
VADEMECUM INŠPIR ÁCIE NA CELÝ ROK
VADEMECUM INSPIR ACE PO CELÝ ROK

Pěkné město po celý rok



TERRA GROUP. Spolu vytvoříme hezčí zítřek
TERRA GROUP. Spolu vytvoríme krajší zajtrajšok

Zkus se inspirovat

Skús sa inšpirovať

Se změnami ročních období se mění

i naše okolí, mění se i veřejná prostranst-

ví, a s nimi se mění i městské dekorace.. .

So zmenami ročných období sa mení aj naše

okolie, menia sa verejné priestranstvá

a s nimi sa menia aj mestské dekorácie..
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Jar
Čas kvetoucích macešek v květinových věžích

a čas Velikonočních dekorací!

Jar
Čas kvitnúcich sirôtok v kvetinových vežiach

a čas Veľkonočných dekorácií!

Léto
Sezóna kvetoucích rostlin v městských květináčích...

Malá architekúra se nachází na ulicích a náměstích.

Leto
Sezóna kvitnúcich rastlín v mestských kvetináčoch…

Malá architekúra je umiestnená na uliciach a námestiach.

Podzim
Městské květináče XXL jsou vysazeny vřesy

- město opět kvete.

Jeseň
Mestské kvetináče XXL sú vysadené vresmi

– mesto opäť kvitne.

Zima
Čas na Vánoční aranžace- smrkové kulaté kryty na sloupech 

veřejného osvětlení a Vánoční svítící dekorace. 

Zima
Je čas na Vianočné aranžácie- smrekové gule na stĺpoch verejného 

osvetlenia a čas na Vianočné svietiace dekorácie. 

20 - 43 60 - 73
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Jar

Jar

Jaro je začátkem vegetačního cyklu množství rostlin
a právě to je moment kdy začínáme připravovat aranžace 
městských prostranství.

Jar je začiatkom vegetačného cyklu množstva rastlín a práve to je vhodný 
moment kedy začíname pripravovať aranžácie mestských priestranstiev.

Květinové věže

Kvetinové veže

Velikanoční dekorace XXL

Veľkonočné dekorácie XXL

Květinové věže H2000 & květináče na lampy W600/1
Kvetinové veže H2000 & Kvetinové nádoby na lampy W600/1

www.flowertower.cz

7
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Květinové věže
Kvetinové veže

Využijte tento moment na první květinové dekorace.

V květinových věžích už brzo na jaře mohou kvést první macešky. 

Využite tento moment na prvé kvetinové dekorácie. V kvetinových 

vežiach už v skorú jar môžu kvitnúť prvé sirôtky.

Květinové věže H1100www.flowertower.cz
Kvetinové veže H1100
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Květinové věže H1200

www.flowertower.cz

www.flowertower.cz

Kvetoucími maceškami definitivne zmizí poslední zbytky mrazivé zimy. Dodatečně bez problému
macešky přetrvají i v případě přízemných mrazů. Květinové věže se  maceškami můžete vhodně

doplnit, například proutěnými ušima zajíce. Je to skvělý nápad na Velikonoční svátky!
Kvitnúcimi sirôtkami úspešne zmiznú posledné zvyšky mrazivej zimy. Dodatočne bez problému sirôtky pretrvajú aj

v prípade prízmených mrazov. Kvetinové veže so sirôtkami môžete vhodne aranžovaž doplnkami, napríklad prútenými

ušami zajaca. Je to skvelý napad na Veľkonočné sviatky!

Kvetinové veže H1200

Květinové věže H1200
Kvetinové veže H1200
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Egg 100 www.terraeaster.com

Egg - proutěné Velikonoční vajíčko
Egg - prútené Veľkonočné vajíčko

Proutěné vajíčka mohou postupně získávat jinou

formu vzhledem období a změně počasí. 

