TWOJE MIASTO - NASZE ROZWIĄZANIA

K ATA L O G I N S P I R A C J I

numerem jeden
w produkcji innowacyjnych narzędzi
do kształtowania przestrzeni miejskich

1500 realizacji w 40 krajach
całego świata

Rozwiązania Atech® możemy znaleźć w przestrzeniach miejskich i wiejskich,
w parkach rozrywki, osiedlach, centrach handlowych, dworcach, campingach,
hotelach, itd. Te innowacyjne produkty wykorzystywane są w całej Europie i na
świecie. Przyczyniają się do upiększania tak znanych miejsc jak Disneyland czy
Cannes ale również nadają charakter i wprowadzają kolor do największych miast jak
choćby: Aten, Madrytu, Moskwy, Pragi, Paryża, Rygi czy Warszawy...

Dziesiątki tysięcy produktów
sprzedanych rocznie na
całym świecie

30 lat doświadczenia
w kształtowaniu wizerunku miast

Najnowsze
technologie
najwyższa jakość produkcji

30 lat
doświadczenia

w kształtowaniu wizerunku
przestrzeni miejskich

Atech® już od 30 lat łącząc kunszt wykonania i innowacyjność, oferuje swoim Klientom
najwyższą jakość produktów. Cała produkcja skoncentrowana jest we Francji i podlega
wszelkim normom ekologicznym. Dodatkowo Atech® należy do grupy kapitałowej Girod,
związanej z szeroko pojętą organizacją i zagospodarowaniem przestrzeni publicznych.
Dzięki temu firma wsparta jest ogromnym doświadczeniem ze wszystkich segmentów
związanych z rozwojem obszarów miejskich.

Wprowadzając nowe produkty na rynek, firma Atech® podchodzi interdyscyplinarnie do
najważniejszego zagadnienia, jakim jest rozwój roślin (badania, produkcja, mocowania,
system nawadniania, design). Dzięki integracji wiedzy z różnych dziedzin, produkty
sygnowane marką Atech® są zawsze innowacyjnymi rozwiązaniami o najwyższej jakości.

Dowiedz się
więcej...

Kratka odzielająca
substrat od wody

Czy wiesz, że...
wkładka Culture Tub umożliwi Ci szybką i łatwą
zmianę ukwiecenia miejskiej latarni.

Katarzyna Pawczyk - Twój opiekun handlowy
tel: +48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu
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Kwietnik z systemem
podwójnego dna

Kwietniki na lampy Jiflor

®

z systemem
podwójnego dna

Wkładka uprawna
Cutlure Tub

Kwietnik na lampy Jiflor ® to wyjątkowy produkt wyposażony w funkcjonalny system
podwójnego dna, który dzięki dodatkowym, bezpiecznym mocowaniom z łatwością
ozdobi każdą latarnię miejską. Lampy miejskie dzięki kwiecistym dekoracjom nabiorą
efektywnego wyglądu. Co więcej, staną się przepięknym i wyróżniającym dodatkiem
dla miasta. Dla większej wygody użytkowania produkt może zostać zaopatrzony we
wkładkę uprawną Culture Tub.

ŁATWY
MONTAŻ

TWARDE
I WYTRZYMAŁE

SYSTEM
ANTYKRADZIEŻOWY

JIFLOR® 600
JIFLOR® 800

SYSTEM
PODWÓJNEGO
DNA

SYSTEM
NAWADNIANIA

ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

100%
RECYCLING

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

600x300x250 MM
800x400x330 MM

2,2 KG
4,6 KG

16 L
32 L

4,5 L
10 L
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Twoje potrzeby

Zagospodarowanie miejskich latarni kwiatami może wydawać się
kłopotliwe. Ze względu na zróżnicowane kształty lamp, niezwykle
trudno jest znaleźć odpowiednią dekorację. Tak trudnodostępne
miejsca oznaczają również problemy z nawadnianiem, a każda,
najmniejsza nawet zmiana ukwiecenia to również kolejne zmartwienia.

A

B
MOCOWANIE METALOWE
na duże okrągłe słupy.
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wykorzystany model: JIFLOR 600

A

MOCOWANIE METALOWE
na kwadratowe słupy

B

Nasze
rozwiązania

Rozwiązaniem problemów z aranżacją miejskich lamp są
kwietniki Jiflor® z wkładką Culture Tub. To sposób na to, by
każda z lamp zyskała elegancką dekorację, odpowiednio
dostosowaną do swoich rozmiarów. Specjalne uchwyty
pozwolą dopasować i stabilnie zamocować produkt, nawet w
przypadku niestandardowych lokalizacji. To również ostateczny
kres dla kłopotów z pielęgnacją roślin, gdyż specjalny system
nawadniana odpowiednio zadba o ich kondycję. Dodatkowo,
wewnętrzna wkładka uprawna Culture Tub maksymalnie
przyspieszy i ułatwi zmianę aranżacji.

wykorzystany model: JIFLOR 800
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MOCOWANIE METALOWE
do ściany

Liczy się
oszczędność
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wykorzystany model: JIFLOR 600

C

Podwójne dno to odpowiednio zaprojektowany, dostosowany
do pojemnika zbiornik wody wyposażony w moduł
napowietrzania oraz otwory przelewowe. Ten specjalny system
zapewnia roślinom zapas kilku litrów wody, a w efekcie dużo
rzadsze
podlewanie
i
piękne
ukwiecenie.
Projekt
uwzględniający obieg powietrza w systemie korzeniowym roślin
optymalizuje ich wzrost.

Culture Tub to wewnętrzna wkładka wykonana z grubego polietylenu
charakteryzującego się wysoką odpornością na uszkodzenia chemiczne
i mechaniczne. Jest mobilna i wyposażona w system otworów
przelewowych, zapobiegających gniciu roślin przy nadmiarze wody.
Umożliwia ekspresową zmianę ukwiecenia bez konieczności
dokonywania uciążliwego demontażu całej konstrukcji.

Szybka metamorfoza

C

D

A
wykorzystany model: JIFLOR 800

MOCOWANIE PLASTIKOWE
na okrągłe słupy
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Zobacz nasze realizacje!

Grodzisk Mazowiecki

Świebodzice

Szczawno Zdrój

Karpacz

Skrzynka A1000

Kwietnik JIFLOR® 600

Misa SIFU® V580

Witacz + SiIFU + Skrzynka

Terra® to harmonijne połączenie elementów małej architektury oraz aranżacji przestrzeni w taki
sposób, aby zaspokajała potrzeby mieszkanców, poprzez poprawę warunków i jakości ich życia.
Łącząc innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie, wprowadzamy do miast naturalny
kolor i zapach, tak aby mieszkańcy czuli się wyjątkowi w swoich społecznościach lokalnych.
Wierzymy, że dzięki Państwa sugestiom i wizjom naszych projektantów możemy codziennie
wpływać na jeszcze...

...piękniejsze jutro
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