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...

Czy wiesz, że...
witacze miejskie wykonane są z grubej stali
cynkowanej ogniowo, a ich powłoka pokryta jest
trwałą farbą proszkową.
Julita Sobczyk - Twój opiekun handlowy
tel: +48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu
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Witacze miejskie

wytrzymałe
i wielofunkcyjne

Witacze miejskie to wyjątkowe narzędzie do kształtowania przestrzeni miejskich.
Sprawdzają się nie tylko w formie drogowskazów i tablic powitalnych, ale również
jako „naturalne miejskie wizytówki”. Mnogość dostępnych kształtów i kolorów
pozwala dowolnie kreować ich ostateczny wygląd. Ze względu na możliwość
połączenia z innymi produktami Atech, witacze miejskie mogą zyskać naturalne
akcenty, zmieniając się w oazy zieleni. Ich wytrzymałość sprawia, że przez długie lata
nie stracą swojego uroku, nie przyczynią się też do wydatków związanych
z konserwacją.

ŁATWY
MONTAŻ

TWARDE
I WYTRZYMAŁE

CLEMANTITE
BEGONIA
CAMELIA
CAMELIA II
1/2 CAMELIA

ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

MODUŁ
INFORMACYJNY

MOŻLIWOŚĆ
ŁĄCZENIA
ELEMENTÓW

Clemantite 3000

Clemantite 3500

Clemantite 4000

Begonia 3000

Begonia 3500

Begonia 4000

Camelia 3000

Camelia 3500

Camelia 4000

Camelia II 3000

Camelia II 3500

Camelia II 4000

1800x3000 MM
1800x3000 MM
1800x3000 MM
2800x3000 MM

1800x3500 MM
1800x3500 MM
1800x3500 MM
2800x3500 MM

1800x4000 MM
1800x4000 MM
1800x4000 MM
2800x4000 MM
/ Camelia 4000

1 2

1890x4000 MM
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Twój wizerunek

Stworzenie pozytywnego wizerunku przestrzeni może wiązać się
z trudnościami. Jest to szczególnie problematyczne przy wjazdach do
miast, które często nie są nadmiernie atrakcyjne. Warto więc
zdecydować się na produkt, który pełni nie tylko funkcję czysto
informacyjną, ale również zdobi przestrzeń, dodając jej uroku.

3000 - 4000 mm

B

3500 mm

A

1800 mm

WYBIERZ RODZAJ PROFILU

BEGONIA

oraz misa Sifu S580/460
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A

1800 mm

PROFIL
OKRĄGŁY

PROFIL
KWADRATOWY

CLEMANTITE

oraz misa Sifu S710/580

B

Nasze
rozwiązania

Pozytywny, budzący skojarzenia z naturą, kolorami i elegancją
wizerunek można wygenerować decydując się na witacze
miejskie. Ich praktyczne rozmiary i mnogość wariantów
kolorystycznych sprawi, że całość bez problemu wpisze się
w każde otoczenie, upiększając nawet niewyróżniającą się,
ruchliwą ulicę. Możliwość montażu skrzyń pełnych kwiatów
i donic nada drogowskazowi charakter dekoracyjny.
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BEGONIA

oraz Sifu S580/460 + Sifu V580 + A1200

Dekoracje
na miarę
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C

Możliwość łączenia z innymi produktami Atech sprawi, że
konstrukcje stanowić będą jeszcze bardziej atrakcyjną
dekorację i niepowtarzalną wizytówkę całej przestrzeni. Warto
pamiętać, że jedynie odpowiednio zgrane elementy są w stanie
zdobić okolicę.

Stal ocynkowana ogniowo zastosowana w produkcji przesądziła
o wytrzymałości witaczy miejskich. Dzięki temu konstrukcja długo
pozostanie w doskonałym stanie, nie generując dodatkowych kosztów
wynikających z naprawy. Jest też wysoce odporna na działalność
wszelakich czynników atmosferycznych, dlatego nie wymaga
konserwacji w przypadku niesprzyjającej pogody.

Jakość ma znaczenie

3500 mm

C
WYBIERZ RODZAJ PROFILU

PROFIL
OKRĄGŁY

PROFIL
KWADRATOWY

D

3500 mm

1800 mm

D
2800 mm

CAMELIA II

oraz Sifu S710/580 + Sifu S580/460 + A1000
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Dzień dobry

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.

4000 mm

E

WYBIERZ RODZAJ PROFILU

PROFIL
OKRĄGŁY

1/2

Camelia

oraz misa Sifu S710/580
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E

PROFIL
KWADRATOWY

1890 mm

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

ul. Wrocławska 17b 65-427 Zielona Góra | tel: +48 68 455 62 69 | info@terra-pl.eu

www.terra-pl.eu | www.atech-pl.eu

