu. težava nastane, ko vrtna lopa postane 
skladišče. poleg orodja se tam znajdejo še vse druge stvari, ki jih ne potrebujemo. 
Vse to ustvari kaos, in ko potrebujemo kos orodja, ga ne najdemo ali pa moramo 
premetati celotno lopo, da pridemo do ene lopate. 
to je nepraktično, privede do nepotrebnega izgubljanja časa in živcev. zato je 
pomembno, da že pred postavitvijo lope vemo, za kaj se bo uporabljala, in jo temu 
primerno prilagodimo. s tem se izognemo nepotrebnim nevšečnostim in jo naredimo 
praktično.
V tem prispevku smo zato pripravili 3 praktične nasvete, na katere morate pomisliti, 
preden se odločite za postavitev vrtne ute.

Uporaba vrtne ute: 

3 praktični nasveti,
     ki jih morate poznati

2. dobra dodatna oprema je zlata 
vredna

zopet se vračamo k vprašanju: kaj boste shranjevali v vrtno 
uto? V prvem odstavku smo se osredotočali na velikost 
hiške, zdaj je na vrsti funkcionalnost. notranja oprema je 
ravno tako pomembna kakor velikost. saj vam nič ne koristi 
velika vrtna hiša, če je notranjost nefunkcionalna.

moderne vrtne hiške ponujajo veliko dodatne opreme. 
najbolj priljubljene so seveda police, ki jim je smiselno 
dodati delovni pult. kombinacija teh dveh elementov 
omogoča pregledno shranjevanje vašega orodja, poleg 
tega pa delovni pult omogoča tudi hitra popravila.

če se odločite, da boste v uto shranjevali vrtne pridelke, 
je smiselno hiško toplotno izolirati. naše hiške omogočajo 
toplotno izolacijo sten, ki ohranjajo dovolj toplote 
za shranjevanje vseh mogočih vrtnin skozi vse letne 
čase. razmislite tudi o podnicah z vmesnim razmikom, 
ki omogočajo boljše prezračevanje in preprečujejo 
zadrževanje vlage v lesu. za več idej o možnostih dodatne 
opreme kliknite  tukaj .

1. premislite, kaj boste shranjevali v 
hiško

preprosto in logično vprašanje, a kot pri mnogo logičnih 
stvareh na to velikokrat ne pomislimo. osredotočamo se na 
kakovost lesa, oljenje, vzdrževanje ipd. Vse te stvari so zelo 
pomembne, vendar je enako pomembna namembnost. 
za optimalni izkoristek prostora morate predvideti, kaj 
vse boste spravljali v hiško. bo v njej samo orodje ali bo 
to večnamenski prostor za shranjevanje koles, kosilnice, 
smuči in drugega?

nasvet, ki vam ga želimo podati, je ta, da raje računajte na 
več kakor na manj. naredite oceno volumna, ki ga bodo 
vaše stvari zavzele, in dodajte še kak kvadratni meter. s tem 
si boste zagotovili dovolj prostora za »dihanje« in za dobro 
organizacijo stvari v lopi. tisto lopato boste hitro našli, ne 
boste izgubljali časa in takoj boste lahko šli v akcijo.



NAČRTOVANJE JE KLJUČ
z dobrim načrtom boste dobili hiško, ki bo uporabna in bo služila svojemu 

namenu, vam pa bo prihranila čas in vsakodnevno iskanje izgubljenih orodij. 

pri načrtovanju oblike in dimenzij pa vsekakor morate poskrbeti za dizajn 

hišice. to je najbolj opazen element na vašem vrtu, zato je pomembno, da 

vam je všeč.

daleč najbolj uporabna dodatna oprema pa je električna 
napeljava. omogoča osvetlitev, ki pride prav v zimskih 
mesecih, ko je hitro tema. brez dobre luči se boste hitro 
zavedeli, da zna biti iskanje izgubljene lopate iz prvega 
odstavka kaj sitno opravilo. poleg osvetlitve je dodatna 
prednost električna vtičnica. dandanes je veliko naprav za 
obdelovanje vrta električnih in velikokrat moramo kabel 
»vleči« iz hiše, vmes dodati še kakšen podaljšek in na koncu 
se na sredi travnika vse skupaj iztakne. z vtičnico v vrtni 
hiški je to stvar preteklosti, saj dobimo dodatno vtičnico na 
dosegu roke. pomembno je, da na to pomislite takrat, ko 
pripravljate podlago, saj je električni kabel treba napeljati 
pod zemljo.

