Dowiedz się
więcej...

Miejskie skrzynki kwiatowe
Wkładka uprawna
Culture Tub

Otwór na system
mocowania

Kratka odzielająca
substrat od wody

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

Czy wiesz, że...
skrzynki Atech ® to jedyne dostępne na rynku
pojemniki na kwiaty wyposażone w innowacyjny
system antykradzieżowy.

z systemem
antykradzieżowym
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A800
A1000
A1200

SYSTEM
ANTYKRADZIEŻOWY

SYSTEM
PODWÓJNEGO
DNA

SYSTEM
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ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

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

...piękniejsze jutro
MIEJSKIE INSPIRACJE

100%
RECYCLING

rozmiar

650x235x263 MM

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...

5,5 L
7L
9L

11 L
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Kwietniki na lampy Jiflor

®

z systemem
podwójnego dna

Wiszące misy Sifu

®

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

Wkładka uprawna
Culture Tub

Kratka odzielająca
substrat od wody

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.

Kratka oddzielająca
substrat od wody

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

JIFLOR® 600
JIFLOR® 800

SYSTEM
PODWÓJNEGO
DNA

rozmiar

600x300x250 MM
rozmiar

800x400x330 MM

SYSTEM
NAWADNIANIA

waga

2,2 KG
waga

4,6 KG

ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

kubatura

16 L

kubatura

32 L

100%
RECYCLING

Misa z systemem
podwójnego dna

zbiornik wody

4,5 L

Wkładka uprawna
Culture Tub

zbiornik wody

10 L
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SYSTEM
ANTYKRADZIEŻOWY

SIFU® V460
SIFU® V580
SIFU® V710
SIFU® V950
SIFU S580/460
SIFU® S710/580
®
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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.
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Kwietnik z systemem
podwójnego dna

z wkładką uprawną
Culture Tub

SYSTEM
PODWÓJNEGO
DNA

SYSTEM
NAWADNIANIA

ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

580x580x290 MM
710x710x320 MM
950x950x420 MM

3,0 KG
4,4 KG
14 KG

14,5 L
26,5 L
47 L

kubatura

90 L

6,5 L
8,7 L

zbiornik wody

20 L

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

710x710x600 MM

5,2 KG
7,4 KG

41 L

73,5 L
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ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

MODUŁ
INFORMACYJNY

MOŻLIWOŚĆ
ŁĄCZENIA
ELEMENTÓW

4,1 L

rozmiar

580x580x600 MM

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.
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waga

2,2 KG

wytrzymałe
i wielofunkcyjne

100%
RECYCLING

rozmiar

460x460x220 MM

Witacze miejskie

10,6 L
15,2 L

Czy wiesz, że...
witacze miejskie wykonane są z grubej stali
cynkowanej ogniowo, a ich powłoka pokryta
jest trwałą farbą proszkową.

CLEMANTITE
BEGONIA
CAMELIA
CAMELIA II
1/2 CAMELIA

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
/2 Camelia 4000

1

1890x4000 MM

