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Nasze rozwiązania umożliwiają kompleksowe 
przygotowanie aranżacji przestrzeni miejskiej. W Twoim 
imieniu opracujemy koncepcję projektową, zadbamy               
o odpowiedni dobór materiału roślinnego oraz jego 
pielęgnację. Ostatnim etapem naszej pracy będzie 
terminowa realizacja zamówienia.

Jesteśmy pewni jakości naszych rozwiązań, dlatego 
gwarancję ich efektu otrzymasz już na etapie 
podpisywania umowy. Niezależnie na każdym etapie prac 
uzyskasz możliwość stałego monitorowania ich 
przebiegu, bez konieczności bezpośredniego 
angażowania się.  Dążymy do tego, byś ostatecznie 
otrzymał to, czego oczekiwałeś. 

Oferta, dzięki której przy użyciu elementów
małej architektury wprowadzenie
kwiatów i roślinności w przestrzeń
miejską jeszcze nigdy nie było tak proste. 

Mnogość produktów i rozwiązań
oferowanych w ramach Kompleksowej
Usługi umożliwia adaptację nawet 
najbardziej wymagającej przestrzeni.

Procentowy wzrost popularności Kompleksowej Usługi  
w latach 2011/2015.
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Wachlarz możliwości 

Kwietniki na lampy, skrzynki i misy 
kwiatowe z systemem podwójnego dna

Duże donice miejskie w szerokej gamie 
modeli, materiałów i kolorów

Stojące i wiszące Kaskadowe Konstrukcje 
Kwietnikowe 

Zieleń w przestrzeni miejskiej

W Kompleksowej Usłudze najbardziej cenię 
wygodę i możliwość kontrolowania 
kolejnych etapów bez opuszczania biura. 

Komfort pracy i gwarancja efektu Nasz wspólny sukces

Kompleksowa Usługa to wymierne korzyści dla przestrzeni miejskich

www.kompleksowausluga.pl
Dowiedz się więcej...

100%

Kompleksowa

Usługa z każdym

kolejnym rokiem

cieszy się rosnącą

popularnością.

Od kilku lat coraz bardziej popularny
staje się trend korzystania przez
jednostki budżetowe z kompleksowych
realizacji zleceń w zakresie
kształtowania zieleni miejskiej.



Rynek w Trzebnicy
ukwiecony
               miasto: Trzebnica
               województwo: dolnośląskie

               ilość mieszkańców: 13.000

               rok realizacji: 2012 - 2015

Pozbawiony naturalnych elementów rynek
z dominacją betonu.

Brak naturalnego podłoża umożliwiającego nasadzenia.

Brak lokalnych podwykonawców, skłonnych 
kompleksowo zaspokoić oczekiwania Klienta.

Brak możliwości stałego nadzoru wszystkich
podwykonawców zaangażowanych w projekt.

Trzebnica posiada już 71 wiszących konstrukcji 
kaskadowych na lampy W600 i 25 konstrukcji stojących. 
Do ich ukwiecenia miasto wybierało sur�nię czerwoną 
(wariant ukwiecenia A100) oraz białą w połączeniu                                    
z purpurową (wariant ukwiecenia A107). Do wiszących 
kwietników użyta została kompozycja z sur�nii kremowej 
w połączeniu z jej purpurową odmianą i liścmi impomei 
(wariant ukwiecenia A110). W latach 2013-2015 królowała za 
to pelargonia czerwona i biała.

Natychmiastowy efekt wizualny bez konieczności 
oczekiwania na rozwój kwiatów. To udana inwestycja bez 
strat dla miejskiej kasy i przy wsparciu fachowców  – 
włodarze nie musieli zatrudniać dodatkowych 
podwykonawców, a w ramach Usługi sztab specjalistów 
odpowiednio zadbał o dobór i pielęgnację roślin, które 
doskonale się prezentują i nie wymagają dodatkowej opieki.
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Terra Group case study

2 konstrukcje stojące

H75023 konstrukcje stojące

H1200 5 A100 / A107 / A110 / A116 / A117

warianty ukwiecenia71 konstrukcji wiszących

W600

Realizacja Kompleksowej Usługi w liczbach:Trzebnica



www.kompleksowausluga.pl/kwiaty.pdf

Zobacz menu
ukwieceń

www.kompleksowausluga.pl
Dowiedz się więcej...

