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Meble ogrodowe? Wcale nie trzeba mie  du ego ogrodu. Wystarczy 

taras, weranda lub niewielki trawnik. Lato tu , tu , wi c mo e warto 

pomy le  o tym, jak umili  sobie czas sp dzony na wie ym powietrzu…

 PRZEGL D RYNKU

Na dworze!

Meble ogrodowe produkuje si  z drewna, 

wikliny, metali, plastiku, a tak e z po cze

ró nych materia ów. Mo na kupi  zestawy 

dla dwójki lub dla rodziny sze cioosobowej. 

Do siedzenia, hu tania si  i le enia. Ceny 

– na ka d  kiesze : od umiarkowanych po 

równowarto  dobrej kanapy do salonu lub 

u ywanego samochodu.

Meble drewniane
S  ciep e w dotyku i dobrze komponuj  si

z zieleni  – pasuj  do ka dego ogrodu. 

Drewno wygl da efektownie w zestawieniu 

z kamieniem i metalem, a tak e tworzywami 

syntetycznymi.

Meble ogrodowe wykonuje si  najcz ciej 

z drewna krajowego – sosny i wierka, ale tak-

e d bu, grabu, buka, topoli, olszyny lub robi-

nii akacjowej (zwanej niepoprawnie „akacj ”). 

Inne wytwarza si  z trwalszego, ale dro szego 

drewna egzotycznego – eukaliptusowego lub 

tekowego (teak). Drewno tekowe, prawie tak 

twarde jak d b, zawiera du o substancji ole-

istych i kwasu krzemowego, dlatego nie nasi -

ka wod , jest odporne 

na dzia anie zwi z-

ków chemicznych 

(np. detergentów) oraz 

owadów.

Meble drewniane s  dosy  ci kie. Powinny 

by  przechowywane w suchym pomieszcze-

niu i raz na kilka lat impregnowane i malowa-

ne farb  lub lakierem. Specjalnej ochrony nie 

wymagaj  jedynie meble z drewna gatunków 

Meble ogrodowe

Aleksandra Ku mierczyk
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 Meble drewniane 

o prostej, klasycznej 

formie to wci  wzór 

ponadczasowy. Sto y, 

aby wygodnie by o przy 

nich usi , powinny 

mie  70–80 cm wysoko-

ci. Wykonuje si

je z drewna litego albo 

klejonego
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egzotycznych, które mog  by  nawet pozosta-

wione na zim  na dworze. Je li, mimo regular-

nej konserwacji, zostan  zaatakowane przez 

ple nie, mo na je przemy  roztworem chloru, 

a warstw  g bszych uszkodze  usun  me-

chanicznie papierem ciernym, potem umy

meble ci nieniowo i zaolejowa .

Meble metalowe
Nale  do najbardziej wytrzyma ych i od-

pornych na zniszczenie. S  zimne i ci kie, 

ale atwo je „ociepli ” przytulnymi podusz-

kami, co te  rozwi e problem ich nadmier-

nego nagrzewania si  w pe nym s o cu. Ich 

siedziska i oparcia cz sto s  wykonane 

z drewna. Pasuj  g ównie do nowoczesnych 

ogrodów – dobrze komponuj  si  z rze ba-

mi, fontannami lub ozdobami z kamienia. 

Meble eliwne s  ci kie, a wi c stabil-

ne i odpowiednie do ogrodu, nie nale y na-

tomiast ustawia  ich na balkonie czy tara-

sie nad pomieszczeniami. Rzadziej stosuje 

si  meble z aluminium, które s  l ejsze i a-

twiejsze do przenoszenia. Produkuje si

te  meble z paneli stalowych. Meble meta-

lowe s  odporne na czynniki atmosferycz-

ne, ale i tak wszystkie ich stalowe elementy 

powinny by  zabezpieczone przed wilgo-

ci  – pomalowane proszkowo, oksydowane, 

ocynkowane, chromowane lub powleczone 

plastikiem.

Uwaga! Warto wcze niej zaplanowa , gdzie 

meble b d  sk adowane poza sezonem i ra-

czej zrezygnowa  z kupowania ci kich me-

bli metalowych, gdy trzeba je b dzie wnosi

np. na strych.

