


Model H700

Model H750

Model H1100

Model H1200

Model H1200

Model H2000

12/19

36/43

20/27

46/53 92

28/35

54/61

Novinky

3

Model H2400 64/71

62/63

72/79

80/87

Model H3000

Model W600

Model H2000



4

Našim cílem je navrhnout inovativní, efektivní 
technologické řešení v oblasti  vývoje rostlin. 
Díky spojení znalostí technologů, designerů 
a krajinných architektů, produkty jsou vždy 
inovačním řešením té nejvyšší kvality.
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Naše výrobky lze nalézt v městských  
i venkovských oblastech, parcích, sídlištích, 
nákupních centrech, nádražích, hotelech atd. 
Tyto inovační výrobky jsou využívany po celé 
Evropě i ve světě. Přispívají k výzdobě takových 
známých míst jako jsou předměstí Krakova, 
Varšavy nebo ulice Piotrkovské v Lodzi. Nastolily 
charakter a zavedly barvu v největších městech 
světa: Berlín, Casablanca, Vídeň, Riga, Vratislav 
nebo Poznaň.

Produkty Terra znajdziesz w przestrzeniach 
miejskich i wiejskich, w parkach, osiedlach, 
centrach handlowych, dworcach, hotelach, itd.              
Te innowacyjne produkty wykorzystywane są                 
w całej Europie i na świecie. Przyczyniają 
się do upiększania tak znanych miejsc,                                                                                                          
jak Krakowskie Przedmieście w Warszawie 
czy ulica Piotrkowska w Łodzi. Nadają również 
charakter i wprowadzają kolor do największych 
miast: Berlina, Casablanci, Wiednia, Rygi, 
Wrocławia czy Poznania.



Dokonale si pamatuji tento rok...

Právě v tomto roce na pařížském předměstí Disneyland, mě zaujal nádherný pohled – celé 
náměstí zdobily vysoké pyramidy osázené květinami. Dodnes si pamatuji tuto krajinu, která se 
lišila od polských, šedých 90tých let. A tak se vzrodil jistý nápad... To je to,  co Polsku chybí! Tato 
myšlenka mě vedla celou cestu domů. O pomoc jsem požádal svého otce – inženýra. Vyzbrojeni 
horlivostí a vizí změny našeho okolí, jsme v malé domácí dílně, přistoupili do práce...

Etapy zkoušek se protahovala do nekonečna. Prototypy nevypadaly působivě, ale po velkém 
úsilí se povedlo vytvořit první Květníkovou Kaskádni Konstrukci. Spolu s otcem jsme osázeli 
první model H2400. To bylo něco!

Do nového tisíciletí jsem vstoupil plný optimismu a naděje. Začal jsem pracovat nad propagací 
naší vize, změny polských Měst. Až konečně přišel ten den – naše výrobky se rozhodli zakoupit 
města Wroclaw a Duszników-Zdroj. 

Po čase se ukázalo, že dva modely je málo – každý zákazník má své individuální potřeby. Hovořil 
jsem, naslouchal jsem... a tak na základě získaných zkušeností, zdokonalování stávajicích 
produktů, byly přidány dva nové modely do nabídky  H750 i H1100. 

101... vždy jsem měl rád čísla – a toto bylo pro mě speciální. V červnu tohoto roku, spolu  
s týmem, skládající se ze 2 osob, jsme překročili 100-ku prodaných výrobků.

Spolu se vstupem do Evropské Unie se otevřely nové příležitosti. V tomto roce jsme zrealizovali 
první projekt na území Německa.  

1001... když jezdím po Polsku, stále častěji vidím naše produkty. Není to tak dávno, 
kdy jsem snil vizi krásnějšího zítřka, dnes jsem svědkem změny. Prodali jsme již 1001 
produktů a to je 1001 dobrých změn... Důkazy? Naše Kaskádové Květinové Věže 
získaly ocenění Zielony Laur na Mezinárodní Výstavě „Zieleń to Życie” a Zlatou Medaili 
za nejlepší výrobek na Mezinárodních Trzích v Poznani.

1998

1999

2000

2002

2004

2007

2008
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Bogusław Albinowski
Majitel Firmy

Roky jsem sledoval, co děláte...

Maciej Albinowski
Generální ředitel
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Naše rodinné vazby, byly základem pro vytvoření rodinného podniku. Spojení mládí se 
zkušeností, znamenaly počátek změn...

Zaměřil jsem se na nalezení týmu. Firma to lidé – lidé to síla. Na výsledky nebylo třeba dlouho 
čekat. Naše výrobky se začaly dostávat do stále vzdálenějších zákoutí světa – vyhráli jsme 
m.j. kontrakt v marocké Casablance. Neustále pracujeme na nových produktech, zavedli 
jsme do nabídky Kaskádový Květník na uliční lampu W600. Zároveň jsme dokončili projekt 
ulice Piotrkovská v Lodzi, kde se „šestistovka” objevila na 150 sloupech městského osvětlení. 
V tomto roce jsme přidali do nabídky Komplexní Službu.

Dynamičtí a nadstandartní – tito lidé vytvořili zelenohorskou pobočku firmy. To je místo, kde 
bude naše kreativní srdce firmy – marketingové oddělení. V této době jsme se rozhodli otevřít 
kancelář v Německu.

Zaměřujeme se na vývoj, protože sortiment výrobků se neustále rozšiřuje – v tomto roce jsme 
nabídli zákazníkům H700 a „půlky”.

5001... již více než 70% polských měst využily námi nabízených řešení. Kaskádové Květinové 
Konstrukce se navždy vepsaly do krainy naší země. Jsem hrdý na lidi, kteří společně se mnou 
zapracovali na tento úspěch.