3. ne pozabite na varnost
še ena stvar, na katero ljudje pomislijo zelo redko ali pa 
sploh ne. le zakaj bi zaklepali vrtno hiško in vanjo nameščali 
alarmno napravo? seveda na to odločitev vpliva to, kaj v 
njej shranjujemo, a veliko nas ima v lopi kosilnice, kolesa 
in drago vrtno orodje, ki je zelo mamljivo za kakšnega 
nadobudnega tatu. še posebno v današnji dobi moderne 
tehnologije, ko na Fb objavljamo, kje smo in kam gremo. 
Vse to je idealno za tatove, saj točno vedo, kdaj nas ni 
doma. takrat je vrtna hiška na stežaj odprta in ni jim težko 
priti in vzeti vseh stvari, ki so shranjene v njej.



LESENA OGRAJA 
ZA MODEREN VIDEZ VAŠE HIŠE
izbira ograje je izjemnega pomena, saj ni le zaščita pred 
radovednimi sosedi, ampak je estetski dodatek, ki hišo 
smiselno dopolni – ali pa jo skazi.
moderne gradnje velikokrat uporabljajo kovinske, 
kamnite in betonske ograje, lesene pa so nekako v ozadju. 
a dejstvo je, da so lesene ograje ravno tako dovršene in 
obstojne kakor kateri koli drug material, poleg tega pa se 
veliko bolj zlijejo z okoljem, saj so iz naravnih materialov 
in se lepo dopolnjujejo z vašim vrtom.

mit o vzdrŽevanjU lesenih ograj
dobra lesena ograja praktično ne potrebuje vzdrževanja. če je izdelana 
iz obstojnega in visokokakovostnega lesa, se vzdrževanje zniža na 
minimum. najbolj primeren les glede na razmerje med ceno in 
kakovostjo je sibirski macesen. ima vse lastnosti, ki bodo vašo ograjo 
naredili obstojno in odporno na vse vremenske pojave. če se odločite 

za dodatno zaščito, jo je smiselno zaščititi z impregnanti. če boste 
premazovali z drugimi premazi, boste dosegli lepši videz, ne boste pa 
bistveno podaljšali same trajnosti. če se za dodatno zaščito ne odločite, 
si les sam ustvari zaščito z naravnim sivenjem. postopek poteka nekaj 
let, pri čemer se spremeni barva lesa, vzdrževanja pa pri tem resnično ni, 
saj je sloj sivine dovolj dobra zaščita. Več podrobnosti o (ne)vzdrževanju 
lesenih ograj lahko preberete  tukaj .

estetika
druga prednost lesa je v njegovi estetiki. povedali smo že, da se 
moderne gradnje največkrat odločajo za betonske in železne ograje, 
a te velikokrat skazijo celotno idilo hiše. še posebno je to opazno, če 
imate hišo sredi narave, kjer sta to nenaravna materiala in resnično 
nista primerna. les pa že takoj poskrbi za občutek domačnosti in 
topline. to pravi dom potrebuje, saj si ne želite stanovati za železnimi 
rešetkami ali betonsko steno, kjer ste izolirani od ostalega lesa. poleg 
tega je obdelava lesa v zadnjih letih močno napredovala in lesene 
ograje so postale izjemno estetske in moderne. niso več samo klasičnih 
oblik, temveč se oblikujejo po vaših željah za vašo hišo.

zaŠčita
tretja prednost je sivenje lesa. omenili smo že, da je to naravna zaščita, 
ki omogoča dolgo obstojnost. Vendar ustvarja tudi lep kontrast. Večina 
hiš se danes gradi v sivo-beli kombinaciji in naraven sivkast odtenek 
ograje je zanjo kot naročen. ne potrebujete barve, naravno sivenje lesa 
je dovolj, saj dobite zaščito in estetiko. Več informacij o sivenju lesa 
najdete  tukaj .

