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Σπίτι μου...σπιτάκι μου!

Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 03/05/2009 18:59
_____________________________________

Απαλλάξε το σπίτι σου από καθετί βρόμικο ή απλώς περιττό.
Διάβασε πώς μπορείς να βάλεις ανοιξιάτικο αέρα στο σπίτι σου!
Ανανέωσε το χρώμα
Οπωσδήποτε υποψιάζεσαι ότι φρεσκάροντας το χρώμα των τοίχων ανανεώνεις τη διακοσμητική
διάθεση του σπιτιού. Έχεις, όμως, υποψιαστεί ότι με την κίνηση αυτή καθαρίζεις και το περιβάλλον
σου; Στους πόρους των τοίχων συσσωρεύονται με τον καιρό ενώσεις και μικροοργανισμοί, που
επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού. Για καλύτερο αποτέλεσμα, προτίμησε χρώματα
οικολογικά.
Και η οικονομική λύση Καθάρισέ τους με ένα πανί βρεγμένο στη σαπουνάδα και ξέπλυνε με άφθονο
νερό ή με έναν ατμοκαθαριστή.
Καθάρισε την ντουλάπα
Άνοιξε τα συρτάρια και πέταξε χωρίς ενοχές ό,τι είναι άχρηστο ή -ακόμη καλύτερα- δώρισε σε
κάποιον άλλον ό,τι σου είναι περιττό. Βγάλε από την ντουλάπα σου όλα τα ρούχα που δεν
χρειάζεσαι και αφού τα μαντάρεις, τα πλύνεις και τα σιδερώσεις, δώρισέ τα σε φίλους ή σε
φιλανθρωπικές οργανώσεις. Στον επόμενο τόνο, πιάσε τα χαρτικά, π.χ. τους λογαριασμούς. Στις
στοίβες τους μπορεί να μαζευτούν έντομα και σκόνη. Κρίνε ποια θα σου χρησιμεύσουν και δώσε όλα
τα άλλα για ανακύκλωση.
Αν ξοδέψεις κάτι Εξόπλισε την ντουλάπα σου με μηχανισμούς ασανσέρ, ειδικές θήκες και
διαμερισματοποιημένα συρτάρια για τα αξεσουάρ. Εξόπλισε ένα ευρύχωρο συρτάρι με έναν
μηχανισμό αρχειοθήκης, για να κρατάς εκεί οργανωμένα τα σημαντικότερα έγγραφα.
Γυάλισε τα τζάμια
Το πιο ξεκούραστο είναι να αναθέσεις σε ένα συνεργείο καθαρισμού, να έρχεται μία φορά στις 15
μέρες και να καθαρίζει τα τζάμια μέσα και έξω. Έτσι, θα απαλλαγείς από τους ρύπους και τα
μικρόβια, ενώ θα διασφαλίσεις τον καλύτερο φυσικό φωτισμό.
Και η οικονομική λύση Ένα γερό ζευγάρι γάντια, ένα πανί και ένα καλό καθαριστικό αρκούν.
Εναλλακτικά, αντικατάστησε το τυποποιημένο καθαριστικό με ένα διάλυμα από νερό και λευκό ξίδι,
σε αναλογία ένα προς ένα.
«Απολύμανε» τα έπιπλα
Ακόμη και αν χρησιμοποιείς καλύμματα ή ριχτάρια, τα μαξιλάρια του καναπέ και της πολυθρόνας,
χρειάζονται καθάρισμα μία φορά τον χρόνο. Και αυτό γιατί, σε αυτά μπορεί να βρουν καταφύγιο
πολλά έντομα και μικρόβια, που ευθύνονται για αλλεργικές αντιδράσεις και δερματικές παθήσεις. Η
αποτελεσματικότερη λύση είναι να απευθυνθείς σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού.
Και η οικονομική λύση Προμηθεύσου τους ειδικούς αφρούς καθαρισμού. Η εφαρμογή τους γίνεται ως
εξής: απλώνεις τον αφρό πάνω στην επιφάνεια που θες να καθαρίσεις, τον τρίβεις με μία βούρτσα
και τον απομακρύνεις με την ηλεκτρική σκούπα.
Οργάνωσε την κουζίνα
Ξεκίνα καθαρίζοντας το εσωτερικό όλων των ντουλαπιών. Αντικατάστησε τα χαρτιά που έχεις στα
ράφια και τα συρτάρια με καινούργια. Συνήθισε από εδώ και στο εξής, να τοποθετείς τα σκεύη στα
συρτάρια και τα ντουλάπια, μόνο αν είσαι σίγουρη ότι έχουν στεγνώσει εντελώς. Η υγρασία μπορεί
εύκολα να μετατραπεί σε εστία μικροβίων.
Καθάριζε τις συσκευασίες των τυποποιημένων τροφίμων με ένα βρεγμένο πανάκι, πριν τις βάλεις
στο ντουλάπι. Πριν φτάσουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ και των μπακάλικων, βρίσκονταν σε
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αποθήκες όπου πραγματοποιούνταν ψεκασμοί με φάρμακα για την εξόντωση εντόμων ή μικροβίων.
Τα υπολείμματά τους μπορεί να έχουν μείνει στις συσκευασίες. Λάβε υπόψη σου ότι τα αβγά των
κατσαρίδων μεταφέρονται συχνά στο σπίτι με τις πλαστικές σακούλες των super-markets, οπότε
καλό είναι να τις φυλάς στο μπαλκόνι.
Αν ξοδέψεις κάτι Αντικατάστησε τα παλιά, φθαρμένα σκεύη μαγειρικής.
Άδειασε το ψυγείο
Καθάρισε όλες τις επιφάνειές του με διάλυμα μαγειρικής σόδας. Για να εξουδετερώσεις τις οσμές,
εφοδίασέ το με ένα από τα ειδικά αποσμητικά. Στη συνέχεια, προσπάθησε να οργανώσεις τα
τρόφιμα ανάλογα με το βαθμό ψύξης που έχει κάθε ράφι. Τέλος, απόφυγε να τοποθετείς τα
τρόφιμα (π.χ. τα τυριά) με τα χαρτιά περιτυλίγματος ή τις κούτες τους. Ξετύλιξέ τα και τοποθέτησέ
τα σε -γυάλινα κατά προτίμηση- μπολ.
Αν ξοδέψεις κάτι Επένδυσε στην αγορά ενός καταψύκτη. Θα διασφαλίσεις καλύτερες συνθήκες
διατήρησης των τροφίμων.
3 κινήσεις ματ
Μάζεψε τα χαλιά
Μια εβδομάδα πριν τα αποθηκεύσεις γύρισέ τα ανάποδα και πάτησέ τα από την πλευρά του πέλους
τους. Με αυτόν τον τρόπο θα πέσει μεγάλο μέρος της σκόνης που έχει εισχωρήσει στο εσωτερικό.
Πέρασέ τα με την ηλεκτρική σκούπα και τύλιξέ τα σε ρολά. Αποθήκευσέ τα σε ειδικές σακούλες και
στη συνέχεια σε σκιερό μέρος, χωρίς υγρασία.
Άλλαξε τα υφάσματα
Απαλλάξου από βαριά υφάσματα από βελούδο ή μαλλί σε καναπέδες, πολυθρόνες και κουρτίνες και
αντικατάστησέ τα με πιο λεπτά και ανάλαφρα. Προτίμησε δηλαδή υφάσματα από βαμβάκι, λινό ή
μετάξι. Το ίδιο ισχύει και για τα σεντόνια και τα παπλώματα.
Αντικατάστησε τα διακοσμητικά
Βάλε πιο χρωματιστά και πιο φωτεινά αντικείμενα. Προτίμησε διακοσμητικά από κρύσταλλο και
φυσητό γυαλί, που διαχέουν το φως.
preventionmag.gr
============================================================================

