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Terra Group. Case Study Austria

Velké polyethylenové květináče se ve městech objevují stále častěji zejména proto, že rostliny v nich osázené zkrášlují 
prostor. Charakteristické XXL květináče se často stávají poznávacím znakem každého místa. Dokonalým příkladem je 
rakouské městečko Attnang-Puchheim. Velké plastové květináče v jedné originální barvě vytvářejí harmonický soulad 

designu s okolím.

Velké polyethylenové květináče s designovým vzhledem
– příklad z města Attnang-Puchheim
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Gianto Sito
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VELKÉ POLYETHYLENOVÉ KVĚTINÁČE V EXTERIÉRU

Polyethylenové květináče jsou nesporným favoritem, pokud jde o vnější použití. Odolný plast 
je ideální do exteriéru, a to jak v horkém slunečním létě, tak v chladné zasněžené zimě.

Zachovávají si svoji barvu i v drsných povětrnostních podmínkách.

Navíc jsou nenáročné na údržbu v porovnání s betonovými nebo dřevěnými. Díky všem těmto 
výhodám budete je mít v dobré kondici ještě dlouhá léta. Aby plastové květináče splnily svoji 
odolnost, musí být splněna jedna podmínka, a to výběr výrobku z kvalitního materiálu. Vyplatí 
se používat velké květináče Terraform, které jsou vyrobeny z polyethylenu, který je trvanlivý, 

odolný a dokonale recyklovatelný.  



6 Městské květináče vyrobené z polyethylenu vydrží mnoho let.

Gianto Sito
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Gianto Classic



8

Polyethylen použitý při výrobě plastového květináčů umožňuje volnost při výběru barev. Může-
te si vybrat z široké barevné škály výrazných ale i stónovaných barev. Nejdůležitější je evoko-
vat barevné oživení města. Žlutá, zelená, oranžová, červená, modrá jsou některé z dostupných 

možností.

Kromě mnoha variant existuje i barva kiwi, díky které polyethylenový květináč získává de-
signovou svěžest. Do této kategorie patří i klasická černá a bílá, ale také odstíny šedé. Po-
kud jste se rozhodli pro pro retro styl doporučujeme variantu, která připomíná ocel Corten.

Heterogenita textury barvy Cortenu umožňuje vytvoření dokonalé kombinace estetiky.
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Gianto Sito
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PROJEKT VE MĚSTĚ ATTNANG-PUCHHEIM SE 
ZAMĚŘUJE NA HARMONICKÝ SOULAD S OKOLÍM

Velké plastové květináče v barvě corten se staly dominantou rakouského města Attnang-
-Puchheim. Podél hlavní ulice Marktstraße si můžete všimnout 15 květináčů Gianto Sito a 50 
klasických květináčů Gianto Classic. Město získalo umístěním květináčů rozšíření četnosti 

vegetace v samom centru města.



Díky velkým plastovým květináčům získala nejreprezentativnější část města další vegetaci.

Gianto Classic
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KVĚTINÁČE MÍSTO ZÁBRADLÍ

Umístění polyethylenových květináčů je naplánováno tak, aby plnily nejen estetickou funkci, 
ale zároveň omezovaly možnost parkování na místech, která nejsou k tomuto účelu určena. 
Centrální ulice Attnang-Puchheim je moderní veřejný prostor, ve kterém je eliminován výško-

vý rozdíl mezi cestou a chodníkem.

Chybějící architektonické bariéry jsou velkým komfortem pro chodce, lidi na invalidním 
vozíku, maminky s kočárky či cyklisty. Pro řidiče je to výzva, aby nechala auta na určeném 

parkovacím místě.

Květináče umístěné na chodníku v pravidelných intervalech eliminují potřebu zábran či kuželů 
a co je důležité, nijak neomezují pohyb chodců.
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Gianto Classic
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Gianto Classic
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Gianto Classic
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ZAHRÁDKY RESTAURACÍ V ZELENÉM PROSTŘEDÍ

Nedílnou součástí stravovacích zařízení jsou zahradní restaurace. Aby se zvýšil pocit bezpečí 
hostů, stojí za to oddělit prostory od ulice, která je často v extrémní blízkosti stolů.

V případě Attnang-Puchheim zajišťují velké květináče Gianto Sito pohodu návštěvníků. Velký 
rozměr květináčů (průměr hrnce je 180 cm) omezuje blízkost uliční dopravy a zároveň vytváří 

zelenou květinovou ochranu.
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Gianto Sito
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VELKÉ KVĚTINÁČE – ESTETIKA A FUNKČNOST

Řešení z rakouského Attnang-Puchheim otevírá projekty pro další města a obce. Velké 
květináče mohou přinést spoustu výhod. V první řadě se jedná o široký výběr barev a origina-

litu.



19

Gianto Classic
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Gianto Sito
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Gianto Classic





https://terra-pl.eu/

