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GIANTO CLASSIC
Kolekcja Classic
Marka: nuno’ni

Donica kwiatowa wykończona subtelnym panelem dekoracyjnym, oparta na okrągłej podstawie, delikatnie 
rozszerzana ku górze. Wykonana jest z wysoce wytrzymałego polietylenu, który gwarantuje odporność na 
uszkodzenia mechaniczne oraz wpływ promieni UV - w doskonałej kondycji przetrwa wiele lat użytkowania. 
Donice nuno’ni świetnie sprawdzają się w aranżacji przestrzeni.

MODEL WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA

GIANTO 55 Ø 55 x 55 cm 110 l 6 kg

GIANTO 80 Ø 75 x 75 cm 270 l 12 kg

GIANTO 95 Ø 95 x 95 cm 500 l 20 kg

GIANTO 120 Ø 120 x 120 cm 750 l 33 kg

GIANTO 55 D* Ø 55 x 55 cm 50 l 6 kg

GIANTO 80 D* Ø 75 x 75 cm 170 l 12 kg

GIANTO 95D* Ø 95 x 95 cm 360 l 20 kg

GIANTO 120 D* Ø 120 x 120 cm 400 l 33 kg

Szeroka
gama
kolorów

100% recykling

Odporne na 
warunki
atmosferyczne

Odporne na
uszkodzenia
mechaniczne

Wodoodporne

Mobilne

*podwójne dno

550 mm

750 mm

950 mm

1200 mm

Kolory struktura
(wykończenie mat)

Kolory podstawowe

Brąz kortenowski

DONICA
INNA NIŻ
WSZYSTKIE
Polietylenowe meble i donice miejskie zyskują coraz 
większą popularność w Polsce i innych krajach euro-
pejskich. Dekoracje są odporne na czynniki atmos-
feryczne, promieniowanie UV oraz akty wandalizmu, 
dzięki czemu miasto może być piękne przez cały rok 
i to w kolorach, jakie wybrałeś. 

Czy wiesz, że...?
Donice Gianto wykonano z polietylenu – mate-
riału na tyle wytrzymałego, że nie ugną się wo-
bec niesprzyjających, miejskich warunków. Na 
powierzchni pojemników nie pojawią się pęk-
nięcia ani rysy, co czyni je odpornymi na wszel-
kie akty wandalizmu i czynniki atmosferyczne.
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DONICA
Z SIEDZISKIEM
Sprawdzi się w tych miejscach, które nie mają dostępu do 
naturalnego podłoża, a potrzebują wprowadzenia natury
i dodatkowego siedziska. Ze względu na materiały najwyższej 
jakości donica kwiatowa Gianto Sito poradzi sobie w każdych 
warunkach atmosferycznych. Jest odporna na deszcz, śnieg, 
wiatr, promieniowanie UV. Przy tym wykazuje wysoką wytrzy-
małość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. 

Czy wiesz, że...?
Tworzywa sztuczne mogą być przyjazne śro-
dowisku! W przeciwieństwie do tradycyjnego 
„plastiku” polietylen jest pozyskiwany w drodze 
recyklingu i może zostać zutylizowany w ten 
sam sposób, co pozytywnie wpływa na racjo-
nalną gospodarkę odpadami. Decydując się na 
rozwiązania z polietylenu, dajesz tworzywom 
sztucznym drugie życie i kreujesz wizerunek 
miasta przyjaznego Matce Naturze. 

GIANTO SITO
Kolekcja Urbano
Marka: TERRA

Designerska donica kwiatowa o okrągłej podstawie, z dnem przystosowanym do transportu wózkiem paleto-
wym. Specjalistyczne żłobienia sprawiają, że przemieszczanie i montaż donicy jest niezwykle łatwy i szybki. 
Trwałe materiały, z których powstało Gianto, gwarantują wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, 
promieniowanie UV i niekorzystne warunki atmosferyczne. Gianto to maksimum możwliości: może być pia-
skownicą, miejscem odpoczynku...

Szeroki rant donicy to nie tylko element dekoracyjny! Dzięki wyjątkowemu projektowi Gianto Sito może być nie 
tylko pojemnikiem na rośliny, ale również wygodnym siedziskiem. Relaks w otoczeniu natury bez opuszczania 
centrum? To możliwe!

MODEL WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA

GIANTO SITO D* Ø 180 x 70 cm 510 L 65 kg

GIANTO SITO Ø 180 x 70 cm 1020 L 60 kg

Szeroka
gama
kolorów

100% recykling

Odporne na 
warunki
atmosferyczne

Odporne na
uszkodzenia
mechaniczne

Wodoodporne

Mobilne

*podwójne dno

700 mm

Kolory struktura
(wykończenie mat)

Kolory podstawowe

Brąz kortenowski
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MOBILNOŚĆ
I FUNKCJA
Donica Gianto Tablo to prawdziwa hybryda – łączy  
w sobie klasykę i nowoczesność. Z jednej strony dobrze 
znany kształt, sprawdzający się w każdych warunkach.
Z drugiej – niespotykane dotąd zastosowanie donicy: 
w roli miejskiego stołu. To idealna donica kwiatowa dla 
wspólnych przestrzeni. Odpowiedni rozmiar, wytrzymałe 
materiały i funkcjonalność to jej największe atuty.

