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Сучасні люди велику частину свого часу проводять у найрізноманітніших приміщеннях -
удома, в офісах, ресторанах, клубах, магазинах. Це зумовлює значущість і корисність
часу, проведеного просто неба, - на дачі, дитячому майданчику, в заміському будинку,
вуличному кафе або парку. При цьому зовнішній вигляд і облаштованість таких місць
набувають великого значення для забезпечення комфорту такого проведення часу.
Краса, стиль, зручність, надійність і довговічність вуличних меблів досягаються за
рахунок використання дерева як основного матеріалу при виготовленні окремих
предметів.      
Дитячі качелі або садові лавки, дачні столи або паркові альтанки, будучи виготовленими
з дерева, є зразком чудового смаку, прекрасно виглядають в контексті будь-якої
«вулиці», гармонують із зеленими насадженнями  і, що важливо, абсолютно екологічні,
безпечні і надійні.

Залежно від того, який загальний стиль екстер'єру, що оформляється, дерев'яні вуличні
меблі можуть виконуватися в різних дизайнерських напрямах, серед яких одним з
найбільш актуальних є використання антикварних, старовинних, казкових мотивів.

Потрібно відзначити, що такі стилі «під стаавину» однаково добре виглядають і на
дитячому майданчику, де можна створити атмосферу казкового теремка, і у вуличному
кафе, де дерев'яні столики і стільці будуть джерелом романтики, і, зрозуміло, на дачі, де
такі меблі відмінно впишуться в садовий ландшафт і своєю функціональністю повністю
вирішуватимуть всі ті завдання, які, як правило, покладаються на дачні меблі.

Дерев'яні вуличні меблі, виготовлені в старовинному стилі, з використанням технології
постаріння деревини, також хороші тим, що відповідна обробка значно підвищує їх
стійкість до неодмінних атрибутів «вуличного» життя - сонячному світлу, вітрів, опадів.
Такі меблі не вицвітають, не розтріскуються, не псуються, не деформуються.

При цьому абсолютно очевидно, що на тлі пластикових, металевих, скляних меблів,
дерев'яні вуличні меблі чудово гармонують з навколишньою природою і створюють
теплу, затишну атмосферу незалежно від особливостей атмосферної погоди в
конкретному місці. Вуличні меблі, виконані з дерева із застосуванням відповідних
технологій старіння, можуть виглядати підкреслено простими, веселими, таємничими,
романтичними, вишуканими і елітними - все залежить від конкретного місця знаходження
таких меблів. Дерев'яні вуличні меблі здатні прикрасити будь-який куточок - жваву
вулицю, яблуневий сад, спортивний майданчик, парк - і привнести в нього частинку
природної краси, обробленої людськими руками.
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