Wariant ukwiecenia A110
Petunia
x hybrida 
'Purple'

Petunia

'Lime'

Ipomoea
batatas Illusion
'Lime'

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Surfinia kremowa

kremowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Surfinia purpurowa

ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Ipomoea jasna

jasna zieleń
zwisający
średni
-
słoneczne, półcieniste



www.kompleksowausluga.pl/kwiaty.pdf

Zobacz menu
ukwieceń

www.kompleksowausluga.pl
Dowiedz się więcej...

Pelargonia czerwona Ipomoea jasna 

Wariant ukwiecenia A117

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

czerwony
zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne, półcieniste

jasna zieleń
zwisający
średni
-
słoneczne, półcieniste

Pelargonium
peltatum Ville de Paris 
'Red'

Ipomoea
batatas Illusion 
'Lime' 

Od 2013 roku
Trzebnica przetestowała trzy warianty ukwiecenia.

2013 r. - A117
2014 r. - A110
2015 r. - A116 + pelargonia biała



Jak oceniają Państwo tegoroczną współpracę z �rmą Terra® 
w ramach Kompleksowej Usługi ukwiecenia miasta?

Jerzy Trela 
Jestem pozytywnie zaskoczony efektem – teraz wiem, że 
decyzja o powierzeniu zadania Państwa �rmie była słuszna. 
Jestem pod wrażeniem efektu, który mogliśmy podziwiać 
natychmiast po zamontowaniu wież kwiatowych. Rośliny były 
przygotowane przez fachowców, a do nas tra�ły już w pełni 
rozwinięte – rynek wypiękniał w kilka chwil.

Grażyna Jakubowska
Najbardziej niesamowite w Kompleksowej Usłudze jest to, że 
rynek od razu rozkwitł. Nie musieliśmy zatrudniać 
podwykonawców ani długo czekać na efekt. Tego właśnie 
oczekujemy i dlatego cenimy sobie Państwa Kompleksową 
Usługę.

A jak oceniają ukwiecenie rynku sami mieszkańcy 
Trzebnicy?

Jerzy Trela 
Spotykamy się ze słowami podziwu, zarówno ze strony 
mieszkańców, jak turystów. Nie usłyszałem od nich żadnych 
słów krytyki dotyczących inwestycji w zieleń i kwiaty.

Grażyna Jakubowska
Nie unikniemy dyskusji nad inwestycją, ale w momencie, kiedy 
rynek rozkwitł i nabrał kolorów, nawet ci osamotnieni krytycy 
byli pod wrażeniem. W myśl zasady „Cudze chwalicie, swego 
nie znacie”.

A czy poleciliby Państwo naszą usługę innym miastom?

Jerzy Trela 
Jeżeli �rma należycie wykona swoją usługę, jest godna 
polecenia. Jeśli jakaś gmina zwróci się do nas o polecenie 
konkretnej �rmy, z pewnością wskażemy �rmę Terra®. W końcu 
wszyscy szukamy sprawdzonych i pewnych rozwiązań.

Grażyna Jakubowska
Efekt jest taki, jakiego oczekiwaliśmy. W myśl hasła „stawiamy            
i jest - Kompleksowa Usługa jest niewątpliwie godna 
polecenia.   

Jakie kryteria musi spełniać �rma, aby Państwo podjęli z nią 
współpracę w zakresie aranżacji przestrzeni miejskiej?

Jerzy Trela 
Po pierwsze: jakość. Cena gra kluczową rolę w zleceniach 
ogłaszanych w przetargach. Natomiast jeśli możemy wybrać 
�rmę, wybieramy taką, która w swojej ofercie posiada 
najlepsze produkty – nawet droższe, ale jeśli będą służyły 
dłużej, to jest to bardziej opłacalne. Może się okazać, że 
produkt tańszy straci swoją żywotność za dwa lata, wtedy 
będę musiał zdecydować się na ponowny zakup.
W konsekwencji i tak będę musiał wydać więcej.

Jakie są plany na przyszłość związane z aranżacją zieleni  
w mieście?

Jerzy Trela 
Planujemy w następnym roku ukwiecić ul. Jana Pawła II
i deptak. Te ulice są bardzo krótkie, więc nie będzie to bardzo 
duża inwestycja, ale na pewno zainwestujemy w ukwiecenie.

Rozmowa z Jerzym Trelą, zastępcą burmistrza Trzebnicy w latach 2011-2014
i Grażyną Jakubowską z Wydziału Techniczno - Inwestycyjnego.

