
www.wiezekwiatowe.pl



3



4 5

W600/3 W600/2 W600/1



Model W600 umożliwił upiększenie terenu wokół zalewu wodnego Tatar, dekoracje zostały 
usytuowane na lampach wzdłuż deptaku oraz przy miejscowym pomniku, znacząco wpływając 

na atrakcyjność tego miejsca. Nasze miasto zyskało na estetyce, znacznie wyróżniając się spośród 
jednostek sąsiednich i oferując mieszkańcom lepszy standard życia. 

Artur Piotrowski, Naczelnik� Wydziału� Gospodarki� Komunalnej� w� Rawie� Mazowieckiej� (2005-2012)�
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Kaskadowa� Konstrukcja� Kwietnikowa�

Efekt kwiecistej kuli 
Innowacyjny� system� Kaskady� z� podwójnym� dnem� i� malowanie�
w� standardowej� wersji� wyróżniają� tę� konstrukcję� spośród�
konkurencyjnych� dekoracji� na� lampy.� Dodatkowo� różne� typy�
mocowań� sprawiają,� że� W600� pasuje� do� wszystkich� rodzajów�
latarni.� Rezultatem� tego� jedynego� na� rynku� opatentowanego�
systemu� kaskady� wiszącej� jest� efekt� kwiecistej� kuli.�

_ 3poziomy ¼ 50-70kg � 550mm 



3

2 x 35 l

550 mm

600 mm

2 x 9 kg

2 x 22 - 45 kg

2 x 10 - 14 szt.
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2 x 21 l

220 mm

600 mm

2 x 4 kg

2 x 12 - 21 kg

2 x 5 - 7 szt.
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2 x 29 l

330 mm

600 mm

2 x 6,5 kg

2 x 16 - 35 kg

2 x 8 - 12 szt.
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600/1600/2
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zobacz
street view

Nie kupuj kota w worku

Kamila Rogaczewska
architekt krajobrazu | +48 663 200 02020 kamila.rogaczewska@terra-pl.eu
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Terra Group zastrzega sobie prawo do modyfikowania przedstawionych produktów bez uprzedzenia. Po szczegółowe informacje zajrzyj na www.wiezekwiatowe.pl 
lub skontaktuj się z naszym działem handlowym.

Skontaktuj się bezpośrednio
z opiekunem swojego terenu:

Julita Sobczyk
dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie
+48 695 066 666 | julita.sobczyk@terra-pl.eu

Katarzyna Pawczyk
łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie
+48 605 065 555 | katarzyna.pawczyk@terra-pl.eu

Marcin Brożek
łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskielubuskie, zachodniopomorskie, 
pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
+48 513 041 846 | marcin.brozek@terra-pl.eu

Iwo Sznajder
Dyrektor ds. Kluczowych Klientów
+48 509 740 475 | iwo.sznajder@terra-pl.eu






