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piękniejsze jutro!

Obserwuj nas
w mediach społecznościowych

/InspirowaniNatura

Czy poprzednie numery biuletynu trafiły na Twoje biurko? Jeśli nie, skontaktuj się z nami,
a bezpłatnie prześlemy Ci je pocztą. Wszystkie wydania możesz też pobrać pod adresem: 

www.inspirowaninatura.pl/do-pobrania
biuletyn@terra-pl.eu

Sztuka wielkanocnego dekorowania miast, 
czyli Jaja w Kórniku
Na kórnickim rynku, pod nieco przewrotną nazwą 
„Jaja w Kórniku” odbywa się wystawa plenerowa inspirowana 
Wielkanocą. Wielkie pisanki z kolekcji TerraEaster posłużyły tu 
za artystyczne płótno dla twórców, którzy uwiecznili na ich 
powierzchni kolorowe wzory. Nieco abstrakcji, nutka regional-
nych klimatów, wiosenny klimat i pierwsze kwiaty w kwietnikach 
to gotowa recepta na udane wydarzenie.

Donice miejskie: czas na zmianę! 
Kto nie pamięta typowych gazonów, które „zdobiły” polskie 
miasta jeszcze kilkanaście lat temu? Najczęściej przybierały 
kształt sześcianu lub równoległoboku, a z biegiem lat całkowicie 
zatracały jakąkolwiek formę. Czas najwyższy przerwać tę 
monotonię i wprowadzić do naszego otoczenia nowoczesne 
rozwiązania 2 w 1! 

Bratki, bukszpan i miejskie pisanki
…oto wielkanocna kompozycja, którą mogli podziwiać mieszkań-
cy Trzebiatowa w minionym sezonie. Pomysłów na wiosenną 
dekorację przestrzeni jest wiele, jednak i w tym przypadku to 
właśnie niepozorny bratek cieszy się największym uznaniem 
miejskich ogrodników i planistów. Co dało mu tak silną pozycję? 
Zajrzyjmy do Trzebiatowa, by się przekonać!

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Terra Group Bogusław Albinowski, ul. Wrocławska 
17B, 65-427 Zielona Góra
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@terra-pl.eu
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług własnych - na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni
4) kategoria danych osobowych: dane zwykłe
5) Pana/Pani dane osobowe pozyskano z powszechnie dostępnych źródeł
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa
7) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez 
administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Donice miejskie  
Czas na zmianę!   

Taki mały, a taki mocarz!  
Bratki w wiosennym mieście

Jajko czy kura? 
Planujemy wielkanocne dekoracje

Donica czy stół? 
Zobacz nowości dla miast na targach Gardenia 

4 korzyści dla Twojego miasta
Koniec ograniczeń w przestrzeni miejskiej

Ogrodnik radzi 
Jak przygotować pierwsze nasadzenia?  
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 Plane Ring Lux   

Donice miejskie  
| Czas na zmianę!

 
Kto nie pamięta typowych gazonów, które „zdobiły” miasta 
jeszcze kilkanaście lat temu? Najczęściej przybierały kształt 
sześcianu lub równoległoboku, a z biegiem lat całkowicie 
zatracały formę. Czas przerwać tę monotonię i wprowadzić do 
otoczenia rozwiązania 2 w 1!

  | Plane Ring Lux to:
  Niebanalna forma

 Funkcjonalność rozwiązania 2in1

 Bogata gama kolorów

 Wygodne siedzisko

 Pojemna miejska donica

 Atrakcyjny dodatek dla każdej przestrzeni

 Odporność na uszkodzenia i akty wandalizmu

                    Mobilność dzięki niskiej masie własnej

Pobierz katalog

  

Pobierz katalog

  

www.terraeaster.com  

Jajko czy kura? 
| Planujemy wielkanocne dekoracje

 
Czy wiesz, że to dobry moment na skomponowanie świątecz-
nych dekoracji miejskich? Wybierając ozdoby już teraz, możesz 
beztrosko wypatrywać Wielkanocy, by już niebawem 
podziwiać place i skwery w wyjątkowym wydaniu. Co 
powiesz na tradycyjne pisanki w nieco innej odsłonie i gabary-
cie XXL? Wybierz własną grafikę, by zaprezentować walory 
miasta lub pokoloruj jajo radosnymi wzorami!

www.inspirowaninatura.pl  

Taki mały, a taki mocarz!     
| Bratki w wiosennym mieście

 
Wczesną wiosną w przestrzeni miejskiej sprawdzić się mogą 
„najzwyklejsze” bratki, te same, które tak chętnie wybierane są 
jako dekoracja prywatnych ogrodów i parapetów. Sekret 
wiosennego ukwiecenia miejsc publicznych tkwi w podłożu, 
a właściwie w tworzących je komponentach: tradycyjna gleba 
ogrodnicza w połączeniu z hydrożelem to gotowa recepta na 
sukces!

