
Jak wybrać meble 
do ogrodu zimowego?
Pewnie większość z Państwa, czyli osób, które na co dzień zajmują się produkcją, sprzedażą czy też 
montażem ogrodów zimowych, spotyka się z pytaniem ze strony klientów – jakie meble wybrać do 
ogrodu zimowego? Największym problemem w doborze mebli jest mikroklimat panujący w ogrodach zi-
mowych. Zmieniające się nasłonecznienie, duże różnice temperatury, często duża wilgotność, stanowią 
poważny problem w swobodnym doborze wyposażenia, dlatego ów wybór nie może być przypadkowy.

Na temat doboru właściwych mebli do ogrodu zimowego rozmawialiśmy 
z Edytą Młyńczyk - przedstawicielem fi rmy Haste Trade&Design, której wyro-
by znajdują zastosowanie również w oranżeriach. 

OZ: Czy trafi ają do Państwa klienci, poszukujący mebli 
odpowiednich do ogrodu zimowego i czy jesteście Państwo 
w stanie  sprostać ich oczekiwaniom?
Oczywiście w gronie naszych klientów są osoby, które poszukują mebli do 
ogrodów zimowych, w ofercie sklepu Haste Garden takie znajdują i kupują.
Haste Trade&Design oferuje kolekcję mebli ogrodowych marki HASTE GAR-
DEN projektowanych na przestrzeni ostatnich 30 lat. Meble produkowane są 
w Polsce, wykonane z trwałego, litego, lazurowanego drewna akacjowego 
/Robinia/.
W każdym jego detalu - odzwierciedlona jest nasza fi lozofi a kreowania mebli 
wysokiej jakości z zastosowaniem materiałów odpornych na zmienne warun-
ki atmosferyczne zgodnie z najnowszą technologią oraz wymogami ochrony 

środowiska. Meble te znajdują swoje zastosowanie poza tradycyjnymi ogro-
dami również w ośrodkach SPA czy też w ogrodach zimowych.

OZ: Czym zatem powinny charakteryzować i jakie warunki 
techniczne powinny spełniać meble do ogrodu zimowego?
Ogród zimowy/oranżeria nie jest zwykłym dodatkiem domu, staje się jego 
integralną częścią. Urządzając, wyposażając to pomieszczenie, można użyć 
mebli, które już znajdują się w domu, mogą one jednak ulegać zniszczeniu 
przez zmienne warunki atmosferyczne panujące w tych pomieszczeniach tj. 
wysoką bądź szybko zmieniającą się temperaturę. Nawet meble fornirowane 
mogą ucierpieć w ogrodzie zimowym. W związku z powyższym rekomendu-
jemy swoim klientom zakup mebli ogrodowych, które jak już wcześniej wspo-
minaliśmy są produkowane z wysoce odpornych materiałów.
Specjalistyczna kolekcja mebli naszej marki produkowana jest z drewna Ro-
binii, popularnie zwanej akacją, to szybko rosnące, europejskie drewno, które 
poprzez swoje naturalne właściwości oraz twardość i wytrzymałość wykazu-
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je doskonałą odporność w zmiennych warunkach atmosferycznych. Posiada 
bardzo ładną strukturę, zdrowe sęki i równomierny kolor. Gwarantuje to wyso-
ką jakość produkowanych z tego drewna mebli ogrodowych. 
Drewno jest naturalnym produktem, dlatego też meble naszej marki wykoń-
czone są lazurą, nadającą im gładką powierzchnię i jednolity odcień. Pig-
menty zawarte w lazurze spowalniają proces zmiany koloru pod wpływem 
promieni UV. Lazura chroni powierzchnię zewnętrzną mebla, ułatwiając je-
go pielęgnację, przyspiesza wyschnięcie, zabezpiecza przed nagłą zmianą 
wilgotności drewna, nie blokując tego procesu całkowicie. Dzięki otwartej 
i elastycznej strukturze powierzchni następuje ciągła wymiana wilgotności 
pomiędzy drewnem a jego otoczeniem. To wszystko sprawia, że jest ona uni-
wersalnym i wyśmienitym materiałem do produkcji mebli ogrodowych.
Nasze decyzje przy zakupie drewnianych mebli ogrodowych nie muszą być 
więc pełne kompromisów, oparte na skromnej wiedzy merytorycznej - do-
konując zakupu mebli z kolekcji HASTE GARDEN kupujesz meble trwałe, 
odporne na warunki atmosferyczne, drewno w tym produkcie wycięte jest 
legalnie.

OZ: Ustaliliśmy już, że specyfi czne warunki panujące wewnątrz 
ogrodu zimowego mają ogromne znaczenie przy wyborze mebli, 
ich wygląd jest pewnie równie ważny? 
Ogród zimowy, balkon, taras i oranżeria to oazy zieleni i spokoju, w których spę-
dzamy coraz więcej czasu. Śniadanie w ciepłych promieniach słońca, „siesta” 
na leżance. Nasz zielony dom to miejsce, które urządzamy w sposób indywidu-
alny z myślą o relaksie. Urządzenie tych miejsc wiąże się z wyborem mebli i tutaj 
zapotrzebowanie klientów jest bardzo różne, indywidualne, zależne od miejsca 
przeznaczenia i potrzeb czyli funkcji jakie mebel ma spełniać. W asortymencie 
mebli ogrodowych HASTE GARDEN znajdują się meble dla szerokiego grona 
klientów. Można nimi urządzić ogród zimowe, oranżerie w bardzo różnym sty-
lu. Nowoczesne meble ogrodowe, na stabilnym metalowym stelażu, klasyczne 
meble ogrodowe, fotele, ławki, wytrzymałe materiały, funkcjonalność każdego 
z nich to oferowana przez nas kolekcja HASTE GARDEN. 
Trudno wskazać jednoznaczny trend, zainteresowanie klientów jest bardzo 
zróżnicowane. Dla coraz większego grona klientów bardzo ważna jest jakość, 
wytrzymałość i design.
W odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów, zwracamy dużą uwagę na 
szczegóły. Mianowicie, nasz stosunek do projektowania i wykańczania mebli 
można określić jako produkcje do wnętrz oraz jakość połączoną z techniką 
i wytrzymałością dla mebli ogrodowych.
Reasumując, absolutnie rekomendujemy wszystkim klientom zakup specjali-
stycznych mebli od ogrodów zimowych czy oranżerii.

rozmawiał
Grzegorz Majak

Rośliny

Ogród zimny. To dobre miejsce dla roślin, które muszą 
mieć zagwarantowany okres spoczynku. Należą do 
nich: araukaria, aukuba, cytrusy, daktylowiec, jaśmin, 
laur, kaktusy, kliwia, oleander, soleirolia, asparagus, 
fi lodendrony, hoja, juka, szlumbergera, trzykrotka 
i zielistka.

Ogród ciepły. Ogród wschodni oraz południowo-
-wschodni jest odpowiedni dla roślin domowych: 
adiantum, anturium, bromelia, difenbachia, dipladenia, 
fi gowiec, fi kus, kaladium, kalatea, kolumea, kordylina, 
maranta, medynila czy monstera.

W ogrodach południowych i południowo-zachodnich 
najlepiej sprawdzą się następujące rośliny: abutilion, 
alokazja, codieum,dzbanecznik, guzmania, płaskla. 
Gatunki te wymagają jednak wysokiej temperatury 
nawet zimą (co wiąże się z dodatkowymi kosztami na 
ogrzewanie ogrodu), a ich uprawa jest pracochłonna.
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