
TWOJE MIASTO - NASZE ROZWIĄZANIA

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

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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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.

Najnowsze
technologie
najwyższa jakość produkcji

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.

30 lat
doświadczenia

w kształtowaniu wizerunku
przestrzeni miejskich

numerem jeden

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...

w produkcji innowacyjnych narzędzi
do kształtowania przestrzeni miejskich

1500 realizacji w 40 krajach
całego świata

Dziesiątki tysięcy produktów 
sprzedanych rocznie na 
całym świecie 

30 lat doświadczenia
w kształtowaniu wizerunku miast
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4 5

2,6 KG
waga

20 L
kubatura

5,5 L
zbiornik wody

650x235x263 MM
rozmiar

A800 3,0 KG
waga

25 L
kubatura

7 L
zbiornik wody

800x235x263 MM
rozmiar

A1000 3,6 KG
waga

30 L
kubatura

9 L
zbiornik wody

1000x235x263 MM
rozmiar

A1200 4,6 KG
waga

35 L
kubatura

11 L
zbiornik wody

1200x235x263 MM
rozmiar

A650

Skrzynki kwiatowe z podwójnym dnem, dzięki zróżnicowanym mocowaniom 
dostosowanym do niemal każdego rodzaju powierzchni w łatwy sposób 
wprowadzą naturalne piękno do przestrzeni miejskiej. Jest to jedyne, tak 
funkcjonalne rozwiązanie dostępne obecnie na rynku. Wysoce efektywny wzrost 
roślin i łatwość czyszczenia zapewni zawarty w nich system podwójnego dna. 
Dzięki mobilnej wkładce Culture Tub możliwa jest szybka zmiana koncepcji 
ukwiecenia. Z kolei gwarancją bezpieczeństwa jest jedyny na rynku, solidny system 
antykradzieżowy, który pozwoli uniknąć niepotrzebnych strat i skutecznie zniechęci 
potencjalnych złodziei. 

ŁATWY
MONTAŻ

TWARDE
I WYTRZYMAŁE

SYSTEM
ANTY-

KRADZIEŻOWY

SYSTEM
PODWÓJNEGO

DNA

SYSTEM
NAWADNIANIA

ODPORNE
NA WARUNKI

ATMOSFERYCZNE

100%
RECYCLING

Dowiedz się
więcej...

Wkładka uprawna
Cutlure Tub

Kratka odzielająca
substrat od wody

Otwór na system
mocowania

Miejskie skrzynki kwiatowe z systemem
antykradzieżowym

skrzynki Atech® to jedyne dostępne na rynku 
pojemniki na kwiaty wyposażone w innowacyjny 
system antykradzieżowy.  

Czy wiesz, że...

Marcin Brożek - Twój opiekun handlowy
tel: +48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu
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 MOCOWANIE PIONOWE             
zastosowanie: murki, ściany, ogrodzenia
    

 MOCOWANIE POZIOME
zastosowanie: murki, balustrady, parapety

A

B

B

Specjalnie zaprojektowany system antykradzieżowy jest 
sposobem na stworzenie dekoracji, które oprą się wszelkim 
aktom wandalizmu. Wytrzymałe, dedykowane dla konkretnego 
produktu mocowania pozwolą na umieszczenie skrzynek           
w każdej, nawet trudno dostępnej przestrzeni. Umożliwią 
wprowadzenie kwiatów na barierki, balustrady i wszelakie 
ogrodzenia. Istotnym walorem jest system nawadniania oraz 
podwójne dno, które zminimalizują wydatki i nakłady pracy przy 
pielęgnacji roślin. Wytrzymały materiał to dodatkowa 
przeszkoda dla złodziei i wandali.

Nasze
rozwiązania

Stworzenie efektownej aranżacji miejskiej przestrzeni może nieść za 
sobą wiele kłopotów, zwłaszcza w miejscach trudno dostępnych. 
Najbardziej problematycznym aspektem może wydawać się 
połączenie funkcjonalności, atrakcyjnego wyglądu i bezpieczeństwa 
użytkowania. 

Twoje problemy

A
wykorzystany model: A650 wykorzystany model: A800
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 MOCOWANIE BOCZNE
zastosowanie: barierki, balustrady

C

D

 MOCOWANIE GÓRNE
zastosowanie: barierki, balustradyA

System antykradzieżowy – jedyny na rynku, mocowany do 
ściany, płaskich podłoży czy barierek. Sprawia, że niemożliwe 
jest przewrócenie, uszkodzenie oraz zdjęcie produktu z miejsca 
przeznaczenia. Co najważniejsze, nie ma ryzyka kradzieży.

STOP
kradzieżom

System mocowań przeznaczony jest dla konkretnego modelu, 
pozwoli skutecznie wprowadzić skrzynki do każdej przestrzeni 
miejskiej. Mnogość możliwości aranżacyjnych, swobodny montaż           
w miejscach, gdzie na ogół trudno o kwiaty – to największe atuty 
skrzynek.

Niezliczone
aranżacje

C

wykorzystany model: A1000 wykorzystany model: A1200
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Zobacz nasze realizacje!

30

1/2 Camelia E

E

WYBIERZ RODZAJ PROFILU

PROFIL
OKRĄGŁY

PROFIL
KWADRATOWY

oraz misa Sifu S710/580

Witacze miejskie to idealne rozwiązanie do powitania oraz pożegnania 
odwiedzających miasta. Zastosowanie tablic powitalnych, na których 
będzie można zamontować misy Sifu czy skrzynki kwiatowe, to 
znakomity pomysł. Taki witacz zwróci uwagę podróżnych i stanie się 
najlepszą wizytówką miasta.

Dzień dobry

40
0

0
 m

m

1890 mm Karpacz
Witacz + SiIFU + Skrzynka

Szczawno Zdrój
Misa SIFU® V580

Świebodzice
Kwietnik JIFLOR® 600

Grodzisk Mazowiecki
Skrzynka A1000
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