
Nejnovější člen rodiny
velkých květináčů XXL 
Gianto

GIANTO
GRANDE



Největší městský květináč z naší nabídky. Květináč
na okrasné rostliny vysoký přes jeden a půl metru,
do kterého můžete úspěšně zasadit i větší keře a 
stromy
Najväčší mestský kvetináč z našej ponuky. Kvetináč  na 
okrasné rastliny vysoký ponad jeden a pol metra,
do ktorého môžete úspešne zasadiť aj väčšie kríky a stromy

Nádherná zeleň pro Vaše město
Nádherná zeleň pre vaše mesto
model Gianto Grande má velký potenciál! Není se 
čemu divit, vždyť měří až 160 cm - tento velký, ale 
lehký květináč klasického tvaru je předzvěstí velkých 
změn v prostoru. Umožní vám vysadit ty největší 
rostliny, a to i na místa bez tradičního substrátu nebo 
těsně nad podzemním parkovištěm.
model Gianto Grande má veľký potenciál! Niet sa čomu čudo-
vať, veď meria až 160 cm - tento veľký, ale ľahký kvetináč 
klasického tvaru je predzvesťou veľkých zmien v priestore. 
Umožní vám vysadiť tie najväčšie rastliny, a to aj na miesta 
bez tradičného substrátu alebo tesne nad podzemným 
parkoviskom.

GIANTO GRANDE
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zleva:
Gianto Sito

Gianto Grande
Gianto Tablo



Dokonale zapadající do ekologického trendu Vašeho města

Bezpečný a pohodlný převoz květináče umožňuje drážka pro vidlici 
paletového vozíku. Je to skvělé řešení pro veliké městské prostoran-
ství, kterým chybí přírodní prvky.
Tento městský květináč XXL je vyroben z polyetylénu, je odolný vůči 
mechanickému poškození a také UV záření. Je to správný výběr na 
mnoho let.
Bezpečný a pohodlný prevoz kvetináča umožňuje dráżka  pre vidlicu paleto-
vého vozíka. Je to skvelé riešenie pre veľke mestské priestranstvá, ktorým 
chýbajú prírodné prvky. 
Tento mestský kvetináč XXL je vyrobený z polyetylénu, dokonale zapadajúci 
do ekologického trendu Vášho mesta. Je odolný voči mechanickému poškode-
niu a aj UV žiareniu. Je to správny výber na veľa rokov.
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Dokonale zapadajúci do ekologického trendu Vášho mesta



zleva:
Gianto Sito
Gianto Tablo
Plane Ring Lux
Gianto Grande



Dno je vhodné pro přepravu 
paletovým vozíkem

Mobilní

Odstranění dvojitého dna umožňuje výsadbu velkých stromů

Květináč Gianto Grande s dvojitým dnem (1.) a bez dvojitého dna (2.)

Na výběr 12 barev

100%
Recykling

1. 2.
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zleva:
Komplet Triple do Gianto

Gianto Grande



Gianto Grande



Gianto Grande
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