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Świnoujście - wieże kwiatowe H2000www.wiezekwiatowe.pl

Wiosna
Wiosna to początek cyklu wegetacji wielu roślin, jak

i moment, w którym na nowo rozpoczynane są prace 

nad aranżacją przestrzeni miejskich. 

Wieże kwiatowe Dekoracje wielkanocne XXL
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Rzepin - wieże kwiatowe H1100www.wiezekwiatowe.pl

Wieże kwiatowe

Wiosna - warto wykorzystać ten moment na wprowadzenie pierwszych dekoracji.

Wieże kwiatowe mogą zostać obsadzone bratkami. 
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Świnoujście - wieże kwiatowe H1200

Zielona Góra - wieża kwiatowa H1200

www.wiezekwiatowe.pl

www.wiezekwiatowe.pl

Bratki skutecznie wyeliminują z miast ostatnie ślady mroźnej zimy – a na dodatek bez problemu przetrwają 

nawet w przypadku nastania przymrozków. Wieże kwiatowe z tymi roślinami warto urozmaicić dodatkowymi 

elementami - zajęcze uszy to świetny pomysł na Wielkanoc!
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Śmigiel - Egg 100 & Egg 75 & Egg 50www.terraeaster.com

Egg - ażurowe jajo

Ażurowe jaja mogą stopniowo przybierać inną formę,

by dopasować się do okoliczności oraz warunków pogodowych. 
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Zielona Góra - Egg 75 & Egg 50 & Egg 100www.terraeaster.com

Niemcy - Egg 100 www.terraeaster.com

Najpierw są wielkanocnymi jajami, które następnie otwierają się, by po świętach zmienić się w kwia-

tową misę, a jesienią – stać się miejscem dla nasadzenia sezonowych roślin i umieszczenia igliwia.
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Września - Jajka L 

Września - Jajko XXL

www.terraeaster.com

www.terraeaster.com

Jajko XXL

Pomysł na promocję okolicy i piękna dekoracja! Na gładkiej powierzchni

jaja z fiberglassu może zagościć dowolny wizerunek. Wystarczą farby

akrylowe i lakier dla utrwalenia. 
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Kórnik - Jajka L Gorzów Wielkopolski - Jajka XXXL & XXL & 2M www.terraeaster.comwww.terraeaster.com
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Niemcy - donice Gianto Classic 80 & 95 & 120www.terraform.pl

Lato
Lato jest momentem, w którym możliwości obsadzenia 

wież kwiatowych i donic jest najwięcej. Najpopularniejsze

„pewniaki”, jakie sprawdzają się w niemal każdym mieście, 

to surfinia i pelargonia – wytrzymałe, a zarazem bardzo 

efektowne rośliny o pięknych kwiatach. 

Wieże kwiatowe
i kwietniki na lampy

Skrzynki kwiatowe Meble miejskieStylowe donice
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Niemcy - donice Gianto Tablowww.terraform.pl

Donice XXL

Donice miejskie to nie tylko dekoracja, ale również wygodny mebel miejski!

Kolorowe pojemniki można obsadzić w dowolny sposób, wprowadzając do miast

jeszcze więcej natury. 
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Dzierżoniów - donice Gianto Sito www.terraform.pl

Donice Plane Ring Luxwww.terraform.pl

Lato to czas imprez pod otwartym niebem, w miastach powstają strefy relaksu. 

Do przestrzeni trafiają mobilne donice XXL!
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Skwierzyna - donice Tubewww.terraform.plTomaszów Mazowiecki - donice Gianto Classic 80 & 95 & 120 www.terraform.pl
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Milicz - kwietniki na lampy W600/3www.wiezekwiatowe.pl

Kwietniki na lampy

Kwietniki na lampy to rozwiązanie dla miejsc bez możliwości nasadzeń w podłożu.

Latem mogą wypełnić się między innymi surfinią lub pelargonią.
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Puck - kwietniki na lampy W600/1www.wiezekwiatowe.plKórnik - kwietniki na lampy W600/2 www.wiezekwiatowe.pl
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Zielona Góra - kwietniki na lampy W600/3 Bełchatów - kwietniki na lampy W600/2 www.wiezekwiatowe.plwww.wiezekwiatowe.pl
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Wieże kwiatowe

Pelargonia i jej odmiany pozwolą stworzyć zróżnicowaną kompozycję.