V současné době, Terra je jednou z mnoha značek  tvořící Terra Group. Nyní zaměstnává 
30 osob a dodává výrobky do více než 500 míst Polska, Evropy a zbytku světě. A co je 
nejdůležitější, budeme pracovat v souladu se zásadami, které od založení firmy byly blízké 
mému Dědečkovi a Otci – citlivost k potřebám druhých, týmové dovednosti a především pocit 
jednoty a věrnosti. Přece jen jsme Rodina... 

2009
2010

2011

2012

2014

2016
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Zavlažovací 
systém 

BeZ ostRých 
hran

lesRem řeZané 
kroužky 

TERRA CLICK TIF  je integrovaný systém, speciálně upraven pro 
Kaskádové Květníkové Konstrukce Terra. Zajišťuje vysoce přesné 
zavlažování, zkracuje čas potřebný na péči a snižuje náklady, díky 
přizpůsobení závlahy dle potřeb rostlin.

Kaskádové Konstrukce Terra byly navrženy tak, aby odstranit prvky, 
které by mohly jakýmkoliv způsobem ohrozit bezpečnost jejich 
uživatelů. Kromě toho, okraje prstenců jsou vybaveny pryžovým 
těsněním, které chrání rostliny před mechanickým poškozením.

Laserové řezání,  použité při výrobě kroužků je nejmodernější metodou 
kovoobrábění. Díky této technologii nabízené produkty jsou velice 
vysoké kvality. 

víte, že... 
tRanspoRtní
mODUL

systém
proti krádeži

Funkční systém, který usnadní vykládku květinových konstrukcí, bez 
rizika poškození květin. Bezpečnný a pevný držák výrazně urychlí 
manipulaci a přesun výrobku na zvolené místo.

Bezpečné a trvalé řešení, které eliminuje ztráty způsobené zloději.  
Stabilní a pevné upevnění do podloží,  zajistí, že přesunutí květináče 
z místa určení bude zcela nemožný.
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KasKádový
systém  
Inovační a opatentovné řešení pro zvýšení efektivity a kvality výsadby  
Každá z jednotlivých vrstev prstenece květináče jsou bez dna, díky 
čemu kořenový systém rostlin má neomezené růstovné podmínky  
a taktéž náležité množstvím vody a vzduchu.
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víte, že... 
eFeKt
kVĚtiNoVÉ kouLe

Zavlažovací systém 
+ DvOjité DnO 

S myšlenkou o malé městské architektůře, jsme vyvinuli Kaskádní 
Konstrukci na lampy veřejného osvětlení. Tyto patentované výrobky, 
jsou jedinou, tohoto typu formou nádoby na květiny v Evropě. Plně 
vysázené květinami, vytváří úžasný efekt květinové koule.

Speciální kontrolní modul poskytující regulaci zavlažování přímo do 
kořenového systému rostliny. Nezávislé převody regulují optimální 
množství vody v nádrži, co zabraňuje hnilobě rostlin, v případě jeho 
přebytku. Dodatečný zavlažovací systém zajistí komfort a současně 
reguluje náklady spojené s péčí o rostliny.

Upevnění, KteRé se hodí
do každÉho druhu osVĚtLeNí 
Velké množství  upínání zaručuje montáž na téměř všechny druhy 
veřejného osvětlení.  Speciální konstrukce a použitý při výrobě držáků 
materiál, zajistí bezpečné upevnění provoz a zároveň chrání vnější 
plášť lampy.

vyberte si svůj model

Vytvořte efekt kvetoucí 
koule na sloupech 
veřejného osvětlení.

Vytvořte impozantní 
květinovou dekoraci 
s použitím menšího 
množství sazenic.

Získejte zajímavý efekt 
květinové mísy nad 
hlavami kolemjdoucích.

11

novInKynovInKy



Zakoupením Kaskádních Konstrukcí modelu H700 umožnilo zlepšení estetiky městské zeleně 
v Cedyni. Vhodná aranžace zakoupených konstrukcí dovolila dosáhnout velmi usokojivého efektu. 

Jan Wójcik, Předseda Družstva Zemědělských Služeb ROL-BUD zodpovědný za městskou zeleň v Cedyni 700
Kaskádní Květníková Konstrukce

3 patra 105 - 160 kg 167 l 720 mm

Estetická a bezpečná
Překvapí svou šikovnou postavou, ukazuje přitom svou mimořádně 
velkou kapacitou. Tento kompaktní model je schopen pojmout 
až 40 sazenic. Květinová koule, kterou vytváří konstrukce po výsadbě, 
dodá městu barev a oživí prostor v níž je umístěna.



Památníky stanoví neobvykle 
důležitou roli ve veřejném 

prostoru. Tyto místa, připomínaji 
důležité události nebo osoby, 

kteří se zasloužili nejenom 
pro společenství, ale taktéž celou 
zemi, proto si zaslouží speciální 
dekoraci. Zdůrazněte význam 

památek a exponujete 
je správně vybraným květinovým 
modelem Kaskádové Květníkové 

Konstrukce.

památníK

H700, H750, H2000 varianta výsadby  |  A121

700
počet pater

ulice chodník náměstí kruhový 
objezd

památník

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

záruka
36 měsíců

přepravní 
modul

zavlažovací 
systém

systém
proti krádeži

pojízdný
modul

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

3

167 l

30 - 40

105 - 160 kg

35 kg

750 mm

720 mm
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street
view

H700, H1200 varianta výsadby  |  A126 17

BeZ ostRých hRan 
Při výrobě Kaskádových Květníkových Konstrukcí, byl kladen speciální 
důraz na bezpečnost. Dekorace nemá ostrých hran nebo jiných 
prvků, které by mohly způsobit újmu na zdraví. Okraje prstenců jsou 
dodatečně zabezpečeny pryžovým těsněním tak, aby se minimalizovalo 
riziko zranění a poškození sazenic.

