Kaskadowe kwietniki
na lampach w Twoim mieście

Rynek - serce miasta

W600/3
Rozległe rynki polskich miast najczęściej są
przestrzeniami dedykowanymi pieszym, miejscami, gdzie koncentruje się życie towarzyskie,
a strefa zabytkowa spotyka się z nowoczesną
zabudową.
W tej wyjątkowej, charakterystycznej dla
każdej miejscowości okolicy, nie może zabraknąć roślin – nawet jeśli w centrum brakuje dla
nich naturalnego podłoża.

Dane techniczne:
Kwietnik metalowy,* cięty laserowo, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo.
ilość poziomów

3

kubatura

2 x 35 l

wysokość całkowita

550 mm

średnica podstawy

600 mm

waga przed obsadzeniem

2 x 9 kg

waga po obsadzeniu

2 x 22-45 kg

szacunkowa ilość sadzonek

2 x 10-14 szt.**

*o kwietniki plastikowe zapytaj handlowca
**o ukwiecenie w Kompleksowej Usłudze zapytaj handlowca

Złotoryja

W600/2

Chodnik - miejska arteria

Chodnik to nieodłączny element przestrzeni
miejskiej. Pełni rolę arterii łączącej najodleglejsze zakątki miast, zapewnia bezpieczną i wygodną komunikację pieszych. Najczęściej jest
pokryty brukiem, a to nie sprzyja roślinom.
Są jednak sposoby na to, by i one stały się
oazami zieleni. Niekiedy miejskie chodniki są tak
ciasne, że poza latarniami nie ma na nich miejsca na żadne dodatkowe elementy.
Dane techniczne:
Kwietnik metalowy,* cięty laserowo, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo.
ilość poziomów

2

kubatura

2 x 29 l

wysokość całkowita

330 mm

średnica podstawy

600 mm

waga przed obsadzeniem

2 x 6,5 kg

waga po obsadzeniu

2 x 16-35 kg

szacunkowa ilość sadzonek

2 x 8-12 szt.**

*o kwietniki plastikowe zapytaj handlowca
**o ukwiecenie w Kompleksowej Usłudze zapytaj handlowca

Bełchatów

Fontanna - oaza w centrum

W600/2
Woda to nie tylko przyjemny dla ucha kojący szmer, ale także nawilżanie oraz korzystna
dla człowieka i wszystkich żywych organizmów
ujemna jonizacja powietrza.
Jak zaaranżować plac dookoła fontanny? To
proste! W zależności od sytuacji można stosować kwietniki mocowane na słupach, np. latarniach oświetlających wodę lub plac.
Wiszące kaskady W600 sprawdzają się tam,
gdzie dostępna powierzchnia nie pozwala na
wprowadzenie większych modeli stojących.

Karuzela kwiatów rozkręci
Twoje miasto

Kórnik

Deptak – spacer pośród kwiatów

W600/1
Ukwiecone deptaki pozytywnie wpływają na
walory estetyczne całych miast. To ich wizytówki i największe walory, które można dodatkowo
wyeksponować, montując roślinne dekoracje na
latarniach. Kolorowe kwietniki ponad głowami
przechodniów są bezpiecznym rozwiązaniem,
które nie zaburza swobodnej komunikacji i czyni
miejskie deptaki otwartymi, przyjaznymi przestrzeniami.

Dane techniczne:
Kwietnik metalowy,* cięty laserowo, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo.
ilość poziomów

1

kubatura

2 x 21 l

wysokość całkowita

220 mm

średnica podstawy

600 mm

waga przed obsadzeniem

2 x 4 kg

waga po obsadzeniu

2 x 12-21 kg

szacunkowa ilość sadzonek

2 x 5-7 szt.**

*o kwietniki plastikowe zapytaj handlowca
**o ukwiecenie w Kompleksowej Usłudze zapytaj handlowca

Frombork

Terra Christmas Ball 70

Nakładka - święta w mieście

Świąteczne nakładki na wiszące kwietniki
pozwalają szybko przekształcić tradycyjną roślinną dekorację w bożonarodzeniową choinkę.
Oparta na stalowej konstrukcji lekka dekoracja w całości przykrywa kwietnik. Zastosowanie
tak prostego, ale i funkcjonalnego rozwiązania
sprawia, że montaż nakładki jest szybki i łatwy.
Instalacja zajmuje jedynie kilka chwil, a miasto
staje się piękne na długi czas.
Dane techniczne:
Terra Christmas Ball 70* - świerkowa kula
na miejskie lampy maskująca kwietniki na lampach W600. Materiał: kulisty stelaż - pręt nierdzewny; certyfikowana girlanda świerkowa
z folii PCV.
średnica

700 mm

waga

7 kg

średnica lampy

max 140 mm

ilość punktów świetlnych

200

średnica girlandy

30 cm

gęstość tipsów

200 szt. / 1 mb

długość tipsów

15 cm

*o inne modele / średnice / kolorystykę kul świerkowych
zapytaj handlowca

Milicz

W miarę wzrostu roślin konstrukcje przekształciły się
w piękne kule kwiatowe, upiększając główne ulice Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Rynek.
mgr inż. Dariusz Staruch
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Zakładu Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wiszące modele zostały zamontowane na latarniach,
gdzie szybko przekształciły się w kule kwiatów, znacząco
poprawiając wizerunek całej przestrzeni.
Marcin Krawiec
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gostyniu

Zobacz więcej realizacji na:
www.wiezekwiatowe.pl

65-427 Zielona Góra
tel.: + 48 68 455 62 69
e-mail: info@terra-pl.eu
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