Kaskádní Květníková Konstrukce

3000
Jeho veličenstvo příroda
www.terraflowertower.eu

Jsme lídrem...

ve výrobě inovačních nástrojů
pro tvorbu měststkého prostoru
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.
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.
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Víte, že...
Zavlažovací
systém
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.

Bez ostrých
hran
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.

Lesrem řezané
kroužky
Laserové řezání, použité při výrobě kroužků je nejmodernější metodou
kovoobrábění. Díky této technologii nabízené produkty jsou velice
vysoké kvality.
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Transportní
MODUL
Funkční systém, který usnadní vykládku květinových konstrukcí, bez
rizika poškození květin. Bezpečnný a pevný držák výrazně urychlí
manipulaci a přesun výrobku na zvolené místo.

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.

Systém
proti krádeži
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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Kaskádní Květníková Konstrukce
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

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

3000

NÁMĚSTÍ V CENTRU
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.

H3000

varianta výsadby | A116

náměstí

fontána

park

památník

počet pater

15

kubatura

1390 l

celková výška

3105 mm

průměr základu

1200 mm

hmotnost před výsadbou

175 kg

hmotnost po výsadbě

1400 - 1600 kg

odhadované množství sazenic

165 - 215

základní barva

030

dostupné barvy

032

033

034

035

záruka
36 měsíců

přepravní
modul

zavlažovací
systém

systém
proti krádeži
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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.

Větší může víc!
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.

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

H3000

varianta výsadby | A116
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Nekupujte zajíce v pytli!
Objednejte vizualizaci zdarma a prověřte jak se
změní Vaše město.
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...

Dominik Osyczka

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

H3000

varianta výsadby | A116

katalog
ke stažení

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.