Kvalita je jedna s nejcennějších hodnot našich výrobků. Snažíme se udržet nejvyšší 
úroveň výroby, při respektování kritéria bezpečnosti, funkčnosti a estetiky. Přesné 
zpracování a kvalita materiálů je zárukou bezproblémového a bezpečného používání 
konstrukcí po mnoho let.

Kvalita a bezpečí nelze zkopírovat

Adam Kisza
Podpora Zákazníků  |  +48 667 000 202  |  adam.kisza@terra-cz.eu



H700 varianta výsadby  |  A116

street
view
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Zakoupením květníků modelu H750, z nabídky firmy Terra Group, nám umožnilo zkrášlení města 
a konkrétně městského parku. Díky konstrukcím, Włoszczowa, je ještě krásnější a obyvatelé se nyní 

mohou těšit přírodní zelení v samém centru města.

Maria Orlikowská, Vedoucí Odboru Komunálního Hospodářství, Zemědělství a Životního prostředí ve Włoszczowé (2007-2011)

750
Nízká s mnoha možnostmi
Nízký a zároveň široký tvar konstrukce vytváří jedinečný efekt 
květinového kopečku.  Díky své konstrukci, tento model dokonale 
zapadá do prostoru kruhových objezdů, křižovatek nebo náměstí.  
Je to dokonalý nástroj pro účinné a rychlé uspořádání  místa, kde 
chybí přírodní půda pro tradiční výsadbu.

3 patra 190 - 370 kg 373 l 740 mm

Kaskádní Květníková Konstrukce



Nákup Kaskádních Květníkových 
Konstrukcí umožnil aranžaci 

zeleně, podél městských ulic. Díky 
Květinovým věžím model H750, firmy 
Terra Group, se povedlo zajímavým 
a zároveň bezpečným způsobem, 
oddělit silnici od pěší zóny. Díky 

čemu Wegrowiec, se stal ještě více 
přívětivý pro obyvatele i hosty.

Krzysztof Poszwa
starosta Wągrowca

H750, H1200 varianta výsadby  |  A116, A121

Téměř každé město se může 
pochlubit náměstím. Bez ohledu 

na jeho velikost, architektůru nebo 
způsob zástavby, místní vladaři 
se snaží vždy zdůraznit kouzlo 
a význam centra města. Často, 
ale zde není místo na výsadbu 

stromů nebo keřů, na to je však 
řešení - naše Kaskádní Květníkové 
Konstrukce. Využijte jejich velké 

možnosti a zaveďte barevný, 
rostlinný prvek v místech

kde chybí příroda.

městsKé náměstí

750
3

373 l

40 - 50

190 - 370 kg

58 kg

1200 mm

740 mm

23

ulice památník

030
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032

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

záruka
36 měsíců

přepravní 
modul

zavlažovací 
systém

systém
proti krádeži

pojízdný
modul

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

náměstí kruhový 
objezd



H700 varianta výsadby  |  A116

pRstence řeZané laseRem
Laserové řezání oceli, používané ve výrobě Květníkových Konstrukcí, 
je nejmodernějším a nejefektivnějším způsobem obrábění kovů. Tato 
technologie zaručuje, že jednotlivé prstence jsou dokonalé rovné, bez 
jakýchkoliv vad nebo nerovností, díky čemu, květníky se charakterizují 
nejvyšší kvalitou provedení a perfektně hladkými hranami.

Chcete-li náležitě naplánovat vzhled Vašeho prostoru? Zajímá Vás, jak bude vypadat 
Vaše město, po zavedení Kaskádních Květníkových konstrukcí? Za pár okamžiků Vám 
vytvoříme vizualizaci šitou na míru, Vašim individuálním potřebám. Kontaktujte nás 
na wizualizacje@terra-pl.eu a uvidíte, jak společně můžeme změnit vybraný prostor...

Prohlédněte, než se rozhodnete!

Dominik Osyczka
Krajinářský architekt |  +48 691 210 222  |  dominik.osyczka@terra-pl.eu
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H750 varianta výsadby  |  A123

street
view



Díky Kaskádním Konstrukcím H1100 od firmy Terra Group jsme získali úplnou změnu charakteru 
Městského náměstí v Žarach, co pomohlo zlepšit image města. Nabídka byla zcela přizpůsobena 

potřebám a požadavkům města. Celá realizace proběhla příkladně a v termínu.

Franciszek Dendewicz, Ředitel Městského Centra Sportu a Rekreace v Žarech (2004-2013)

1100
Univerzalita je její druhé jméno
Štíhlá kaskáda, která jako jediná z nabídky stojících dekorací je 
malována již v základní verzi. Je mobilní, snadná v instalaci a působí 
velice efetivně na malém prostoru, v takových místech jako je chodník 
nebo ulička. Jeho estetické hodnoty jsou nejlépe vidět po sestavení 
nekolika modelů vedle sebe.

6 úrovní 90 - 120 kg 125 l 1010 mm

Kaskádní Květníková Konstrukce



H1100 varianta výsadby  |  A116
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Díky konstrukcím se nám povedlo, 
zajímavé aranžmá pěší zóny. 

Ceníme si, že dekorace nám umožní 
bezpečným způsobem ozdobit 
květinami chodníky, ale také 

pomáhá filtrovat vzduch, který 
je znečišťován projíždějícími auty. 

To vše způsobilo, že nákup 
Kaskádních Konstrukcí se setkalo  

s kladnou odezvou občanů 
Gostynina, kteří díky dekoracím,  

se mohou těšit estetickým,  
přírodním doplňkem centra města. 