Kwietnik z jednolitą surfinią sprawdzi się jako stonowana dekoracja - 

również w parku przy fontannie!

Konstancin-Jeziorna - wieże kwiatowe H700 www.wiezekwiatowe.pl

Lubin - wieże kwiatowe H1200www.wiezekwiatowe.pl

Ukwiecimy miasto w Twoim imieniu!
Opracujemy koncepcję projektową, zadbamy o dobór 

materiału roślinnego oraz jego pielęgnację. Ostatnim 

etapem  pracy będzie dostarczenie i montaż ukwie-

conych produktów wedle wcześniej przygotowanego 

planu. Zwieńczeniem tego procesu jest natychmias-

towy efekt.

zobacz więcej: www. kompleksowausluga.pl
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Bielsko-Biała - wieże kwiatowe H2000Władysławowo - wieże kwiatowe H1200 1/2 www.wiezekwiatowe.plwww.wiezekwiatowe.pl
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Warszawa - wieże kwiatowe H2400Bielsko-Biała - wieże kwiatowe H2000 www.wiezekwiatowe.plwww.wiezekwiatowe.pl
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Międzyrzecz - skrzynki kwiatowe A800www.atech-pl.eu

Skrzynie kwiatowe

Skrzynie kwiatowe sprawdzają się między innymi w dekoracji mostów.

System antykradzieżowy gwarantuje, że nigdy nie znikną one

z docelowego miejsca. 
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Grodzisk Mazowiecki - skrzynki kwiatowe A1000Międzyrzecz - skrzynki kwiatowe A1000 www.atech-pl.euwww.atech-pl.eu
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Mrzeżyno - Zestaw Triple do Giantowww.terracity.pl

Meble miejskie

Lato to doskonały czas na przemeblowanie! Do miast mogą trafić ławki, siedziska,

donice i wiele, wiele więcej...
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Ławki okrągłe Zebra 80/90/120 www.terracity.pl Legnica - donica miejska & ławka miejska Urbanawww.terracity.pl
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Legionowo - wieże kwiatowe H2000www.wiezekwiatowe.pl

Jesień
Jesienią w miastach robi się szaro? Wcale nie musi tak być! 

Koniec kwitnienia najpopularniejszych roślin ozdobnych 

to jednocześnie moment, gdy w donicach i kwietnikach 

pojawiają się gatunki takie jak wrzos, chryzantema, trawy

ozdobne czy okazy zimozielone.

Skrzynki kwiatowe Meble miejskieStylowe doniceWieże kwiatowe
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Świnoujście - wieże kwiatowe H2000 www.wiezekwiatowe.pl

Jesienne ukwiecenia

Jesienią kolorowe kwietniki pozwalają przedłużyć obecność koloru i natury w miastach, a co 

szczególnie ważne, ma to miejsce w momencie, gdy urok innych gatunków ozdobnych przemija. 

Wystarczy trochę kreatywności, by uzyskać oryginalną kompozycję: jesienią wieże kwiatowe 

Terra można z powodzeniem wypełnić nawet kapustą ozdobną lub kolbami kukurydzy!
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Świdnica - Wieże kwiatowe H1200 www.wiezekwiatowe.pl

Świnoujście - Wieże kwiatowe H700www.wiezekwiatowe.pl

Chryzantema wyzwala się spod stereotypu rośliny zarezerwowanej dla dekoracji nekropolii. Warto wykorzystać jej 

walory w innych okolicznościach: główki chryzantem sprawdzą się jako ozdoba przestrzeni publicznych, jako element 

w donicach, skrzynkach lub stojących kwietnikach.
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Września - donice Gianto Tablo & Gianto Classic 120/95

Jesienne donice

Odpowiednie obsadzenie donic to część sukcesu w jesiennej aranżacji miasta.