Απ:Σπίτι μου...σπιτάκι μου!
Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 03/05/2009 19:29
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Χρώματα και ανανέωση του σπιτιού
Όποιο διακοσμητικό ύφος κι αν ακολουθήσετε για να διακοσμήσετε το χώρο σας, δεν πρέπει να σας
διαφύγει το εξής: το χρώμα είναι το στοιχείο εκείνο που θα κρίνει το τελικό οπτικό αποτέλεσμα.
Οι συνδυασμοί των αποχρώσεων που επιλέγετε για τους τοίχους, τα έπιπλα, τα διακοσμητικά
αντικείμενα, τα χαλιά και τα υφάσματα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία του σπιτιού.
Και αυτό για δύο λόγους: από τη μια, επειδή συμβάλλουν ώστε να δείχνει ο χώρος σας φωτεινός ή
πιο σκοτεινός, και από την άλλη, επειδή επιδρούν στην ψυχολογία σας. Σας ξενίζει κάπως αυτό το
τελευταίο; Αν το σκεφτείτε για λίγο, θα παραδεχθείτε και εσείς ότι τα χρώματα ξυπνούν
αναμνήσεις, προκαλούν ευχάριστους ή δυσάρεστους συνειρμούς, ενεργοποιούν τις αισθήσεις.
Χρώματα και ψυχολογία
Οι ειδικοί συμφωνούν στο ότι τα χρώματα επιδρούν στα συναισθήματα και στις αντιδράσεις των
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ανθρώπων. Δεν έχουν όμως, ακόμη διαλευκάνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτό, επειδή οι
αντιδράσεις στα χρώματα εξαρτώνται από ένα συνδυασμό βιολογικών, ψυχολογικών, φυσιολογικών,
κοινωνικών και πολιτισμικών παραμέτρων. Το μόνο που μπορούν να ισχυριστούν με μία σχετική
βεβαιότητα, είναι ότι ορισμένες ομάδες χρωμάτων, όπως τα «ζεστά» και τα «ψυχρά», φαίνεται ότι
έχουν πάντα και σε οποιοδήποτε μέρος, τις ίδιες επιδράσεις.
Τα «ζεστά» χρώματα, δηλαδή το κόκκινο, το πορτοκαλί και το κίτρινο, βοηθούν στην αντίληψη του
χρόνου, δημιουργούν την αίσθηση του οικείου και του φιλόξενου. Συχνά συνδέονται με την
εξωστρέφεια, τον ενθουσιασμό, την όρεξη για ζωή, την άνεση και την ευδιαθεσία.
Τα «ψυχρά», δηλαδή το μπλε, το πράσινο και το μοβ, συνδέονται με μια σειρά από ετερόκλητα
συναισθήματα, από τη γαλήνη και την ηρεμία έως την ακεφιά, την απογοήτευση, τη νωχελικότητα
και την ονειροπώληση.
Απέραντο γαλάζιο
Δεδομένου ότι στη φύση, κανένα εδώδιμο είδος δεν έχει μπλε χρώμα, τα αρχέγονα ένστικτά σας το
εξορίζουν από την κουζίνα. Αντίθετα, όμως, το επιβάλλουν στο υπνοδωμάτιο, το μπάνιο και το
γραφείο, επειδή θα σας θυμίζει τον ανέφελο ουρανό και θα διώχνει τις εντάσεις. Για να νιώσετε πιο
ελεύθεροι, συνδυάστε το με λευκό χρώμα. Θα σας θυμίσει τη δροσιά από τους αφρούς της
θάλασσας. Αν επιλέξετε τους σκούρους τόνους του μπλε, συνδυάστε το με λευκό ώστε να μη
χάσετε την ισορροπία και καταλήξετε με ένα βαρύ οπτικό αποτέλεσμα. Οι σκούροι τόνοι του μπλε
και στα όρια του έντονου μοβ, προσδίδουν στο χώρο μπρίο, «σπιρτάδα». Προτιμήστε το στο παιδικό
και στο πρόχειρο καθιστικό.
Κίτρινος τύπος
Ξεχάστε τη σκανδαλοθηρία και το μίσος. Το κίτρινο χρώμα, όταν ξεφεύγει από τον Τύπο,
παραπέμπει στην ανανέωση, την αναζωογόνηση και τη νεανικότητα. Στους χώρους δίνει λάμψη. Με
τη φωτεινότητα που διακρίνει ακόμη και τους πιο απαλούς τόνους του, το κίτρινο μπορεί να χαρίσει
φως σε κάθε δωμάτιο και να το κάνει να μοιάζει μεγαλύτερο. Προσθέστε το επομένως, γενναιόδωρα
σε «ανήλιους» χώρους. Χρωματίστε με κίτρινο τους τοίχους μίας εσωτερικής σκάλας, τους
σκοτεινούς διαδρόμους, τα άφεγγα υπόγεια. Αξιοποιήστε το χωρίς επιφυλάξεις για να διαλύσετε
την οπτική εσωστρέφεια του καθιστικού ή της τραπεζαρίας.
Πράσινο φως
Ως συνδυασμός του κίτρινου και του μπλε, το πράσινο χρώμα δεν θα μπορούσε παρά να εξισορροπεί
