
Serce miasta otoczone kwiatami
Wkomponowanie kwiatów w miejską przestrzeń jest już powszechną 

praktyką i wydaje się obecnie czymś naturalnym i oczywistym. Dlaczego? 

Ponieważ wieże kwiatowe to najpiękniejszy element miasta.

Gdy na dworze robi się coraz cieplej z chęcią wychodzimy pospacerować po 

naszym mieście. Lubimy gdy otaczają nas piękne, kwitnące rośliny.                 

To właśnie one powodują, że przestrzeń miejska jest miła dla oka i sprawiają, 

że z ochotą przechadzamy się miejskimi deptakami lub przesiadujemy na 

ławeczce w parku, obserwując co dzieje się dookoła nas.

Bez wątpienia zieleń, a zwłaszcza kwiaty podnoszą jakość życia w mieście. Oczekiwania są duże, jak więc im sprostać? Miasta różnią się od 

siebie dlatego nie wszędzie można ustawić kwietniki czy donice. Dobrym rozwiązaniem będą wiszące konstrukcje kwietnikowe o czym 

przekonała się Złotoryja, która zdecydowała się na Kompleksowe Ukwiecenie swojego miasta od firmy Terra®.

Dokładnie 4 czerwca wzdłuż głównej ulicy w mieście pojawiło się 38 wiszących konstrukcji kwietnikowych model W600, który obsadzono 

kompozycją składającą się z surfinii kremowej i purpurowej z dodatkiem jasnych liści ipomea (wariant ukwiecenia: A113). Dodatkowo władze 

miasta zdecydowały się również na dwie największe stojące wieże kwiatowe H2400 (wariant ukwiecenia: A100), na cztery mniejsze kaskadowe 

konstrukcje kwietnikowe model H1200 (wariant ukwiecenia: A100), dwa „kwieciste kopce” z modelu H750 oraz osiem skrzynek Atech model 

A1000, które ukwiecono surfinią bordową, pelargonią liliową z dodatkiem jasnych liści ipomea (wariant ukwiecenia A114).

Pamiętajmy, że kwiaty w mieście pełnią funkcję nie tylko ozdobną to także ważny element kompozycji urbanistycznej miasta, który wpływa     

pozytywnie na krajobraz. Jak widać na przykładzie Złotoryi używając kwiatów do ozdoby przestrzeni miejskiej można otrzymać naprawdę 

ciekawy i zachwycający efekt. Warto z niego skorzystać ponieważ, każde miasto powinno być wyjątkowe, a  dzięki Kompleksowej Usłudze             

i kwiatom w mieście możliwe jest współtworzenie wizerunku miasta.
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