
Το πράσινο δίνει χρώμα στη ζωή ή πιο σωστά,  
το πράσινο είναι ζωή, είναι έμπνευση,  
είναι αξία! 
 
Για αυτό η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ είναι εδώ για να σας εμπνεύσει, 
να σας δώσει συμβουλές, έξυπνες «πράσινες λύσεις».

Σας αρέσει να χαλαρώνετε στο μπαλκόνι σας; 
 
Θα θέλατε να συνεχίζετε εκεί τη δουλειά  του γραφείου σας ή  
να απολαμβάνετε όμορφα γεύματα και δείπνα με φίλους;  

Αν ναι, παρακάτω θα βρείτε εύκολους και γρήγορους  
τρόπους για να κάνετε τη βεράντα σας φιλόξενη για το  
πράσινο, αλλά και για σας.

801 11 23 700

green@hellafarm.gr, www.hellafarm.gr

Φυτό ║ Άρδευση ║ Γλάστρα ║ Διακόσμηση ║Φυτοπροστασία ║ Θρέψη Φυτό ║ Άρδευση ║ Γλάστρα ║ Διακόσμηση ║Φυτοπροστασία ║ Θρέψη



Αναζητήστε συμμάχους σε εξειδικευμένα βιβλία και περιοδικά, 
τσακίστε ή κόψτε τις σελίδες που σας ενδιαφέρουν, δημιουργήστε 
με τη βοήθειά τους ένα υποθετικό κολάζ από σχήματα, χρώματα, 
ποικιλίες, αειθαλή, φυλλοβόλα, δέντρα, θάμνους, γλάστρες. 

Για το πότισμα του κήπου σας, επιλέξτε τον αμερικάνικο 
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Smart Line.  Είναι τόσο μικρός 
και έξυπνος που κάνει πραγματικά τα πάντα. Το Smart Line 
υπολογίζει τη θερμοκρασία της ημέρας ανά 8 δευτερόλεπτα και 
αποφασίζει αν και πόσο θα ποτίσει το γκαζόν και τα φυτά σας. 
Είναι ένα μικρό τεχνολογικό θαύμα που σας βοηθάει να νιώθετε 
άρχοντες στον κήπο σας και ταυτόχρονα  να εξοικονομήσετε 
νερό.

Η καλύτερη ιδέα είναι να δημιουργήσετε χώρους στον κήπο σας 
χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο γκρουπ χρωμάτων. Μπορείτε 
να διαλέξετε φυτά με κόκκινα ή ροζ άνθη και να τα συνδυάσετε 
με κόκκινα ή ροζ μαξιλαράκια ή γλάστρες στα ίδια χρώματα. 
Αν θέλετε ένα πιο καθαρό αποτέλεσμα μπορείτε να διαλέξετε 
σαν βάση το ζεστό γκρι, το άσπρο ή γήινα χρώματα όπως το 
πράσινο, το μπεζ και το καφέ σε συνδυασμό με μια όαση από 
πράσινους θάμνους. Ή συνδυάστε αυτά τα χρώματα με ένα 
μείγμα από μωβ-μπλε φυτά όπως η λεβάντα και ο αγάπανθος.    
Το αποτέλεσμα θα είναι εκπληκτικό!

Θυμηθείτε:
  

το μπαλκόνι  

δεν είναι  

αποθηκευτικός  

χώρος. 

Καθαρίστε το μπαλκόνι σας  
από πράγματα που δεν χρησιμοποιείτε. 

Επιλέξτε πλαστικές χρωματιστές γλάστρες  
σε διάφορα σχήματα, ξεφεύγοντας από το κλασικό καφέ. 
 
Παντρέψτε τα χρώματά τους με ασορτί μαξιλαράκια, κεριά ή  
ακόμα και με την τέντα.

Λάβετε υπ’ όψιν τι είδους φυτά θα επιλέξετε,  
από τι υλικό θα είναι το σαλόνι βεράντας, τι χρώμα θα έχουν τα 
μαξιλάρια του και ο τοίχος, γιατί θα δείχνει όμορφο αν είναι όλα 
αρμονικά δεμένα μεταξύ τους.

Αναζητήστε έπιπλα βεράντας στο στιλ του εσωτερικού του σπιτιού,  
γιατί έτσι θα δίνεται η αίσθηση ότι ο χώρος μεγαλώνει.

Η φροντίδα για τον πλανήτη ξεκινά από τη βεράντα σας. 
Γι’ αυτό, σας προτείνουμε σύστημα αυτόματης άρδευσης, για 
εξοικονόμηση νερού.

Αν πάλι αναζητάτε έξυπνες και όμορφες ιδέες για 
την ανανέωση του κήπου σας, έχετε κατά νου ότι:

Ο κήπος θέλει φαντασία. 
Αφήστε ελεύθερο το μυαλό και τη δημιουργικότητά σας,  
αυτοσχεδιάστε!

Αυτά προς  το παρόν! 

Για περισσότερες ιδέες ή για ότι χρειαστείτε εσείς, 

ο κήπος ή η βεράντα σας, η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ 

είναι στη διάθεσή σας στο 801 11 23 700!