Prútené vajíčka môžu postupne získavať inú formu prispôsobením

sa obdobiu a zmene počasia.
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Globus 1/2 75www.terraeaster.com

Egg 100 www.terraeaster.com

Nejprve jsou Velikonočními vajíčky, které se postupně otevírají, aby po Velikonočních svátcích se
změnily na květinové mísy a na podzim je můžete vysadit podzimními kvítky, případně ozdobit větvičky

jehličí...
Najprv sú Veľkonočnými vajíčkami, ktoré sa postupne otvárajú, aby po Veľkonočných sviatkoch sa zmenili na kvetinové misy 

a na jeseň ich môžete vysadiť jesenými kvietkami , prípadne ozdobiť igliviou… 
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T75

 T120 & T100 & T75 & Slépka

www.terraeaster.com

www.terraeaster.com

Vajko XXL
Vajíčko XXL

Nápad na zkrášlení Vašeho okolí s atraktivní dekorací! Na hlaďounkým povrchu vajíčka z fiberglassu můžete umís-

tit jakýkoliv výtvarný námět. Stačí mít akrylové barvy, stabilizující lak a můžete začít malovat.

Nápad na skrášlenie Vášho okolia s atraktívnou dekoráciou! Na hladučkom povrchu vajíčka z fiberglassu możete

umiestniť akýkoľvek výtvarný námet. Stačí mať akrylové farby , stabilizujúci lak a môžete začať maľovať. 

 T120 & T100 & T75 & Sliepka
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T120 & T100 T120 & W150 www.terraeaster.comwww.terraeaster.com
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Květináče Gianto Classic 80 & 95 & 120www.terraformdesign.cz

Léto

Leto

Léto je obdobím, kdy můžete vysadit nejvíce květin v květinových 
věžích a v květinových nádobách. Najpopulárnejší a „nejjistější“ 
květiny, které kvetou v skoro v každém místě jsou surfínie a muškáty. 
Jsou oddolné a zároveň působí velmi efektně se svými pěknými květy.

Leto je obdobím, kedy môžete vysadiť najviac kvetín v kvetinových vežiach a v kvetinových 
nádobách. Najpopulárniejšie a „najistejšie”, ktoré kvitnú v skoro v každom mieste sú sur-
fínie a muškáty. Sú oddolné a zároveň pôsobia veľmi efektne so svojimi peknými kvetmi.

Stylové květinové nádoby

Štýlové mestské kvetináče

Květinové věže, květináče na lampě Městský nábytek

Kvetinové veže, kvetinové nádoby na lampy Mestský nábytok

Kvetináče Gianto Classic 80 & 95 & 120
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Kvetináče Gianto Tablo 
Květináče Gianto Tablowww.terraformdesign.cz

Květinové nádoby XXL
Kvetinové nádoby XXL

Městské květinové nádoby to není jen dekorace, ale také pohodlný městský

nábytek! Barevné květináče můžete vysazovat v jakýkoliv způsob, 

přinášejíc do míst ještě více přírody.

Mestské kvetinové nádoby to nie je len dekorácia, ale tak isto pohodlný 
mestský nábytok! Farebné kvetináče môžete vysádzať v akýkoľvek spôsob, 

prinášajúc do miest ešte viac prírody.
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Léto je sezóna na zábavu pod širým nebem a ve městech díky Vám vznikají relaxační zóny.
Městký prostor je vyplněn městskými květináči XXL.

Květináče Gianto Sito www.terraformdesign.cz

Květináče Plane Ring Luxwww.terraformdesign.cz

Leto je sezóna na zábavu pod holým nebom a v mestách vďaka Vám vznikajú relaxačné zóny.

Mestký priestor je vyplnený mestskými kvetináčmi XXL.

Kvetináče Plane Ring Lux 

Kvetináče Gianto Sito 
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Květináče Schio CassaKvětináče Tube 40 www.terraformdesign.czwww.terraformdesign.cz
Kvetináče Tube 40 Kvetináče Schio Cassa
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květináče na lampy W600/3www.flowertower.cz
Kvetinové nádoby na lampy W600/3

Květinové nádoby na lampy
Kvetinové nádoby na lampy

Květinové nádoby na lampy je řešením, kde není možnost posadit 

květiny v přirozeném podloží. Nejvhodnější výsadbou jsou surfínie 

nebo muškáty.

