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Położone w zachodniej części województwa lubuskiego
Słubice liczą około 17 tysięcy mieszkańców. Jak stworzyć dla
tego grona piękną dekorację świąteczną? W jaki sposób podarować
im wyjątkowy, bożonarodzeniowy klimat? To łatwe! Wystarczy
jedynie kreatywny pomysł i nieco funkcjonalnych narzędzi…



Czy „świątecznym drzewkiem” musi być wyłącznie jodła, świerk
lub sosna? Czy bożonarodzeniowa aranżacja miasta musi
ograniczać się do dekoracji chodników i skwerów? Kompozycja
ze Słubic pokazuje, że możliwości są niczym nieograniczone,
a wielkie bombki mogą zdobić również drzewa liściaste!

NIE TYLKO NA „CHOINCE”!

BOMBKI
?



Brak drzew iglastych w okolicy wcale nie jest ograniczeniem dla świątecznych dekoracji
miejskich.

Wielkie bombki mogą być bowiem zawieszone nawet na liściastych okazach. Po tym, jak
opadną z nich ostatnie liście przestrzeń staje się szara i pusta, dlatego ogromne, czerwone
dekoracje stają się strzałem w sedno. Ten pomysł stał się inspiracją dla niezwykłej kompo-

zycji:

PONAD GŁOWAMI

>



Za pomocą cienkiej, ale bardzo
mocnej, stabilnej linki, bombki
zostały zawieszone na gałęziach
drzew. Efekt? Bardzo oryginalny!
Czerwone, połyskujące dekoracje
kontrastują z drzewami, dodając
okolicy niesamowitego charakteru.



Zwieszające się z drzew wielkie bombki z fiberglassu to nie jedyny element
świątecznej dekoracji w Słubicach. Kolejne kule zostały „rozrzucone”

w pozornym nieładzie poniżej podwieszonych elementów.

W ARTYSTYCZNYM NIEŁADZIE…
I NIE TYLKO!
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Dzięki
niewidocznemu, ukrytemu wewnątrz stelażowi,

są one stabilnie zakotwiczone w jednym miejscu – nawet pomi-
mo wrażenia swobodnego rozłożenia.



PIRAMIDA MOŻLIWOŚCI
!

.

_ +

Na kompozycję tego typu
zdecydowało się między
innymi Leszno, Milicz i Le-
gnickie Pole, a za granicą 
–Neustadt bei Coburg.

Piramidy z bombek coraz
częściej spotykane są
w polskich i europejskich
miastach.

Piramida 6+3+1
z bombek 80

1x
Stelaż

do piramidy

1x



Finalny efekt w każdej z lokalizacji okazał się na tyle udany, że podobna dekoracja

znalazła się również w Słubicach – wielkie, czerwone bombki z fi  berglassu

ułożone na symetrycznej „piramidzie” to widok, którego nie sposób przeoczyć!



O CHOINKA!
Czy wiszące i lokowane na podłożu
bomki XXL to koniec pomysłów na
świąteczną dekorację?

Nie!

TerraChristmas Tree

1x
Bombka 120

300x
Lampki LED FLASH

6x
Ażurowa gwiazda

1x

! Jak zagospodarować wieże 
kwiatowe zimą? To łatwe! Wystarczy 
“ukryć je” pod nakładką imitującą 
świąteczne drzewko - to dwie 
korzyści na raz!

>>



W bezpośredniej okolicy znajduje się bowiem
serce bożonarodzeniowej kompozycji - Wielka miejska choinka,

a na niej… (a jakże!) – czerwone bombki –
skutecznie wprowadza świąteczny nastrój do okolicy.



Świąteczna kompozycja ze Słubic została zre-
alizowana na wielu poziomach, od dekoracji za-
wieszone ponad głowami przechodniów, poprzez
„rozrzucone” bombki, aż do imponującej piramidy
i najważniejszego elementu: wielkiej miejskiej choinki



Czynnikiem spajającym całość
są bombki XXL oraz ich piękny
czerwony kolor – trudno o lepszy
pomysł na święta!



ŚWIĘTA W POLSKICH MIASTACH
ZAINSPIRUJ SIĘ NA BLOGU INSPIROWANINATURA.PL
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Terra Christmas jest marką Terra Group