ko se boste naslednjič odločali za novo ograjo, se spomnite, da smo bili 
ljudje in narava vedno povezani. les je vedno predstavljal neposreden 
stik, ki je ohranjal to povezavo. zato so lesene ograje odlične, ker niso 
samo lepe in obstojne, temveč nas spominjajo na to povezanost in 
skrbijo, da jo ohranjamo še naprej.



pergola je idealna za vse, ki imate radi vročino in ne želite prebiti vsega dneva v 
hiši. idealna je tudi za tiste, ki ob večerih radi posedite zunaj in nočete, da vam 
sonce sveti v oči (kar je resnično nadležno). poleg tega ponuja veliko možnosti in 
načinov prepuščanja svetlobe. s tem si lahko vsak uporabnik ustvari svoj senčni 
kotiček točno tako, kakor želi.
a ker je pergol veliko vrst, smo za vas pripravili nekaj nasvetov, ki vam bodo koristili, 
da si boste izbrali ravno tako, kakršno si želite.

IZBERITE PRAVO PERGOLO ZAse 



1. izbrati pergolo s streho ali brez nje?
obe možnosti sta dobri. to je odvisno predvsem od vaših želja 
in od tega, kaj želite s pergolo pridobiti. če želite ustvariti lep 
in edinstven kotiček na vrtu, je primernejša pergola brez strehe. 
ob njej si zasadite trto, ki bo vzpela po ogrodju, v poletnem času 
dajala senco, jeseni pa okusno grozdje. pergola s streho daje 
več zaščite pred vremenskimi pojavi. pod njo si lahko privoščite 
popoldansko kosilo ali druženje s prijatelji tudi ob deževnih 
dnevih.

2. če izberem streho, kakšna naj bo?
kdor izbira pergolo s streho, se sooči z izbiro med prosojnimi 
in neprosojnimi materiali. prosojni materiali, kot so steklo ali 
plošče lexan, prepuščajo veliko svetlobe. še posebno enoslojne 
polikarbonatne plošče lexan dajejo izjemno dobro zaščito pred 
uV-žarki. poleg tega so odporne proti udarcem, ognjevzdržne 
in praktično neobčutljive na toplotne spremembe, saj obdržijo 
svoje lastnosti tudi ob izjemnih temperaturah.

pri neprosojnih strehah pa priporočamo uporabo bitumenskega 
traku, ki ga privarimo na opažne letve. kritina je še posebno 
uporabna pri ravnih strehah, saj je vodoodporna, zaradi 
gumijaste osnove pa je trak tišji, saj se dežne kaplje skorajda ne 
slišijo.

3. pazite na lokacijo pergole!
tu upoštevajte samo eno stvar. pazite, da vam pergola ne bo 
metala sence na kakšen pomemben prostor v hiši. poskrbite, da 
bodo prostori, kot so dnevna soba ali vaša domača pisarna, polni 
svetlobe in ne pokriti s senco pergole. postavljena naj bo tako, 
da bo poskrbela tudi za delček zasebnosti in vas med kosilom s 
prijatelji ne bo nihče motil.

4. kakšen mora biti podest?
ko govorimo o pergolah, se moramo zavedati, da je to izdelek, 
ki je konstantno izpostavljen vremenskim vplivom. zato morajo 
biti vsi materiali najboljši, saj le tako zagotovijo dolgotrajno 
obstojnost in kakovost. tudi podest ni nič drugačen. zgrajen naj 
bo iz pravega sibirskega macesna. ta je izjemno kakovosten in 
odporen na vse vremenske pojave, še vedno pa je cenovno dovolj 
ugoden. z njim si boste zagotovili obstojnost in dolgotrajnost 
podesta.

5. ste pomislili na brisoleje?
brisole lahko vgradite kot stransko steno ali kot streho pergole. 
Vsekakor so zelo praktični, saj lahko z njimi uravnavate količino 
svetlobe in so preprosti za uporabo. če jih uporabite kot streho, 
delujejo kot hibrid med prosojno in neprosojno streho. pri izbiri 
tipa brisoleja upoštevajte svoje želje in tudi lokacijo vaše pergole. 
le tako boste dosegli optimalni učinek.