Kvetinové nádoby na lampy sú riešením, kde nie je možnosť posadiť kvety 

v prirodzenom podloží. Najvhodnejšou výsadbou sú surfínie alebo muškáty.
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květináče na lampy W600/1www.flowertower.czkvětináče na lampy W600/2 www.flowertower.cz
Kvetinové nádoby na lampy W600/2 Kvetinové nádoby na lampy W600/1
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Květináče na lampy W600/3Květináče na lampy W600/2 www.flowertower.czwww.flowertower.cz
Kvetinové nádoby na lampy W600/3 Kvetinové nádoby na lampy W600/3
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Květinové věže H700 www.flowertower.cz

Květinové věže H1200www.flowertower.cz

Poskytujeme komplexní servis!

Podle Vačeho přání vysadíme rostliny v Tvém 

městě! Vypracujeme projekt a koncepci výsadby. 

Postaráme se o dokonalý výběr rostlin a zajis-

tíme jejich péči o ně. Poslední etapou je dodání

a montaż květinových konstrukcí dle připraveného 

plánu. Výsledkom tohoto procesu je očekávaný 

efekt květoucího města.

Kvetinové veže H1200

Květinové věže
Kvetinové veže

Pelargónie a její odměny dovolují vytvořit různorodou kompozici.

Květináč z pelargónií zvýrazní atraktivní jemnou dekoraci v parku i u fontány!

Pelargóniou a jej odmeny dovoľujú vytvoriť rôznorodú kompozíciu. Kvetináč z jednorodnou pelargóniou

potvrdí atraktívnu jemnú dekoráciu aj v parku aj pri fontáne!

Kvetinové veže H700
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Květinové věže H1200 & H2000www.flowertower.czKvětinové věže H1200 1/2 www.flowertower.cz
Kvetinové veže H1200 1/2 Kvetinové veže H1200 & H2000
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Květinové věže H2400www.flowertower.czKvětinové věže H2000 www.flowertower.cz
Kvetinové veže H2000 Kvetinové veže H2400
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Komplet Triple do Gianto - Kolekce Wavewww.terracity.eu
Komplet Triple do Gianto - Kolekcia Wave

Městský nábytek
Mestský nábytok

Léto je dokonalé období na změnu mobiliáře! Města vyměňují městské

a parkové lavičky, stoly, křesla, květinové nádoby...

Leto je dokonalé obdobie na zmenu mobiliáru! Mesto skrášlia nové mestské

a parkové lavičky, stoly, kreslá, kvetinové nádoby...
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Kolekce UrbanaKulaté lavička Zebra - Kolekce Zebra www.terracity.euwww.terracity.eu
Okrúhle lavička Zebra - Kolekcia Zebra Kolekcia Urbana
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Květinové věže H2000www.flowertower.cz

Podzim

Jeseň

Je podzim ve městech šedý a nevýrazný? Určitě ne! Konec kvetení
populárních květin je momentem kdy v městských květináčích obje-
vují se takové druhy jako vřes, chryzantémy, ozdobné trávy či chlad-
nomilné rostliny.

Je jeseň v mestách sivá a nevýrazná? Určite nie! Koniec populárnych kvetín je momentom 
kedy v mestských kvetináčoch objavujú sa také druhy ako vres, chrizantémy, ozdobne trá-
vy, či chladnomilné rastliny.

Kvetinová veža H2000

Květinové věže Stylové květinové nádoby

Kvetinové veže Štýlové mestské kvetináče

Městský nábytek

Mestský nábytok
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Květinové věže H2000www.flowertower.cz
Kvetinová veža H2000

Podzimní květinové aranžace
Jesenné kvetinové aranžácie

Podzimní barevné květináče Vám dovolují prodloužit přítomnost

barev a přírody ve městech. Děje se to tehdy, kdy krása letních kvetoucích

ozdobných rostlin končí a podzimní květinové aranžace vhodně jich nahrazují.

