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A BRAND FROM

Zostań Partnerem Handlowym TerraForm - zarabiaj na wysokich rabatach i rozwijaj swój biznes, 
nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów. Naszym Partnerom Handlowym oferujemy elastyczny 
Program Partnerski, dający wiele możliwości współpracy oraz wypracowania oczekiwanych 
profitów. Zwiększ konkurencyjność swojej firmy oraz pozyskaj nowych zadowolonych Klientów.

Z myślą o Tobie opracowaliśmy atrakcyjny Program dla Dystrybutora. 

Przystępując do niego otrzymasz:

Ofertę ponad 2 tys. modeli donic uznanych europejskich producentów.

Atrakcyjne warunki finansowe, dodatkowo premiowane w zależności od skali obrotu.

Silne zaplecze marketingowe 
(katalogi, ulotki, wzorniki materiału, sample, materiały foto - video).

Profesjonalne wsparcie indywidualnego doradcy.

Więcej informacji 
uzyskasz 68 414 55 54 

Razem możemy więcej…
Program Partnerski TerraForm

®

the
beauty
of pure

form



TerraForm to jedna z najbogatszych na rynku 
kolekcji nowoczesnych donic.  Zaprojektowana z 
myślą o zwolennikach zarówno klasycznych 
rozwiązań, jak i nowoczesnego designu. Atrakcyjne 
za dnia, niedające o sobie zapomnieć również w 
nocy. Mroźną zimą chroniące rośliny, suchym latem 
dostarczające im wodę.

...Dom, ogród, przestrzeń publiczna to dopiero 
początek architektonicznej przygody. Natomiast 
kwiaty i drzewa to jedynie mała część tego, czym 
możesz je wypełnić ... Nieustannie szukamy nowych 
pomysłów i rozwiązań, łączących wyjątkowy design 
i jakość wykonania.

Brussels 
Diamond 
High
Kolekcja Espesso
kolory bazowe

GEAR
Kolekcja Urbano 
kolory bazowe

Kolekcja Square
kolory bazowe

SCHIO 
CUBO ALTO

Kolekcja Espesso
kolory bazowe

Elema

Kolekcja Light
kolory bazowe

Assumi 
Light

ROUND
Kolekcja Classic 
kolory bazowe

Wzbogać 
swoją ofertę 

o europejski hit!
Wybierz donice 

świecące z kolekcji 
Light.

Postaw 
na pewniaki!

Podpowiemy Ci, jakie  
wzory z oferty 

sprzedają się najlepiej.

Specyfikacja
donic

Zobacz co sprawia, 
że nasze donice są 

wyjątkowe!

Każdy model
możesz zamówić

w wielu rozmiarach 
i kolorach!

Kolekcja Globe
kolory bazowe

Tronco 
Brill

BALL
Kolekcja Globe 
kolory bazowe

Wyprzedź konkurencjęBo duży może
znacznie więcej

www.terraform.pl

Donice TerraForm są odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby najbardziej 
wymagających Klientów. Styl i nowoczesność to główne atrybuty 
kolekcji. Nowatorskie rozwiązania, zabawa kolorem i formą  to przewaga 
konkurencyjna. Najwyższa jakość zastosowanych w produkcji 
materiałów gwarantuje wysoką wytrzymałość przy jednoczesnym 
zachowaniu dużego komfortu i funkcjonalności użytkowania.

wprowadź do oferty sprawdzone produkty

SCHIO CASSA
Kolekcja Long 
kolory bazowe

100% Recycling

Odporne na uszkodzenia 
mechaniczne

Odporne na zmienne 
warunki atmosferyczne

Podświetlane 220V

Ciężkie oraz stabilne

Wodoodporne

Szeroka gama
kolorów

Odporne na 
promieniowanie UV

Zaprojektowane 
i produkowane w UE


