
Dzięki Państwa wsparciu codziennie wpływamy na kształ-
towanie kultury urbanistycznej przestrzeni publicznych, 
czyli nasz wspólny, ale również indywidualny świat. Kilka-
naście lat zaangażowania zmieniło rzeczywistość, w której 
żyjemy dzisiaj. Jednak wierzymy głęboko, iż nasze wspól-
ne działania sprawią, że...
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JAKOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO FUNKCJONALNOŚĆ WSZECHSTRONNOŚĆ

KASKADOWE KONSTRUKCJE KWIETNIKOWE

WYKORZYSTANE MODELE:

H2400+W600

To funkcjonalne i bezpieczne produkty do kształtowania przestrzeni publicznych. Pozwalają 
zaaranżować miejsca dotychczas trudne kompozycyjnie – duże powierzchnie polbruku, 
asfaltu czy betonu. Dają nieograniczone możliwości kompozycyjne w doborze kolorów, 
gatunków i wielkości kwiatów. Z powodzeniem od lat kształtują wizerunek europejskich 
miejscowości.
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KOLOR BAZOWY
POWŁOKA CYNKOWA
Cynkowanie ogniowe zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją. Podczas 
tego procesu powstaje trwały, powierzchniowy stop żelazo – cynk.

KOLOR LAKIERU
SYSTEM DUPLEX
Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej farby proszkowej 
daje wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną. Wierzchnia warstwa farby, 
która dla oka jest częścią dekoracyjną, stanowi dodatkową powłokę anty-
korozyjną.

SYSTEM
NAWADNIANIA
Instalacja nawadniająca TERRA CLICK TIF to zin-
tegrowany system dostosowany specjalnie do 
Kaskadowych Konstrukcji Kwietnikowych Terra. 
Zapewnia on wysoką precyzję nawadniania, ogra-
nicza czas potrzebny na pielęgnację oraz redukuje 
koszty dzięki dostosowaniu zużycia wody do po-
trzeb roślin.

MODUŁ
TRANSPORTOWY
Funkcjonalny system, który ułatwi swobodny rozładunek ukwieconych 
konstrukcji bez ryzyka uszkodzenia kwiatów. Bezpieczny i wytrzymały 
uchwyt znacząco przyspieszy proces wprowadzania produktów w wy-
braną przestrzeń.

EFEKT
KWIECISTEJ KULI
Z myślą o małej architekturze miejskiej, firma Terra stworzyła kaska-
dowe kwietniki na lampy. Te opatentowane produkty są jedyną tego 
typu formą pojemnika na kwiaty w Europie. W pełni ukwiecone tworzą 
niesamowity efekt kwiecistej kuli.

SYSTEM NAWADNIANIA
+ PODWÓJNE DNO
Specjalny moduł kontroli i dostarczania odpowiedniej ilo-
ści wody bezpośrednio do systemu korzeniowego roślin. 
Niezależnie otwory przelewowe regulują optymalną ilość 
wody w zbiorniku, zapobiegając jednocześnie gniciu roślin 
w przypadku jej nadmiaru. Dodatkowy system nawadniania 
zapewnia komfort, redukując jednocześnie koszty związane 
z pielęgnacją.

MOCOWANIE PASUJĄCE
DO KAŻDEGO RODZAJU LAMPY
Szeroki wachlarz mocowań umożliwia montaż kwietnika na niemal każdej lampie miejskiej. Spe-
cjalna konstrukcja oraz zastosowany przy produkcji uchwytów materiał gwarantują bezpieczeń-
stwo użytkowania przy jednoczesnej ochronie powłoki zewnętrznej lampy.

SYSTEM KASKADY
Innowacyjne i opatentowane rozwiązanie zwiększa-
jące skuteczność i jakość nasadzeń. Poszczególne 
pierścieniowe warstwy kwietnika nie posiadają dna, 
dzięki czemu korzenie roślin mają nieskrępowane 
warunki wzrostu oraz odpowiednią ilość wody i po-
wietrza.

SYSTEM
ANTYKRADZIEŻOWY
Bezpieczne i trwałe rozwiązanie eliminujące straty na 
tle rabunkowym. Dzięki stabilnemu i wytrzy- małemu 
mocowaniu do podłoża, przemieszczenie kwietnika z 
miejsca przeznaczenia staje się niemożliwe.

BRAK OSTRYCH
KRAWĘDZI
Kaskadowe Konstrukcje Terra zostały zaprojekto-
wane tak, by wyeliminować elementy, które mogły-
by w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu 
ich użytkowników. Dodatkowo krawędzie pierścieni 
wyposażone są w gumowe uszczelki chroniące 
jednocześnie rośliny przed uszkodzeniem mecha-
nicznym. 

PIERŚCIENIE CIĘTE LASEROWO
Cięcie laserowe wykorzystywane przy produkcji pierścieni jest najnowocześniejszą 
metodą obróbki metalu. Dzięki tej technologii oferowane produkty cechuje najwyższa 
jakość wykonania.

SZEROKA PALETA
ROZMIARÓW I KSZTAŁTÓW KASKADY STOJĄCE KASKADY WISZĄCE


