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GIANTO SITO
Kolekcja Urbano
Marka: nuno’ni

Designerska donica kwiatowa o okrągłej podstawie, z dnem przystosowanym do transportu wózkiem paleto-
wym. Specjalistyczne żłobienia sprawiają, że przemieszczanie i montaż donicy jest niezwykle łatwy i szybki. 
Trwałe materiały, z których powstało Gianto, gwarantują wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, 
promieniowanie UV i niekorzystne warunki atmosferyczne. Gianto to maksimum możwliości: może być pia-
skownicą, stolikiem, miejscem odpoczynku...

Szeroki rant donicy to nie tylko element dekoracyjny! Dzięki wyjątkowemu projektowi Gianto Sito może być nie 
tylko pojemnikiem na rośliny, ale również wygodnym siedziskiem. Relaks w otoczeniu natury bez opuszczania 
centrum? To możliwe!

700 mm

MODEL WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA CENA NETTO

GIANTO SITO D* Ø 180 x 70 cm 900 L 65 kg 3 450 zł

GIANTO SITO Ø 180 x 70 cm 1020 L 60 kg 3 450 zł

DONICA
INNA NIŻ
WSZYSTKIE
Sprawdzi się w tych miejscach, które nie mają do-
stępu do naturalnego podłoża, a potrzebują wpro-
wadzenia natury i odrobiny zieleni. Ze względu na 
materiały najwyższej jakości, z której została wyko-
nana, donica kwiatowa Gianto poradzi sobie w każ-
dych warunkach atmosferycznych. Jest odporna na 
deszcz, śnieg, wiatr, promieniowanie UV. Przy tym 
wykazuje wysoką wytrzymałość i odporność na 
uszkodzenia mechaniczne. 

Czy wiesz, że...?
Donice Gianto wykonano z polietylenu – ma-
teriału na tyle wytrzymałego, że nie ugnie się 
wobec niesprzyjających, miejskich warunków. 
Na powierzchni pojemników nie pojawią się 
pęknięcia ani rysy, co czynie je odpornymi na 
wszelkie akty wandalizmu i czynniki atmosfe-
ryczne.

Szeroka
gama
kolorów

100% recykling

Odporne na 
warunki
atmosferyczne

Odporne na
uszkodzenia
mechaniczne

Wodoodporne

Mobilne

*podwójne dno





GIANTO TABLO
Kolekcja Urbano
Marka: nuno’ni

Duża donica kwiatowa do przestrzeni miejskich i nie tylko. Wykonana z najwyższej jakości tworzywa, jest nie-
zwykle trwała i odporna na działanie czynników zewnętrznych. Donica na okrągłej podstawie, z przystosowa-
niem do transportu wózkiem paletowym – jej montaż jest prosty i bezproblemowy. Gianto ma szeroki wachlarz 
zastosowań: może być pojemnikiem na rośliny, a nawet stołem!

Niebanalne rozmiary donicy pozwalają na różnorodne zastosowanie, m.in. jako dużego stołu, co pozwala na 
swobodne zjedzenie posiłku bądź pracę czy lekturę.

1200 mm

MODEL WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA CENA NETTO

GIANTO TABLO D* Ø 180 x 120 cm 900 L 95 kg 4 350 zł

GIANTO TABLO Ø 180 x 120 cm 1840 L 90 kg 4 350 zł

Szeroka
gama
kolorów

100% recykling

Odporne na 
warunki
atmosferyczne

Odporne na
uszkodzenia
mechaniczne

Wodoodporne

Mobilne

*podwójne dno

FORMA
I FUNKCJA
Donica Gianto to prawdziwa hybryda – łączy  
w sobie klasykę i nowoczesność. Z jednej strony 
dobrze znany kształt, sprawdzający się w każdych 
warunkach. Z drugiej – niespotykane dotąd za-
stosowanie donicy. To idealna donica kwiatowa 
dla przestrzeni miejskich. Odpowiedni rozmiar, 
wytrzymałe materiały i funkcjonalność to jej naj-
większe atuty.

Czy wiesz, że...?
Specjalnie opracowana podstawa  
Gianto pozwala na bezproblemowy 
transport donicy za pomocą wózka pa-
letowego – dno wyposażone zostało 
w wyżłobienia pozwalające na dowolne 
przemieszczanie.
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