Równie ważne są pojemniki, które muszą być wytrzymałe na tyle, by oprzeć się 

niesprzyjającym warunkom. Spośród tworzyw, które są w stanie zagwarantować 

brak pęknięć i odprysków, najlepsze są: polietylen, stal corten oraz beton.

www.terraform.pl
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Szczecin - donica Gianto Classic 95 Sztum - donice Gianto Classic 120/95/80www.terraform.plwww.terraform.pl



5958

Września - donice Gianto Tablo & Gianto Classic 120/95/80 www.terraform.pl
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Bełchatów - skrzynki kwiatowe A1000www.atech-pl.eu

Jesień w kolorach lata

To możliwe! Tak zwane „letnie“ gatunki są w stanie przetrwać nawet do wczesnej 

jesieni. Tajemnica sukcesu to odpowiedni pojemnik, który gwarantuje najlepsze 

warunki bytowe. 
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Świnoujście - skrzynki kwiatowe A1200 www.atech-pl.eu
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Zestaw Triple do Giantowww.terracity.pl

Meble miejskie

Meble miejskie z kolekcji TerraCity z powodzeniem ozdobią miasto również 

jesienią. Niestraszne im żadne mrozy!
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Opole - Zestaw Triple do Gianto Września - ławka okrągła Zebra 95 1/2 & donica Gianto Classic 80www.terracity.plwww.terracity.pl
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Świąteczne ozdoby XXL
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Gdańsk - Terra Christmas Treewww.terrachristmas.pl

Zima
Zima to okres, który często łączy się z przymusową 

przerwą w aranżowaniu przestrzeni miejskich…

Jednak jest aż kilka sposobów, by tego uniknąć!
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Słubice - duże bombki X-Mas Ball www.terrachristmas.pl

Zimowe dekoracje

Kolekcja świątecznych dekoracji, które umożliwiają sprawne i efektowne zagospodarowanie przes-

trzeni miejskich w okresie zimowym. Tworzą niecodzienny klimat, przywołują radosne wspomnie-

nia, doskonale imitują naturalne świąteczne drzewka. Dlaczego więc nie podarować takiego prezentu 

wszystkim mieszkańcom?
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Nakładka Terra Christmas Tree & wieża kwiatowa www.terrachristmas.pl

Zima & Lato

Nakładka Terra Christmas Ball & kwietnik na lampywww.terrachristmas.pl

Zima & Lato
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Milicz - nakładka Terra Christmas Ball & Piramida X-Mas Ball Milicz - figura Rudolf & nakładka Terra Christmas Tree Słubice - Piramida X-Mas Ballwww.terrachristmas.pl
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www.terrachristmas.plDekoracja ażurowa - Usta 2D & Sople 2D & Wstążka 3D www.terrachristmas.pl Dekoracja ażurowa - Fala szpic 2D & Kropla 3D (cz. górna)
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Rybnik -dekoracja ażurowa - Globus 3D www.terrachristmas.pl Niemcy - dekoracja ażurowa - Wstążka szeroka 3Dwww.terrachristmas.pl
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Lubin - nakładka Terra Christmas Tree & donica Gianto Classic www.terrachristmas.pl

Niemcy - dekoracja ażurowa Globus 1/2 3D & donice Gianto Classicwww.terrachristmas.pl

Zimą nie trzeba magazynować donic! Wytrzymałe materiały pozwalają

im przetrwać „pod chmurką“. Wystarczy uzupełnić je o stożek z bombkami

inspirowany kształtem świątecznej choinki, by uzyskać sezonową dekorację.



Miasto piękne cały rok...

www.terra-pl.euBardzo chętnie udzielimy odpowiedzi na każde pytanie.

Kontakt

Agnieszka Chrzuszcz-Piotrowska

Julita Sobczyk
Opiekun województwa:
dolnośląskie, opolskie, śląskie,
małopolskie

Marcin Brożek

Norbert Szukaj

Opiekun województwa:

Dyrektor Handlowy

lubuskie, zachodniopomorskie,
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

Katarzyna Śliwińska
Opiekun województwa:
łódzkie, mazowieckie,
warmińsko-mazurskie, podlaskie

Iwo Sznajder
Mobilny opiekun klientaOpiekun województwa:

lubelskie, pomorskie, podkarpackie,
świętokrzyskie

T:  +48 695 066 666
E:  julita.sobczyk@terra-pl.eu

T:  +48 513 041 846
E:  marcin.brozek@terra-pl.eu

T:  +48 697 000 505
E:  norbert.szukaj@terra-pl.eu

T:  +48 605 065 555
E:  katarzyna.sliwinska@terra-pl.eu

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

T:  +48 667 107 777
E:  agnieszka.piotrowska@terra-pl.eu
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