
ZASTOSOWANIE
DO KWIETNIKÓW

POZNAJ KORZYŚCI

W600/1, W800/1 
JIFLOR® 600, 800

WKŁADKA UPRAWNA

https://wiezekwiatowe.pl/pl


WKŁADKA UPRAWNA

ZMIENIASZ UKWIECENIE
BEZ DEMONTAŻU KWIETNIKA!

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

Wkładka uprawna

Julita Sobczyk
TEAM LEADER

“Zmiana ukwiecenia jeszcze nigdy
nie była taka łatwa!...”

KWIETNIK W800/1

WKŁADKA UPRAWNA

Z WKŁADKĄ
UPRAWNĄ

UKWIECISZ LAMPĘ
W

60 SEKUND!



KWIETNIK ZOSTAJE NA LAMPIE.
WYMIENIASZ TYLKO SAMĄ 
WKŁADKĘ Z NOWYM 
UKWIECENIEM.

Wkładka pasuje do kwietnika:
W600/1, W800/1, Jiflor® 600, 800

Agnieszka Piotrowska
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

“Przy zmianie wkładki nie musisz 
demontować całego kwietnika.
Wymieniasz tylko ukwieconą
wkładkę.”

KWIETNIK JIFLOR® 600

WKŁADKA UPRAWNA

BRAK POTRZEBY 
DEMONTAŻU 
KWIETNIKA
PRZEZ

CAŁY ROK!



Zmiana ukwiecenia zajmuje tylko 
60 SEKUND!
Tyle czasu zajmuje wejście na drabinę i włożenie
nowo ukwieconej wkładki do kwietnika.

Kwietnik możemy 
pomalować w kolorze 
twojej lampy - dzięki
temu stanie się spójnym 
elementem latarni.

NATYCHMIASTOWY
EFEKT WIZUALNY

ZOBACZ, CO ZYSKUJESZ:

Weronika Filipek
TEAM LEADER

“Kwiaty w nowej wkładce są od razu
w pełni rozwinięte i dzięki temu
natychmiast otrzymujemy efekt
pięknego ukwiecenia.”



Łódź - Kwietnik na lampy Jiflor® 800 + wkładka uprawna



Dzięki zastosowaniu wkładek pracownik w ciągu
godziny jest w stanie ukwiecić ok. 50 lamp.

Zamontowanie kwietnika
zajmuje ok. 30 min
WKŁADKI 60 SEKUND

ok. 50 ukwieceń

OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU PRACY

Monika Zalewska
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

“Niesamowita oszczędność czasu.
Odbierasz ukwiecone wkładki od 
ogrodnika, jedziesz w miejsce montażu
i wkładasz je do kwietnika - gotowe!”

ok. 2 ukwieceń

1h



Łódź - Kwietnik na lampy Jiflor® 800 + wkładka uprawna



Katarzyna Śliwińska 
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

“Wkładkę uprawną 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.”

Wiosną, latem i jesienią spełnia funkcję 
ukwiecenia
ZIMĄ STAJE SIĘ ELEMENTEM DEKORACJI
BOŻONARODZENIOWEJ
Zaprojektowany tak, by służył cały rok!

KWIETNIK JAKO
STAŁY ELEMENT 

JESIEŃ 

ZIMA



Łódź - Kwietnik na lampy Jiflor® 800



Reprezentatywne miejsce wymaga odpowiednich narzędzi – 
z takiego założenia wyszli włodarze Łodzi, wybierając wiszące 
kwietniki Jiflor. Na czym polega przewaga tego właśnie 
rozwiązania? Przede wszystkim na jego funkcjonalności 
– jest ono wyposażone w mobilną wkładkę uprawną. To 
innowacyjny w swej formie pojemnik na materiał roślinny, 
który skraca czas ukwiecania konkretnego kwietnika do 
kilkudziesięciu sekund. Wystarczy wymienić wkładkę na 
nową, z przygotowanym wcześniej zestawem roślin
 – gotowe!   

Wart zaznaczenia jest przede wszystkim zachwycający efekt wizualny, jaki 
zapewnia odpowiednia budowa kwietnika – dzięki niemu wzdłuż ulicy co 
sezon pojawia się sznur kwiatowych kul. Cenimy sobie również fakt, że 

wiszące kwietniki Jiflor wyglądają niezmiennie dobrze nawet po całych latach 
nieustannego użytkowania – i w sezonie letnim, i zimowym. Możliwość 
pozostawienia ich na miejscu pozwala nam na ograniczenie wydatków 

związanych z demontażem dekoracji. Wiele korzyści przynosi zastosowanie 
wkładek uprawnych – dzięki nim możemy bardzo szybko zmienić materiał 

rośliny, a efekt dekoracyjny jest niemal natychmiastowy. 

Łódź - Kwietnik na lampy Jiflor® 800 + wkładka uprawna

ŁÓDŹ
JUŻ SIĘ PRZEKONAŁA 



Łódź - Kwietnik na lampy Jiflor® 800 + wkładka uprawna



Wybierzesz bratki czy stokrotki?
Pamiętaj, że wiosenne nasadzenia 

startują już w marcu!

Po okresie wiosennym wyjmij 
wkładkę i wymień ją na wcześniej 
przygotowaną, letnią kompozycję. 

PRZEKONAJ SIĘ JAKIE TO PROSTE

WIOSNA1. 2. LATO

Wymieniasz tylko wkładkę. Kwietnik jako stały element,
zostaje na lampie cały rok.



W tym momencie roku wyjmij 
wkładkę z letnimi roślinami i wymień 

ją na wcześniej przygotowaną 
jesienną kompozycję.

W tym okresie roku kwietnik może spełnić funkcję 
konstrukcji pod bożonarodzeniową dekorację.

Ochronisz go, a dodatkowo zmniejszysz koszty
i przestrzeń jego magazynowania.

dowiedz się więcej
www.terrachristmas.pl

3. 4.JESIEŃ ZIMA

Zmiana sposobu ukwiecenia została pokazana 
przykładowo na kwietniku W600/1

https://terrachristmas.pl/


Wkładka 
uprawna
dla kwietnika 
W600

Wkładka
uprawna
dla kwietnika
JIFLOR® 600

Wkładka 
uprawna
dla kwietnika 
W800

Wkładka
uprawna
dla kwietnika
JIFLOR® 800

MODELE WKŁADKI



Kwietnik na lampy 3 x Jiflor® 800 + wkładka uprawna



https://terra-pl.eu/
https://wiezekwiatowe.pl/pl
https://wiezekwiatowe.pl