Efekt jest taki, jakiego oczekiwaliśmy.
W myśl hasła „stawiamy i jest”,
Kompleksowa Usługa jest niewątpliwie
godna polecenia. 

Iwo Sznajder
Mobilny Doradca Klienta

iwo.sznajder@terra-pl.eu
+48 509 740 475
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zadanie klientazadania �rmy Terra

Masz pełną kontrolę!
Na każdym etapie realizacji projektu będziesz 
informowany o postępach prac. Otrzymywać 
będziesz dokumentację foto z przebiegu 
pielęgnacji roślin w szklarniach. 

Cudze chwalicie, swego nie znacie



Kompleksowa Usługa to oferta podzielo                                   
na cztery etapy: projektowy, pielęgnacyjny, 
wykonawczy oraz serwis. Na każdym z nich 
zapewnimy Ci kontrolę nad pracami, 
jednocześnie oferując merytoryczną pomoc 
naszych architektów, projektantów                                            
i ogrodników. Zwieńczeniem tego procesu 
jest natychmiastowy efekt. Tuż po 

Cykl
udanych
ukwieceń

Projekt Ukwiecenie

Serwis Realizacja

Kompleksowa Usługa

zakończeniu sezonu kwitnienia zadbamy 
o demontaż konstrukcji, przechowamy
je w swoich magazynach i  poddamy 
konserwacji tak, by wiosną trafiły
do Twojego Miasta w nienagannym 
stanie. Wraz z kolejnym sezonem cały cykl 
rozpoczyna się od nowa...

Projekt Ukwiecenia
To początek naszej przygody!

Koncepcja projektowa
Wspólnie z Tobą dobierzemy odpowiednie 
modele produktów dostosowane 
do wskazanej lokalizacji. Nasi architekci 
wykorzystają je, przygotowując dla Ciebie 
koncepcję zagospodarowania wybranej 
przestrzeni.

Dobór materiału roślinnego
Gwarantujący żywotność i okazałość roślin
w konkretnych warunkach oraz 
dostosowanie kolorystyki i rodzaju kwiatów 
do architektury Twojego Miasta.

Wizualizacje
Dzięki graficznemu przedstawieniu projektu 
zobaczysz, jak będzie on wyglądał 
w rzeczywistości. Uzyskasz tym samym realny 
obraz zmian, które zajdą w Twoim Mieście.
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Nasi projektanci

w pocie czoła
przygotowują

najśmielsze projekty

ukwieceń...

Dosyczka



Ukwiecanie
to nasza �rmowa

tajemnica...
Ale możesz nam

wierzyć: to dobra
zabawa!

Gdy kwiaty już

zwiędną, my zadbamy

o wszystko, a Ty

odpocznij przy
kawie!

Pamiętaj!

Rezultat naszych

prac to efekt

podany na tacy!

Ukwiecenie
Będzisz na bieżąco z postepem prac!

Dobór podłoża i nasadzenia
Wykorzystamy najlepsze, dostosowane 
do wybranej lokalizacji gatunki roślin. 
Poprawnie dobrane pH gleby oraz 
zastosowanie odpowiednich substancji 
odżywczych zapewni Ci wzorowy rozwój 
kwiatów.

Pielęgnacja
Rośliny rozwijać się będą w warunkach 
szklarniowych, otoczone profesjonalną 
opieką ogrodników. Dzięki temu otrzymasz 
w pełni ukwiecone produkty ze zdrowymi 
sadzonkami.

Dokumentacja
Na bieżąco przekazywać będziemy Ci 
zdjęcia Twoich produktów. Dzięki temu 
będziesz mógł nie wychodząc z biura, 
monitorować stadium rozwoju kwiatów.

2 Demontaż/Serwis
Przygotujemy wszystko do następnego sezonu!

Demontaż
Tuż po okresie kwitnienia, w ustalonym 
wcześniej, najbardziej dogodnym terminie, 
zdemontujemy konstrukcje i zadbamy 
o ich bezpieczny transport. Tym sposobem 
nie musisz troszczyć się o przeprowadzenie 
tych prac.

Serwis i magazynowanie
Przechowamy konstrukcje w swoich 
magazynach i przeprowadzimy niezbędną 
konserwację. Co więcej, wyczyścimy je 
i zadbamy o to, by w przyszłym sezonie 
trafiły do miasta w jak najlepszej kondycji. 

