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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.

ve výrobě inovačních nástrojů
pro tvorbu měststkého prostoru

Jsme lídrem...



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.

noVInkynoVInky
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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.
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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

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
náměstí park ulice chodník

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

035

033 034

032

9



2

45 l

25 - 35

40 - 60 kg

13 kg

600 mm

330 mm

600/2

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

1

30 l

15 - 20

30 - 50 kg

8 kg

600 mm

175 mm

600/1

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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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

W600 varianta výsadby  |  A108



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.

katalog 
ke stažení




