


5034
produktów

ukwieciliśmy w ramach 
Kompleksowej Usługi

Chcąc spełnić wymogi konkretnej przestrzeni, nie można polegać na jednym rozwiązaniu. Aby maksymalnie dopasować się do 
potrzeb miasta, jego architektury, charakteru okolicy lub pory roku, stworzyliśmy niniejsze menu ukwieceń. To przejrzysty przewodnik 
po proponowanych typach kwiatowych dekoracji wzbogacony o najistotniejsze cechy każdej z roślin. Wierzymy, że ten dokument 
ułatwi dokonanie wyboru najbardziej optymalnej dekoracji.

Menu Ukwieceń

"Największym walorem Kompleksowej Usługi okazał się natychmiastowy efekt wizualny, który 
pozytywnie odmienił charakter rynku. Konstrukcje tra�ły do Brzozowa w pełni ukwiecone, co więcej, 
zostały ulokowane według wcześniej opracowanego planu zagospodarowania przestrzeni. Dzięki 
temu mieszkańcy mogli się cieszyć piękną dekoracją, a miasto wypiękniało w kilka chwil."

Komfort pracy i gwarancja efektu

Józef Rzepka
Burmistrz Brzozowa

Cykl
udanych
ukwieceń

Projekt Ukwiecenie

Serwis Realizacja

Kompleksowa Usługa na okrągło
Kompleksowa Usługa to oferta podzielona na cztery etapy: 
projektowy, pielęgnacyjny, wykonawczy oraz serwis. Na każdym                     
z nich zapewnimy Ci kontrolę nad pracami, jednocześnie oferując 
merytoryczną pomoc naszych architektów, projektantów                                     
i ogrodników. Zwieńczeniem tego procesu jest natychmiastowy efekt. 
Tuż po zakończeniu sezonu kwitnienia zadbamy o demontaż 
konstrukcji, przechowamy je w swoich magazynach i poddamy 
konserwacji tak, by wiosną tra�ły do miasta w nienagannym stanie. 
Wraz z kolejnym sezonem cały cykl rozpoczyna się od nowa…



Nowości 2018
W odpowiedzi na zapotrzebowanie dynamicznie 
rozwijającej się przestrzeni miejskiej stale powstają 
nowe kompozycje kwiatowe. Obok klasycznych
i popularnych dekoracji z sur�nią i pelargonią, 
proponujemy również wyczekiwane nowości: 
oryginalne zestawienia roślin ozdobnych dla stojących 
i podwieszanych kwietników są w stanie podkreślić 
urok każdego miejsca. Dobór kwiatów o potrzebach 
pielęgnacyjnych idealnie dopasowanych do 
charakterystyki miejsca jeszcze nigdy nie był tak łatwy! 

Wariant ukwiecenia A129

Wariant ukwiecenia A130 Wariant ukwiecenia A131

kwiat/liść:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Surfinia
purpurowa
ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne 

Surfinia
fioletowo 
fioletowo-biała
zwarty, zwisający
silny
wczesne
słoneczne, 
półcieniste

Petunia
x hybrida Surfinia x hybrida Surfinia

'Bordeaux''Purple'

Petunia

Petunia 
biała
biały
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, 

x hybrida Veranda
'White'

Petunia

kwiat/liść:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Surfinia
purpurowa
ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne 

Petunia
x hybrida Surfinia
'Purple'

Petunia

Surfinia
purpurowa
jasnoróżowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne 

supertunia 
'Vista Bubblegum'

Pelargonia
zwisająca
różowy
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, 
półcieniste

peltatum Ville de paris 
Pelargonium

'Rose'

kwiat/liść:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Surfinia
purpurowa
ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne 

Petunia
x hybrida Surfinia
'Purple'

Petunia

Surfinia
purpurowa
jasnoróżowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne 

supertunia 
'Vista Bubblegum'



Pelargonia
czerwona
czerwony
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, 
półcieniste

peltatum Ville 
Pelargonium

de Paris 'Red'

Wariant ukwiecenia A132 Wariant ukwiecenia A133

kwiat/liść:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Surfinia
kaskadowa
żółta
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne,
półcień 

Petunia
x hybrida Cascadias
'Million Bells Yellow'

Pelargonium

Pelargonia 
bluszczolistna
biały
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne 

peltatum
'Cascade White 

Konwalnik 
płaskopędowy
biały/ciemny brąz
zwarty
silny
średnie
słoneczne, 
półcieniste

planiscapus 
'Niger'

Ophiopogon

Pelargonia
czerwona
czerwony
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, 
półcieniste

Ipomea jasna

jasnozielony
zwisający
średni
-
słoneczne, 
półcieniste

peltatum Ville 
Pelargonium

de Paris 'Red'
batatas 
Illusion 'Lime'

