
Połączenie wieloletniego doświadczenia Terra Group w kształtowaniu 
przestrzeni publicznych z innowacyjnym i młodym spojrzeniem Garden Spot 
na projektowanie zieleni doprowadziło do powstania marki Terrawall.

Funkcjonalność, nowoczesny polski design, najwyższa jakość i precyzja 
wykonania – to cechy, które wyróżniają markę.

Cel? Wyznaczanie nowych standardów w dziedzinie aranżacji miejsc                                
z wykorzystaniem natury. W każdej lokalizacji, szybko, efektownie i bez 
ograniczeń!

Terrawall kładzie nacisk na rozwiązania ekologiczne i innowacyjne, tworzy                      
z pasją i ogromnym zaangażowaniem. Funkcjonalność i design może iść                     
w parze!

Terrawall

otwory
montażowe

system
łączenia
modułów

tyczka
przelewowa

zbiornik
wody

PG 14

PG 09

186 x 298,5 x 90 mm 

123 x 199 x 60 mm 

140 mm

90 mm

18 sztuk

40 sztuk

PG 14

PG 09

model

materiał: PP PE HDPE

wyrób chroniony zgłoszeniem patentowym P.403291

kolor: jasny szary/czarny

wymiary ilość na 1 m³ średnica donic
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Widzisz ją w parku czy na zabetonowanym placu? Z Terrawall 
wszystkie lokalizacje są możliwe! Zbuduj swoją zieloną wyspę!

Wymarzona
strefa relaksu

Terrawall to ściana z żywych roślin, która wyznacza zupełnie 
nowe standardy w projektowaniu i eksponowaniu zieleni
w przestrzeni. Może być fasadą nieruchomości, wyjątkową 
ścianką stoiska targowego, kwitnącym ekranem akustycznym. 
Sprawdzi się też jako niebanalna, żywa dekoracja ścian - rama 
czy obraz (Terrawall Frame) - i pomieszczeń. Aranżacja jest 
tylko kwestią pomysłów.

Jedna ściana,
mnóstwo możliwości

Ściana może być nośnikiem reklamy lub klasyczną dekoracją 
dzięki opcji dwustronnego obsadzenia. Modułowa budowa, 
przypominająca komputerowe piksele, pozwala zbudować 
dowolną wariację kolorystyczną. Zdrowe i bujne rośliny? Dzięki 
unikatowemu systemowi nawadniania do pielęgnacji kwiatów 
nie trzeba ani specjalistycznej wiedzy, ani dużego wysiłku.

Wariacje
bez końca

Opcjonalnie Terrawall może zostać wyposażona w mobilne 
kółka i rozbudowana dzięki modułowej konstrukcji. W pełni 
zautomatyzowany system podlewania ze zbiornikiem wodnym 
zapewni nawodnienie dla wszystkich roślin. Mało? Ściana 
może przybrać dowolny kolor z palety RAL. A jeśli projekt 
wymaga indywidualnego sznytu, zgłoś się do nas - wspólnie 
wypracujemy najlepsze rozwiązania.

A na
dodatek…

www.terrawall.pl

300 x 350 h 

500 x 470 h

4 szt.

12 szt.

Terrawall Frame 30 PG09

Terrawall Frame 50 PG09

700 x 600 h

900 x 1200 h

24 szt.

72 szt.

Terrawall Frame 60 PG09

Terrawall 120 PG09

900 x 1200 h 144 szt.Terrawall 120 PG09 DW

1300 x 1820 h

1300 x 1820 h

168 szt.

336 szt.

Terrawall 180 PG09

Terrawall 180 PG09 DW

model

DW - wersja dwustronna

wymiary (mm) ilość roślin

400 x 470 h 

700 x 650 h

4 szt.

12 szt.

Terrawall Frame 45 PG14

Terrawall Frame 65 PG14

1000 x 850 h

1000 x 1400 h

24 szt.

42 szt.

Terrawall Frame 96 PG14

Terrawall 135 PG14

1000 x 1400 h 84 szt.Terrawall 135 PG14 DW

1300 x 1780 h

1300 x 1780 h

72 szt.

144 szt.

Terrawall 175 PG14

Terrawall 175 PG14 DW

model wymiary (mm) ilość roślin

Terrawall PG09 Terrawall PG14


