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Główny plac, otoczenie muzeum, przestrzeń 
przed ratuszem… To jedne z najważniejszych 
miejsc w każdym mieście! Rosłe gmachy  
i  place warto zaaranżować roślinnością  
w skali XXL, która efektownie podkreśli ich 
rangę. Tylko najbardziej rozbudowane kwiet-
niki zagwarantują najpiękniejszy efekt deko-
racyjny – taki, na który zasługują prestiżowe 
serca miast!

Wyjątkowe 
miejsce
prestiżowe dekoracje

W600/3 JIFLOR 800W800/1
Stwórz bujną kwiatową kulę 
ponad głowami mieszkańców.

Misa kolorowych kwiatów we 
wspólnej przestrzeni. 

Jeszcze większa kwiatowa 
dekoracja na miejskich 
latarniach.

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

600/3/3

więcej informacji w katalogu wież kwiatowych: 

POBIERZ

Świebodzin

https://biblioteka.terra-pl.eu/wp-content/uploads/Kaskady_katalog-PL_19.11.pdf
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Świebodzin i Pabianice to tylko dwa 
spośród dziesiątek europejskich 
miast, których deptaki uświetniły 
trzypoziomowe kwietniki. Włodarze 
tych miejscowości dobrze wiedzą, 
że w tak ważnej okolicy liczy się 
i szybki, i piękny efekt – właśnie 
dlatego wybór padł na modele 
gwarantujące efekt kwiatowej kuli.  

MIEJSKI DEPTAK
CIĄG DEKORACJI NA LATARNIACH

Pabianice
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Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Jeszcze więcej kwiatów

Najnowszy model wiszącego kwietnika, który powstał, by sprostać 
wyzwaniom najbardziej prestiżowych przestrzeni. Ta pojemna misa 
na kwiaty umożliwia wprowadzenie nawet do dwudziestu sadzonek 
jednocześnie – idealne rozwiązanie dla latarni oraz słupów na 
reprezentatywnych placach i skwerach. 

800/1/3

więcej informacji w katalogu wież kwiatowych: 

POBIERZ

Francja

https://biblioteka.terra-pl.eu/wp-content/uploads/Kaskady_katalog-PL_19.11.pdf
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60 sekund - zaledwie tyle czasu 
zajmuje zmiana ukwiecenia w 
wiszącym kwietniku posiadającym 
wkładkę uprawną. Dzięki temu 
do przestrzeni trafia wyłącznie 
natura – nie ciężkie sprzęty, ani 
zastępy ogrodników – cały proces 
trwa ekspresowo, a to, co widać to 
wyłącznie piękne rośliny. 

60 SEKUND NA 
UKWIECENIE

SZYBCIEJ ZNACZY OSZCZĘDNIEJ

Francja Wizualizacja, Krosno Odrzańskie
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Kwietnik

Najszybsza zmiana ukwiecenia
Mała architektura może grać nie tylko rolę użytkową, ale również 
dekoracyjną. Miejskie latarnie mogą więc nie tylko pełnić swoją 
podstawową rolę, ale także stać się podstawą ciekawej aranżacji 
kwiatowej. Zamocowane na nich kwietniki Jiflor tworzą efekt bujnego, 
roślinnego pierścienia okalającego lampę. Stworzona w ten sposób 
dekoracja podnosi estetykę wzdłuż ulic i chodników bez zaburzania 
komunikacji pieszych i samochodów. 

Jiflor 800

więcej informacji w katalogu Atech:

POBIERZ

Świdnica

https://biblioteka.terra-pl.eu/wp-content/uploads/Atech_Katalog_Miejskie_Inspiracje.pdf
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Kwietnik Jiflor wyposażono we 
wkładkę uprawną, która pozwala 
na ekspresową metamorfozę 
przestrzeni. Usuń dotychczasowy 
materiał roślinny i zastąp go 
nowym – bez demontażu dekoracji 
i oczekiwania na rozwój sadzonek 
– to gwarancja natychmiastowego 
efektu.

NATYCHMIASTOWY EFEKT
NIE CZEKAJ NA ROZWÓJ KWIATÓW 

Austria Austria
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WKŁADKA UPRAWNA CULTURE TUB

Co i jak?

Zobacz, co zyskujesz:

To lekki, mobilny pojemnik na materiał roślinny, dzięki któremu 
można zmienić ukwiecenie bez demontażu dekoracji – szybko 
i bez skomplikowanych prac. 

Chcesz uniknąć kłopotliwej zmiany ukwiecenia? Z kwietnikami W800/1 oraz Jiflor 800 
wprowadzenie nowego materiału roślinnego wymaga jedynie zmiany wewnętrznej 
wkładki Culture Tub.

Kwietnik zostaje na lampie. Wymieniasz tylko lekką 
i mobilną wkładkę na nowo ukwieconą wkładkę

BRAK USZKODZEŃ KWIETNIKA2.

Mniej roboczogodzin przy montażu i demontażu
ukwiecenia

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRACY1.

KWIETNIK W800/1

Z WKŁADKĄ
CULTURE TUB

UKWIECISZ LAMPĘ
W

60 SEKUND!

Podwójna ścianka jako izolator – podłoże w kwietniku nie 
podgrzewa się tak szybko

LEPSZE WARUNKI DLA ROŚLIN
I ICH PIĘKNY WYGLĄD

6.

Przy zmianie wkładki nie musisz demontować 
całego kwietnika i go magazynować. 

Wymieniasz tylko ukwieconą wkładkę

BRAK MAGAZYNOWANIA
KWIETNIKA 

4.

Ewentualnemu uszkodzeniu przy obsadzaniu może ulec 
jedynie wkładka, która jest dużo tańsza niż sam kwietnik

OSZCZĘDNOŚĆ NA SERWISOWANIU 5.

Zmiana ukwiecenia zajmuje 60 sekund,
kwiaty  w nowej wkładce są od razu w pełni rozwinięte

NATYCHMIASTOWY
EFEKT WIZUALNY

3.

WKŁADKA UPRAWNA CULTURE TUB

BRAK
POTRZEBY DEMONTAŻU KWIETNIKA
PRZEZ

CAŁY ROK!

więcej informacji w katalogu Culture Tub:

POBIERZ

https://biblioteka.terra-pl.eu/wp-content/uploads/wkladka_culture_tub-PL-1.pdf
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