Ipomoea

Ipomea jasna

jasnozielony
zwisający
średni
- -
słoneczne, 
półcieniste

batatas 
Illusion 'Lime'

Ipomoea

kwiat/liść:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Petunia 
biała
biały
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, 

x hybrida Veranda
'White'

Petunia

 

Wariant ukwiecenia A134 Wariant ukwiecenia A135

kwiat/liść:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Ipomea ciemna 

ciemnozielony
zwisający
silny

słoneczne, 
półcieniste

batatas 
'Midbight Lace'

Ipomoea

kwiat/liść:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Petunia 
biała
biały
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, 

x hybrida Veranda
'White'

Petunia

 

Rozplenica
szczecinkowata
ciemnopurpurowy
zwarty, stojący
silny

słoneczne, 
półcieniste

Turzyca
oszimska 
jasnozielony
zwarty, stojący
średni
--
słoneczne, 
półcieniste

Setaceum
Pennisetum 

'Rubrum'
oshimensis 
Carex



Wariant ukwiecenia A136 Wariant ukwiecenia A137

kwiat/liść:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Pelargonium

Pelaronia 
bluszczolistna
różowe
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne 

peltatum
Pink 

Begonica bulwiasta

różowy
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, 
półcieniste

tuberhybrida 
Begonica

kwiat/liść:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Miskant cukrowy 

zielony
zwarty, stojący
silny
późne
słoneczne, 
półcieniste

sacchariflorus
Miscanthus

 



kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Surfinia purpurowa

ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Sur�nia
x hybrida Sur�nia
‘Purple'

kwiat:
wzrost:
pokrój:

kwitnienie:
stanowisko:

Petunia jasnofioletowa 

jasnofioletowy
silny
zwarty, zwisający
średniowczesne
słoneczne

Petunia
x hybrida 'Bordeaux'

kwiat:
wzrost:
pokrój:

kwitnienie:
stanowisko:

Petunia biała 

biały
silny
zwarty, wzniosło-zwisający
średniowczesne
słoneczne

Petunia
x hybrida Veranda 'White'

Sur�nia
Petunia

Jedna z najpiękniejszych roślin stosowanych do 
kwiatowych dekoracji.  Jej genezy należy upatrywać
w laboratoriach japońskich naukowców, którzy zdołali 
wyodrębnić najbardziej pożądaną cechę Petunii: 
piękne kwiaty i dodać do niej długie, zwisające pędy, 
które są ogromnym atutem podczas dekorowania 
przestrzeni miejskich. Sur�nia kwitnie bogatą gamą 
kolorów: od �oletu, poprzez róż i biel. Z powodzeniem 
wprowadza do przestrzeni nie tylko żywe barwy, ale 
również piękny aromat. Jej kwiaty są wyjątkowo liczne 
i tworzą bujne kępy – to sprawdzona propozycja do 
dekoracji miast. 

Wariant ukwiecenia A101

Wariant ukwiecenia A102 Wariant ukwiecenia A103



 

kwiat:
wzrost:
pokrój:

kwitnienie:
stanowisko:

Surfinia żółta

cytrynowo-żółty
silny
zwarty, wzniosło-zwisający
średniowczesne
słoneczne

Sur�nia
ida Sur�nia 'Yellow'x hybr

kwiat:
wzrost:
pokrój:

kwitnienie:
stanowisko:

Petunia bordowa 

bordowy
silny
zwarty, zwisający
średniowczesne
słoneczne

Petunia
x hybrida 'Merlot'

kwiat:
wzrost:
pokrój:

kwitnienie:
stanowisko:

Petunia czerwona

czerwony
silny
zwarty, wzniosło-zwisający
średniowczesne
słoneczne

Petunia
x hybrida Fanfare 'Red'

kwiat:
wzrost:
pokrój:

kwitnienie:
stanowisko:

Petunia perłowa

perłoworóżowy
silny
zwarty, wzniosło-zwisający
średniowczesne
słoneczne

Petunia
x hybrida Sur�nia 'Hot Pink'

Wariant ukwiecenia A104 Wariant ukwiecenia A105

Wariant ukwiecenia A106 Wariant ukwiecenia A107



kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Petunia biała

biały
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Surfinia purpurowa

ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Petunia
x hybrida Veranda 

Petunia
x hybrida Sur�nia

'White' 'Purple'

Ipomoea 
batatas 'Marguerite'  

'Purple'

Petunia
x hybrida Sur�nia 

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Surfinia purpurowa

ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Ipomea jasna

jasnozielony
zwisający
średni
-
słoneczne,
półcieniste

Wariant ukwiecenia A108

Wariant ukwiecenia A111

Petunia
x hybrida Sur�nia

'Purple''Lime'