Jesenné farebné kvetináče Vám dovoľujú predĺžiť prítomnosť farieb a prírody v

mestách. Deje sa to vtedy, kedy krása letných kvitnúcich ozdobnych rastlín končí

a jesenné kvetinové aranžácie vhodne ich nahrádzajú. 
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Květinové věže H700www.flowertower.cz

Květinové věže H1200 www.flowertower.cz

Chryzantémy vnímáme jako květ výlučně pro dekoraci listopadových svátků. Chrizantéma je však vhodný 
květ pro zkrášlení podzimních veřejných prostranství. Využijte bohatě kvetoucí a barevnou květenu na

ozdobení veřejných prostranství v květinových věžích a květinových nádobách
Chrizantémy vnímame ako kvet výlučne pre dekoráciu novembrových sviatkov. Chrizantéma je však vhodný kvet pre skrášlenie

jesenných verejných priestranstie. Využite ich bohato kvitnúcu a farebnú kvetenu na ozdobenie verejných priestorov v kvetinových

vežiach a kvetinových nádobách.

Kvetinová veža H700 

Kvetinová veža H1200
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Květináče Gianto Tablo & Gianto Classic 120/95www.terraformdesign.cz
Kvetináče Gianto Tablo & Gianto Classic 120/95

Podzimní květinové nádoby
Jesenné kvetinové nádoby

Vhodný výběr květin a posazení je do vhodných květináčů je nejdůležitější část

plánované podzimní aranžace města. Při výběru květinových nádob berte v úvahu

jejich odolnost na mechanické poškození a odolnost vůči počasí. Zárukou před

prasklinami nebo povrchovým poškozením je vhodný výběr materiálu, ze kterého

je květináč vyroben. Nejlepší materiály jsou: polietylén, ocel Corten, beton.

Vhodný výber kvetov a posadenie ich do vhodných kvetináčov je najdôležitejšia časť 

plánovanej jesennej aranžácie mesta. Pri výbere kvetinových nádob beriete do úva-

hy ich pevnosť na mechanické poškodenie a odolnosť voči zmenám povetrnostných 

podmienok. Zárukou pred puknutím alebo povrchovým poškodením je vhodný výber

materiálu, z ktorého je kvetináč vyrobený. Najlepšie materiály  sú : polietylén,

oceľ cortén, betón.
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Květináče Gianto Classic 120/95/80 Květináče  Schiobet 90 www.terraformdesign.czwww.terraformdesign.cz
Kvetináče  Schiobet 90 Kvetináče Gianto Classic 120/95/80
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Květináče Gianto Tablo & Gianto Classic 120/95/80 www.terraformdesign.cz
Kvetináče Gianto Tablo & Gianto Classic 120/95/80



5756

Komplet Triple do Gianto - Kolekce Wavewww.terracity.eu
Komplet Triple do Gianto - Kolekcia Wave

Městský nábytek 
Mestký nábytok

Městský nábytek kolekce TerraCity pěkně ozdobí Vaše město i na podzim.

Vydrží všechny mrazivé dny!

Mestský nábytok kolekcie TerraCity úspešne ozdobia Vaše mesto aj na jeseň. Vydržia

všetky mrazivé dni! 
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Kulatá lavička Zebra 95 1/2 & květináč Gianto Classic 80Komplet Triple do Gianto - Kolekce Wave www.terracity.euwww.terracity.eu
Komplet Triple do Gianto - Kolekcia Wave Okrúhle lavičky Zebra - Kolekcia Zebra 95 1/2 & kvetináče Gianto Classic 80
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Terra Christmas Treewww.terrachristmas.cz

Zima

Zima

Zima je období, které často vnímáme jako povinnou přestávku v 
aranžaci veřejných prostranství... Existuje několik způsobů jak to 
změnit...