Halina Fijałkowska
Vedoucí odboru veřejných služeb, 
životního prostředí, zemědělství 

a lesnictví v Gostynině

Pokud chcete vyzdobit chodník, 
využijte úzké Konstrukce H1100. 

Jejich konstrukce nebrání  
v pohybu pěších a zároveň 

oddělí od rušné ulice.

chodníK

1100
6

125 l

32 - 50 

90 - 120 kg

30 kg

600 mm

1010 mm
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park chodník

035

033 034

032

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

záruka
36 měsíců

zavlažovací 
systém

pojízdný
modul

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

náměstí památník



H1100 varianta výsadby  |  A110

street
view

Zavlažovací systém
Funkční zavlažovací systém Terra Click Tif je navržen speciálně pro 
Kaskádové Květníkové Konstrukce Terra.  Toto řešení umožňuje pohodlnou 
kontrolu dodávek vody, četnost zavlažování rostlin a taktéž zkracuje dobu 
potřebnou na její péči. Vzhledem k možnosti regulace vody, pro potřeby 
rostlin, může tento systém výrazně snížit finanční výdaje.

Jsme aktivní na sociálních sítích. Veškeré naše projekty popisujeme na blogu  
a Facebooku. Pracujeme s fotografy i filmaři a vytvořený materiál, využíváme pro 
propagační účely.

Zahrajme si za zelené!

Natalia Zalopana
Specialista pro Social Media  |  +48 663 640 333  |  natalia.zalopana@terra-pl.eu
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H1100, H2000 varianta výsadby  |  A116

street
view
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Díky nákupu květníku, modelu H1200 a W600 od firmy Terra Group jsme byli schopni vyzdobit město 
estetickým a originálním způsobem, díky čemu se stalo více atraktivní. Zejméně reprezentativně 
vypadá centrum města - květináče umožnily zlepšení jeho stávajícího charakteru a způsobily, 

že obyvatelé, se nyní mohou těšit zelení v samém srdci města.

Andrzej Kunt, Starosta Kostrzyna nad Odrą

6 úrovní 355 - 660 kg 668 l 1355 mm

1200
Překonává rekordy popularity
Velká, ale ne moc vysoká Konstrukce zajišťuje stabilitu. Jeho 
velikost nenaruší proporce prostoru, díky čemu lze jí postavit 
v blízkosti laviček nebo košů, co spolu vytvoří soudržnou 
kompozici. Všestrannost je důvodem, proč se tento model stal 
bestsellerem, získal obrovskou popularitu v mnoha evropských 
městech. 

Kaskádní Květníková Konstrukce



H1200 varianta výsadby  |  A116
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Díky nákupu a aranžace květníků, bylo 
možno esteticky vyzdobit Lądek-Zdroj. 

Květinové věže model H1200 byly umístěny 
do reprezentativního pro celé naše město - 

lázeňského parku. Kde získalo uznání 
jak obyvatel tak i pacientů. Přítomnost 

rostlin mělo pozitivní vliv na image 
lázenkých  pramenů. Funkčnost a pevnost 

konstrukce nám dovolí věřit, že budou 
zdobit lázeňský areál po mnoho let.

Roman Kaczmarczyk
starosta Lądka-Zdroju

Jsou zelené plíce města. I přes 
všudy přítomnou vegetaci je to 

taktéž skvělé místo na kaskádové 
květníkové konstrukce. Vhodným 

výběrem násadby a modelu, 
můžete dokonale vyplnit uličky 

v parku nebo zdůraznit 
nejdůležitější prvky jeho 

kompozice. Pokud nevíte, jaké 
květiny vybrat, prohlédněte si námi 

připravenou Nabídku Květin.

paRK

1200
6

668 l

72 - 90

355 - 660 kg

86 kg

1200 mm

1355 mm
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H1200 varianta výsadby  |  A110
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přepRavní modUl
Přepravní modul obsahuje bezpečný a robustní držák, který umožní 
jednoduché přemístění dekorace do vybraného místa, při použití 
specialistických vozidel. Tento funkční systém, výrazně zjednoduší  
a urychlí přepravu již vysázených nebo nevysázených konstrukcí,  
bez ohledu na její velikost. To taktéž zaručuje hladkým způsobem 
vykládku dekorace, bez zbytečné námahy a bez poškození rostlin. 

43

Každý z nás má rád pohodlné a rychlé řešení. Dlouhodobá zkušenost a neocenitelné 
rady našich zákazníků vedla k vytvoření funkčního přepravního systému. Pomocí auta 
s hydraulickou rukou, můžeme stabilní a těžké  konstrukce jednoduchým a bezpečným 
způsobem vyložit nebo přemstit.

Nechte se ulovit!

Małgorzata Moskwik
Podpora Zákazníků  |  +48 513 041 847  |  malgorzata.moskwik@terra-pl.eu



Komplexní Služba je nabídkou rozdělenou 
do 4 etap: Návrh, Péče, Realizace, Servis. 
U každé z nich Vám zajišťujeme kontrolu 
a zároveň nabízíme značnou pomoc 
našich architektů, návrhářů a zahradníků.  
Vyvrcholením tohoto procesu je okamžitý 
efekt.
  

Krátce po zakončení kvetení, zajistíme 
demontáž konstrukcí, uskladníme je ve 
svých skladech a provedeme údržbu tak, 
aby se objevily zase na jaře ve Vašem 
městě. S přichodem nové sezóny celý 
cyklus začínáme nanovo...

