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du alle muligheder for at give din lejlighed en spændende, ekstra dimension. Du kan skabe en miniaturehave,
uden at skulle bekymre dig om problemer som dræbersnegle og mælkebøtter, indrette en hyggelig, beskyttet
krog, hvor du kan nyde solen ganske ugeneret, eller hvorfor ikke gå efter en orientalsk oase? Uanset om din
altan er stor eller lille, vender mod nord eller syd, er åben eller glasoverdækket, giver denne bog dig masser af
gode tips. Læs om de ting, du bør overveje, når du skal vælge gulv, sol- og  indbeskyttelse, belysning, møbler
og anden indretning. Bogen indeholder også et stort kapitel om dyrkning af planter, og hvor du bedst placerer
dem på din altan. Endelig rummer bogen også forskellige altanmiljøer, som du kan lade dig inspirere af, fra

storslåede tagterrasser til små hyggekroge.

 

Forlaget skriver: Har du altan? Tillykke, så har du alle muligheder
for at give din lejlighed en spændende, ekstra dimension. Du kan
skabe en miniaturehave, uden at skulle bekymre dig om problemer
som dræbersnegle og mælkebøtter, indrette en hyggelig, beskyttet
krog, hvor du kan nyde solen ganske ugeneret, eller hvorfor ikke gå

efter en orientalsk oase? Uanset om din altan er stor eller lille,
vender mod nord eller syd, er åben eller glasoverdækket, giver denne
bog dig masser af gode tips. Læs om de ting, du bør overveje, når du
skal vælge gulv, sol- og  indbeskyttelse, belysning, møbler og anden
indretning. Bogen indeholder også et stort kapitel om dyrkning af

planter, og hvor du bedst placerer dem på din altan. Endelig rummer
bogen også forskellige altanmiljøer, som du kan lade dig inspirere af,

fra storslåede tagterrasser til små hyggekroge.
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