pergola je vsekakor izdelek, ki bo popestril vaš vrt. zaradi funkcionalnosti je primeren še za tako zahtevnega 
uporabnika in ugodi vsem potrebam. lahko je poletna jedilnica, v kateri gostite prijatelje in imate večerna 
druženja, ali pa je to prostor, kjer najdete mir in tišino. poleti vas ščiti pred soncem in vam daje senco, 
brisoleji pa vas jeseni in spomladi ščitijo pred vetrom. lahko je kraj, kjer ustvarjate, berete, ali pa je to vaša 
poletna pisarna. resnično ima tisoč in eno uporabnost, a izbira je na koncu prepuščena samo vam in vaši 
domišljiji.

lexan

kaljeno steklo

bitUmenski trak



Z VISOKIMI GREDICAMI DO 

ČAROBNEGA VRTA
kaj sploh so visoke gredice?

za izkušene vrtnarje so visoke gredice nekaj vsakdanjega. Vrtnarji 
začetniki pa ob njihovi omembi najbrž debelo pogledajo.

lastnosti
Visoke gredice ali grede so oblika gred za gojenje raznovrstnih vrtnin, pa tudi 
rož. oblika izhaja iz kitajske. njihova posebnost je, da so dvignjene od tal. 
standardne mere so od 0,5 do 1,2 m. z njimi si zelo olajšamo delo, saj se nam 
ni treba sklanjati, temveč si jih prilagodimo tako, kakor nam najbolje ustreza.

grajene so predvsem iz smrekovega in macesnovega lesa. to jih naredi odporne 
in obstojne pri vseh vremenskih pojavih.

Visoke grede so tudi izjemno učinkovite. zaradi višine se podaljša rastno 
obdobje, saj se zemlja v gredah segreva hitreje in toploto zaradi izolacijske 
lastnosti lesa tudi dlje ohranja. poleg tega jih lahko postavimo tudi tam, kjer 
so tla nerodovitna in suha, kar nam prihrani veliko časa ter denarja, saj nam 
ni treba zapravljati za preparate in dodatke, ki bi izboljšali jalovo zemljo. če 
želite resnično učinkovito gredico, lahko vanjo vgradite zalivalni sistem, ki bo 
še dodatno poskrbel za optimalno rast vaših vrtnin.

prednosti

a)
so dodana vrednost za vsakega vrtnega »umetnika«. tovrstna oblika 
gred je tudi blagodejna za zdravje. pri obdelovanju vrtnin vaš križ ne 
trpi. morda je to za mlade vrtnarje nepomembno, a za starejše ljudi je 
neprecenljivo. mnogo starejših ljudi bi si v tretjem življenjskem 
obdobju želelo imeti svoj vrt in uživati v pisanih barvah različnih 
cvetlic. a zaradi konstantnega sklanjanja tega preprosto ne zmorejo. 
Visoke gredice to težavo rešijo in omogočajo vrtnarjem vseh starosti, 
da uživajo v svojih umetninah.

b)
največja prednost visokih gred pa so neomejene možnosti, ki jih 
predstavljajo za vaš vrt. s prilagajanjem višine gredic si lahko ustvarite 
mini viseče vrtove, ki bodo popestrili vrt in mu dodali pridih drznosti 
ter eksotike. potkam, ki se vijejo skozi vrt, dodajte cvetlične klopi, ki 
so prava posebnost.  
z visokimi gredicami vaš vrt pridobi novo razsežnost. s taktično 
postavitvijo si lahko ob jutrih kar z okna odtrgate sveže jagode ali 
peteršilj za nedeljsko juho. lahko si ustvarite prave labirinte cvetlic in 
vedno uživate v sveži domači zelenjavi ter vonju, ki ga oddajajo pisane 
mavrice rož vašega labirinta!

visoke grede so zakon!
Visoke grede so odlična rešitev za vaš vrt. dodajo mu estetsko širino in drznost, 
ki ju bodo vsi občudovali. s to obliko vrtnarjenja bo vaš vrt zasijal v čisto novi 
podobi, saj ne bo imel le standardnih vrtičkov in gredic, ampak bodo vanj vnesle 
različne višine in barve. nekatere bodo postavljene v vrsto, druge bodo v krogu 
in tretje v obliki, ki si jo boste zamislili vi. pri vsem tem boste poskrbeli za svoje 
zdravje in izboljšali počutje, kar bo pozitivno vplivalo na vse ljudi okoli vas.



