TWOJE MIASTO - NASZE ROZWIĄZANIA

K ATA L O G I N S P I R A C J I

numerem jeden
w produkcji innowacyjnych narzędzi
do kształtowania przestrzeni miejskich

1500 realizacji w 40 krajach
całego świata

Rozwiązania Atech® możemy znaleźć w przestrzeniach miejskich i wiejskich,
w parkach rozrywki, osiedlach, centrach handlowych, dworcach, campingach,
hotelach, itd. Te innowacyjne produkty wykorzystywane są w całej Europie i na
świecie. Przyczyniają się do upiększania tak znanych miejsc jak Disneyland czy
Cannes ale również nadają charakter i wprowadzają kolor do największych miast jak
choćby: Aten, Madrytu, Moskwy, Pragi, Paryża, Rygi czy Warszawy...

Dziesiątki tysięcy produktów
sprzedanych rocznie na
całym świecie

30 lat doświadczenia
w kształtowaniu wizerunku miast

Najnowsze
technologie
najwyższa jakość produkcji

30 lat
doświadczenia

w kształtowaniu wizerunku
przestrzeni miejskich

Atech® już od 30 lat łącząc kunszt wykonania i innowacyjność, oferuje swoim Klientom
najwyższą jakość produktów. Cała produkcja skoncentrowana jest we Francji i podlega
wszelkim normom ekologicznym. Dodatkowo Atech® należy do grupy kapitałowej Girod,
związanej z szeroko pojętą organizacją i zagospodarowaniem przestrzeni publicznych.
Dzięki temu firma wsparta jest ogromnym doświadczeniem ze wszystkich segmentów
związanych z rozwojem obszarów miejskich.

Wprowadzając nowe produkty na rynek, firma Atech® podchodzi interdyscyplinarnie do
najważniejszego zagadnienia, jakim jest rozwój roślin (badania, produkcja, mocowania,
system nawadniania, design). Dzięki integracji wiedzy z różnych dziedzin, produkty
sygnowane marką Atech® są zawsze innowacyjnymi rozwiązaniami o najwyższej jakości.

Dowiedz się
więcej...

Otwór na system
mocowania

Czy wiesz, że...
skrzynki Atech ® to jedyne dostępne na rynku
pojemniki na kwiaty wyposażone w innowacyjny
system antykradzieżowy.
Marcin Brożek - Twój opiekun handlowy
tel: +48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu
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Miejskie skrzynki kwiatowe
Wkładka uprawna
Cutlure Tub

Kratka odzielająca
substrat od wody

z systemem
antykradzieżowym

Skrzynki kwiatowe z podwójnym dnem, dzięki zróżnicowanym mocowaniom
dostosowanym do niemal każdego rodzaju powierzchni w łatwy sposób
wprowadzą naturalne piękno do przestrzeni miejskiej. Jest to jedyne, tak
funkcjonalne rozwiązanie dostępne obecnie na rynku. Wysoce efektywny wzrost
roślin i łatwość czyszczenia zapewni zawarty w nich system podwójnego dna.
Dzięki mobilnej wkładce Culture Tub możliwa jest szybka zmiana koncepcji
ukwiecenia. Z kolei gwarancją bezpieczeństwa jest jedyny na rynku, solidny system
antykradzieżowy, który pozwoli uniknąć niepotrzebnych strat i skutecznie zniechęci
potencjalnych złodziei.

ŁATWY
MONTAŻ

TWARDE
I WYTRZYMAŁE

A650
A800
A1000
A1200

SYSTEM
ANTYKRADZIEŻOWY

SYSTEM
PODWÓJNEGO
DNA

SYSTEM
NAWADNIANIA

ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

100%
RECYCLING

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

650x235x263 MM
800x235x263 MM
1000x235x263 MM
1200x235x263 MM

2,6 KG
3,0 KG
3,6 KG
4,6 KG

20 L
25 L
30 L
35 L

5,5 L
7L
9L

11 L
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Twoje problemy

Stworzenie efektownej aranżacji miejskiej przestrzeni może nieść za
sobą wiele kłopotów, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych.
Najbardziej problematycznym aspektem może wydawać się
połączenie funkcjonalności, atrakcyjnego wyglądu i bezpieczeństwa
użytkowania.