Czy wiesz, że...?
Specjalnie opracowana podstawa  
Gianto pozwala na bezproblemowy 
transport donicy za pomocą wózka pa-
letowego – dno wyposażone zostało 
w wyżłobienia pozwalające na dowolne 
przemieszczanie.

GIANTO TABLO
Kolekcja Urbano
Marka: TERRA

Duża donica kwiatowa do przestrzeni miejskich i nie tylko. Wykonana z najwyższej jakości tworzywa, jest nie-
zwykle trwała i odporna na działanie czynników zewnętrznych. Donica na okrągłej podstawie, z przystosowa-
niem do transportu wózkiem paletowym – jej montaż jest prosty i bezproblemowy. Gianto ma szeroki wachlarz 
zastosowań: może być pojemnikiem na rośliny, a nawet stołem!

Niebanalne rozmiary donicy pozwalają na różnorodne zastosowanie, m.in. jako dużego stołu, co pozwala na 
swobodne zjedzenie posiłku bądź pracę czy lekturę.

MODEL WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA

GIANTO TABLO D* Ø 180 x 120 cm 510 L 95 kg

GIANTO TABLO Ø 180 x 120 cm 1840 L 90 kg

Szeroka
gama
kolorów

100% recykling

Odporne na 
warunki
atmosferyczne

Odporne na
uszkodzenia
mechaniczne

Wodoodporne

Mobilne

*podwójne dno

1200 mm

Kolory struktura
(wykończenie mat)

Kolory podstawowe

Brąz kortenowski
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GIANTO GRANDE
Kolekcja Urbano
Marka: TERRA

Największa donica miejska z kolekcji. Mierzący ponad półtora metra wysokości pojemnik na rośliny, w którym 
z powodzeniem nasadzić można również większe krzewy oraz drzewa. Wygodne dostarczenie dekoracji na 
miejsce zapewnia specjalne żłobienie w dnie donicy dla wózka widłowego. To świetne rozwiązanie dla najbar-
dziej rozległych przestrzeni, w których brakuje naturalnych elementów.

Ta wykonana z polietylenu, solidna donica XXL, doskonale wpasowująca się w trend zazieleniania miast, jest przy 
tym odporna na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV – to wybór na całe lata.

MODEL WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA

GIANTO GRANDE D* Ø 180 x 160 cm 510 L 120 kg

GIANTO GRANDE Ø 180 x 160 cm 2690 L 115  kg

Szeroka
gama
kolorów

100% recykling

Odporne na 
warunki
atmosferyczne

Odporne na
uszkodzenia
mechaniczne

Wodoodporne

Mobilne

*podwójne dno

1600 mm

Kolory struktura
(wykończenie mat)

Kolory podstawowe

Brąz kortenowski

WIELKA  
ZIELEŃ
Wielka zieleń dla Twojego miasta – nowa odsłona donicy 
Gianto. Choć najmłodszy, to jednak największy – model 
Gianto Grande ma ogromny potencjał! Nic dziwnego, bo-
wiem mierzy aż 160 cm – ta wielka, lecz lekka donica 
o klasycznym kształcie jest zapowiedzią wielkich zmian 
w przestrzeni.

Czy wiesz, że...?
Rozmiar umożliwi nasadzenia najwięk-
szych roślin, i to również w miejscach bez 
tradycyjnego podłoża lub tuż ponad pod-
ziemnym parkingiem. 
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PLANE RING LUX
Kolekcja Urbano
Marka: TERRA

Duża donica marki Terra, model w kształcie misy, wykonany z lekkiego i solidnego polietylenu. Minimalistyczna 
forma i atrakcyjne kolory wykończenia sprawiają, że niezależnie od miejsca zawsze przykuje spojrzenia, stając 
się atrakcyjną dekoracją. To niezwykle wytrzymała, funkcjonalna donica kwiatowa, idealna do aranżowania 
miejsc takich jak place, skwery czy parki. 

MODEL WYMIARY POJEMNOŚĆ WAGA

PLANE RING LUX Ø 2300 x 450 h 555 L 80 kg

PLANE RING LUX D Ø 2300 x 450 h 455 L 90 kg

Kolory struktura
(wykończenie mat)

Brąz kortenowski

FORMA
I KOLOR
Misa możliwości! Tę oryginalną donicę wyróżnia 
nie tylko jej rozmiar, ale również forma. Okrągła 
podstawa rozszerza się ku górze i jest wykoń-
czona ozdobnym pierścieniem.  Jako „wisienka 
na torcie” – intensywny kolor wykończenia, który 
doda życia każdej okolicy. Dekoracja w sam raz 
dla nowoczesnych przestrzeni, w których brakuje 
naturalnych akcentów i barwnych dodatków. 

Czy wiesz, że...?
Donice Plane Ring Lux wykonano z pol ie -
t y lenu – materiału na tyle wytrzymałego, 
że nie ugnie się wobec niesprzyjających, 
miejskich warunków. Na powierzchni po-
jemników nie pojawią się pęknięcia ani 
rysy, co czynie je odpornymi na wszelkie 
akty wandalizmu i czynniki atmosferyczne.

Szeroka
gama
kolorów

100% recykling

Odporne na 
warunki
atmosferyczne

Odporne na
uszkodzenia
mechaniczne

Ciężkie
oraz stabilne

Wodoodporne

450 mm

Kolory podstawowe
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