Bratki oraz stokrotki eksponuj w miejscach słonecznych, 
jednak nie nadmiernie nasłonecznionych

Wybierz żyzną, próchniczą ziemię – unikaj ponownego  
wykorzystywania już używanej

Pamiętaj o odpowiednich odstępach – sadzonki muszą mieć 
miejsce na rozrost

Nawadniaj rośliny adekwatnie do stanowiska – w zacienio-
nym miejscu wody może być mniej

Podłoże zasil podczas nasadzania TerraHydrogelemVit lub 
zasilaj bratki co dwa tygodnie nawozem

Ogrodnik radzi  
| Jak przygotować pierwsze nasadzenia?

 

Rozkwitamy pomysłami
na wiosenne miasto:

  

Jajko 2M  

Jajko ażurowe 100, 75, 50  

Jajko ażurowe    100, 75, 50  

Jajko 2M  

Jajko XXXL  

H1100   



Mawiają, że „zima zła”, jednak w Terra Group trwa 
gorączka przygotowań. Już niebawem spotkamy się 
bowiem na poznańskich targach Gardenia, gdzie 
zaprezentujemy najciekawsze propozycje dla miast, 
jakie przygotowaliśmy na ten rok. Dla odwiedzają-
cych – same rewelacje! Kolorowe donice miejskie – 
modele w kształcie misy, siedziska czy stołu, a do 
tego: równie barwne ławki oraz znane już i lubiane 
wieże kwiatowe. 

W toku wielkich przygotowań nie zapominamy 
o podsumowaniach minionego roku – mamy nadzie-
ję, że kalendarze miejskie Terra Group i Inspirowa-
nych Naturą dotarły już do wszystkich spragnionych 
pięknych widoków. Jeśli nie – czekamy na sygnał!
Stopniowo porzucamy już bożonarodzeniowe 
klimaty, by powoli rozpocząć przygotowania do 
Wielkanocy. Na dobry początek – najpopularniejszy 
symbol wiosennych świąt – pisanki – jednak nie byle 
jakie! Po szczegóły zapraszamy już kilka kart dalej…

  
 

Marcin Brożek
                    Team Leader
                    + 48 68 455 62 69
                    marcin.brozek@terra-pl.eu

W wirze przygotowań 
do Wielkanocy i nie tylko

4 korzyści dla Twojego
   Miasta 
| Po co ograniczać się do jednej 
   korzyści, gdy można mieć aż cztery? 
   Podczas gdy zwykłe donice to tylko 
   pojemniki na rośliny, donice Gianto Sito 
   oraz Gianto Tablo dają czterokrotnie więcej!

Brrr! 

Donica czy stół?  

 

Zobacz więcej:  
www.terra-pl.eu  

Skontaktuj się z nami:  
biuletyn@terra-pl.eu  

Gardenia
Donica z funkcją stołu? A może model z opcją siedziska? 
Okrągły pojemnik w kształcie misy? To wszystko i wiele więcej 
zaprezentujemy podczas tegorocznych targów Gardenia. 
Odwiedź stanowisko nr 83 w pawilonie 6, by poznać 
najświeższe nowości dla Twojej przestrzeni. 

Aby zdobyć bezpłatną wejściówkę na tegoroczne targi 
Gardenia, skontaktuj się z nami pod adresem: biuletyn@terra-
pl.eu. Z niecierpliwością wyczekujemy spotkania – chętnie 
porozmawiamy o tym, jak odmienić Twoje miasto.

POZNAŃ
GARDENIA
21-23 LUTEGO

+48 68 455 62 69 www.terra-pl.eu

TARGI 2019

| Zobacz nowości dla miast na targach Gardenia

Mobilne dzięki żłobieniom dla wózka widłowego

Mieszczą rośliny, i to nawet te duże
 
To wygodna ławka miejska lub funkcjonalny stół 
 
Dzięki oryginalnej formie zdobią przestrzeń

Gianto Tablo

 Gianto Sito   


