vademecum
materiałów

What
are you
looking
for(m)?
Rozwiązania najwyższej jakości powinny być zrobione
z najlepszych materiałów – to jasne. Jednak dopiero funkcja,
jaką ma pełnić projektowany przedmiot, pomaga dokonać
wyboru. Wytrzymałość? Lekkość? A może odporność na
korozję? Wiele obecnych na rynku materiałów łączy te
cechy, ponieważ właśnie takiej fuzji oczekuje się od
nowoczesnych donic. Zastanów się więc: czego szukasz?
Odpowiedź znajdziesz w poniższym przewodniku.
Kolekcja TerraForm to mnogość najróżniejszych form
i żywych kolorów, które umożliwiają stworzenie
niepowtarzalnych aranżacji. Rozbudowana paleta barw
pozwala z łatwością dobrać donice o odcieniach
stonowanych oraz bardziej soczystych, matowych lub
z połyskiem - zawsze stosownych dla charakteru danego
projektu. Klasyczny, naturalny antracyt, czy też energetyczna
fuksja – wszystkie z nich znalazły miejsce w kolekcji
TerraForm.

Beton syntetyczny utwardzony

Odmiana materiału, w którym cement został zastąpiony syntetyczną żywicą z układem
utwardzającym i wypełniaczem w postaci mieszanki kwarcowej. Beton syntetyczny jest bardziej
odporny na czynniki zewnętrzne, wykazuje większą wytrzymałość niż elementy wykonane
ze zwykłego betonu, ceramiki, terakoty czy plastiku. Może być dowolnie formowany i barwiony, przez
co donica przybierze wymagany kolor, stając się ozdobą każdej przestrzeni.

Zaciekawił Cię ten materiał?
Wybierz kształt donicy, my zajmiemy się resztą.

Beton architektoniczny

Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, gładką powierzchnią i widoczną warstwą
strukturalną. Na jego powierzchni występują przebarwienia i smugi wynikające z organicznego
pochodzenia, które dodatkowo nadają mu wyrafinowaną formę.

Interesujące, prawda?
Zobacz więcej.

Stal corten

Jest to stal o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, która "chroni się sama".
Na jej powierzchni, pod wpływem warunków atmosferycznych, tworzy się gęsta warstwa patyny,
która znacząco spowalnia proces rdzewienia. Początkowo warstwa ochronna ma kolor
czerwonobrązowy, ale z czasem nabiera ciemniejszego odcienia. Stal corten jest odporna
na duże naprężenia i wytrzymała, niestraszne jej zmienne warunki atmosferyczne. Nie wymaga
też wiele pielęgnacji.

Popularny materiał zaklęty w designerskiej donicy.
Zajrzyj do nas.

Fiberglass

Włókno powstające w procesie rozciągania stopu szkła, które odporne jest na uszkodzenia
mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne. To niepalne, lekkie, elastyczne, a zarazem
sztywne tworzywo, mogące przybrać praktycznie każda formę. Fiberglass nie boi się zginania,
rozciągania i uderzeń. To materiał całkowicie przyjazny środowisku – w 100% nadający się
do recyklingu.

Design niejedno ma imię.
Kto szuka, ten tutaj znajdzie.

Stal malowana proszkowo

Gruba struktura połysk

Drobna struktura mat

Gładki połsyk

Gładki mat

Stal malowana proszkowo

Stal malowana proszkowo

Jest to najefektywniejsza metoda pokrywania metali. Farby proszkowe gwarantują gładką
powłokę, bez spękań, zacieków czy pęcherzyków. Stosowane są do malowania ochronnego
i antykorozyjnego. Powłoki wykazują bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz wysoką
odporność na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych.

Jeśli wzbudziłem Twoje zainteresowanie,
zajrzyj do kolekcji TerraForm.

Stal nierdzewna

Nowoczesna odmiana stali o udoskonalonych właściwościach. Do jej największych zalet zalicza
się wysoką odporność na zmienne temperatury, a przede wszystkim korozję, dzięki czemu
wykonane z niej donice i dekoracje mogą być eksponowane w każdym otoczeniu, również
w agresywnym środowisku. Gładka powierzchnia stali nierdzewnej ogranicza osadzanie się
zanieczyszczeń, a także gwarantuje elegancki wygląd, który nie ulega zmianie nawet po latach
użytkowania.

Nierdzewna znaczy mocna.
Taka jak kolekcja…

Polietylen

Terra Group Gianto
Tworzywo sztuczne wysokiej jakości o matowej
fakturze. Niejednorodna powierzchnia to
dodatkowy element dekoracyjny w subtelnym
wydaniu.
Stonowane
wykończenie
w estetyczny sposób równoważy soczyste
kolory pojemnika, czyniąc go uniwersalną
dekoracją.

Przykułem Twoją uwagę?
Dostarczymy Ci produkt, którego szukasz.

Atech Extravase
Tworzywo sztuczne o wysokim połysku
i gładkiej fakturze. Jednorodna powierzchnia
odbija promienie słoneczne i eksponuje kolor,
przez co donice dominują w przestrzeniach
o klasycznej zabudowie. Pojemniki z efektem
połysku są mniej uniwersalnym rozwiązaniem.

Plastik

Potoczne określenie powszechnie stosowanych tworzyw sztucznych, które cenione są
ze względu na łatwość barwienia i formowania, niepodatność na korozję oraz niską masę
własną. Plastikowe donice są więc dostępne w najróżniejszych kształtach i kolorach. Tworzywo
nie powinno być eksponowane w niskich ani wysokich temperaturach: jest wysoce podatne
na odkształcanie oraz pękanie. Donice z plastiku nie sprzyjają ekologii: ich produkcja,
jak i przetwarzanie są wysoce szkodliwe dla środowiska.

Are you
inspired?
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