καταστάσεις και διαθέσεις. Κατευνάζει τα πάθη, απαλύνει το στρες και τον ψυχικό πόνο, ενώ
παράλληλα σκορπά θετική ενέργεια και ζωντάνια. Ως τέτοιο, προτείνεται για χώρους που
προορίζονται για χαλάρωση και διαλογισμό. Χρησιμοποιήστε το στο μπάνιο, το καθιστικό, το
υπνοδωμάτιο, αλλά και στην αγαπημένη σας γωνιά, εκεί που συνηθίζετε να κουρνιάζετε και να
«ξεπλένετε» τις αρνητικές σκέψεις. Στην περίπτωση που επιλέξετε σκούρες αποχρώσεις του, μην
το προσθέσετε σε όλες τις επιφάνειες. Τολμήστε να το συνδυάσετε με ροζ ή τριανταφυλλί
πινελιές.
«Λευκή» επιταγή
Παραλληλίζοντάς το με το καθαρό, άπλετο φως, το λευκό χρώμα συνδέεται με την αναγέννηση, την
εσωτερική ισορροπία, την πνευματικότητα, την αρμονία, την αποφόρτιση των προβληματισμών.
Στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες, το λευκό παραπέμπει ευθέως στην καθαρότητα των
αισθημάτων και των σκέψεων, οπότε κατ' επέκταση και στην καθαριότητα του χώρου. Για αυτό
προτείνεται για το μπάνιο. Μπορεί να μπει και στα υπόλοιπα δωμάτια, αλλά η επιλογή σε μεγάλες
επιφάνειες για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπλοκάρει τη δημιουργική φαντασία και «κουράζει» το
μάτι. Οπότε προσπαθήστε να το αποφύγετε.
Μαύρος πίνακας
Το μόνο σίγουρο είναι ότι το μαύρο χρώμα προσφέρεται για διακοσμητικές διαφωνίες. Ανάλογα με
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τον τρόπο που χρησιμοποιείται, μπορεί να προκαλέσει ποικίλες διαφορετικές εντυπώσεις. Από τη
μια πλευρά, συνδέεται με το πένθος και τη μελαγχολία, από την άλλη με τις καλλιτεχνικές
αναζητήσεις, τη δύναμη, τη σύνεση, τη σταθερότητα και την αξιοπιστία. Θεωρητικά, αν συνδυάσετε
τις αποχρώσεις του εβένου με έντονα χρώματα ή με το λευκό, έχετε χαράξει το μονοπάτι που θα
οδηγήσει στην τόνωση της αυτοπεποίθησής σας.
Κόκκινος συναγερμός
Το δυνατό αυτό χρώμα διεγείρει την εγκεφαλική λειτουργία, αυξάνει τους παλμούς της καρδιάς μας
και την αναπνοή. Έχει την ιδιότητα να κινητοποιεί τους ανθρώπους να πάρουν γρήγορες αποφάσεις
και να έχουν υψηλές προσδοκίες. Επειδή, όμως, κυριαρχεί σε βάρος οποιουδήποτε άλλου στοιχείου
στο χώρο, δεν χρησιμοποιείται συχνά για την κάλυψη όλου του τοίχου, αλλά σε ορισμένα σημεία ή
προστίθεται με τα αντικείμενα και τα έπιπλα. Σε μετριοπαθείς τόνους και δόσεις, μπορεί να κάνει
το χώρο μας ζεστό και νεανικό. Επειδή ανοίγει την όρεξη, θεωρείται καλή επιλογή για την κουζίνα,
σε συνδυασμό με το κίτρινο.
Ακόμα
Ανάλυσέ το Ρίξτε μια ματιά στο βιβλίο Χρωμο-τεστ του Δρ. Μαξ Λούσερ. Ένα ασυνήθιστο τεστ που
διερευνά την προσωπικότητά σας σε σχέση με τα χρώματα που προτιμάτε.
Φυσική επιλογή Το μυστικό για να φαίνεται το σπίτι σας πάντα φιλόξενο, είναι να ακολουθεί τις
αποχρώσεις κάθε εποχής. Το φθινόπωρο και το χειμώνα, στολίστε το με μπορντό ή καφετιά
διακοσμητικά και αξεσουάρ, ενώ την άνοιξη και το καλοκαίρι, προτιμήστε τα λαμπερά χρώματα.
Δείτε το επιφανειακά Όταν επιλέγετε χρώμα για τους τοίχους, μην παραλείψετε να ελέγξετε το
φινίρισμα. Ανάλογα με τον τύπο του προϊόντος, ο τοίχος μπορεί να αποκτήσει λείο ή ανάγλυφο, ματ
ή γυαλιστερό φινίρισμα, και αυτό θα επηρεάσει τη «φυσιογνωμία» του χρώματος.
Κλείστε τα χρωματολόγια Αν δεν βρίσκετε την απόχρωση που ονειρεύεστε στα τυποποιημένα
χρωματολόγια, μπορείτε να ζητήσετε να την συνθέσουν. Πολλές εταιρείες χρωμάτων έχουν
εφοδιάσει τα χρωματοπωλείο με ειδικές συσκευές που παράγουν το χρώμα που θέλετε
αναμειγνύοντας τα βασικά χρώματα.
Από τη Χριστίνα Χρόνη για prevention
============================================================================