A

B
MOCOWANIE POZIOME

zastosowanie: murki, balustrady, parapety
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A
wykorzystany model: A650

MOCOWANIE PIONOWE
zastosowanie: murki, ściany, ogrodzenia

B

Nasze
rozwiązania

wykorzystany model: A800

Specjalnie zaprojektowany system antykradzieżowy jest
sposobem na stworzenie dekoracji, które oprą się wszelkim
aktom wandalizmu. Wytrzymałe, dedykowane dla konkretnego
produktu mocowania pozwolą na umieszczenie skrzynek
w każdej, nawet trudno dostępnej przestrzeni. Umożliwią
wprowadzenie kwiatów na barierki, balustrady i wszelakie
ogrodzenia. Istotnym walorem jest system nawadniania oraz
podwójne dno, które zminimalizują wydatki i nakłady pracy przy
pielęgnacji roślin. Wytrzymały materiał to dodatkowa
przeszkoda dla złodziei i wandali.
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MOCOWANIE BOCZNE
zastosowanie: barierki, balustrady

STOP
kradzieżom
8

C

System antykradzieżowy – jedyny na rynku, mocowany do
ściany, płaskich podłoży czy barierek. Sprawia, że niemożliwe
jest przewrócenie, uszkodzenie oraz zdjęcie produktu z miejsca
przeznaczenia. Co najważniejsze, nie ma ryzyka kradzieży.

wykorzystany model: A1000

System mocowań przeznaczony jest dla konkretnego modelu,
pozwoli skutecznie wprowadzić skrzynki do każdej przestrzeni
miejskiej. Mnogość możliwości aranżacyjnych, swobodny montaż
w miejscach, gdzie na ogół trudno o kwiaty – to największe atuty
skrzynek.

Niezliczone
aranżacje

C

D

A
wykorzystany model: A1200

MOCOWANIE GÓRNE
zastosowanie: barierki, balustrady
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Dowiedz się
więcej...

Misa z systemem
podwójnego dna

Czy wiesz, że...
misy Sifu można łączyć w moduły, uzyskując
niepowtarzalny efekt kwiecistego warkocza.

Iwo Sznajder - Twój opiekun handlowy
tel: +48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu
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Wkładka uprawna
Culture Tub

Wiszące misy Sifu

®

Moduł mocujący

Kratka oddzielająca
substrat od wody

z wkładką uprawną
Culture Tub

Wiszące misy Sifu ® to niezwykle oszczędne podlewanie i dużo mniejsze nakłady pracy. Solidne
wykonanie i wysokiej jakości materiały zapewniają wieloletnie użytkowanie produktów bez
najmniejszych strat. Dodatkowo ich nieostre, zawinięte krawędzie są gwarancją bezpiecznego
użytkowania. Nowoczesny system podwójnego dna pozwala na magazynowanie wody,
a w rezultacie - na rzadsze podlewanie i mniejsze wydatki. Prostotę użytkowania zapewnia
wkładka uprawna Culture Tub, dzięki której zmiana ukwiecenia jeszcze nigdy nie była tak
szybka i prosta.

ŁATWY
MONTAŻ

TWARDE
I WYTRZYMAŁE

SYSTEM
ANTYKRADZIEŻOWY

SYSTEM
PODWÓJNEGO
DNA

SYSTEM
NAWADNIANIA

ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

100%
RECYCLING

SIFU® V460
SIFU® V580
SIFU® V710
SIFU® V950

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

SIFU® S580/460
SIFU® S710/580

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

460x460x220 MM
580x580x290 MM
710x710x320 MM
950x950x420 MM
580x580x600 MM
710x710x600 MM

2,2 KG
3,0 KG
4,4 KG
14 KG
5,2 KG
7,4 KG

14,5 L
26,5 L
47 L
90 L
41 L

73,5 L

4,1 L
6,5 L
8,7 L
20 L

10,6 L
15,2 L
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Twoje pomysły

ZESTAW MIS

misy, kratki, wkładki Culture Tub
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Współczesna przestrzeń miejska może wydawać się monotonna
i wtórna. Coraz trudniej jest stworzyć coś niepowtarzalnego
i zachwycającego. Warto więc skorzystać z nowych, ciekawych
pomysłów i przerwać tę monotonię. Dobrym rozwiązaniem może być
zastosowanie niecodziennej formy i wprowadzenie roślin do
przestrzeni ponad głowami przechodniów.

