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WKŁADKA UPRAWNA CULTURE TUB

Co i jak?

Zobacz, co zyskujesz:

To lekki, mobilny pojemnik na na materiał roślinny, dzięki 
któremu można zmienić ukwiecenie bez demontażu dekoracji 
– szybko i bez skomplikowanych prac. 

Wkładka jest wyposażona w system otworów przelewowych, zapobiegających 
gniciu roślin przy nadmiarze wody (na przykład po dużych ulewach).

Zmiana ukwiecenia bez konieczności 
demontażu całości konstrukcji!

Kwietnik zostaje na lampie. Wymieniasz tylko lekką 
i mobilną wkładkę na nowo ukwieconą wkładkę

BRAK USZKODZEŃ KWIETNIKA2.

Mniej roboczogodzin przy montażu i demontażu
ukwiecenia

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU PRACY1.

KWIETNIK W800/1

Z WKŁADKĄ
CULTURE TUB

UKWIECISZ LAMPĘ
W

60 SEKUND!



ZMIANA UKWIECENIA JESZCZE
NIGDY NIE BYŁA TAKA ŁATWA!

Podwójna ścianka jako izolator – podłoże w kwietniku nie 
podgrzewa się tak szybko

LEPSZE WARUNKI DLA ROŚLIN
I ICH PIĘKNY WYGLĄD

6.

Przy zmianie wkładki nie musisz demontować 
całego kwietnika i go magazynować. 

Wymieniasz tylko ukwieconą wkładkę

BRAK MAGAZYNOWANIA
KWIETNIKA 

4.

Ewentualnemu uszkodzeniu przy obsadzaniu może ulec 
jedynie wkładka, która jest dużo tańsza niż sam kwietnik

OSZCZĘDNOŚĆ NA SERWISOWANIU 5.

Zmiana ukwiecenia zajmuje 3 minuty,
kwiaty  w nowej wkładce są od razu w pełni rozwinięte

NATYCHMIASTOWY
EFEKT WIZUALNY

3.

WKŁADKA UPRAWNA CULTURE TUB

Wkładkę uprawną Culture Tub wykonano z polipropylenu – materiału niezwykle odpornego
na wszelkie uszkodzenia, a jednocześnie ekologicznego, bo pozyskanego w drodze recyklingu.
To pomysł na budowanie wizerunku miasta przyjaznego środowisku.

BRAK
POTRZEBY DEMONTAŻU KWIETNIKA
PRZEZ

CAŁY ROK!



Wybierzesz bratki czy stokrotki?
Pamiętaj, że wiosenne nasadzenia startują 

już w marcu!

Po okresie kwitnienia wiosennych okazów 
usuń wkładkę z materiałem roślinnym
i wymień ją na wcześniej przygotowaną, 
letnią kompozycję. Surfinia i pelargonia

to “miejskie pewniaki”!

PRZEKONAJ SIĘ JAKIE TO PROSTE

Wiosenne ukwiecenie1. 2. Letnie ukwiecenie



Jesienią latarnie Twojego miasta też mogą
rozkwitnąć... i to w kilka chwil! W tym momencie
roku wymień wkładkę z przekwitającymi “letnimi”
roślinami i wymień ją na wcześniej przygotowaną

wkładkę z wrzosem.

Pamiętaj, że zimą nie musisz demontować wiszących 
kwietników. Wystarczy,  że przysłonisz je świąteczną 
nakładką z igliwia. Zyskujesz bożonarodzeniową 
dekorację, a jednocześnie chronisz  kwietnik
i oszczędzasz koszty oraz  przestrzeń dla jego

tradycyjnego magazynowania. 

dowiedz się więcej
www.terrachristmas.pl

3. 4.Jesienne ukwiecenie czas zimowy

https://terrachristmas.pl/


(...) Ich budowa uwzględnia potrzeby roślin, umożliwia odprowadzenie 
nadmiaru wody oraz gromadzenie jej w okresach bezdeszczowych

– w porównaniu do zwykłych pojemników zamontowanych na 
latarniach różnice zauważalne są szczególnie pod względem 

podlewania. Dzięki systemowi podwójnego dna kwiaty maja dostęp do 
wody przez co dłużej kwitną i tworzą kolorową scenerię.

Ogromne znaczenie ma dla nas również łatwość montażu i demontażu
wkładek Culture Tub.

Anna Sochacka, zastępca prezydenta Siedlec  (2010 - 2014 r.)

Culture Tub
do kwietnika W600

Culture Tub
do kwietnika W800

MODELE WKŁADEK CULTURE TUB



Kwietnik na lampy W800/1 + wkładka uprawna Culture Tub
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