Oferta dla stałych Klientów
Dla Klientów, którzy zdecydują się na stałą 
współpracę, przewidzieliśmy ofertę 
specjalną. W ten sposób zyskasz  atrakcyjne 
rabaty dla swojego Miasta oraz zapewnisz 
mu piękne ukwiecenie w kolejnym sezonie.

4Transport/Montaż
Efekt podany na tacy!

Realizacja
Dostarczymy gotowe produkty we 
wskazane miejsce i rozmieścimy je według 
wcześniej zaakceptowanej koncepcji. 
Otrzymasz natychmiastowy efekt wizualny 
w Twoim Mieście.

Odbiór projektu
Nastąpi w momencie akceptacji wszystkich 
elementów składających się na 
Kompleksową Usługę. Twoje zadowolenie 
z efektu jest dla nas najważniejsze.

Konsultacja
Po dostarczeniu konstrukcji nasi ogrodnicy 
udzielą niezbędnych rad na temat 
pielęgnacji kwiatów. Określą optymalne 
dawki wody oraz nawozów, odpowiedzą 
na pytania i wskażą czynności, które 
zapewnią roślinom najlepsze warunki.

3



               miasto: Świebodzin
               województwo: lubuskie

               ilość mieszkańców: 20.000

               rok realizacji: 2012

Terra Group case study

6 konstrukcji stojących

H2400 1 A110
wariant ukwiecenia28 konstrukcji wiszących

W600

Realizacja Kompleksowej Usługi w liczbach:Świebodzin

Efekt kwiatowy
w Świebodzinie

Mało atrakcyjne latarnie miejskie i ich otoczenie.

Miejski rynek pozbawiony koloru i natury.

Brak lokalnych podwykonawców, skłonnych 
kompleksowo zaspokoić oczekiwania Klienta.

Brak możliwości stałego nadzoru wszystkich
podwykonawców zaangażowanych w projekt.

Miejskie latarnie ozdobiło 28 Wiszących Konstrukcji 
Kwietnikowych W600. Władze miasta zdecydowały się na 
kompozycje kwiatowe złożone  z kremowej i purpurowej 
sur�nii (wariant ukwiecenia A110), które w towarzystwie 
zielonych liści ipomoei skutecznie ożywiły okolicę. 
Dopełnieniem efektu było 6 Kaskadowych Konstrukcji 
Kwietnikowych H2400. Zastosowano na nich ten sam 
wariant ukwiecenia (A110) co na konstrukcjach wiszących. 

Imponujący efekt wizualny widoczny tuż po zakończeniu 
montażu. Miasto zyskało kompleksową aranżację 
przestrzeni: od etapu planowania, poprzez pielęgnację roślin 
oraz montaż gotowych konstrukcji. Całość została 
przygotowana przez jeden podmiot, bez konieczności 
ponoszenia wydatków wynikających z zatrudniania 
dodatkowych podwykonawców. 
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www.kompleksowausluga.pl/kwiaty.pdf
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Wariant ukwiecenia A110
Petunia
x hybrida 
'Purple'

Petunia

'Lime'

Ipomoea
batatas Illusion
'Lime'

kwiat:
pokrój:
wzrost:

kwitnienie:
stanowisko:

Surfinia kremowa

kremowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Surfinia purpurowa

ciemnopurpurowy
zwarty, zwisający
silny
średniowczesne
słoneczne

Ipomoea jasna

jasna zieleń
zwisający
średni
-
słoneczne, półcieniste





Na początek może powie nam Pan, czy podobają się Panu 
oraz mieszkańcom Świebodzina ukwiecone konstrukcje 
kwietnikowe?

Krzysztof Tomalak 
Nie spotkałem się z żadną negatywną opinią na ich temat. 
Wszyscy są zachwyceni efektem, który możemy podziwiać na 
świebodzińskim rynku. Kiedy zobaczyłem, jak wyglądają 
kompozycje tuż po ich dostarczeniu i montażu, byłem 
pozytywnie zaskoczony widokiem. Kwiaty wyglądały 
rewelacyjnie. Co najważniejsze, efekt nadal zachwyca. Nie 
spotkałem się z osobą, która powiedziałaby coś złego na temat 
konstrukcji kwietnikowych. Kwiaty wyglądają wspaniale,
a efekt jest niesamowity.

Gdzie upatruje Pan sukcesu w wyglądzie kwiatów?

Krzysztof Tomalak 
Główną przyczyną tego, że rośliny w dalszym wyglądają 
bardzo zdrowo i wciąż przyciągają oko przechodniów jest fakt, 
iż Państwa �rma przygotowała dla nich profesjonalnie 
podłoże.