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Surfinia kremowa

kremowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Surfinia purpurowa

ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Ipomoea
batatas Illusion
'Lime'

Ipomea jasna

jasnozielony
zwisający
średni
-
słoneczne,
półcieniste

Petunia
x hybrida Sur�nia

Wariant ukwiecenia A110

Pelargonium
x peltatum Ville de

Petunia
x hybrida 'Mer lot'

Paris  'Lilac'

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Petunia bor dowa

bordowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Pelargonia
lilioworóżowa

lilioworóżowy
zwisający
silny
wczesne
słoneczne, półcieniste

Ipomoea
batatas
Illusion
'Lime'
Ipomea jasna

jasnozielony
zwisający
silny
-
słoneczne,
półcieniste

Wariant ukwiecenia A109



 

pokrój:
kwiat:

wzrost:
kwitnienie:

stanowisko:

biały
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Surfinia purpurowa 

ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Petunia
x hybrida Veranda 

Petunia
x hybrida Sur�nia

'White' 'Purple'

Petunia biała

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Petunia bor dowa

Petunia
x hybrida 'Merlot'

bordowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Glechoma 
hederacea

Glechoma

białozielony
zwisający , płożący
średniosilny
-
półcieniste, cieniste

Wariant ukwiecenia A112 Wariant ukwiecenia A113

Wariant ukwiecenia A114 Wariant ukwiecenia A115

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Sur�nia
purpurowa

ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne 

Sur�nia
białoniebieska

białoniebieski
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Sur�nia
ciemnoniebieska

ciemnoniebieski
zwarty, zwisający
silny
wczesne
słoneczne, 
półcieniste

Petunia
x hybrida Sur�nia x hybrida Sur�nia

'Whispers Blue'
x hybrida Sur�nia
'Bordeaux'

Petunia

'Purple'

Petunia

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Sur�nia
purpurowa

ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne 

Sur�nia
ciemnoniebieska

ciemnoniebieski
zwarty, zwisający
silny
wczesne
słoneczne,
półcieniste

Rozplenica

ciemnopurpurowy
zwarty, stojący
silny
-
słoneczne, 
półcieniste

Petunia
x hybrida Sur�nia x hybrida Sur�nia

'Whispers Blue'
setaceum
'Rubrum'

Petunia

'Purple'

Pennisetum



kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Pelargonia czerwona

czerwony
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, półcieniste

PelargoniumPelargonium
peltatum Ville de Paris 'Red'

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Pelargonia r óżowa    

różowy
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, półcieniste

Pelargonium
peltatum Ville de Paris 'Rose'

Pelargonia
Pelargonium

Ta piękna roślina cieszy oko niezależnie od miejsca 
posadzenia: doskonale sprawdza się w skrzynkach                 
i donicach, równie efektownie prezentuje się
w wieżach kwiatowych. Czaruje bogactwem kolorów                
i form pokroju, ciekawie wygląda w sąsiedztwie innych 
gatunków.  Pelargonia nie jest wymagająca: kocha 
słońce i półcień, jest wysoce odporna na niesprzyja-
jące warunki, przez co dobrze radzi sobie w miastach. 
To uniwersalna propozycja dla dowolnych przestrzeni: 
zawsze jest gwarancją udanej dekoracji. 

Wariant ukwiecenia A116

Wariant ukwiecenia A118

Pelargonia czerwona Ipomea jasna 
kwiat:

pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

czerwony
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, półcieniste

jasnozielony
zwisający
średni
-
słoneczne, półcieniste

Pelargonium
peltatum Ville de Paris 

Ipomoea
batatas Illusion
'Lime' 'Red'

Wariant ukwiecenia A117



Pelargonia czerwona 
Pelargonia
lilioworóżowa

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

czerwony
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, półcieniste

lilioworóżowy
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne,
półcieniste

Pelargonium
peltatum Ville de Paris 

Pelargonium

'Red'
peltatum Ville de Paris 
'Lilac'

Glechoma 
hederacea

Glechoma
biało-zielony
zwisający , płożący
średniosilny
-
półcieniste, cieniste

Pelargonia czerwona 
kwiat:

pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

czerwony
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, półcieniste

Pelargonium
peltatum Ville de Paris 
'Red'

Wariant ukwiecenia A119 Wariant ukwiecenia A120

Wariant ukwiecenia A122

kwiat:
pokrój:

wzrost:
kwitnienie:

stanowisko:

Pelargonia
czerwona

czerwony
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, 
półcieniste

Pelargonia 
lilioworóżowa

lilioworóżowy
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, 
półcieniste

Pelargonia r óżowa

różowy
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, 
półcieniste

Pelargonium
peltatum Ville peltatum Ville peltatum Ville de Paris 

Pelargonium

de Paris 'Red'

Pelargonium

de Paris 'Lilac' 'Rose'

