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Kedves
Olvasó!
Üdvözöljük a formálódó magyar térkőkultúra új magazinjának lapjain!
Újságunk második, nyári számában ihletet és ötleteket adunk ahhoz,
hogy miként teheti szebbé a kertjét. Utána pedig megmutatjuk, hogy
milyen szempontokat érdemes mérlegelnie vásárlás előtt, később pedig végigvezetjük a térkövezés útján és segítünk kikerülni a buktatókat. Mindemellett bemutatjuk a trendeket és tippeket nyújtunk a tervezéshez. Talán Ön is megtapasztalta, hogy a magyarok megszerették
a térkövet; igazi boom várható a piacon, holott a gyártók már most
is alig győzik kapacitással. Legyen azok között, akik jól döntenek és
hosszabb távon élvezhetik ennek a sokoldalú térburkolatnak az előnyeit!
Ehhez csak kicsit kell tájékozódni, lapunk is éppen ezért született meg.
Nyári kiadásunkban bemutatjuk közelről Cserpes Istvánt, a
kudarcokból mindig tanuló és felálló magyar nagyvállalkozót,
kiszámoljuk Önnek, hogy mennyibe kerül a térkövezés, és
min nem érdemes spórolnia. Extra térkövezési technikákat
mutatunk be és eligazítjuk a modern, a vintage és a hagyományos stílus világában is. Sándor Anita tájépítésszel a
kerttervezés szempontjait fedezhetjük fel, míg a Térkődoktor a színeltérések problémáját „kezeli”. A „Műhelytitok” rovat érdekes részleteket árul el a térkő készítéséről,
a Horizont és a Trend a lelke rovat pedig azt illusztrálja,
hogy merre tart a térkővilág.
Nemcsak Kertépítő mellékletünk, hanem lassan az
ország sztárja is Megyeri Szabolcs kertész, és a magazinban újra egyedi írással jelentkezik az Út a kerthez
csapata. A Térkövezés mesterei rovatunkban most a
jövőnek adunk teret: az ifjú Dóczi Barnabás és munkatársai az egész kivitelezői szakmát is megújítanák.
Hajrá! Olvasóinknak is kellemes böngészést kívánunk.
Tartsanak velünk!

Barabás Árpád

alapító & tulajdonos

www.terkomagazin.hu
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