Zima je obdobie, ktoré často vnímame ako povinnú prestávku v aranžácii verejných pries-
transtiev… Existuje niekoľko spôsobov ako to zmeniť…

Stylové květinové nádoby

Štýlové mestské kvetináče

Terra Christmas Tree
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Baňka XXL X-Mas Ball www.terrachristmas.cz

Zimní dekorace 
Zimné dekorácie

Vánoční návleky na Květinové věže z kolekci TerraChristmas dovolují jeno-

duchý a rychlý překrytí květinových věží vytvářejíc Vánoční stromky. Stačí 

vybrat podle Vašeho vkusu Vánočné dekorace: řetězy nebo vánoční ozdoby a 

můžete se těšit pěkně vyzdobeným městem celou zimu...

Vianočné návleky na Kvetinové veže z kolekcie TerraChristmas dovoľujú jednoducho 

a rýchlo prykryť kvetinové veže vytvárajúc Vianočné stromčeky. Stačí vybrať 

podľa Vášho vkusu vianočené dekorácie: reťaze alebo vianočné gule a môcť sa tešiť

pekne ozdobeným priestorom celú zimu…

Vianočné gule XXL X-Mas Ball
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Vánoční smrekový kulatý kryt Terra Christmas Ball & Květinové nádoby na lampyVánoční návlek Terra Christmas Tree & Květinové věže www.terrachristmas.czwww.terrachristmas.cz

Zima & Léto Zima & Léto

Návlek Terra Christmas Tree & Květinové věže Terra Christmas Ball & Květinové nádoby na lampy
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Pyramida Baňky X-Mas Ball & Vánoční návlek Terra Christmas TreeFigura Rudolf  & Vánoční smrekový kulatý kryt Terra Christmas Ball Vánoční návlek Terra Christmas Tree & Vánoční smrekový kulatý kryt Terra Christmas Ball www.terrachristmas.cz
Figúra Rudolf & Návlek Terra Christmas Ball Návlek Terra Christmas Tree & Návlek Terra Christmas Ball Pyramida X-Mas Ball & Návlek Terra Christmas Tree
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www.terrachristmas.czwww.terrachristmas.cz Pletené Dekorace Kužel 3D & Baňka XXL X-Mas Ball 
Ažúrové dekorácie Kužeľ  3D & Vianočné gule XXL X-Mas Ball

Pletené dekorace Globus 3D 
Ažúrové dekorácie Globus 3D
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Pletené dekorace Koule 3D pyramidaPletené dekorace Koule 3D www.terrachristmas.czwww.terrachristmas.cz
Ažúrové dekorácie Guľa 3D Ažúrové dekorácie Guľa 3D pyramída
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Pyramida Baňky X-Mas Ball & Figura Rudolfwww.terrachristmas.cz

Vánoční návlek Terra Christmas Tree & květináč Gianto Classic www.terrachristmas.cz

Pyramida X-Mas Ball & Figúra Rudolf

Květináče nemusíte na zimu odkládat do skladu! Květináče jsou vyrobeny z odolných materiálů,
které vydrží zimní podmínky. Aby získat sváteční Vánoční atmosféru, stačí do květináče instalovat

vánoční stromek z vánočními ozdobami.

Kvetináče nemusíte na zimu odkladať do skladu! Kvetináče sú vyrobené z odolných materiálov, ktoré vydržia zimné podmienky.

Aby získať sviatočnú Vianočnú atmosféru, stačí do kvetináča inštalovať vianočný stromček s vianočnými ozdobami

Návlek Terra Christmas Tree & kvetináč Gianto Classic



Pěkné město po celý rok www.terrachristmas.cz

Lubor Viest
Key Account Specialist

M CZ:  +420 722 083 427
M SK:  +421 950 228 763 
m:  lubor.viest@terra-cz.eu

Pomůžeme Vám najít to, co hledáte. Rádi zodpovíme na všechny Vaše dotazy.
Pomôžeme Vám nájsť to, co hľadáte. Radi odpovieme na všetky Vaše otázky.

Kontaktujte nás!