Απ:Σπίτι μου...σπιτάκι μου!
Δημοσιεύθηκε από mara - 03/05/2009 19:50
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πολυ ομορφα αυτα που μας μεταφερεις ηλιαννα μου!
εγω το μονο που εχω καταφερει ειναι να εχω ενα σπιτι πολυ λυτο επειδη ο μικρος μου ειναι σκετο
θηριο.χοροπηδαει απο καναπε σε καναπε και οταν παιζει ολες τις ωρες δηλαδη το σπιτι να ειναι
παιδοτοπος.....
============================================================================

Απ:Σπίτι μου...σπιτάκι μου!
Δημοσιεύθηκε από Dafni - 21/05/2009 12:17
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Φυτέψτε κρεμαστά φυτά !
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Αν θέλετε να δώσετε μεγαλύτερη έμφαση στη βεράντα σας το καλοκαίρι ή αν ο χώρος που έχετε
για φυτά είναι περιορισμένος, σκεφτείτε την λύση των κρεμαστών φυτών.
Τα κρεμαστά φυτά προσθέτουν χρώμα και χάρη στα μπαλκόνια μας και μπορούν να μπουν σε
γλάστρες η ζαρντινιέρες που σκαλώνουν στα κάγκελα του μπαλκονιού ή σε κρεμαστά καλάθια και
δοχεία που κρέμονται από διάφορα σημεία των τοίχων ή της οροφής.
Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να προσέξετε για να δημιουργήσετε με επιτυχία τους δικούς σας
φυτικούς καταρράκτες.
Διαλέγουμε πρώτα την τοποθεσία.
Κάθε μέρος που προστατεύεται από τον καυτό μεσημεριανό ήλιο και τους ανέμους είναι κατάλληλο.
Μετά διαλέγουμε τα δοχεία τα οποία όπως είπαμε υπάρχουν σε πολλές παραλλαγές και αρκεί να
βρούμε αυτά που ταιριάζουν στο χώρο μας
Πολύ βασικό είναι το χώμα.
Χρησιμοποιείστε μείγμα χώματος από τύρφη και περλίτη που είναι κατάλληλο για τα περισσότερα
είδη φυτών αν χρειαστεί να φυτέψετε διάφορα είδη φυτών στο ίδιο δοχείο. Μουσκέψτε καλά το
χώμα πριν την χρήση.
Αν τα δοχεία σας είναι μικρά φυτέψτε μόνο ένα ή δύο τύπους λουλουδιών μέσα σ' αυτά.
Στα μεγαλύτερα δοχεία μπορείτε να κάνετε περισσότερους συνδυασμούς. Βασικός παράγοντας
είναι το χρώμα.
Αν θέλετε να δώσετε έμφαση τονίζοντας τις αντιθέσεις των χρωμάτων χρησιμοποιήστε φυτά με
λουλούδια στα τρία βασικά χρώματα (κόκκινο, κίτρινο, μπλε). Αν θέλετε περισσότερη αρμονία
χρησιμοποιείστε φυτά με λουλούδια στην ίδια χρωματική κλίμακα.
Μην ξεχνάτε τις πρασινάδες. Τα πράσινα φυτά δημιουργούν εξίσου εντυπωσιακά αποτελέσματα με
τα ανθισμένα. Χρησιμοποιείστε πράσινα φυτά με όρθια ανάπτυξη σαν κεντρικά σε συνθέσεις με
ανθισμένα που κρέμονται. Ή φυτέψτε κρεμαστές πρασινάδες μόνες τους δημιουργώντας έναν
συναγωνισμό μεταξύ πράσινων και ανθισμένων φυτών.
Το μυστικό για πετυχημένο αποτέλεσμα είναι να φυτευτούν τα φυτά σωστά από την αρχή. Στα
μεγάλα δοχεία ξεκινήστε φυτεύοντας πρώτα περιμετρικά. Φυτέψτε τα περιμετρικά φυτά σας λοξά
σε γωνία, για να πάρουν μορφή καταρράκτη στη συνέχεια. Στο κέντρο φυτέψτε φυτά κατακόρυφης
ανάπτυξης. Ένα συχνό λάθος είναι ότι φυτεύουμε λίγα φυτά στο ξεκίνημα με την ελπίδα ότι θα
μεγαλώσουν. Αν και τα φυτά μεγαλώνοντας θα καλύψουν τα κενά, ωστόσο είναι σημαντικό να
έχουμε από την αρχή σωστό αισθητικό αποτέλεσμα. Μην τσιγκουνεύεστε λοιπόν, για να είναι τα
κρεμαστά δοχεία σας ελκυστικά από την αρχή. Να έχετε σαν κανόνα ότι τα φυτά θα πρέπει να
καλύπτουν διπλάσιο όγκο από το δοχείο τους.
Κάτι επίσης σημαντικό είναι το πότισμα. Έχετε υπόψη σας ότι τα φυτά σε κρεμαστά δοχεία
χρειάζονται συχνότερο πότισμα, το καλοκαίρι μάλιστα χρειάζονται καθημερινό πότισμα. Η λίπανση
είναι παρόμοια με τα άλλα φυτά του κήπου ή της βεράντας μας. Ένα σύνθετο λίπασμα αργής
απορρόφησης μπορεί να προστεθεί στο εδαφικό μείγμα, και υδατοδιάλυτα λιπάσματα μπορούν να
προστίθενται περιοδικά.
Φυτά κατάλληλα για κρεμαστά δοχεία
Ανθισμένα, Πρασινάδες Μπιγκόνια κρεμοκλαδήςΠόθος Φούξια Τραντεσκάντια (Τηλέγραφος)
Σερφίνια Κισσός Πορτουλάκα Χλωρόφυτο ΒίνκαΝεφρολεπίς (Φτέρη)Βαμβακούλα (Μαστιχιά)
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Φιλόδενδρο Σκάντενς Αισχύνανθος Ζεμπρίνα Κολουμνέα Πολυπόδιο Σέντουμ Αδίαντο Ιμπάτιενς
Συγγόνιο Υπομονή Σαξιφράγκα Απορόκακτος (Φιδάκι) Σπαράγγι Μεσημβριάνθεμο Πιλέα
Διμορφοθήκη Φιτόνια Μίλιον Μπελς Φίκος Ρέπενς Πετούνια Πλατυκέριουμ Επίσκια Πλέκτρανθος
Πηγή: Valentine.gr
============================================================================

