Dla VITalności miejskich roślin!
Miejskie warunki dla wszystkich bywają niełatwe. Podczas gdy mieszkańcy
zmagają się z pośpiechem i zatłoczonymi chodnikami, roślinom dokuczają
przesuszona gleba i niska zawartość czynników odżywczych…

Pora na letnie ukwiecenie
Przełom wiosny i lata to moment, w którym pojawiają się
najpiękniejsze gatunki kwiatów. Zanim zdecydujesz o tym, by
obsadzić kwietniki surﬁnią czy pelargonią, zobacz, jak
zapewnić im najlepsze warunki:

Jak im pomóc? Warto postawić na mieszankę zawierającą hydrożel
i granulowany nawóz - Terra Hydrogel Vit. Długotrwałe działanie idealnie
skomponowanej substancji to długofalowy efekt wizualny, stałe nawodnienie i jeszcze piękniejsze kwiaty – bez dodatkowej ingerencji ogrodników!

• U pelargonii bluszczolistnej przesuszenie wywoła
mniejsze spustoszenie niż nadmiar wody. Podlewanie
obywa się wieczorem lub rankiem.

To ogromne korzyści dla kwiatów rosnących w sąsiedztwie ulic, eksponowanych na słońce oraz w miejscach rzadko podlewanych – a tych
w miastach nie brakuje!

• Najlepsze miejsce na kwietniki z pelargonią to
osłonięty od wiatru, słoneczny plac, deptak lub chodnik.

Zobacz więcej: www.hydrogel.pl

• Ze względu na bujny wzrost i zwisający pokrój,
surﬁnia nadaje się do wiszących kwietników oraz
skrzyń. W krótkim czasie wytworzy pędy, które zasłonią
konstrukcję dekoracji.
• Optymalnym miejscem dla wież kwiatowych
z surﬁnią jest południowa strona placu, słonecznego
deptaku czy chodnika.

Miejska
donica może być
wyjątkowa!

Gianto 120

Zobacz więcej: www.wiezekwiatowe.pl

Miejskie donice to klasyka dekoracji. Modele Gianto,
dzięki swojej prostej, minimalistycznej formie, pozostawiają wiele pola dla ludzkiej wyobraźni. Ich niekończące się
możliwości doceniono już między innymi w Poznaniu podczas
Poznań Design Days oraz w Zielonej Górze w trakcie zlotu
food trucków. Tajemnica sukcesu? Ciepły dzień,
farba w sprayu, naklejki, ﬂamastry i duuużo
wyobraźni! Efekt? Zgrana miejska społeczność, niepowtarzalne, wyjątkowe dekoracje i naprawdę piękna okolica!
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Zapytaj architekta:
Jak ukwiecić chodniki?
H2400

W600/3

Chodniki usprawniają poruszanie, pozwalają dotrzeć tam,
gdzie nie ma miejsca dla samochodów. To tak modelowy, że
wręcz niedostrzegany i uznawany za coś oczywistego
element. Sprawienie, by stał się piękną ozdobą miasta nie
wymaga wiele zachodu!
• Na chodniku często nie ma miejsca dla roślin wzrastających w glebie. Rozwiązaniem, które pozwoli bezpiecznie
i funkcjonalnie zaaranżować te przestrzenie, są stojące wieże
kwiatowe.
• Na węższych chodnikach warto ulokować mniej rozbudowane modele: wieże kwiatowe H750 są niewysokie, dlatego nie
ograniczą widoczności.
• Niekiedy miejskie chodniki są tak wąskie, że poza latarniami nie
ma na nich miejsca na dodatkowe elementy. Dobrym rozwiązaniem
są wiszące wieże kwiatowe W600, które nie ograniczają komunikacji,
a dają piękny efekt wizualny.

Zobacz więcej: www.wiezekwiatowe.pl

Czy wiesz, że...

Zobacz więcej: www.terraform.pl

Donica Gianto Sito i donica Gianto Tablo,
jako jedyne na rynku zostały wyposażone w specjalne żłobienia dla wózka
widłowego. Dzięki temu prostemu zabiegowi są one w pełni mobilne, a zmiana układu
miejskich donic przebiega szybko i sprawnie.
Zyskujesz nie tylko wygodę aranżowania
swojego miasta, ale również oszczędzasz czas i ﬁnanse związane
z pracami na placach,
skwerach czy chodnikach.
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