Kaskádní Květníková Konstrukce

Nízká s mnoha možnostmi
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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750

Kaskádní Květníková Konstrukce
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)

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

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

MĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
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.

H750, H1200

varianta výsadby | A116, A121

750

ulice

náměstí

kruhový
objezd

počet pater
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kubatura

373 l

celková výška

740 mm

průměr základu

1200 mm

hmotnost před výsadbou

58 kg

hmotnost po výsadbě

190 - 370 kg

odhadované množství sazenic

40 - 50

památník

základní barva

030

dostupné barvy

032

033

034

035

záruka
36 měsíců

přepravní
modul

zavlažovací
systém

systém
proti krádeži

pojízdný
modul
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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.

Prohlédněte, než se rozhodnete!
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...

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

H700

varianta výsadby | A116
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street
view

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

H750

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.

