
Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe - Wieże Kwiatowe



Model H700

Model H750

Model H1050

Model H2400

4-9
strona strona

22-27

10-15 52-57

50-51

58-63

64-69

70-87

88-95

16-21 Model H3000

Model H3400

Model W600/1/2/3

Podsumowanie

Model H2000

GDZIE NATURA NIE SIĘGA | WWW.WIEZEKWIATOWE.PL 

Model H1200

Model H1200

Model H2000

28-33

34-43

44-49

Model H1100



Ukwiecenie Alei Mickiewicza w Busku-Zdroju przy użyciu kaskadowych konstrukcji kwietnikowych 
pozwoliło na uzyskanie wyjątkowego efektu i spowodowało, że mieszkańcy i kuracjusze
bardzo polubili to miejsce. Kwiaty są pożądanym dopełnieniem przestrzeni miejskiej, 

szczególnie w przestrzeniach zabudowanych brukiem i płytami granitowymi.

Krzysztof Dziarmaga, Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju 700
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

3 poziomy 105 - 160 kg 167 l 720 mm

Estetyczna i bezpieczna
Zaskakuje swoją zgrabną sylwetką, wykazując przy tym niezwykle 
dużą pojemność. Ten niewielki model jest w stanie pomieścić około 
40 sadzonek. Kwiecista forma kuli, którą po obsadzeniu kwiatami 
przyjmuje Konstrukcja, skutecznie doda miastu koloru i rozświetli 
okolicę.

54 



Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie  |  H700 wariant ukwiecenia  |  A119

700
ilość poziomów

ulica chodnik rynek rondo pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
mobilny

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

3

167 l

30 - 40 szt.

105 - 160 kg

35 kg

750 mm

720 mm

030

035

033

034

032

76 



Legnica, woj. dolnośląskie  |  H700 wariant ukwiecenia  |  A110
98 



Kupno kwietników model H750 z oferty firmy Terra Group umożliwiło upiększenie miasta,  
a dokładnie parku miejskiego. Dzięki Konstrukcjom Włoszczowa wygląda bardziej estetycznie,  

a mieszkańcy mogą cieszyć się naturalną roślinnością w samym centrum.

Maria Orlikowska, Naczelnik Wydziału Gosp. Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska we Włoszczowie (2007-2011)

750
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Niewysoka z dużymi możliwościami
Niska i jednocześnie rozłożysta sylwetka Konstrukcji tworzy 
wyjątkowy efekt kwiecistego kopca. Ze względu na swoją budowę 
model ten znakomicie komponuje się w przestrzeni rond, skrzyżowań 
czy skwerów. To idealne narzędzie do skutecznej i szybkiej aranżacji 
miejsc, gdzie brakuje naturalnego podłoża do tradycyjnych nasadzeń.

3 poziomy 190 - 370 kg 373 l 740 mm

1110 



Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie  |  H750 wariant ukwiecenia  |  A119

750
3

373 l

40 - 50 szt.

190 - 370 kg

58 kg

1200 mm

740 mm

ilość poziomów

ulica rynek rondo pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

system
mobilny

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

030

035

033

034

032

1312 



Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie  |  H750 wariant ukwiecenia  |  A123Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie  |  H750 wariant ukwiecenia  |  A119
1514 



Dzięki Kaskadowym Konstrukcjom H1100 od firmy Terra Group otrzymaliśmy całkowitą zmianę 
 charakteru Rynku Miejskiego w Żarach poprzez ocieplenie i rozbarwienie jego wizerunku.   

Oferta była dostosowana bezpośrednio do potrzeb miasta oraz naszych wymagań,  
zaś cała realizacja przebiegła wzorowo i terminowo.

Franciszek Dendewicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żarach (2004-2013)

1100
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Uniwersalność to jej drugie imię
Smukła kaskada, która jako jedyna z gamy stojących dekoracji jest 
malowana już w wersji podstawowej. Jest mobilna i łatwa w montażu 
oraz daje ogromny efekt na takich małych przestrzeniach, jak chodnik 
czy aleja. Jej walory estetyczne są najlepiej widoczne w momencie 
zestawienia kilku modeli niedaleko siebie.

6 poziomów 90 - 120 kg 125 l 1010 mm

1716 



Wadowice, woj. małopolskie  |  H1100 wariant ukwiecenia  |  A110  + A 121

1100
6

125 l

32 - 50 szt. 