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Pelargonia liliowor óżowa

liloworóżowy
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, półcieniste

Pelargonium
peltatum Ville de Paris 'Lilac'

Wariant ukwiecenia A121



kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Begonia

czerwony
zwarty, półzwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, półcienieste

Begonia
x h ybrida Dragon Wing  'R ed'

Penniset um
setaceum 
‚R ubrum'

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Ipomoea
batatas Illusion 
'Lime' 

Ipomea jasna

jasnozielony
zwisający
średni
-
słoneczne, półcieniste

Rozplenica

ciemnopurpurowy
zwarty, stojący
silny
-
słoneczne, półcieniste

Petunia
x h ybrida Sur�nia
'Purple'

Surfinia purpurowa

ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Pozostałe
W menu ukwieceń zawarliśmy również inne, nie mniej 
efektowne gatunki roślin. Aby do przestrzeni miejskiej 
tra�ły jedynie najodpowiedniejsze odmiany, 
dokonaliśmy ścisłej selekcji. Dokonując tego wyboru, 
postawiliśmy na imponujący wygląd, bogatą gamę 
kolorów, wytrzymałość wobec niesprzyjających 
warunków, odporność na choroby i szkodniki, a także 
typ pokroju. Roślinami, które najlepiej spełniają 
potrzeby nowoczesnego miasta są m.in. begonia, 
coleus oraz sundaville – dają one nieograniczone 
możliwości dekoracyjne, doskonale dopasowują się do 
konkretnego miejsca i skutecznie podkreślą jego 
szczególny charakter. 

Wariant ukwiecenia A123

Wariant ukwiecenia A124 Wariant ukwiecenia A125

kwiat:
pokrój:

wzrost:
kwitnienie:

stanowisko:

Sur�nia
purpurowa

ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne 

Rozplenica

ciemnopurpurowy
zwarty, stojący
silny
-
słoneczne, 
półcieniste

Petunia
x hybrida Sur�nia setaceum

'Rubrum'
Sur�nia
ciemnoniebieska

ciemnoniebieski
zwarty, zwisający
silny
wczesne
słoneczne,
półcieniste

batatas Illusion
'Lime'

Ipomoea

'Purple'

Pennisetum



Ipomoea
batatas

Pennisetum
setaceum 

'Midnight Lace' 'Rubrum'

Rozplenica

ciemnopurpurowy
zwarty, stojący
silny
-
słoneczne, półcieniste

Ipomea ciemna 

ciemnozielony
silny
zwisający
-
słoneczne, półcieniste

kwiat:

wzrost:
pokrój:

kwitnienie:
stanowisko:

Petunia
x hybrida Sur�nia
'Purple'

Surfinia purpurowa

ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Ipomoea
batatas Illusion 
'Lime' 

Ipomea jasna

jasnozielony
zwisający
średni
-
słoneczne, półcieniste

Wariant ukwiecenia A126 Wariant ukwiecenia A127

Wariant ukwiecenia A128

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Pokrzywka
zielona

jasnozielony
wzniosły
średni
średniowczesne
słoneczne, 
półcieniste

Pokrzywka
jasna

czerwony
wzniosły
silny
średniowczesne
słoneczne, 
półcieniste

Pokrzywka
ciemna

karminowy
wzniosły
średni
średniowczesne
słoneczne, 
półcieniste

Plectranthus
scutellarioides scutellarioides scutellarioides

Plectranthus Plectranthus

kwiat:
wzrost:
pokrój:

kwitnienie:
stanowisko:

Dipladenia

czerwony
-
krzaczasty, zwisający
średniowczesne
słoneczne

Mandevilla
Sundeville



Skontaktuj się znami! 
Pomożemy Ci znaleźć to, czego szukasz.

Bardzo chętnie odpowiemy
na wszystkie pytania.

Marcin Brożek
Team Leader

kujawsko-pomorskie,
warmińsko-mazurskie

+48 513 041 846
marcin.brozek@terra-pl.eu

Julita Sobczyk
Opiekun Klienta

dolnośląskie, śląskie, opolskie, 
małopolskie, podkarpackie,

świętokrzyskie, lubelskie

+48 695 066 666
julita.sobczyk@terra-pl.eu

Magdalena Koleina
Opiekun Klienta

zachodnoiopomorskie,
pomorskie, lubuskie,

wielkopolskie

+48 603 105 555
magdalena.koleina@terra-pl.eu

Katarzyna Pawczyk
Opiekun Klienta

łódzkie,
mazowieckie,

podlaskie

+48 605 065 555
katarzyna.pawczyk@terra-pl.eu

Iwo Sznajder
Mobilny Opiekun Klienta

dolnośląskie,
śląskie,

opolskie

+48 509 740 475
iwo.sznajder@terra-pl.eu
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