TerraForm
TerraForm to designerskie donice, które znakomicie
nadają się do dekorowania przestrzeni, zawórno tych
wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów. Są nowoczesnym
spojrzeniem w stronę architektury miejskiej. Przełamują
monotonię oraz podnoszą rangę miejsca, w ktorym się
znajdują.

www.terraform.pl

Mnogość kształtów i kolorów, styl i design to bezcenne
narzędzia w rękach każdego architekta. Równie przydatne
mogą okazać się także inspiracje, których więcej
znajdziesz na...

SOFT OVAL
HIGH
Kolekcja Espesso
kolory bazowe

www.terraform.pl

A BRAND FROM

ul. Piastowska 4
66-620 Gubin
T: +48 68 455 62 69
F: +48 68 359 41 52
E: info@terra-pl.eu

Wyobraz sobie

DONICE

100% Recycling

Specyfikacja
donic
Zobacz co sprawia,
że nasze donice są
wyjątkowe!

Wodoodporne

bez zadnych ograniczen!
Zaprojektowana z myślą o zwolennikach
klasycznych rozwiązań, a także nowoczesnego
designu. Atrakcyjne za dnia, niedające o sobie
zapomnieć również w nocy. Mroźną zima chroniące
rośliny, suchym latem dostarczające im wodę.

Zaprojektowane
i produkowane w UE

Daj ponieść się wyobraźni i maksymalnie wykorzystaj
możliwości każdej z nich.

TerraForm to jedna z najbogatszych na rynku
kolekcji dużych nowoczesnych donic. Estetyka,
ciekawe wzornictwo, funkcjonalność i najwyższa
jakość wykonania – to właśnie sprawia, że idealnie
sprawdzają się na otwartych przestrzeniach i we
wnętrzach.

Donice świetnie sprawdzą
się we wnętrzach,
jak i poza nimi.
Bez względu na porę roku!

Odporne na uszkodzenia
mechaniczne
Szeroka gama
kolorów

...Dom, ogród, ulica to dopiero początek architektonicznej przygody. Natomiast kwiaty i drzewa to
jedynie mała część tego, czym możesz je wypełnić...

Baaaardzo Duze

Znajdź modele pasujące
do Twojej osobowości!

SCHIO CUBO
ALTO
Kolekcja Square
kolory bazowe

Ciężkie oraz stabilne
Odporne na zmienne
warunki atmosferyczne

VALENTINO
LIGHT
Kolekcja Light
kolory bazowe

MON AMOUR
BALL

Kolekcja Globe

Podświetlane 220V

Wybierz spośród modeli
włoskich, francuskich
i polskich
projektantów

Poznaj Kolekcje!

Odporne na
promieniowanie UV

Każdy model
możesz zamówić
w wielu rozmiarach
i kolorach!

Miejsca nie zabraknie!
W donicach możesz
zasadzić wszystkie
gatunki roślin.
Od małych kwiatów, po
drzewa i krzewy.

kolory bazowe

Kolekcja Urbano
kolory bazowe

ROUND

CILINDER
HIGH

Kolekcja Classic
kolory bazowe

Kolekcja Espesso

SECRET
Kolekcja Urbano
kolory bazowe

kolory bazowe

SCHIO CASSA
Kolekcja Long
kolory bazowe

