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Terra Group

Tradycyjna choinka, połyskująca gwiazda, kula świeżego śniegu – to jedne z ulubionych symboli świąt. 
Ażurowe dekoracje zdobią prywatne wnętrza i ogrody, a ich ogromna popularność sprawia, że coraz 
częściej pojawiają się również w przestrzeniach publicznych. Dlaczego warto wybrać ten rodzaj ozdób 
świątecznych, w czym tkwi sekret ich magicznego wyglądu, jakie formy są dostępne i gdzie najlepiej się 

prezentują.

Jeśli podobają Ci się ażurowe dekoracje, w tym materiale znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania.

Ażurowe dekoracje
– jak stworzyć świąteczny klimat w mieście?
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Realizacja z Zielonej Góry
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AŻUROWE DEKORACJE RÓWNIEŻ DLA MIAST

Ażurowe dekoracje, które przywołują magiczny klimat we wnętrzach na święta, naj-
częściej wykonane są z wikliny lub sklejki. Jednak takie materiały, chociaż świetnie spraw-
dzają się w domowym zaciszu, nie są w stanie sprostać wyzwaniom, na jakie będą wystawio-

ne ozdoby przeznaczone do przestrzeni publicznych.

W związku z tym ażurowe dekoracje dla miast powinny być stworzone z niezwykle 
wytrzymałego, odpornego na wilgoć czy mróz materiału, który dodatkowo będzie na tyle 
plastyczny, by dało się z niego formować różne kształty. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, 

że nie wytrzymają nawet jednego sezonu.

Na szczęście marce TerraChristmas udało się znaleźć materiał, który idealnie nadaje się do 
produkcji ażurowych dekoracji, a mianowicie, znane w wielu gałęziach przemysłu, włókno 
szklane. Dzięki niemu świąteczne ozdoby bez obaw mogą zdobić otwarte przestrzenie, po-
nieważ bez najmniejszego uszczerbku poradzą sobie nawet w najtrudniejszych warunkach 
pogodowych. Konstrukcja jest trwała, a zarazem lekka i z pewnością przez wiele lat będzie 

wyglądała jak nowa. Ale zacznijmy od początku… 



6 Piramida wykonana z bombek ażurowych. Realizacja z Nowego Miasteczka
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JAK POWSTAJĄ AŻUROWE DEKORACJE?

Magia świąt zaczyna się już na produkcji, gdzie pojedyncze „nitki” włókna szklanego są za-
nurzane w kąpieli żywicznej, dzięki której stają się na tyle plastyczne, że można nadawać im 
dowolne formy. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego ażurowe dekoracje prezentują się tak 
dobrze, że nie da się wprost oderwać od nich wzroku, to zdradzimy Ci sekret. Oprócz nie-
zwykle oryginalnej koronkowej formy mają w sobie coś wyjątkowego. Każdy element jest 
wykonywany ręcznie przy niewielkim tylko wsparciu maszyn. Dzięki takiemu podejściu 

każda ażurowa dekoracja jest jedyna w swoim rodzaju.

Plastyczny materiał pozwala stworzyć ozdoby świąteczne w najbardziej kojarzących się
z okresem bożonarodzeniowym kształtach. W kolekcji TerraChristmas znajdziesz: kule

i bombki ażurowe, choinkę stożek oraz gwiazdę.
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AŻUROWE DEKORACJE – JESTEŚMY NA TAK!

Chociaż na podium bożonarodzeniowych ozdób miejskich od wielu lat stoi ogromna 
choinka, kolejne miejsce przypada iluminacją świątecznym, a tuż za nimi znajdują się, 
zyskujące coraz większą popularność duże bombki, to ażurowe dekoracje mają w sobie 

ogromny potencjał. 



Włókno szklane świetnie daje się formować, dlatego można z niego stworzyć bombki ażurowe, choinki stożki, kule i gwiazdy.
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DLACZEGO WARTO POSTAWIĆ NA AŻUROWE DEKORACJE?

1. Ażurowe dekoracje gwarantują piękny efekt – mnogość dostępnych elementów sprawia, że stworzona aranżacja 
będzie oryginalna i niepowtarzalna. To nieograniczone pole możliwości!

2. Koronkowa robota – rękodzieło już od dawna stanowi najbardziej pożądany punkt na liście świątecznych podarunków. 
Wykonane pracą ludzkich rąk ażurowe dekoracje są jedyne w swoim rodzaju i w każdej z nich można dostrzec coś napraw-
dę wyjątkowego. 

3. Świąteczna ozdoba w Twoim ulubionym kolorze – ażurowe ozdoby najczęściej występują w białym kolorze, który 
świetnie współgra z zimową aurą, ale jeśli zależy Ci na wyjątkowej świątecznej kompozycji, nic nie stoi na przeszkodzie, 
by koronkowe bombki, stożki i gwiazdki przybrały nieco bardziej wyraziste barwy: czerwony, niebieski, różowy, zielony, 
żółty.

4. Produkcja pod kontrolą – ażurowe dekoracje powstają zgodnie z opatentowaną metodą – numer patentu 10-2005-
060-554, IPC: B29C 70/24 (2006.01), a dodatkowo są wzmacniane szkłem borokrzemowym zgodnie z normą DIN 1295.

5. Włókno szklane, z którego wykonano ażurowe ozdoby, jest ognioodporne, co sprawia, że mogą one zdobić również 
zamknięte przestrzenie i nie przyczynią się do żadnych wypadków ani strat.

6. Trwałość zastosowanych materiałów gwarantuje, że ażurowe dekoracje nie zmieniają swojej formy przez wiele 
sezonów, a potrzeba konserwacji jest ograniczona do minimum.

7. Ażurowe dekoracje pomimo swoich rozmiarów pozostają lekkie. Dzięki temu można je z łatwością przetranspor-
tować, do montażu nie będą potrzebne duże maszyny, a gwiazdy i bombki ażurowe świetnie nadają się do podwieszania. 
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RODZINA AŻUROWYCH DEKORACJI

Nie od dziś wiadomo, że w grupie raźniej. Zasada dotyczy nie tylko rodzinnego stołu pod-
czas Wigilii, ale także świątecznych aranżacji. Ażurowe dekoracje warto postawić jedna 
obok drugiej, aby uzyskać świetną kompozycję. Takie rozwiązanie bardzo dobrze sprawdzi 

się w większych przestrzeniach, gdzie pojedyncza ozdoba nie zrobi żadnego wrażenia.

Ażurowe kule lub choinki możesz umieścić w dużych donicach, dzięki temu nawet bez roślin, 
będą wciąż pełnić funkcję dekoracyjną.
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AŻUROWE DEKORACJE – ŚWIĄTECZNY STRZAŁ W 10

Ażurowe dekoracje dla miast to ciekawe połączenie tradycji i nowoczesności, pracy ludz-
kich rąk, jak i pomysłowego wykorzystania technologii. Warto wykorzystać tę funkcjonal-
ność podczas aranżowania świątecznej scenerii w przestrzeniach publicznych i podarować 

wszystkim naprawdę piękną Gwiazdkę!
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https://terra-pl.eu/
https://terra-pl.eu/