90 - 120 kg

30 kg

600 mm

1010 mm

ilość poziomów

rynek park chodnik pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

gwarancja
2/7/25 lat

system
nawadniania

system
mobilny

035

033 034

032

18 19



Rypin, woj. kujawsko-pomorskie  |  H1100 wariant ukwiecenia  |  A119
2120 



1050
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Kaskada na piątkę
Najnowszy model Kaskadowej Konstrukcji Kwietnikowej, 
który powstał jako kompromis pomiędzy rosłymi dekoracjami 
a najmniejszymi spośród wszystkich propozycji. Kompaktowy model 
o pięciu pierścieniach  mieszczących do 72 sadzonek pozwala 
wprowadzić naturę niemal w każdą lokalizację, i to zawsze z dobrym 
efektem wizualnym. 

5 poziomów 275 - 490 kg 397 l 1160 mm

Kwietniki, dzięki odpowiedniemu doborowi roślin w sezonie lub zastosowaniu gałęzi roślin
iglastych zimą mogą zmieniać się wraz z porami roku i cieszyć mieszkańców i turystów przez cały rok.

Wioletta Nawrocka, Naczelnik Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami w Świnoujściu

22 23



1050
5

397 l

60 - 72 szt. 

275 - 490 kg

45 kg

1050 mm

1160 mm

ilość poziomów

rynek park chodnik pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

rondo

030

035

033

034

032

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

Wizualizacja efektu |  H1050 wariant ukwiecenia  |  A101
24 2524 



26 27
Wizualizacja efektu |  H1050 wariant ukwiecenia  |  A121

2726 



Dzięki zakupowi kwietników model H1200 oraz W600 od firmy Terra Group udało się nam 
udekorować miasto w estetyczny i oryginalny sposób, dzięki czemu zyskało ono na atrakcyjności. 
Szczególnie reprezentatywnie wygląda centrum miasta – kwietniki umożliwiły poprawienie jego 

dotychczasowego charakteru i sprawiły, że mieszkańcy mogą cieszyć się zielenią w samym jego sercu.

Andrzej Kunt, Burmistrz Kostrzyna nad Odrą

6 poziomów 355 - 660 kg 668 l 1355 mm

1200
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Bijąca rekordy popularności
Duża, ale niewysoka Konstrukcja wyróżnia się stabilnością. 
Jej rozmiar sprawia, że nie zakłóca proporcji w przestrzeni, dzięki 
czemu może stać przy ławkach i koszach, tworząc z nimi spójną 
kompozycję. Uniwersalność zastosowania to powód, dla którego 
ten model stał się bestsellerem, zyskując ogromną popularność  
w wielu europejskich miastach.

28 29



Kórnik, woj. wielkopolskie  |  H1200

1200
6

668 l

72 - 90 szt.

355 - 660 kg

86 kg

1200 mm

1355 mm

ilość poziomów

rynek park fontanna pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

030

035

033

034

032

3130 



Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie  |  H1200 wariant ukwiecenia  |  A110
32 33



(...) co ważne, wieże kwiatowe są konstrukcjami mobilnymi. Pozwala to na swobodną zmianę 
ich lokalizacji i wprowadzanie co roku nowego układu dekoracji, a tym samym zaskakiwanie 
mieszkańców, którzy coraz większą wagę przywiązują do estetyki otaczającej ich przestrzeni. 

Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, w Kętach pojawia się coraz więcej kwiatowych dekoracji, 
pośród których niepodzielnie królują właśnie strzeliste, wielobarwne kaskady.

Krzysztof Jan Klęczar, Burmistrz Gminy Kęty

6 poziomów 180 - 300 kg 314 l 1355 mm

6 poziomów 96 - 150 kg 157 l 1355 mm

1200
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Alternatywa dla klasyki
Innowacyjna forma Konstrukcji została stworzona z myślą  
o zagospodarowaniu kątów, narożników i ścian. Kaskady zasłonią 
mankamenty elewacji, udekorują schody, bramy, wejścia czy inne, 
problematyczne miejsca. Aranżacja trudno dostępnych obszarów to 
największy atut tych modeli.