Vsi se radi sproščamo in uživamo v razvajanju. in kaj je boljšega od celodnevnega 
namakanja v jacuzziju? marsikdo bi rekel, da prav nič. a ni čisto tako, saj je vroča 
kad veliko boljša in predvsem okolju prijaznejša. razlogov za to je ogromno.

VROČI VRELCI ISLANDIJE 
KAR NA VAŠEM VRTU

naravni materiali
prvi razlog je bolj tehnične narave in se nanaša na same materiale, iz katerih so narejeni jacuzziji. od 
daleč se vidi, da so to umetni materiali, ki k vašemu vrtu estetsko res ne pripomorejo. že res, da je mnoge 
mogoče obleči v les in s tem ustvariti bolj naraven videz, vendar to vseeno ni to. za nekoga, ki si želi 
pristnega stika z naravo, jacuzzi ne predstavlja rešitve. Vroča kad pa je čisto druga pesem.

narejena je iz naravnih lesenih materialov, ki v človeku vzbudijo prvinski občutek povezanosti z naravo in 
s svetom. predstavljajte si, da je zunaj mraz in povsod leži sneg. na vašem vrtu pa stoji lesena kad z vročo 
vodo, ki ima ravno pravšnjo temperaturo, da vas pogreje. sedete vanjo in zaprete oči ...

kar naenkrat ste sredi islandije, potopljeni v enega mnogih vročih vrelcev. okoli vas je neokrnjena narava, 
v vas pa se naselita čisti mir in spokojnost. le kdo si ne želi tega, še posebno v modernih časih, ko je prosti 
čas postal oddaljeni spomin?

nimate časa?
in ravno pomanjkanje časa je glavni razlog za nenehna trenja, ki se pojavljajo v vedno več partnerskih 
zvezah. tempo življenja nas sili, da delamo cel dan in zaradi tega trpijo naše in vaše boljše polovice. 
lepe turistične destinacije so postale natrpane s turisti in oddih v toplicah ni več sprostitev, temveč 
deljenje bazena, savne in vsega drugega s 100 drugimi ljudmi. nič kaj privlačno.

sedaj pa se vrnimo na islandijo, kjer se poleg vas v toplem vrelcu greje vaša boljša polovica. skupaj se 
sproščata v naravi, tketa spomine in utrjujeta zvezo. in za to izkušnjo ni potreben fizični izlet v drugo 
državo, temveč le naravna vroča kad v zavetju in intimi vašega vrta. najbolje od vsega pa je, da ste vi 
tisti, ki ustvarjate ambient, v katerem se boste 
sproščali. lahko je to že omenjena islandija, 
ki ob z nekaj svečami in glasbo postane 
romantična večerja pod zvezdami. za samske 
je to lahko kraj, kjer v miru razmišljate in 
zopet najdete stik s samim sabo in morda 
se vam ravno v vaši vroči kadi porodi nova 
podjetniška ideja, zamisel za knjigo itn.

Vroča kad vsekakor nima omejitev. je vaš 
zasebni raj na zemlji, ki zagotavlja uživanje 
v vseh letnih časih, omogoča sproščanje in 
pristen stik z naravo ter predvsem s samim 
sabo.



ŽELITE ŠE VEČ NOVOSTI IN 
NASVETOV ZA SVOJ VRT?

upamo, da vam je naš priročnik všeč. V njem smo spregovorili o nekaj 
ključnih vidikih vrta, ki jih morate upoštevati, da boste ob sanjski hiši 

imeli tudi sanjski vrt.

za več nasvetov in idej nas spremljajte na  
Facebooku in instagramu. 

 
Želimo vam uspešno in ustvarjalno urejanje.

Facebook Mizarstvo Hrovat
www.facebook.com/mizarstvohrovat/

Instagram Mizarstvo Hrovat
www.instagram.com/carpentry_hrovat/

Mizarstvo Hrovat, Marko Hrovat s.p., Masljeva 8a, Domžale 

tel: 01/724 82 05, e-mail: info@hrovat.net, 

www.hrovat.net  |  www.nekajzame.net  |  www.brunarice-lv.si

www.glampingsolutions.com  |  www.cubie.si
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