44 45



Po zakoupení květníkových konstrukcí H1200 1⁄2 a H1200 od firmy Terra Group, jsme vyzdobili 
centrum města estetickým a originálním způsobem , díky čemu získalo na přitažlivosti. Květníky 

umožnily zlepšení stávajícího charakteru města a způsobily, že obyvatelé se mohou těšit přírodní zelení.

Piotr Pawłowicz, Místostarosta Oleśnicy (2006-2014)

6 úrovní 180 - 300 kg 314 l 1355 mm

1200
Alternativa pro klasiku
Inovační tvar Konstrukce zůstala vytvořena s myšlenkou o rozích, 
hranách, stěnách. Kaskády maskují nedostatky fasád, dekorují 
schodiště, brány, vchody nebo jiné problematické místa. Aranžace 
těžko přístupných prostorů, je největší výhodou těchto modelů.

Kaskádní Květníková Konstrukce



H1200 ½ varianta výsadby  |  A102 + A105

Výběr vhodné dekorace před vchod 
do budovy, není snadným úkolem. 

Mimo jiné, je zapotřebí 
si pamatovat, aby neomezovala její 
funkci. Rozhodnutím o polovičních 
modelech kaskádové květníkové 

konstrukce oživíte prostor, na úkor 
minimalního množství prostoru.  

Vyberte klasickou květinovou 
věž, která Vám dovolí dosáhnout 
uspokojivého efektu , dokonce 
i v místech bez přírodní půdy. 

Navíc vhodně vybraným 
zdobením máte možnost zvýraznit 

architektůru budov.

vstUp

1200
6

314 l

40 - 50

180 - 300 kg

60 kg

½ 1200 mm

1355 mm
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H1200 ½ varianta výsadby  |  A123

ZInKovaný povRch
Tajemství odolnosti Kaskád na vnější atmosferické podmínky, spočívá 
v procesu zinkování, kterým prochází každý model. Vrstva zinku účinně 
chrání před nežádoucí korozí a umožní tak dlouhodobé využívání 
konstrukce. Zinkování je také výborným výchozím bodem pro práškové 
lakování.

Již více než 15 let, spojením dovednosti a inovativnosti nabízíme našim zákazníkům 
produkty nejvyšší kvality. Díky integraci odborných znalostí výroby, návrhářů 
a krajinných architektů jsou značkové výrobky Terra vždy inovativním řešením  
s nejvyšším stupněm bezpečnosti a kvality. Jejich nejdůležitější vlastností je životnost, 
kterou dosahuje díky výběru nejkvalitnějších materiálů a využití nejmodernějších 
výrobních metod.

Na mnoho let...

Sławomir Jankowiak
Specialista výroby  |  +48 665 950 444  |  slawomir.jankowiak@terra-pl.eu

51



1200
6

157 l
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1355 mm
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6

314 l
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kruhový 
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Kaskádní květináče H200 byly umístěny před hlavním vchodem do Úřadu Města v Legionově, 
co výrazně zvýšilo atraktivitu tohoto místa. Slouží k výsadbě květin, počínaje od prvních jarních rostlin, 

jako jsou macešky a končíc na podzimních variantách rostlin.

Aleksander Rogala, Vedoucí Odboru Komunálního Hospodářství v Legionově

9 úrovní 600 - 1150 kg 1168 l 1990 mm

2000
Obr, kterým nepohnete
Jedna s největších Kaskád, která se charakterizuje bezpečnou 
a stabilní konstrukcí. Postavena v centru, může sloužit obyvatelům 
jako orientační bod nebo silný, barevný prvek ve veřejném 
prostoru. Jejich kouzo, je doslova nemožné přehlédnout.

Kaskádní Květníková Konstrukce



H2000 varianta výsadby  |  A116

56

Fontána nejenom zní skvěle, 
ale taktéž uklidňuje, slouží 

k zvlhčení vzduchu a je důležitým 
prvkem lokální architektůry - proto 

jí často nacházíme na mnoha 
náměstích. Jak uspořádat 

tak důležitý prostor? 
Květníky H2000 jsou nejlepším 

řešením tohoto problému

Fontána

2000
9

1168 l

110 - 130

600 - 1150 kg

124 kg

1200 mm

1990 mm
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H2000 varianta výsadby  |  A102 + A105

system pRotI KRádežI
Bezpečné a trvalé řešení, které eliminuje ztráty způsobené zloději. 
Učinný sestém proti krádeži zajišťuje nejvyšší kvalita ocelových prvků, 
pevné osazení konstrukce ve vybrané lokalitě. Stabilní a pevné upevnění 
do podloží,  způsobí, že přesun květináče z místa určení bude zcela 
nemožný. 

Katarzyna Wojciechowska
Podpora Zákazníků  |  +48 667 107 777  |  katarzyna.wojciechowska@terra-pl.eu

Chceme, aby všichni naší zákazníci měli klidný spánek, proto systém proti krádeži 
je reakcí na obavy z vandalismu a krádeží. Po mnoho letech analýz, získaných 
zkušeností a konzultací s našimi zákazníky, byla vytvořena kaskáda, která bude odolná 
všem městským nebezpečím. Odolný materiál a inovativní systém proti krádeži, účinně 
odradí potenciální vandaly a zloděje.

Klidný spánek

59
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view

H2000 varianta výsadby  |  A102, A105



2000
9

584 l
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300 - 575 kg

62 kg
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1990 mm
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H2000 ½ varianta výsadby  |  A121



Osázené Konstrukce modelem H2400, pomohou dosáhnout zkrášlení celého okolí. 
Květníky firmy Terra Group zvýšily atraktivitu Bierutova a staly se inspirací pro okolní města.

Efekt dekorace, byl v plné míře oceněn obyvately města.