34 35



Chojnice, woj. pomorskie  |  H1200 ½ wariant ukwiecenia  |  A116

1200
6

314 l

40 - 50 szt.

180 - 300 kg

60 kg

½ 1200 mm

1355 mm

ilość poziomów

wejście rynek chodnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

030

035

033

034

032

3736 



Wschowa, woj. lubuskie  |  H1200 ½ wariant ukwiecenia  |  A110
3938 



1200
6

157 l

20 - 25 szt.

96 - 150 kg

17 kg

¼ 1200 mm

1355 mm

wejście rynek chodnik

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

030

035

033

034

032

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

1200
6

314 l

40 - 50 szt.

180 - 300 kg

60 kg

½ 1200 mm

1355 mm

ilość poziomów

wejścierondo rynek chodnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

030

035

033

034

032

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

40 41



Kórnik, woj. wielkopolskie  |  H1200 ½, H1200 wariant ukwiecenia  |  A116
42 43



Kwietniki Kaskadowe H2000 umieszczono przed głównym wejściem do Urzędu Miasta w Legionowie, 
znacząco wpływając na atrakcyjność tego miejsca. Służą one do obsadzania kwiatów, począwszy  

na pierwszych kwiatach wiosennych, takich jak bratki, a skończywszy na późnojesiennych gatunkach. 

Aleksander Rogala, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Legionowie

9 poziomów 600 - 1150 kg 1168 l 1990 mm

2000
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Gigant nie do ruszenia
Jedna z największych Kaskad, która cechuje się bezpieczną 
i stabilną konstrukcją. Ustawiona w centrum może służyć               
mieszkańcom jako punkt orientacyjny bądź mocny, kolorystyczny 
akcent w przestrzeni publicznej. Jej urok jest dosłownie niemożliwy 
do przeoczenia.

44 45



2000
9

1168 l

110 - 130 szt.

600 - 1150 kg

124 kg

1200 mm

1990 mm

ilość poziomów

parkrynek fontanna pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

030

035

033

034

032

rondo

Kęty, woj. małopolskie  |  H2000 wariant ukwiecenia  |  A110
4746 



Władysławowo, woj. pomorskie  |  H2000 wariant ukwiecenia  |  A108
48 49



2000
9

584 l

55 - 65 szt.

300 - 575 kg

62 kg

½ 1200 mm

1990 mm

pomnik

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

wejście chodnik

030

035

033

034

032

Sofia, Bułgaria  |  H2000 ½ wariant ukwiecenia  |  A116
50 51



Obsadzone Konstrukcje model H2400 pozwoliły osiągnąć efekt upiększenia w całej okolicy. Kwietniki firmy Terra 
Group podniosły atrakcyjność Bierutowa, dzięki czemu stał się on przykładem i wzorem do naśladowania  
dla otaczających go miast. Efekt dekoracyjny został w pełni doceniony przez zadowolonych mieszkańców. 

Andrzej Czechowski, Zastępca Burmistrza Bierutowa 

2400
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Kwitnąca piramida
Ta ogromna Konstrukcja pomieści aż do 200 sadzonek, które                 
po rozkwitnięciu tworzą efekt kwiecistej wieży. Dzięki tak dużej 
powierzchni zasadzone kwiaty mogą tworzyć różne wzory,                   
np. szachownicę czy spiralę, zależne tylko od ludzkiej wyobraźni. 
Ten wielki wulkan kwiatów jest po prostu nie do ruszenia.

12 poziomów 710 - 1300 kg 1335 l 2610 mm

52 53



Gostyń, woj. wielkopolskie  |  H2400

2400
12

1335 l

145 - 180 szt.

710 - 1300 kg

147 kg

1200 mm

2610 mm

ilość poziomów

parkrynek fontanna ulica pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

030

035

033

034

032

5554 



Międzyrzecz, woj. lubuskie  |  H2400
56 57



Dzięki Konstrukcji kaskadowej H3000 możliwe było zaaranżowanie roślinnością rynku w Kruszwicy.  
Za sprawą kwietnika wszyscy mieszkańcy, a także goście mogą bez przeszkód cieszyć się naturalną 

zielenią również w centrum miasta. 