A

A
wykorzystany model: S580/460

B

MISA POJEDYNCZA

misa, kratka, wkładka Culture Tub

B

Nasze
rozwiązania

Odpowiadając na potrzeby nowoczesnego miasta, stworzono
misy kwiatowe z możliwością tworzenia modułów. Dekoracje
mogą składać się z jednej, dwóch lub więcej pojedynczych
produktów, połączonych ze sobą i tworzących jeden,
harmonijny element. Daje to niezliczone możliwości
wprowadzenia roślin do miast, pozwala w pełni realizować
pomysły i tworzyć niepowtarzalne aranżacje.

wykorzystany model: V460
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W grupie raźniej

Misy kwiatowe mają opcję łączenia elementów. Tym sposobem uzyskać
można niepowtarzalne konstrukcje w całości porośnięte kwiatami.
Zawieszone wysoko ponad głowami, kolorowe kwiatowe kule, misy
spływające kaskadami roślin – to tylko niewielki zakres możliwości, jaki
daje łączenie modułów.

Fuchsia
płaskownik 40x4 mm

900 - 1000 mm

350 mm

Hibiscus
rura Ø 27 mm

500 mm

500 mm

Arum
rura Ø 27 mm

Camelia
900 - 1000 mm

350 mm

rura Ø 27 mm

500 mm

500 mm

Azalee
rura Ø 27 mm
MOCOWANIE DO ŚCIANY
Azalee

rura Ø 27 mm

1200 - 1500 mm

350 mm

Catalpa

500 mm
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wykorzystany model: S710/580

500 mm

MOCOWANIE DO ŚCIANY
Fuchsia

Jakość
ma znaczenie

Materiały, z których wykonano misy kwiatowe cechują się
niezwykle wysoką jakością. Bezpośrednio przekłada się to na
jakość produktów – wytrzymały polietylen jest w stanie
skutecznie oprzeć się niesprzyjającym warunkom, wandalom,
przetrwa nawet najsurowsze zimy i gorące lata. Pozwala to
znacznie ograniczyć wydatki związane z konserwacją oraz
serwisowaniem mis.

wykorzystany model: S710/580
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MOCOWANIE NA LAMPY
Hibiscus
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wykorzystany model: S580/460

W zależności od tego, co dyktuje wyobraźnia misy mogą znaleźć się na
latarniach, wysięgnikach czy też różnego rodzaju słupach. Efektownie
ozdobią wszelakie ciągi komunikacyjne, ulice, deptaki - to niezliczona
ilość aranżacji, mnóstwo niepowtarzalnych możliwości ukwiecenia
miasta. Ze względu na swoje położenie nie powodują problemów
z poruszaniem, ani też nie ograniczają przestrzeni na chodnikach.

Misa pełna
możliwości

Fuchsia
płaskownik 40x4 mm
900 - 1000 mm

350 mm

Hibiscus
rura Ø 27 mm

500 mm

500 mm

Arum
rura Ø 27 mm

Camelia
900 - 1000 mm

350 mm

rura Ø 27 mm

500 mm

500 mm

1200 - 1500 mm

rura Ø 27 mm

350 mm

Azalee
rura Ø 27 mm

Catalpa

500 mm

MOCOWANIE NA LAMPY
Fuchsia

500 mm

wykorzystany model: S580/460
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Dowiedz się
więcej...

Kratka odzielająca
substrat od wody

Czy wiesz, że...
wkładka Culture Tub umożliwi Ci szybką i łatwą
zmianę ukwiecenia miejskiej latarni.

Katarzyna Pawczyk - Twój opiekun handlowy
tel: +48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu
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Kwietnik z systemem
podwójnego dna

Kwietniki na lampy Jiflor

®

z systemem
podwójnego dna

Wkładka uprawna
Cutlure Tub

Kwietnik na lampy Jiflor ® to wyjątkowy produkt wyposażony w funkcjonalny system
podwójnego dna, który dzięki dodatkowym, bezpiecznym mocowaniom z łatwością
ozdobi każdą latarnię miejską. Lampy miejskie dzięki kwiecistym dekoracjom nabiorą
efektywnego wyglądu. Co więcej, staną się przepięknym i wyróżniającym dodatkiem
dla miasta. Dla większej wygody użytkowania produkt może zostać zaopatrzony we
wkładkę uprawną Culture Tub.