Zdecydowaliście się Państwo na Kompleksową Usługę, 
inspirując się sprawdzoną realizacją ukwiecenia miasta, 
jakie miało miejsce w Łodzi. Czy efekt jest taki, jakiego 
Państwo oczekiwaliście? 

Krzysztof Tomalak
Mieliśmy duże oczekiwania… ale otrzymaliśmy więcej niż 
chcieliśmy. Efekt wizualny przerósł nasze najśmielsze 
oczekiwania. Gościliśmy przyjezdnych zza granicy, którzy też 
nie mogli się napatrzeć na nasze kompozycje. Podziw 
mieszkańców i gości jest najlepszą rekomendacją dla 
Kompleksowej Usługi Państwa �rmy - wykonaliście naprawdę 
dobrą robotę.

Czy jeśli dzisiaj miałby Pan możliwość ponownego ukwiece-
nia miasta, coś by Pan zmienił?

Krzysztof Tomalak 
Widać różnicę pomiędzy nowymi kwietnikami ukwieconymi 
przez �rmę Terra® a starymi egzemplarzami, które od lat stały 
w mieście. Podjęliśmy więc decyzję, by zrezygnować ze 
starych skrzynek i donic. Udało nam się osiągnąć piękny efekt 
i nie chcemy go psuć nieudanymi kompozycjami.

Co planuje Pan zrobić poza sezonem z konstrukcjami 
zakupionymi w tym roku?

Krzysztof Tomalak 
Zimą z reguły dekorujemy je igliwiem, co ładnie komponuje 
się w przestrzeni świąteczno-zimowej. Szkoda magazynować 
konstrukcje, skoro można je ciekawie wykorzystać również 
poza sezonem.

Jak podsumowałby Pan efekt naszej współpracy?

Krzysztof Tomalak 
Jestem bardzo zadowolony z efektów Kompleksowej Usługi. 
Wasza rzetelność, profesjonalizm i wysoka jakość kompozycji 
przekonały nas o tym, że z pewnością nie jest to ostatnie nasze 
wspólne przedsięwzięcie.

Rozmowa z Zastępcą Burmistrza Świebodzina Krzysztofem Tomalakiem.Podziw mieszkańców i gości jest najlepszą 
rekomendacją dla Kompleksowej Usługi �rmy 
Terra - wykonaliście naprawdę dobrą 
robotę.
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ukwiecenia

10.02 01.06 01.0615.03-31.05
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pielęgnacja

transport
montaż
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zadanie klientazadania �rmy Terra

Wybierz z Menu!
Mając na uwadze komfort Twojej pracy, 
przygotowaliśmy zestawienie sprawdzonych 
kompozycji kwiatowych. Wybierz wariant 
ukwiecenia spełniający Twoje oczekiwania.

Mieliśmy duże oczekiwania…
ale otrzymaliśmy więcej, niż chcieliśmy

Iwo Sznajder
Mobilny Doradca Klienta

iwo.sznajder@terra-pl.eu
+48 509 740 475



Kompleksowa Usługa w liczbach

Legenda Centra logistyczne Terra

Klienci Kompleksowej Usługi

dane zbiorcze do roku: 2015

Efekt podany na tacy
Z roku na rok staramy się zapewniać coraz sprawniejszą obsługę. Wiemy, że krótszy transport to znacznie 
ograniczone koszty, a także mniejsze obciążenie dla roślin, dlatego zawsze staramy się dostarczać je
z możliwie najbliższego centrum logistycznego. Nieustannie powiększamy sieć współpracujących z nami 
przedsiębiorstw, by móc zapewnić dogodne warunki każdemu z Klientów. 

Nasze doświadczenie jest poparte liczbami – zadanie ukwiecenia przestrzeni powierzyło nam już wiele 
polskich Miast. Wierzymy, że udanych realizacji będzie jeszcze więcej i razem stworzymy nasz wspólny 
sukces.

ok. 61000
sadzonek

wykorzystaliśmy
do miejskich

nasadzeń

2217
produktów

ukwieciliśmy
w ramach Kompleksowej

Usługi

3000 
m3 ziemi

zużyliśmy do 
kompleksowych

nasadzeń

blisko

2900
kg nawozów

wzbogaciło 
nasadzenia

4503
kg Hydrogelu

pomogło
w utrzymaniu

wilgoci
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Pomożemy Ci znaleźć to, czego szukasz.
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