Dariusz Witczak, Burmistrz Kruszwicy

3000
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Jej wysokość natura
Jedna z największych Konstrukcji, która imponuje możliwościami. 
Na przestrzeni aż 15 pięter mieści się przeszło 200 sadzonek, co 
pozwala uzyskać naprawdę ciekawy efekt dekoracyjny. To silny 
akcent kolorystyczny, a jednocześnie gwarancja bezpieczeństwa  
i stabilnej dekoracji na długie lata. 

15 poziomów 1400 - 1600 kg 1390 l 3105 mm

58 59



Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie  |  H3000 wariant ukwiecenia  |  A116

3000
15

1390 l

165 - 215 szt.

1400 - 1600 kg

175 kg

1200 mm

3105 mm

ilość poziomów

parkrynek pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

fontanna

030

035

033

034

032

6160 



Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie  |  H3000 wariant ukwiecenia  |  A116
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Wieża kwiatowa H3400 umożliwiła jednorazowe wprowadzenie dużej ilości roślin do otoczenia Urzędu 
Skarbowego. Kwietnik H3400 okazał się elementem stabilnym, a po obsadzeniu czerwoną pelargonią, 

sprawił, że okolica Urzędu Skarbowego zyskała atrakcyjny wyróżnik. Cenimy sobie fakt, iż nawet 
zurbanizowaną przestrzeń można z łatwością ukwiecić, i to znaczną ilością roślin.  

mgr inż. Anna Maksym, Kierownik referatu ds. Kształtowania Przestrzeni w Sosnowcu

3400
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Góra kwiatów
Największa spośród wszystkich konstrukcji kaskadowych. 
Zawierająca aż 17 pierścieni kaskada daje nieograniczone 
możliwości kompozycyjne i pozwala na stworzenie dekoracji 
składającej się nawet z 230 sadzonek. To jedyne rozwiązanie, 
które pozwala wprowadzić do przestrzeni aż tak dużą ilość roślin 
jednocześnie. Stabilność i solidność to jej ogromne atuty! 

17 poziomów 1800 - 2000 kg 1490 l 3435 mm

64 65



Sosnowiec, woj. śląskie  |  H3400 wariant ukwiecenia  |  A117

3400
17

1490 l

185 - 230 szt.

1800 - 2000 kg

190 kg

1200 mm

3435 mm

ilość poziomów

parkrynek pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

fontanna

030

035

033

034

032

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

6766 



Sosnowiec, woj. śląskie  |  H3400 wariant ukwiecenia  |  A117
68 69



Wiszące kwietniki W600/1 są w stanie stworzyć naprawdę imponującą kompozycję, która przykuwa 
spojrzenia. Dowód? Puck, którego przestrzeń została ukwiecona właśnie przy użyciu tych modeli, 

zyskał największe uznanie Internautów i bezapelacyjnie zwyciężył w plebiscycie Terra Flower Power 
w 2015 roku! 

Natalia Zalopana, Specjalista ds. marketingu |  +48 663 640 333  |  natalia.zalopana@terra-pl.eu

1 poziom 24 - 42 kg 43 l 220 mm

Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Kwiatowa misa
Ten wiszący kwietnik daje wiele korzyści: to gwarancja pięknie 
ukwieconych latarni, a na dodatek niepowtarzalny efekt kolorowej 
misy ponad głowami przechodniów. Nasadzone w nim kwiaty mają 
najlepsze warunki do rozwoju i w krótkim czasie tworzą barwne 
kompozycje również w miejscach bez naturalnego podłoża. 

600/1

70 71



Rypin, woj. warmińsko-mazurskie  |  W600/1 wariant ukwiecenia  |  A116

1

43 l

10 - 15 szt.

24 - 42 kg

8 kg

600 mm

220 mm

600/1
ilość poziomów

rynek park ulica chodnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

035

033 034

032

gwarancja
2/7/25 lat

malowanie
w cenie

system
podwójnego dna

7372 



Puck, woj. pomorskie  |  W600/1 wariant ukwiecenia  |  A105
74 75



Czasami mniej znaczy więcej – tak właśnie jest w przypadku kwietnika kaskadowego model 
W600/2. Dzięki tej, podwieszanej na latarniach dekoracji, można z łatwością wykreować efekt 

kwitnących kul i kolorowych akcentów w najistotniejszych punktach placu, skweru, rynku czy alei. 