Απ:Σπίτι μου...σπιτάκι μου!
Δημοσιεύθηκε από Dafni - 15/06/2009 21:58

_____________________________________

Απλές ιδέες για να φτιάξετε στοιχεία νερού στο χώρο σας
Yπάρχουν πολλές, γρήγορες και απλές λύσεις για να φτιάξετε ενδιαφέρουσες κατασκευές με νερό
-μικρές ή μεγάλες- στον κήπο ή στη βεράντα σας.
Aπό εκεί και πέρα, η φαντασία, η επινοητικότητα, η προτίμησή σας σε κάποια υλικά και, βέβαια, η
γνώση του χώρου σας και ο προϋπολογισμός σας σίγουρα θα σας οδηγήσουν σε άλλες τόσες...
Στη βεράντα και στο μπαλκόνι σας
• Mπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μεγάλο, στεγανό ξύλινο βαρέλι με βάθος τουλάχιστον 40 εκ.
Γεμίστε τον πάτο με μία στρώση από χαλίκι, κροκάλες ή βότσαλα. Προμηθευτείτε μερικά υδρόβια
φυτά (νούφαρα κ.ά.), καθώς και φυτά που βοηθούν στην οξυγόνωση του νερού, που θα βρείτε σε
μεγάλα φυτώρια, και γεμίστε το βαρέλι με νερό. Mπορείτε να κάνετε το ίδιο χρησιμοποιώντας ένα
στεγανό δοχείο (κασπό), χωρίς τρύπα αποστράγγισης.
• Aν θέλετε κάτι ακόμη πιο εύκολο και άμεσο, χρησιμοποιήστε ένα μεγάλο, απλό, διαφανές μπολ,
βάλτε μέσα μερικά ιριδίζοντα γυάλινα «βότσαλα», που θα βρείτε σε καταστήματα με διακοσμητικά
είδη, τοποθετήστε το σε ένα ηλιόλουστο σημείο της βεράντας σας και απολαύστε το παιχνίδι του
ήλιου και τους ιριδισμούς από τα βότσαλα και το νερό.
• Aν αγαπάτε τα πουλιά, μπορείτε να αγοράσετε από ένα pet shop ένα μικρό δοχείο για το μπάνιο
τους ή να βρείτε σε μια μάντρα ένα παλιό μαρμάρινο αντικείμενο (γούρνα, γουδί ή πέτρινη γαβάθα),
που κρατάει το νερό δροσερό. Tοποθετήστε το δίπλα σε μια γλάστρα με πλούσια βλάστηση και
προσκαλέστε τα για μπάνιο.
• Στη βεράντα, ανάμεσα σε δύο χτιστές, καλά μονωμένες ζαρντινιέρες, μπορείτε -οι πιο φιλόδοξοινα φτιάξετε ένα κανάλι νερού και εκμεταλλευόμενοι την υψομετρική διαφορά να το οδηγήσετε σε
μια ορθογώνια μικρή λίμνη με νούφαρα.
Στον κήπο
• Aν πάλι προτιμάτε νερό σε κίνηση, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση μιας μικρής ηλεκτρικής
αντλίας. Aπευθυνθείτε σε έναν ειδικό και με τη βοήθεια του ηλεκτρολόγου και του υδραυλικού
υλοποιήστε την ιδέα σας. Oι επιλογές είναι πολλές και εξαρτώνται από το χώρο σας, την αισθητική
και τον προϋπολογισμό σας. H τοποθέτηση μιας μικρής δεξαμενής και μιας αντλίας στον κήπο
απαιτεί μια σχετικά εύκολη διαδικασία. Κατ’ αρχάς χρειάζεται να ανοίξετε ένα λάκκο για την
εγκατάσταση της δεξαμενής και της αντλίας. Aφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και γίνουν οι
απαραίτητες συνδέσεις, τοποθετήστε το καπάκι της δεξαμενής και καλύψτε το με βότσαλα, μικρές
πέτρες ή με «γυάλινα βότσαλα» και αφήστε το νερό να αναπηδήσει και να κυλήσει πάνω τους. Tο
ίδιο μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας μια μεγάλη μεταλλική ή γυάλινη σφαίρα επάνω στη
δεξαμενή. H σφαίρα πρέπει να είναι διαμπερής, ούτως ώστε το νερό να τη διαπερνά και να την
αγκαλιάζει. H επιφάνεια της σφαίρας ζωντανεύει και ιριδίζει με τις αντανακλάσεις του φωτός.
• Eνδιαφέρον έχει και ο συνδυασμός ενός απλού γεωμετρικού στοιχείου με το νερό. Ένας μεγάλος
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κύβος από φυσική πέτρα ή μάρμαρο με ένα μικρό σιντριβάνι και φυτεύσεις με υδρόφιλα φυτά
(καλάμια και μπαμπού), καθώς και η δημιουργία μιας μικρής δεξαμενής με τσιμεντοκονία και φυσική
πέτρα σε συνδυασμό με τρεχούμενο νερό και φυτεύσεις με αρωματικά δεντρολίβανα και λουίζα
αρκούν για να φτιάξετε το προσωπικό σας Spa.
• Mπορείτε, επίσης, να οργανώσετε ένα σύστημα με παράλληλα ή τεμνόμενα κανάλια με νερό,
πλάτους 15 έως 30 εκ. και βάθους 10 εκ. H κατασκευή θα γίνει από μπετόν. Mπορείτε να
επενδύσετε τα κανάλια με φυσική πέτρα, να τα γεμίσετε με βότσαλα ή -σε έναν πιο μοντέρνο κήπονα τα επενδύσετε με αλουμίνιο. Aν όμως θέλετε κάτι που δεν χρειάζεται κατασκευή και σκαψίματα,
μπορείτε να καταφύγετε σε έτοιμες λύσεις (σιντριβάνια διάφορων τύπων, κρήνες) που θα βρείτε σε
διάφορα κέντρα κήπου ή να δημιουργήσετε τη δική σας σύνθεση.
3 καλοί λόγοι για να βάλετε νερό στον κήπο ή στη βεράντα σας
1. Tο νερό στον κήπο ή στη βεράντα δίνει την αίσθηση κίνησης και ροής. Aκόμα και το «στάσιμο»
νερό σε μεγάλα δοχεία ή μαρμάρινες γούρνες αντανακλά τα σύννεφα και τον ουρανό ή τα φύλλα
που κινούνται με το θρόισμα του αέρα.
2. O ήχος του νερού ξεκουράζει και ηρεμεί, ιδιαίτερα στην πολύβουη πόλη.
3. Tο νερό προσελκύει μεγάλη ποικιλία από πουλιά, πεταλούδες και άλλα έντομα.
Έλλη Παγκάλου: Αρχιτέκτων τοπίου.
============================================================================