Andrzej Czechowski, Místostarosta Bierutova

2400
Kvetoucí pyramida
Tato obrovská konstrukce pojme až do 200 sazenic, které po 
rozkvetení vytváří efekt květinové věže. Díky tak velkému povrchu, 
zasazené květiny mohou tvořit různé vzory, např. šachovnici nebo 
spirálu, vše záleží od Vašich představ. Tímto velkým květinovým 
vulkánem prostě nepohnete.

12 pater 710 - 1300 kg 1335 l 2610 mm

Kaskádní Květníková Konstrukce



H2400, H1200 varianta výsadby  |  A116, A121
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Díky Kaskádním Konstrukcím 
modelu H2400 bylo možné esteticky 
uspořádat vegetaci na náměstí Jana 
Pavla II. Prostřednictvím květníků, 

všichni obyvatelé  i návštěvníci 
Ciechanova, se mohou bez omezení 
těšit z přírodní zeleně v centru města. 

Nákup květníků, se ukázal dobrou 
investicí pro zlepšení image města.

Joanna Potocka-Rak
Místostarosta Ciechanova

Snadným způsobem změňte
ulici v barevné a příznívé 

pro občany místo. Kaskáda H2400, 
je vhodná do těžko přístupných 

míst pro zeleň. A co nejdůležitější 
neomezuje viditelnost řidičů.

UlIce

2400
12

1335 l

145 - 180

710 - 1300 kg

147 kg

1200 mm

2610 mm
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parknáměstí fontána ulice památník
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H2400 varianta výsadby  |  A114

systém KasKád
Patentovaný systém Kaskádní Konstrukci tvoří bezedné, otevřené 
prstence na několika úrovních. Základ každého modelu stanoví mísa. 
Toto inovativní řešení poskytuje neomezené růstové podmínky, adekvátní 
přísun vody, živin a také optimální cirkulaci vzduchu do kořenového 
systému. Efektem využití systému kaskád je zvýšení efektivity a kvality 
výsadby, snížení strát , což ve výsledku znamená bujně kvetoucí rostliny, 
zcela přikrývající konstrukci.

69

Čím je kaskádový systém? Je to víc, než jenom charakteristický tvar našich výrobků. 
Vyvinuli jsme jedinečnou koncepci, která zaručuje neomezený růst sazenic. 
Toto inovativní patentované řešení, zvyšuje kvalitu výsadby. Díky kaskádnímu 
uspořádání prstenců, je rostlinám vždy dodáváno optimální množství vody a vzduchu 
co zaručuje optimální růstové podmínky. Duvěra v naše znalosti, Vám zajistí, že i Vaše 
město rozkvete.

Ať i Vaše město rozkvete... 

Adam Kisza
Podpora Zákazníků  |  +48 667 000 202  |  adam.kisza@terra-cz.eu
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Díky Kaskádní Konstrukci H3000 bylo možno uspořádat vegetaci na náměstí v Kruszwicy. Prostřednictvím 
Květníku mají všichni obyvatelé i hosté možnost se těšit přírodní zelení, přímo  v samém centru města.

Dariusz Witczak, Starosta Kruszwicy 3000
Jeho veličenstvo příroda
Jedna z největších Konstrukcí, která přináší nesčetné množství 
kombinací. Na ploše až patnácti pater lze vysadit až 200 sazenic, 
co umožní získat opravdu zajímavý dekorační efekt. Tento silný 
barevný prvek je zároveň zárukou bezpečí a stabilní dekorací  
po mnoho let. 

15 úrovní 1400 - 1600 kg 1390 l 3105 mm

Kaskádní Květníková Konstrukce



Srdce mnoha evropských měst 
stavoví často rozsáhlé náměstí 

pokryté dlažední kostkou. Tak velká 
plocha, zbavena všech přírodních 
prvků i půdy je skutečnou výzvou 
pro návrháře. Jeho jednotvárnost 

lze účinně prolomit využitím 
rostlinné dekorace.

náměstí v centRU

H3000 varianta výsadby  |  A116

3000
15

1390 l

165 - 215

1400 - 1600 kg

175 kg

1200 mm

3105 mm
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parknáměstí památník fontána
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H3000 varianta výsadby  |  A116

povRchový nátěR / systém dUplex
Impozantní dekorační efekt je největší předností Kaskád. Za tak vysokou 
estetiku aranžace, ve velké míře, je zodpovědná povrchová úprava, 
která pokrývá ocelové prvky konstrukce. Její využití je nejen důležité 
z estetického hlediska - povrchová vrstva laku, která je pro oko pouze 
dekoračním prvkem, ve skutečnosti stanoví dodatečnou ochranu 
proti korozi.

77

Do naší nabídky jsme zavedli ještě větší modely Kaskádových Květníkových Konstrukcí: 
H3000 a H3400. Na tři metry výsoká konstrukce, je dostatečným prostorem pro nalezení 
nové aranžace a umožní bez omezení sestavit libovolnou barevnou kombinaci. Co je 
důležité, to i mimo svých velkých rozměrů, je velice stabilní, co zaručí bezpečí, kdekoli 
bude postavena.

Větší může víc! 

Małgorzata Moskwik
Podpora Zákazníků  |  +48 513 041 847  |  malgorzata.moskwik@terra-pl.eu



H3000 varianta výsadby  |  A116 79



Model W600 umožnil zkrášlit terén v okolí přehrady Tatar. Dekorace byla zavěšena na sloupech 
veřejném osvětlení, podél promenády a na městském památníku, co významně zlepšilo atraktivitu 

těchto míst. Naše město získalo na estetice, to ho zásadně odlišuje od sousedních měst 
a zároveň obyvatelům nabízí lepší životní úroveň.