Maciej Witowski, Architekt 

2 poziomy 32 - 70 kg 57 l 330 mm

Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Mniej znaczy więcej
Na niewielkiej przestrzeni tego wiszącego kwietnika można 
zgromadzić maksymalnie dużą liczbę sadzonek. Już 35 młodych 
roślin pozwala uzyskać satysfakcjonujący efekt wizualny, i to przy 
mniejszych nakładach finansowych. To skuteczne narzędzie do 
ukwiecania latarni, szczególnie w mniej rozległych przestrzeniach, 
pozbawionych podłoża w gruncie. 

600/2

76 77



Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie   W600/2 wariant ukwiecenia  |  A116

2

57 l

16 - 24 szt.

32 - 70 kg

13 kg

600 mm

330 mm

600/2
ilość poziomów

rynek park ulica chodnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

035

033 034

032

gwarancja
2/7/25 lat

malowanie
w cenie

system
podwójnego dna

7978 



Rypin, woj. kujawsko-pomorskie  |  W600/2 wariant ukwiecenia  |  A121
80 81



Model W600/3 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)

3 poziomy 45 - 90 kg 70 l 550 mm

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 W600/3 pasuje do wszystkich rodzajów             
latarni. Rezultatem tego jedynego na rynku opatentowanego  
systemu kaskady wiszącej jest efekt kwiecistej kuli.

600/3
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Kórnik, woj. wielkopolskie  |  W600/3 wariant ukwiecenia  |  A116

3

70 l

20 - 30 szt.

45 - 90 kg

17 kg

600 mm

550 mm

600/3
ilość poziomów

rynek park ulica chodnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

035

033 034

032

system
podwójnego dna

gwarancja
2/7/25 lat

malowanie
w cenie

system
nawadniania

8584 



Pabianice, woj. łódzkie  |  W600/3 wariant ukwiecenia  |  A110
86 87



030

035034

033032

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

5

397 l

60 - 72 szt.

275 - 490 kg

45 kg

1050 mm

1160 mm

1050

030

035034

033032

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

3

373 l

40 - 50 szt.

190 - 370 kg

58 kg

1200 mm

740 mm

750
3

167 l

30 - 40 szt.

105 - 160 kg

35 kg

750 mm

720 mm

700

035 034

033

032

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

6

125 l

32 - 50 szt.

90 - 120 kg

30 kg

600 mm

1010 mm

1100

030

035034

033032

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

6

668 l

72 - 90 szt.

355 - 660 kg

86 kg

1200 mm

1355 mm

1200

6

314 l

40 - 50 szt.

180 - 300 kg

60 kg

½ 1200 mm

1355 mm

1200
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

030

035034

033032

6

314 l

40 - 50 szt.

180 - 300 kg

60 kg

½ 1200 mm

1355 mm

1200
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

030

035034

033032

6

157 l

20 - 25 szt.

96 - 150 kg

17 kg

¼ 1200  mm

1335 mm

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

1200

030

035034

033032

030

035034

033032
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9

584 l

55 - 65 szt.

300 - 575 kg

62 kg

½ 1200 mm

1990 mm

2000
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

030

035034

033032

12

667 l

80 - 100 szt.

355 - 650 kg

103 kg

½ 1200 mm

2610 mm

2400
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

030

035034

033032

12

1335 l

145 - 180 szt.

710 - 1300 kg

147 kg

1200 mm

2610 mm

2400
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

030

035034

033032

2000
9

1168 l

110 - 130 szt.

600 - 1150 kg

124 kg

1200 mm

1990 mm

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

030

035034

033032

15

1390 l

165 - 215 szt.

1400 - 1600 kg

175 kg

1200 mm

3105 mm

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

3000

030

035034

033032

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

17

1490 l

185 - 230 szt.

1800 - 2000 kg

190 kg

1200 mm

3435 mm

3400

030

035034

033032
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3

70 l

20 - 30 szt.

45 - 90 kg

17 kg

600 mm

550 mm

600/3
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

035 034

033

032

600/2
2

57 l

16 - 24 szt.

32 - 70 kg

13 kg

600 mm

330 mm

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

035 034

033

032

600/1
1

43 l

10 - 15 szt.

24 - 42 kg

8 kg

600 mm

220 mm

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

035 034

033

032

GDZIE NATURA NIE SIĘGA | WWW.WIEZEKWIATOWE.PL 
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