Απ:Σπίτι μου...σπιτάκι μου!
Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 24/10/2009 16:05
_____________________________________

Tα χαλιά μας.....
ΛΕΚΕΔΕΣ ΣΤΟ ΧΑΛΙ
Όταν το χαλί λερωθεί από λάδι ή από σάλτσες, αφαιρέσετε τον λεκέ ως εξής: Απορροφήστε αρχικά
το λεκέ με χαρτί κουζίνας. Έπειτα απλώσετε λίγο υγρό πιάτων στο σημείο του λεκέ. Τέλος
αφαιρέστε το με υγρό πανί
ΧΑΛΙ ΚΑΙ "ΦΡΕΣΚΑΡΙΣΜΑ"
Μια απλή λύση για το "φρεσκάρισμα" του χαλιού είναι ο καθαρισμός του με λευκό ξύδι και νερό (ένα
μέρος λευκό ξύδι προς τρία μέρη νερό). Το ξύδι είναι κατάλληλο για τη συντήρηση του χαλιού , για
την αντιμετώπιση τοπικών λεκέδων και τέλος, προσθέτει μια ξεχωριστή γυαλάδα στα χρώματά του
και τα αναζωογονεί.
ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΑΛΙΩΝ
1.Με Αμμωνία : Αναμείξτε δύο κουτάλια σούπας της οικιακής αμμωνίας σε ένα φλιτζάνι νερού.
2.Με ξίδι : Αναμείξτε ένα φλιτζάνι άσπρο ξίδι σε δύο φλιτζάνια νερό.
Επίσης το χλιαρό νερό πρέπει να χρησιμοποιηθεί στις περισσότερες περιπτώσεις για να ξεπλύνει
τις καθαριστικές λύσεις από την ίνα. Η αποτυχία να ξεπλυθούν, μπορεί να προκαλέσει την
επιταχυνόμενη ακαθαρσία
ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΛΑΣΤΡΕΣ
Αποφεύγετε την τοποθέτηση φυτών πάνω στα χαλιά και τις μοκέτες, γιατί γύρω από τη γλάστρα
υπάρχει υγρασία που μπορεί να δημιουργήσει ανεπανόρθωτη ζημιά. Χρησιμοποιήστε ειδικά πιατάκια
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για τις γλάστρες (όχι πήλινα).
ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΓΜΑ
Τα χαλιά που θα φυλαχτούν χωρίς να πλυθούν, πρέπει πρώτα να σκουπιστούν πολύ καλά. Κατόπιν
για μεγαλύτερη προστασία τοποθετήστε τα σε υφασμάτινη θήκη στην οποία θα βάλετε καμφορά
τυλιγμένη σε ύφασμα ή χαρτί. Προσοχή : Δεν πρέπει η καμφορά να έρθει σε επαφή με το xαλί, γιατί
υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των χρωμάτων. Αποφύγετε την φύλαξη των χαλιών σε υγρές και
ανώμαλες επιφάνειες.
ΧΑΛΙΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΥΛΙΑΣΜΑ
Το μούλιασμα των χαλιών είναι απαγορευμένο για όλα τα χειροποίητα χαλιά. Το στέγνωμα των
χαλιών πρέπει να γίνεται ακαριαία, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ένα χρώμα να μην είναι τόσο
σταθερό και να χρωματίσει τα υπόλοιπα. Επίσης, η υγρασία στο εσωτερικό τους αποτελεί έναν από
τους κυριότερους παράγοντες φθοράς του πέλους.
============================================================================

Απ:Σπίτι μου...σπιτάκι μου!
Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 11/11/2009 18:52
_____________________________________