ŁATWY
MONTAŻ

TWARDE
I WYTRZYMAŁE

SYSTEM
ANTYKRADZIEŻOWY

JIFLOR® 600
JIFLOR® 800

SYSTEM
PODWÓJNEGO
DNA

SYSTEM
NAWADNIANIA

ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

100%
RECYCLING

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

600x300x250 MM
800x400x330 MM

2,2 KG
4,6 KG

16 L
32 L

4,5 L
10 L
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Twoje potrzeby

Zagospodarowanie miejskich latarni kwiatami może wydawać się
kłopotliwe. Ze względu na zróżnicowane kształty lamp, niezwykle
trudno jest znaleźć odpowiednią dekorację. Tak trudnodostępne
miejsca oznaczają również problemy z nawadnianiem, a każda,
najmniejsza nawet zmiana ukwiecenia to również kolejne zmartwienia.

A

B
MOCOWANIE METALOWE
na duże okrągłe słupy.
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wykorzystany model: JIFLOR 600

A

MOCOWANIE METALOWE
na kwadratowe słupy

B

Nasze
rozwiązania

Rozwiązaniem problemów z aranżacją miejskich lamp są
kwietniki Jiflor® z wkładką Culture Tub. To sposób na to, by
każda z lamp zyskała elegancką dekorację, odpowiednio
dostosowaną do swoich rozmiarów. Specjalne uchwyty
pozwolą dopasować i stabilnie zamocować produkt, nawet w
przypadku niestandardowych lokalizacji. To również ostateczny
kres dla kłopotów z pielęgnacją roślin, gdyż specjalny system
nawadniana odpowiednio zadba o ich kondycję. Dodatkowo,
wewnętrzna wkładka uprawna Culture Tub maksymalnie
przyspieszy i ułatwi zmianę aranżacji.

wykorzystany model: JIFLOR 800
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MOCOWANIE METALOWE
do ściany

Liczy się
oszczędność
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wykorzystany model: JIFLOR 600

C

Podwójne dno to odpowiednio zaprojektowany, dostosowany
do pojemnika zbiornik wody wyposażony w moduł
napowietrzania oraz otwory przelewowe. Ten specjalny system
zapewnia roślinom zapas kilku litrów wody, a w efekcie dużo
rzadsze
podlewanie
i
piękne
ukwiecenie.
Projekt
uwzględniający obieg powietrza w systemie korzeniowym roślin
optymalizuje ich wzrost.

Culture Tub to wewnętrzna wkładka wykonana z grubego polietylenu
charakteryzującego się wysoką odpornością na uszkodzenia chemiczne
i mechaniczne. Jest mobilna i wyposażona w system otworów
przelewowych, zapobiegających gniciu roślin przy nadmiarze wody.
Umożliwia ekspresową zmianę ukwiecenia bez konieczności
dokonywania uciążliwego demontażu całej konstrukcji.

Szybka metamorfoza

C

D

A
wykorzystany model: JIFLOR 800

MOCOWANIE PLASTIKOWE
na okrągłe słupy
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Dowiedz się
więcej...

Czy wiesz, że...
witacze miejskie wykonane są z grubej stali
cynkowanej ogniowo, a ich powłoka pokryta jest
trwałą farbą proszkową.
Julita Sobczyk - Twój opiekun handlowy
tel: +48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu
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Witacze miejskie

wytrzymałe
i wielofunkcyjne

Witacze miejskie to wyjątkowe narzędzie do kształtowania przestrzeni miejskich.
Sprawdzają się nie tylko w formie drogowskazów i tablic powitalnych, ale również
jako „naturalne miejskie wizytówki”. Mnogość dostępnych kształtów i kolorów
pozwala dowolnie kreować ich ostateczny wygląd. Ze względu na możliwość
połączenia z innymi produktami Atech, witacze miejskie mogą zyskać naturalne
akcenty, zmieniając się w oazy zieleni. Ich wytrzymałość sprawia, że przez długie lata
nie stracą swojego uroku, nie przyczynią się też do wydatków związanych
z konserwacją.