Meble z tworzywa sztucznego
S  lekkie, praktyczne i atwe do utrzymania 

w czysto ci, nie nasi kaj  wod  i nie trzeba 

ich impregnowa . Pasuj  do nowoczesnych 

i minimalistycznych ogrodów. Mog  by

wykonane z polipropylenu (PP), który jest 

przyjazny dla rodowiska, lub z PVC, który 

trudniej utylizowa . Niektóre modele mog

by  ma o stabilne, co warto sprawdzi

w sklepie – fotel powinien wytrzyma  ob-

ci enie do 150 kg. 

Mebli z tworzyw nie mo na ustawia  blis-

ko róde  ciep a – obok tarasowego kominka 

lub w pobli u gor cego grilla, bo pod wp y-

wem wysokiej temperatury mog  si  od-

kszta ca .

Tworzywa mog  si  z czasem odbarwia

i trac  po ysk, s  te  podatne na zarysowa-

rodki do konserwacji drewna 
Drewniane meble ogrodowe – nawet te impregnowane lub olejowane przez producenta – wyma-

gaj  odnawiania rodkami uodparniaj cymi je na dzia anie deszczu, wilgoci, ró nic temperatury 

i szkodników: impregnatami, lakierobejcami, olejem lub farbami kryj cymi.

 Impregnaty. S  to substancje, które chroni  przed nasi kaniem wod , zabezpieczaj  przed owa-

dami i grzybami, a tak e dzia aniem promieni s onecznych (dzi ki temu drewno nie p owieje i d ugo 

utrzymuje swój naturalny kolor). Impregnaty warto stosowa  po ka dym sezonie. 

 Oleje. Tak e chroni  przed nasi kaniem wod , niektóre – równie  przed owadami (trzeba to spraw-

dzi  przed zakupem). Zmieniaj  barw  drewna na bardziej intensywn . Stosuje si  je podobnie jak 

impregnaty – po ka dym sezonie.

 Lakiery. Najcz ciej nak ada si  je na powierzchnie wcze niej zaimpregnowane. Lakier to do-

datkowa warstwa ochrony przed s o cem i deszczem. Mo e sprawi , e powierzchnia mebli b dzie 

b yszcz ca lub matowa, mo e tak e j  zabarwi  (wtedy nazywa si  lakierobejc ). Lakierowanie 

trzeba powtarza  z cz stotliwo ci  zale n  od klasy lakieru i sposobu przechowywania mebli – 

zwykle  co 3–4 lata.

 Farby. Najlepiej stosowa  farby akrylowe, bo s  elastyczne, a to znaczy, e pracuj  razem z pod o-

em: wraz z drewnem rozszerzaj  si  i kurcz  pod wp ywem wilgoci. Najcz ciej farbami maluje si

meble, które wymagaj  odnowienia. Tych nowych raczej si  nie maluje. Je li ju  kto  zdecyduje si

na taki zabieg, musi liczy  si  z tym, e po kilku latach meble b dzie musia  pomalowa  ponownie.

 Meble metalowe, je li s  zrobione z eliwa, mog  by  ci kie.

A takich lepiej nie umieszcza  na tarasach i balkonach nad po-

mieszczeniami, bo mog  uszkodzi  pod o e

 Meble z tworzyw sztucznych wygl daj  skromnie, ale s  funkcjonalne – atwo je przeno-

si  i przede wszystkim s  tanie. Nie wymagaj  konserwacji, mo na je jednak nab yszcza

woskiem z filtrem UV, wtedy nie zmatowiej
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nie; na plastikowych sto ach nie mo na tak-

e stawia  gor cych naczy , grza ek elek-

trycznych czy wieczek. 

Meble z tworzyw s  lekkie, a wi c wy-

godne do przenoszenia, ponadto wiele mo-

deli atwo si  rozk ada na czas przechowy-

wania. 