Χαλιά… απαραίτητα το χειμώνα! συνέχεια...
Αγορά
Το χαλί είναι ένα ιδιαίτερο έξοδο που επωμίζεται κάθε σπίτι και πρέπει να του δίνεται η δέουσα
προσοχή. Δηλαδή, πριν καταλήξετε για το τι χαλί θα θέλατε στο χώρο σας, σκεφτείτε τι χρήση
κάνετε στο χώρο. Σίγουρα δεν θα θέλατε ένα ακριβό, χειροποίητο χαλί ούτε στην κουζίνα ούτε στο
παιδικό δωμάτιο.
Τα κριτήρια λοιπόν είναι η αισθητική, η χρήση και η ποιότητά του δηλ. το υλικό και η τεχνική
κατασκευής του.
Μοντέρνα & κλασικά
Είτε μοντέρνα, είτε κλασικά τα χαλιά είναι απαραίτητα για τη χειμωνιάτικη ένδυση του σπιτιού.
Αυτά και οι κουρτίνες είναι τα αξεσουάρ που δίνουν ζέστη, χρώμα και ύφος στο χώρο. Πλέον μπορεί
κανείς να συναντήσει κλασικά κομμάτια σε μοντέρνους χώρους αλλά και το αντίθετο, καθώς οι
στιλιστικές αντιθέσεις «φοριούνται» πολύ. Είτε μινιμαλ, είτε αφαιρετικά, είτε με μοντέρνα
χρώματα και σχέδια, είτε με κλασικά χρώματα και σχέδια που παραπέμπουν σε παλιότερες εποχές,
το χαλί αποτελεί το τέλειο ρούχο του σπιτιού για τον χειμώνα.
Μηχανής & χειροποίητα
Τα χαλιά μηχανής είναι πιο οικονομικά από τα χειροποίητα και τα συναντάμε σε μεγάλη ποικιλία
χρωμάτων και σχεδίων σε διάφορες ποιότητες για όλα τα γούστα. Στα μοντέρνα σπίτια κυρίαρχη
θέση έχουν και οι μοκέτες που είναι μια εύκολη και οικονομική λύση για το «ντύσιμο» του σπιτιού.
Τα χειροποίητα αποτελούν μια μορφή επένδυσης και δήλωση ιδιαίτερου γούστου. Είναι πιο
ανθεκτικά από τα μηχανής, καθώς έχουν υφανθεί κόμπο-κόμπο. Τα πολύτιμα χειροποίητα χαλιά
μπορεί να είναι είτε μάλλινα, είτε μεταξωτά. Βρίσκουν δε, το χώρο τους και … στον τοίχο! Μπορούν
να αποτελέσουν πολύ όμορφες ταπισερί και να τα απολαμβάνετε χωρίς να κινδυνεύουν!
Φερθείτε τους τρυφερά
Μην σέρνετε επάνω στα χαλιά τα έπιπλα. Μην τοποθετείτε βαριά ή αιχμηρά αντικείμενα που
ισοπεδώνουν ή μπορεί και να τραυματίσουν το πέλος τους.
Καλό είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα να μετακινείτε λίγο τα έπιπλα ώστε να μην πατάνε
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συνεχώς στο ίδιο σημείο και τα πατικώνουν.,
Φροντίδα
Αέρισμα
Χρόνια τώρα η μέθοδος καθαρίσματος είναι μια. Αέρισμα και τίναγμα με τον γνωστό κόπανο.
Διαλέξτε ένα μέρος χωρίς αιχμηρές απολήξεις για να μην τραυματίσετε το χαλί και απλώστε το, με
το πέλος από την κάτω μεριά. Διαλέξτε μια μέρα ηλιόλουστη γιατί τα χαλιά αγαπάνε τον ήλιο! Ως
γνωστόν ο ήλιος διώχνει τους σκόρους και τους μικροοργανισμούς… και χτυπήστε τα!
Καθάρισμα + Σκούπισμα
Χρησιμοποιείτε συχνά την ηλεκτρική σας σκούπα. Τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα και τη μία
από αυτές, σκουπίζοντας επισταμένα. Δηλαδή, γυρίστε το χαλί σας από την ανάποδη και πατήστε
το ώστε να πέσουν όλες οι σκόνες. Σκουπίστε το χαλί από την ανάποδη, μαζέψτε το στην άκρη και
καθαρίστε το πάτωμα. Στη συνέχεια, απλώστε το χαλί και σκουπίστε το πέλος.
Ελέγξτε το σκουπισμένο χαλί, πριν τοποθετήσετε πάλι τα έπιπλα ώστε να εντοπίσετε πιθανούς
λεκέδες.
Πλύσιμο
Για χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά προτιμήστε το στεγνό καθάρισμα.
Τα μάλλινα είτε χειροποίητα είτε μηχανής, πλένονται με σαπούνι και νερό. Προτιμήστε σαπούνια
χωρίς πρόσθετα χημικά. Αποφύγετε τα απορρυπαντικά με αμμωνία.
Γενικά, χρησιμοποιήστε μαλακό σφουγγάρι ή πανί, χλιαρό νερό και υγρό σαπούνι. Προτιμήστε υγρά
απορρυπαντικά για μάλλινα ή πλυντηρίου που δεν δημιουργούν πολύ αφρό ώστε να ξεπλυθεί και πιο
εύκολα και να μην αφήσει λεκέδες.
Ανακατέψτε το υγρό σαπούνι με χλιαρό νερό. Μουσκέψτε το ύφασμα ή το σφουγγάρι και
στραγγίστε το καλά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το ψεκαστικό του σιδερώματος. Ψεκάστε
και τρίψτε επιτόπου το λεκέ. Δώστε έμφαση στο πέλος καθώς τις περισσότερες φορές, ο λεκές
είναι επιφανειακός. Αν επιμένει, δοκιμάστε να τρίψετε σε βάθος το πέλος με μια οδοντόβουρτσα.
Για να μη λεκιάσει κι απλώσει, σκουπίστε από έξω προς το κέντρο του λεκέ.
Ξεπλένετε, σκουπίζοντας τοπικά με βρεγμένο πανί. Τέλος, ταμπονάρετε με καθαρό πανί ή
απορροφητικό χαρτί. Για να επισπεύσετε το στέγνωμα ανάψτε το καλοριφέρ ή αν είναι πολύ
βρεγμένο, στεγνώστε το στον ήλιο.
Λεκέδες
Απλούς, υγρούς λεκέδες ταμπονάρετέ τους άμεσα με πανιά ή απορροφητικά χαρτιά και τρίψτε τους
με ξυδόνερο με ένα καθαρό πανάκι.
Αν ο λεκές δεν είναι υδατοδιαλυτός και «ποτίσει», ζητήστε τη βοήθεια ειδικού.
Δώστε προσοχή στα καθαριστικά σπρέι. Μπορεί να αφήσουν λευκούς ή κίτρινους λεκέδες.
Για σαπούνι, επιλέξτε διάλυμα ξυδιού με νερό και αιθέριο έλαιο ή διάλυμα υγρού απορρυπαντικού.
Τα απορρυπαντικά σε σκόνη αφήνουν λεκέδες
Τσίχλα ή σοκολάτα στο χαλί; Αντιμετωπίστε την όπως ακριβώς στα ρούχα. Τρίψτε ένα παγάκι
πάνω της, ώστε να παγώσει και να στερεοποιηθεί και αφαιρέστε τη με ένα μαχαιράκι με πολύ
προσοχή.
Αν πέσουν λάδια στο χαλί, χρησιμοποιήστε πανί απορροφητικό κι αμέσως τρίψτε το λεκέ με καθαρή
βενζίνη.
Αν στάξει κερί, σιδερώστε με στυπόχαρτο σε χαμηλή θερμοκρασία και με πολύ υπομονή.
============================================================================
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Απ:Σπίτι μου...σπιτάκι μου!
Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 22/03/2010 06:49
_____________________________________

