
Powietrzne  
zielone wyspy – 
nietypowy pomysł 
na roślinną instalację
METALOWE KWIETNIKI, MAKRAMY, KWIATY PNĄCE SIĘ PO BIUROWYCH REGAŁACH – TO WSZYSTKO SĄ 

SPRAWDZONE SPOSOBY NA ZAZIELENIENIE RÓŻNEGO RODZAJU POMIESZCZEŃ. CO JEDNAK ZROBIĆ, ABY 

ZUPEŁNIE ZASKOCZYĆ GOŚCI ODWIEDZAJĄCYCH NASZĄ PRZESTRZEŃ? EFEKTOWNYM ROZWIĄZANIEM SĄ 

PODWIESZANE ROŚLINNE INSTALACJE, KTÓRE SPRAWDZĄ SIĘ SZCZEGÓLNIE W RECEPCJACH I KUCHNIACH. 

CO TRZEBA WIEDZIEĆ O POWIETRZNYCH ZIELONYCH WYSPACH?

Kinga Dzwonnik

CEO i dyrektor zarządzająca firmą Kwiaty dla 

Biura. Jest też pomysłodawczynią i założycielką 

tej firmy. Nie od zawsze wiedziała, że swoje 

życie zwiąże z kwiatami – przed założeniem 

własnego biznesu była związana z sektorem 

bankowym. Wszystko zmieniło się jednak  

13 lat temu, kiedy stwierdziła, że chce upięk-

szać kwiatami dobrze jej znane przestrzenie 

biurowe. Do dziś zajmuje się projektowaniem 

zielonych aranżacji i doradztwem w dziedzinie 

roślin. Sama w domu ma mnóstwo roślin i wie-

rzy w ich dobroczynne działanie. Szczególną 

słabością darzy homalomenę.
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K ażde biuro chce być dzisiaj eko – 
w salach i kuchniach normą sta-
ły się już kosze do segregacji od-

padów, a na dachach budynków coraz 
częściej pojawiają się panele fotowolta-
iczne. Ekologiczny wymiar danego biura 
powinna dodatkowo podkreślać zieleń – 
to właśnie rośliny przyczyniają się do tego, 
że w danym wnętrzu możemy oddychać 
czystym powietrzem, ale także zapewniają 
człowiekowi niezbędny kontakt z naturą.

Nic więc dziwnego, że właściciele prze-
strzeni przykładają coraz większą wagę 
do aranżacji roślinnych, które pojawiają 
się zarówno w gabinetach, open spa-
ce’ach, recepcjach, jak i kuchniach pra-
cowniczych. Czym się jednak wyróżnić 
i jak przykuć uwagę naszych klientów 
czy współpracowników? Jedni inwestują 
w dekoracyjne kwietniki, inni w drogie eg-
zotyczne gatunki roślin… a my polecamy 
podniebne zielone wyspy, które zachwy-
cają od pierwszego wejrzenia nawet tych, 
którzy rzadko odrywają wzrok od spraw 
przyziemnych.

Czym są powietrzne 
zielone wyspy i do jakich 
przestrzeni pasują?
To nic innego jak rośliny umieszczo-
ne na podwieszanym do sufitu stela-
żu. Konstrukcje są zazwyczaj metalowe, 
w formie prostopadłościanu ze stabilną 
podstawą, w której umieszcza się donicz-
ki z roślinami płożącymi.

Powietrzne zielone wyspy najczęściej 
spotkamy w kuchniach i w korytarzach 
biurowych – nad stołami i recepcjami. 
Dlaczego? Takie konstrukcje w nieoczy-
wisty sposób ożywiają przestrzeń, doda-
ją jej życia i zaskakują tym, że znajdują 
się nad naszymi głowami. Co więcej, ta-
kie rozwiązanie doskonale sprawdzi się 
w otwartej kuchni połączonej z salonem 
lub jadalnią, wyznaczając podział na stre-
fy użytkowe.

Wiszące rośliny odnajdą się również 
na zewnątrz, np. na zadaszonym tarasie 
czy balkonie. Wówczas kluczem jest od-
powiedni dobór roślin.

Jakie są zalety takiego 
rozwiązania?
Przede wszystkim takie konstrukcje są 
zazwyczaj robione na wymiar, a więc 
są idealnie dopasowane do konkret-
nej przestrzeni, a także do roślin, które 
mają się w niej znaleźć (głębsze koryto 
na rośliny naturalne, płytsze może być do  
roślin sztucznych). Po drugie skumulowa-
ne w jednym miejscu rośliny pnące robią 
dużo większe wrażenie niż pojedynczo 
rozstawione po biurze donice.

Dodatkowo podwieszane pod sufitem 
kwiaty to świetne rozwiązanie dla małych 
przestrzeni, w których po prostu nie ma 
już miejsca, aby ustawiać na ziemi kolejne 
rośliny doniczkowe.

