WE L VE
POLYETHYLENE
Pora oswoić strach przed polietylenem.
Czy wiesz, że jego produkcja wymaga mniej
energii niż w przypadku tradycyjnego plastiku?
W ten sposób do atmosfery dostaje się mniej
szkodliwego CO2. Co więcej, polietylen można
przetwarzać wielokrotnie, nie tak jak
w przypadku papieru, którego włókna z czasem
stają się słabsze.
Jeśli nadal zastanawiasz się, dlaczego tak
uwielbiamy polietylen, odpowiedź jest prosta –
z troski o środowisko, Ciebie i Twoją przestrzeń.

Polietylenowe meble i donice miejskie zyskują
coraz większą popularność w Polsce i innych
krajach europejskich. Dekoracje są odporne na
czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV
oraz akty wandalizmu, dzięki czemu miasto
może być piękne przez cały rok i to w kolorach,
jakie wybrałeś.
Obejrzyj fotograﬁe dotychczasowych realizacji,
poznaj opinie zadowolonych klientów. Czy już
wiesz, który model donicy Gianto pasuje do
Twojego miasta?

WŁAŚCIWOŚCI
donic z polietylenu

GIANTO

odporne na
promieniowanie UV

odporne na warunki
atmosferyczne

indoor & outdoor

100% recyklingu

łatwe
w utrzymaniu

odporne na
akty wandalizmu

Wielka donica, wielkie możliwości
Rybnik / GIANTO 120
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Każde Gianto występuje też w wersji light,
dopasowując się do potrzeb miasta. Donica
może emanować subtelnym blaskiem lub rozświetlić
najciemniejsze zakątki.

Wielkie donice Gianto pozytywnie wpłynęły na wygląd Myśliborza. Ze względu
na wysoką wytrzymałość dekoracje zdobiły nasze miasto również zimą. Cenimy
sobie mobilność dekoracji oraz to, że pozwalają w ciekawy i bezpieczny sposób
zaaranżować chodniki.
mgr inż. Irena Walas
kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Budownictwa
i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Myślibórz

Chcesz mieć możliwość podświetlenia donicy
w tysiącach najróżniejszych odcieni i kolorów?
W tym celu wybierz odpowiedni model light.

GIANTO
90

GIANTO
80

LIGHT ZNACZY
WYJĄTKOWY!

GIANTO
55
KOLORY WERSJI LIGHT
033

Model

Wymiary

Głębokość

Pojemność

Waga

Gianto 55

Ø 550 x 550 h

550 mm

110 litrów

5 kg

Gianto 55 PD

Ø 550 x 550 h

249 mm

50 litrów

6 kg

Gianto 80

Ø 750 x 750 h

750 mm

270 litrów

10,5 kg

Gianto 80 PD

Ø 750 x 750 h

339 mm

170 litrów

12 kg

Gianto 90

Ø 950 x 950 h

950 mm

500 litrów

18 kg

Gianto 90 PD

Ø 950 x 950 h

540 mm

360 litrów

20 kg

Gianto 120

Ø 1200 x 1200 h

1200 mm

750 litrów

22 kg

Gianto 120 PD

Ø 1200 x 1200 h

540 mm

400 litrów

25 kg
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PD - podwójne dno; donica z podwójnym dnem wymaga mniejszej ilości ziemi dla nasadzeń

KOLORY PODSTAWOWE
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Gorzów Wielkopolski / GIANTO 90

Poznań / GIANTO 55, GIANTO 80, GIANTO 90, GIANTO 120