Πώς να καθαρίσετε τις μολυβιές στον τοίχο
Τα παιδάκια σας έχουν ταλέντο στα graffiti κι έχουν ζωγραφίσει τους τοίχους του σπιτιού. Εσείς
πάλι δεν είστε και πολύ της τέχνης και θέλετε να τους καθαρίσετε.. να πως μπορείτε να το κάνετε:
1. Πάρτε μιά γόμμα άσπρη και σβήστε με κυκλικές κινήσεις
2. Βάλτε λίγη οδοντόκρεμα σ' ένα πανάκι και τρίψτε τις μολυβιές ελαφρά
3. Βρέξτε με αεριούχο νερό ένα πανάκι και τρίψτε ελαφρά τις μολυβιές
4. Βουτήξτε μιά οδοντόβουρτσα σε άσπρο ξύδι και.. καθαρίστε μ' αυτήν τις μολυβιές
5. Βάλτε λίγο νερό σε σκόνη πλυσίματος γιά ρούχα και όταν γίνει σαν κρέμα, βάλτε σ' ένα πανάκι
και τρίψτε
6. Βάλτε λίγο αφρό ξυρίσματος πάνω από τις μολυβιές και τρίψτε
7. Βάλτε λίγο γάλα του μωρού σε πανάκι και τρίψτε
8. Αν οι μολυβιές έγιναν με τις κέρινες μπογιές, πάρτε το πιστολάκι γιά τα μαλλιά, ζεστάνετε το
σημείο και τρίψτε με πανάκι βρεγμένο και σαπουνισμένο
9. Σ' ένα βρεγμένο πανάκι, βάλτε λίγη αμμωνία και τρίψτε
10. Ρίξτε λακ γιά τα μαλλιά στο σημείο που θέλετε, αφήστε να ξεραθεί και μετά σβήστε με μιά
γόμμα
Ολα τα παραπάνω εξαρτώνται κι από τον τοίχο σας, αν δηλαδή είναι βαμμένος με λαδομπογιά, κτλ..
meacolpa
============================================================================

Απ:Σπίτι μου...σπιτάκι μου!
Δημοσιεύθηκε από Bianka - 13/09/2010 15:46

_____________________________________

να σας δειξω και εγω το σπιτακι μας
ειναι διοροφο κατω δεξια καθωμαι εγω,3αρι
αριστερα η πεθερα μου 2αρι
επανω αριστερα ειναι νοικιασμενο, 2αρι
και δεξια ειναι αλουνου νοικοκυρη3αρι

http://up.picr.de/5199088.jpg

http://up.picr.de/5199009.jpg
φωτο απο το παργκινγ
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http://s1.up.picr.de/5199011.jpg
απο το πλαι
http://s2.up.picr.de/5199012.jpg
το μεσα μερος του φραχτη
http://s3.up.picr.de/5199013.jpg
πιισω απο την αυλη
http://s4.up.picr.de/5199014.jpg
το επανω δεξια ειναι το νικιασμενο 2αρι
http://s5.up.picr.de/5199015.jpg
η αυλη μου στο πισω μερος με το δωματιο που καναμε
http://s6.up.picr.de/5199016.jpg
http://s7.up.picr.de/5199018.jpg
http://s8.up.picr.de/5199019.jpg
============================================================================

Απ:Σπίτι μου...σπιτάκι μου!
Δημοσιεύθηκε από Hlianna - 13/09/2010 16:08
_____________________________________

Πολύ ωραία εισαι Βιανκα μου....με υγεία στο σπιτικό σου!!!!
============================================================================

Απ:Σπίτι μου...σπιτάκι μου!

Δημοσιεύθηκε από ΙΩΑΝΝΑ - 13/09/2010 16:26
_____________________________________

Πολυ ωραιο το σπιτι σου Μπιάνκα μου !!!
============================================================================

Απ:Σπίτι μου...σπιτάκι μου!

Δημοσιεύθηκε από marianta - 13/09/2010 17:36
_____________________________________

Μπιάνκα μου να το χαίρεστε το σπιτάκι σας και να ζείτε ζεστές και χαρούμενες στιγμές.:)
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============================================================================

Απ:Σπίτι μου...σπιτάκι μου!
Δημοσιεύθηκε από hrisag - 14/09/2010 17:10

_____________________________________

πολυ ομορφο το σπιτι σου Μπιανκα μου,και μεσα στο πρασινο ζεις,Μπραβο,να το χαιρεστε!:kiss:
============================================================================

Απ:Σπίτι μου...σπιτάκι μου!

Δημοσιεύθηκε από lenapap - 17/09/2014 17:58
_____________________________________

Μπορώ να βάλω τα κρεμαστά φυτά σε μεταλλικες γλαστρες ;
============================================================================
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