Meble z tworzyw syntetycznych 

imituj cych materia y naturalne

Coraz popularniejsze staj  si  tak e meble 

ogrodowe z tworzyw syntetycznych (m.in. 

w ókna hularo lub technoratanu) imituj -

cych materia y naturalne: wiklin , rattan, 

kamie . Maj  wszystkie zalety naturalnych 

surowców, ale nie maj  ich wad. Mo na zo-

stawi  je na zim  na dworze i nie trzeba ich 

niczym konserwowa : wystarczy je my

wod  z dodatkiem rodków czyszcz cych. 

Meble z tworzyw syntetycznych s

drogie, np. fotel z tworzywa hularo mo e

kosztowa  od 2 do 5 tys. z , ca y zestaw 

– stó , krzes o i sofa – 15 tys. z .

Meble z wikliny i rattanu 
To lekkie i cz sto bardzo adne meble, które 

dobrze komponuj  si  z zieleni . Cz sto

czy si  je ze szk em, drewnem lub metalem, 

a sam  wiklin  zostawia w naturalnym od-

cieniu lub barwi na ró ne kolory.

Meble z wikliny warto trzyma  pod da-

chem, w miejscu zacienionym, bo pod wp y-

wem wody, s o ca i mrozu szybciej nisz-

czej . Wystawione do ogrodu na letnie 

przyj cie lepiej je wi c chowa  przed desz-

czem i nie suszy  na s o cu, lecz w prze-

wiewnym, zadaszonym miejscu. Na zim

meble wiklinowe mo na wstawi  do domu, 

 Zanim kupi si  meble ogrodowe, warto sprawdzi , czy wybrany przez nas zestaw jest funkcjonalny: a-

two si  rozk ada lub przenosi

 Ten zestaw to przyk ad najnowszych tendencji w projektowaniu mebli ogrodowych: krzes a maj  zaokr -

glone kszta ty i jasne kolory

 Do ogrodu mo na tak e kupi  meble tapicero-

wane. Musz  by  one wyko czone jednak specjal-

nym materia em, odpornym na czynniki atmos-

feryczne

 Meble wyplatane z polyrattanu, czyli tworzywa imituj cego rattan, które jest odporne na warunki at-

mosferyczne i promieniowanie UV
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ale nie nale y ich ustawia  blisko 

róde  ciep a, bo przesuszone staj

si  kruche.

Wiklin  pokrywa si  niekie-

dy wodoodpornym lakierem 

lub ywic , co zwi ksza jej 

trwa o .

Meble  z rattanu, cho  bardzo 

lekkie, s  tak samo odporne na 

obci enia jak drewno. Ich za-

let  jest to, e, w przeciwie stwie do wilkiny, 

nie trzeszcz  w czasie u ytkowania.

Konserwacja 
Naj atwiejsze w konserwacji s  meble z two-

rzyw sztucznych i syntetycznych. 

Najwi kszej dba o ci wymagaj  meble z wi-

kliny i rattanu oraz drewna, zw aszcza nieza-

bezpieczone w aden sposób.

Meble drewniane. W sprzeda y s  zarówno 

meble wyko czone, jak i surowe, przeznaczo-

ne do samodzielnego zabezpieczenia i malowa-

nia lub lakierowania. Najlepiej kupowa  meble 

z drewna zaimpregnowanego ci nieniowo, bo 

jest ono wtedy nasycone impregnatem w ca ym 

przekroju, czego nie mo na uzyska adnymi 

innymi metodami. Nie ka de drewno wymaga 

takiej samej konserwacji. Ka de natomiast 

z czasem niszczeje, je li na przemian wysycha 

i moknie, z tym e najbardziej odporne s  ga-

tunki egzotyczne, mniej – d b, buk, grab, 

a najmniej – sosna. Sp owia ym meblom 

z drewna egzotycznego mo na przywróci  ko-

lor przez oczyszczenie ich powierzchni i nas -

czenie ich specjalnym olejem. 

Meble z tworzywa sztucznego – zaku-

rzone myje si  strumieniem wody lub 

przeciera ciereczk  z detergentem – bez 

dodatku substancji ciernych. Mo na je 

nab yszcza  woskiem z filtrem UV, który 

ochroni meble przed matowieniem. Wosk 

rozprowadza si  szczotk  lub p dzlem, 

a po godzinie zabieg powtarza.