Do jakiego stylu pasują podwieszane zie-
lone aranżacje? Wszystko zależy od wy-
branych roślin i samej konstrukcji, stela-
żu, na którym zawisną. Zazwyczaj jednak 
takie rozwiązania polecamy do przestrze-
ni urządzonych w stylu loftowym, indu-
strialnym lub skandynawskim. Powinny 
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się świetnie sprawdzić również w mini-
malistycznym biurze – wówczas mogą 
być głównym punktem całej aranżacji 
przestrzeni.

Warto mieć na uwadze, że podwiesza-
ne konstrukcje zazwyczaj są oglądane 
z każdej możliwej stron, czyli również od 
spodu. Można zatem pomyśleć o tym, jak 
będzie wyglądała podstawa podwiesza-
nej osłonki, tak aby stać się piękną ozdo-
bą biura i pasować do wystroju wnętrza.

Jakie rośliny można 
wykorzystać 
w podwieszanej aranżacji?
Najlepszy efekt osiągniemy z roślinami 
płożącymi, których liście będą swobodnie 
zwisać z konstrukcji. W tym celu świetnie 
sprawdzi się np. Rhypsalis, Epipremnum 
czy różne odmiany filodendrona – efek-
towny neon, intrygujący pstry czy wielo-
barwny brazil.

Uwaga: do tworzenia podwieszanych 
zielonych wysp odradza się wykorzysty-
wanie gatunków, które łatwo gubią li-
ście i szybko się obsypują (np. paprocie). 
Dlaczego? Jeśli taka konstrukcja znajdu-
je się nad stołem czy ladą, istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że liście lub kro-
ple wody (po podlewaniu) będą trafiały 
do naszego talerza lub wprost na klawia-
turę komputera.

Jakie warunki powinny 
mieć zapewnione kwiaty 
składające się na podniebne 
zielone wyspy?
Przede wszystkim kwiaty powinny mieć 
zapewniony dostęp do światła – jest 
to szczególnie ważne, gdy znajdują się 
pod sufitem, gdzie najczęściej jest znacz-
nie ciemniej niż w pozostałych częściach 
pokoju/sali. Okolica okna lub dodatkowe 
lampy doświetlające powinny jednak za-
gwarantować prawidłowy wzrost roślin 
w takiej kompozycji.

Jeśli nie możemy liczyć na wystarcza-
jącą ilość światła naturalnego lub nie 
jesteśmy w stanie zainstalować lamp 

doświetlających, warto rozważyć zain-
westowanie w sztuczne rośliny. Jeśli wy-
bierzemy takie rozwiązanie, postawmy 
na jakościowy produkt, który na pierw-
szy rzut oka nie będzie odróżniać się od 
roślin naturalnych. Dzisiejsze materiały 
i surowce na szczęście pozwalają uzy-
skać bardzo realistyczną fakturę i zbli-
żony do prawdziwego kolor liści.

Jak pielęgnować rośliny 
podwieszane pod sufitem?
Pielęgnacja takich podniebnych wysp 
nie jest łatwa, przede wszystkim dlatego 
że znajduje się na wysokości, a więc każ-
dorazowo do podlewania potrzebujemy 
drabiny lub możliwości wejścia na stół lub 
krzesło. Łatwy dostęp do roślin z pewno-
ścią ułatwia proces podlewania, wyciera-
nia kurzu, a także nabłyszczania liści.

Przy samym podlewaniu należy pamię-
tać, że przy suficie zawsze panuje wyższa 
temperatura niż przy podłodze – m.in. 
z tego względu podwieszane rośliny 
wymagają szczególnej dbałości o ich 
pielęgnację.

Ważne: rośliny znajdujące się w takiej kon-
strukcji powinny być mobilne, tzn. każda 
powinna być posadzona w osobnej do-
niczce obok siebie. Dlaczego to tak istot-
ne? Osoba zajmująca się serwisowaniem 
takich roślin musi bowiem raz na jakiś 
czas obracać doniczki wokół ich własnej 
osi, aby równomiernie dostarczyć promie-
nie światła na wszystkie jej liście. Jeśli nie 
doświetlimy którejś ze stron danego kwiat-
ka, możemy być pewni, że szybko straci 
swój blask i zamiast być ozdobą, będzie 
tylko szpecić naszą przestrzeń.

Chcesz się dowiedzieć, 
czy w twoim biurze można 
stworzyć powietrzne 
zielone wyspy?
Firma Kwiaty dla Biura oferuje darmo-
wą konsultację, dzięki której dowiesz się 
o możliwościach stworzenia takiej kon-
strukcji i wybrania odpowiednich gatun-
ków roślin. Rozwiejemy twoje wątpliwości 
i pomożemy wybrać najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się z biurem: 
biuro@kwiatydlabiura.pl.

Realizacja Kwiaty dla Biura

19

POWIETRZNE  ZIELONE WYSPY – NIETYPOWY POMYSŁ NA ROŚLINNĄ INSTALACJĘ FACILITY

www.realestatemagazine.pl