Artur Piotrowski, Vedoucí Odboru Veřejných Služeb v Rawie Mazowieckiej (2005-2012) 

3 patra 50 - 70 kg 60 l 550 mm

Efekt kvetoucí koule
Inovační systém kaskády s dvojitým dnem, ve standartní malované 
verzi, odlišuje tyto konstrukce od konkurenčních dekorací pro 
veřejné osvětlení. Dodatečně, různé typy upevnění způsobí, 
že W600 bude vhodný pro všechny druhy osvětlení. Výsledkem 
tohoto jedinečného, opatentovaného, závěsného kaskádového 
systému je efekt květinové koule.

600
Kaskádní Květníková Konstrukce



Nachází se v každém městě, tento 
prostor má obrovský potenciál. 

Pokud nechcete zabírat prostor na 
chodníku, využijte závěsnou dekoraci 

na městské lampy. Zdůrazněte 
je využitím Závěsné Květinové 

Konstrukce W600.

sQUaRes

W600 varianta výsadby  |  A110

82

Nákup Květníkových Konstrukcí, 
umožnil zlepšení estetiky nedávno 
revitalizovaného náměstí, poblíž 
městské radnice. Závěsné modely 

zůstaly namontované na lucernách, 
které se rychle proměnily v květinové 

koule, co výrazně zlepšilo image celého 
prostoru. Vzhleme na funkci květníků, 

rostliny se rozvíjejí  velice dobřea 
po celou dobu kvetení těší oko 

obyvatel a návštěvníků Gostyně. 

Marcin Krawiec
Ředitel odboru veřejných služeb 

a bydlení v Gostyni

3

60 l

30 - 40

50 - 70 kg

17 kg

600 mm

550 mm

600
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2

45 l

25 - 35

40 - 60 kg

13 kg

600 mm

330 mm

600/2
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záruka
36 měsíců

zavlažovací 
systém

systém
proti krádeži

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

náměstí park ulice chodník

1

30 l

15 - 20

30 - 50 kg

8 kg

600 mm

175 mm

600/1

85

035

033 034

032

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

záruka
36 měsíců

zavlažovací 
systém

systém
proti krádeži

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

náměstí park ulice chodník
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Upevnění, KteRé se hodí 
pRo Každý dRUh osvětlení
Velké množství upínání zaručuje montáž na téměř všechny druhy 
veřejného osvětlení. Speciální konstrukce a použitý při výrobě držáků 
materiál, zajistí, bezpečný provoz a zároveň chrání vnější plášť lampy.

S ohledem na malou městskou architektůru, jsme vytvořili závěsné Kaskádové Květníky 
na lampy veřejného osvětlení. Tyto patentované produkty jsou jedinou, tohoto typu 
formou nádoby na květiny v Evropě. Plně vysázena, vytváří úžasný efekt květinové koule.
Zdokonalený závěsný systém, Vám zaručí, že závěsné Konstrukce se mohou objevit na 
libovolném sloupě bez ohledu na jeho tvar nebo rozměr. Využitím doporučených upevnění 
Vám zaručujeme bezpečné používání a dodatečně ochranu vnějšího povrchu lampy.

S hlavou v květinách...

Adam Kisza
Podpora Zákazníků  |  +48 667 000 202  |  adam.kisza@terra-cz.eu



Víme, jak těžkým úkolem je příprava veřejného prostoru, která potěší a zárověň přitáhne 
pozornost. Chceme usnadnit Vaší práci, navrhujeme vytvoření vizualizace vybraných lokalit - 
zcela zdarma. Příprava projektu a koncepce značně usnadní výběr vhodných výrobků a výsady.

Zašlete na nášemail wizualizacje@terra-pl.eu  fotky míst, které chcete změnit Naši architekti 
Vám doporučí optimální řešení a zároveň vytvoří návrh aranžace dříve vybrané lokalitě. 
Vyvrcholením naší práce bude komplexní projekt, díky kterému uvidíte rozsah plánovaných 
změn. Rozhodnutí je nyní pouze na Vás...

objednejte vizualizaci zdarma a prověřte jak se 
změní Vaše město.

nekupujte zajíce v pytli!

Dominik Osyczka
Krajinářský Architekt
+ 48 691 210 222  |  dominik.osyczka@terra-pl.eu

Marta Antos
Mobilní Podpora Zákazníka

+ 48 697 000 505  |  marta.antos@terra-pl.eu

Pro splnění požadavků konkrétního prostoru, nelze spoléhat pouze na jedno řešení. Pro maximální 
přizpůsobení se k potřebám města, jeho archutektůře, okolní přírodě a ročnímu období, byla vytvořena 
nabídka Květin. Je to jednoduchý průvodce po navrhovaných typech květinové dekorace, který je obohacen 
o nejdůležitější vlastnosti jednotlivých rostlin. Věříme, že díky této charakteristice bude zvolení optimální 
dekorace ještě jednodušší.

V tomto katalogu jsme představili efekt, jaký umožňuje vytvořit Kaskádová Květníková Konstrukce. 
U každé realizace jsou uvedeny důkladné informace o vybraném modelu a druhu výsadby. Podrobnější 
popis naleznete v Menu Květin, který je dostupný na www.kompleksowausluga.pl. 

prohlédněte si naše Menu květin a vyberte vhodné 
rostliny do Vašeho prostoru.

a město je hned krásnější...



VYSOKÁ ODOLNOST
Žárově zinkovaný povrch, nejvyšší 
kvality, zajistí příkrývce odolnost 
proti mrazu i vlhkosti.

Vysoké kvality materiály, použité 
k výrobě přikrývky, zajistí dlouhou 
životnost výrobku.

Upevnění do konstrukce, zajistí 
stabilitu a ochranu proti krádeži.