ŁATWY
MONTAŻ

TWARDE
I WYTRZYMAŁE

CLEMANTITE
BEGONIA
CAMELIA
CAMELIA II
1/2 CAMELIA

ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

MODUŁ
INFORMACYJNY

MOŻLIWOŚĆ
ŁĄCZENIA
ELEMENTÓW

Clemantite 3000

Clemantite 3500

Clemantite 4000

Begonia 3000

Begonia 3500

Begonia 4000

Camelia 3000

Camelia 3500

Camelia 4000

Camelia II 3000

Camelia II 3500

Camelia II 4000

1800x3000 MM
1800x3000 MM
1800x3000 MM
2800x3000 MM

1800x3500 MM
1800x3500 MM
1800x3500 MM
2800x3500 MM

1800x4000 MM
1800x4000 MM
1800x4000 MM
2800x4000 MM
/ Camelia 4000

1 2

1890x4000 MM
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Twój wizerunek

Stworzenie pozytywnego wizerunku przestrzeni może wiązać się
z trudnościami. Jest to szczególnie problematyczne przy wjazdach do
miast, które często nie są nadmiernie atrakcyjne. Warto więc
zdecydować się na produkt, który pełni nie tylko funkcję czysto
informacyjną, ale również zdobi przestrzeń, dodając jej uroku.

3000 - 4000 mm

B

3500 mm

A

1800 mm

WYBIERZ RODZAJ PROFILU

BEGONIA

oraz misa Sifu S580/460
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A

1800 mm

PROFIL
OKRĄGŁY

PROFIL
KWADRATOWY

CLEMANTITE

oraz misa Sifu S710/580

B

Nasze
rozwiązania

Pozytywny, budzący skojarzenia z naturą, kolorami i elegancją
wizerunek można wygenerować decydując się na witacze
miejskie. Ich praktyczne rozmiary i mnogość wariantów
kolorystycznych sprawi, że całość bez problemu wpisze się
w każde otoczenie, upiększając nawet niewyróżniającą się,
ruchliwą ulicę. Możliwość montażu skrzyń pełnych kwiatów
i donic nada drogowskazowi charakter dekoracyjny.
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BEGONIA

oraz Sifu S580/460 + Sifu V580 + A1200

Dekoracje
na miarę
28

C

Możliwość łączenia z innymi produktami Atech sprawi, że
konstrukcje stanowić będą jeszcze bardziej atrakcyjną
dekorację i niepowtarzalną wizytówkę całej przestrzeni. Warto
pamiętać, że jedynie odpowiednio zgrane elementy są w stanie
zdobić okolicę.

Stal ocynkowana ogniowo zastosowana w produkcji przesądziła
o wytrzymałości witaczy miejskich. Dzięki temu konstrukcja długo
pozostanie w doskonałym stanie, nie generując dodatkowych kosztów
wynikających z naprawy. Jest też wysoce odporna na działalność
wszelakich czynników atmosferycznych, dlatego nie wymaga
konserwacji w przypadku niesprzyjającej pogody.

Jakość ma znaczenie

3500 mm

C
WYBIERZ RODZAJ PROFILU

PROFIL
OKRĄGŁY

PROFIL
KWADRATOWY

D

3500 mm

1800 mm

D
2800 mm

CAMELIA II

oraz Sifu S710/580 + Sifu S580/460 + A1000
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Dzień dobry

Witacze miejskie to idealne rozwiązanie do powitania oraz pożegnania
odwiedzających miasta. Zastosowanie tablic powitalnych, na których
będzie można zamontować misy Sifu czy skrzynki kwiatowe, to
znakomity pomysł. Taki witacz zwróci uwagę podróżnych i stanie się
najlepszą wizytówką miasta.

4000 mm

E

WYBIERZ RODZAJ PROFILU

PROFIL
OKRĄGŁY

1/2

Camelia

oraz misa Sifu S710/580
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E

PROFIL
KWADRATOWY

1890 mm

Zobacz nasze realizacje!

Grodzisk Mazowiecki

Świebodzice

Szczawno Zdrój

Karpacz

Skrzynka A1000

Kwietnik JIFLOR® 600

Misa SIFU® V580

Witacz + SiIFU + Skrzynka

Terra® to harmonijne połączenie elementów małej architektury oraz aranżacji przestrzeni w taki
sposób, aby zaspokajała potrzeby mieszkanców, poprzez poprawę warunków i jakości ich życia.
Łącząc innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie, wprowadzamy do miast naturalny
kolor i zapach, tak aby mieszkańcy czuli się wyjątkowi w swoich społecznościach lokalnych.
Wierzymy, że dzięki Państwa sugestiom i wizjom naszych projektantów możemy codziennie
wpływać na jeszcze...

...piękniejsze jutro

ul. Wrocławska 17b 65-427 Zielona Góra | tel: +48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu

www.terra-pl.eu | www.atech-pl.eu