Z wikliny i rattanu – trzeba przeciera

mi kk ciereczk , a co pewien czas od-

kurza  zwyk ym odkurzaczem. Je li nie 

s  polakierowane, mo na je my  wod

z sokiem z cytryny (cztery y ki na litr 

wody), co uchroni je przed matowieniem.

Przechowywanie
Na zim  meble ogrodowe zwykle wynosi si

z tarasu, balkonu lub ogródka – je li nie dla 

ochrony przed zniszczeniem, to cho by dla-

tego, by nie kusi y z odziei. Dlatego warto 

wcze niej pomy le , gdzie b dzie si  je prze-

chowywa . Najlepiej, je li b dzie to miejsce 

suche 

 Meble drewniane mo na malowa  lakierobejc

na dowolne kolory

 Kolorowe parasole 

s wietnym dodat-

kiem do mebli ogrodo-

wych. Chroni  przed 

nadmiarem s o ca, 

a dzi ki regulowane-

mu k towi nachylenia, 

daj  si atwo ustawi
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Przed zakupem mebli ogrodowych warto 

zwróci  uwag  na to czy:

1.  S  wygodne, maj  regulowane oparcia, 

sto y – otwory na parasole, czy atwo si

z nich korzysta, daj  si  sk ada , rozk ada

i czy zrobi to nawet dziecko. Warto tak e

sprawdzi , czy s  na tyle lekkie, by da o si

je przenosi , oraz na tyle stabilne, by mo na 

by o z nich bezpiecznie korzysta .

2. S  ergonomiczne i ile miejsca zajmuj  po 

z o eniu.

3. Wymagaj  konserwacji, a je li tak, to ja-

kiej i jak cz stej.

4. S  trwa e, z jakich materia ów zosta y wy-

konane (przyjaznych dla rodowiska i od-

nawialnych, nadaj cych si  do recyklingu), 

a tak e, czy s  zabezpieczone przed desz-

czem, wilgoci  i wysok  temperatur .

5. Pasuj  do stylu i wystroju ogrodu, ma ej 

architektury, czy dobrze komponuj  si  z wy-

ko czeniami podjazdów, cie ek i charakte-

rem domu.

6. atwo b dzie nam dobra  do nich dodatki 

– sk adane parasole, poduszki, materace (wa -

ne, by by y to rzeczy z tkanin odpornych na 

wod , plamy i promieniowanie UV – b d  wtedy 

trwalsze). Warto tak e sprawdzi , czy pokrowce 

atwo si  zdejmuje i czy mo na je pra .

7. Cena obejmuje ca y zestaw, czy tylko wy-

brane elementy.

8. Sprzedawca oferuje rabaty, system ratal-

ny oraz przewóz towaru.

Kupujemy?

 Meble drewniane trzeba 

impregnowa  lakierobejc  im-

pregnuj c , która zabezpiecza 

powierzchni  drewna, 

a tak e wnika w jej g bsze 

warstwy. Zapobiega wysusze-

niu i zmniejsza ryzyko p kni
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 Ten lekki mebel, wyplatany z w ókien odpornych 

na warunki atmosferyczne, mo e pos u y  jako 

praktyczna pó ka, np. na kuchenne dodatki
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i ch odne: gara , piwnica lub poddasze nie-

u ytkowe. Wszystkie meble przed schowa-

niem nale y dok adnie oczy ci  lub umy

i osuszy , by nie pojawi a si  na nich ple .

Je li miejsca do przechowywania jest nie-

wiele, lepiej wybiera  meble, które atwo 

sk ada  albo takie, które ustawia si  jeden na 

drugim. Meble z wikliny lub rattanu mo na 

wnie  do domu, a hamak lub hu tawk  za-

wiesi  w pokoju dziecka. 

Meble z tworzyw syntetycznych lub drew-

na tekowego mo na zostawi  na zewn trz, 

ale warto je wtedy przykry  wodoodporny-

mi pokrowcami, które przepuszczaj  powie-

trze.  Trzeba pami ta  jednak o tym, e taki 

widok cz sto szpeci podwórko. 
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