Modulární konstrukce zjednoduší 
instalaci a skladování přikrývek.

PEVNÉ A STABILNÍ

JEDNODUCHÝ MONTÁŽ

NEJVYŠŠÍ KVALITA

Marcin Brożek
Team Leader
+48 513 041 846  |  marcin.brozek@terra-pl.eu

Během léta zdobí Květinové Věže města, ale spolu s koncem teplých dní, jejich kouzlo slábne. 
Nic nestojí v cestě aby i v zimní sezóně efektně zdobily náměstí. Ve snaze přiblížit svým občanům 
sváteční náladu, lze ozdobit květinovou věž, Vánoční kolekcí přikrývek Terra Christmas. Učiní tak 
okolí krásnějším, modernějším a současně eliminuje problém využití věží v zimní sezóně.

připravte květinové Věže na Vánoce.
ve sváteční atmosféře

www.terrachristmas.pl

H1200 + Terra Christmas Tree 300  |  W600 + Terra Christmas Ball 70  |  X-Mas Ball 70  |  Rudolf



600/2

600/1
1

30 l

15 - 20

30 - 50 kg

8 kg

600 mm

175 mm

2

45 l

25 - 35

40 - 60 kg

13 kg

600 mm

330 mm

15

1390 l

165 - 215

1400 - 1600 kg

175 kg

1200 mm

3105 mm

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

3000

17

1490 l

185 - 230

1800 - 2000 kg

190 kg

1200 mm

3435 mm

3400

030

035034

033032

030

035034

033032 035 034

033

032

035 034

033

032

92

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

030

035034

033032

030

035034

033032

030

035034

033032

035 034

033

032

6

125 l

32 - 50

90 - 120 kg

30 kg

600 mm

1010 mm

1100

6

668 l

72 - 90

355 - 660 kg

86 kg

1200 mm

1355 mm

1200
3

373 l

40 - 50

190 - 370 kg

58 kg

1200 mm

740 mm

750

3

167 l

30 - 40

105 - 160 kg

35 kg

750 mm

720 mm

700
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2000
9

1168 l

110 - 130

600 - 1150 kg

124 kg

1200 mm

1990 mm

6

314 l

40 - 50

180 - 300 kg

60 kg

½ 1200 mm

1355 mm

1200
6

314 l

40 - 50

180 - 300 kg

60 kg

½ 1200 mm

1355 mm

1200

6

157 l

20 - 25

96 - 150 kg

17 kg

¼ 1200  mm

1335 mm

94

1200

030

035034

033032

030

035034

033032

030

035034

033032

030

035034

033032

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

12

667 l

80 - 100

355 - 650 kg

103 kg

½ 1200 mm

2610 mm

2400

3

60 l

30 - 40

50 - 70 kg

17 kg

600 mm

550 mm

12

1335 l

145 - 180

710 - 1300 kg

147 kg

1200 mm

2610 mm

2400

9

584 l

55 - 65

300 - 575 kg

62 kg

½ 1200 mm

1990 mm

2000

600

95

030

035034

033032

030

035034

033032

030

035034

033032

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

počet pater

kubatura

celková výška

průměr základu

dostupné barvy

základní barva

odhadované množství sazenic

hmotnost po výsadbě

hmotnost před výsadbou

035 034

033

032



700

750

1100

1200

1200

2000

1200

1200

3

počet pater kubatura
l

celková výška
mm

průměr základu
mm

hmotnost netto
kg

odhadované 
množství sazenic

hmotnost brutto
kg

167 720 750 35 105 - 160 30 - 40

3 373 740 1200 58 190 - 370 40 - 50

6 125 1010 600 30 90 - 120 32 - 50

6 668 1355 1200 86 355 - 660 72 - 90

6 314 1355 ½ 1200 60 180 - 300 40 - 50

6 157

314

1355 ¼ 1200 17 96 - 150 20 - 25

6 1355 ½ 1200 60 180 - 300 40 - 50

9 1168 1990 1200 124 600 - 1150 110 - 130

96

počet pater kubatura
l

celková výška
mm

průměr základu
mm

hmotnost netto
kg

odhadované 
množství sazenic

hmotnost brutto
kg

2400

2400

3000

3400

2000

600/2

600/1

600

9 584 1990 ½ 1200 62 300 - 575 55 - 65

12 1335 2610 1200 147 710 - 1300 145 - 180

12 667 2610 1200 103 355 - 650 80 - 100

15 1390 3105 1200 175 1400 - 1600 165 - 215

17 1490 3435 1200 190 1800 - 2000 185 - 230

1 30 175 600 8 30 - 50 15 - 20

2 45 330 600 13 40 - 60 25 - 35

3 60 550 600 17 50 - 70 30 - 40

97



Terra Group si vyhrazuje právo na změnu aktuální nabídky výrobků bez dřívějšího upozornění. Podrobné informace naleznete 
na www.terraflowertower.eu nebo kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

Městský Úřad v Bierutově, Městský Úřad v Ciechanově, Odbor veřejných služeb, Životního Prostředí, Zemědělství a Lesnictví v Gostynině, 
Odbor veřejných služeb a bydlení v Gostyni, Městský  Úřad v Kostrzyně nad Odrou, Městský a Okresní Úřad v Ladku Zdroj, Odbor veřejných 
služeb v Legionově, Městský Úřad v Olesnicy, Odbor veřejných služeb v Ravie Mazovecké, Družstevní Zemědělské Služby “ROL-BUD” 
z Trzcińsko-Zdoj,  Městský Úřad v Wągrowcu, Odbor veřejných služeb, Zemědělství, Životního Prostředí ve Włoszczowé, Komunální, Městské 
Centrum Sportu a rekreace v Zarech

poděkování pro:
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