
K
as

ka
do

w
e 

Ko
ns

tr
uk

cj
e 

Kw
ie

tn
ik

ow
e

- W
ie

że
 K

w
ia

to
w

e

https://wiezekwiatowe.pl/pl


Model H700

Model H750

Model H1100

Model H2400

4 - 9

52-57

strona strona

22-27

70-83

10-15

58-63

64-69

84-89

90-95

50-51

16-21 Model H3000

Model H3400

Model W600/1/2/3

Model W800/1

Model H2000

Model H2000

GDZIE NATURA NIE SIĘGA | WWW.WIEZEKWIATOWE.PL 

Model H1200

Model H1200

28-33

34-43

44-49

Model H1050

Model W600/2 /3

https://wiezekwiatowe.pl/pl


Ukwiecenie Alei Mickiewicza w Busku-Zdroju przy użyciu kaskadowych konstrukcji kwietnikowych 
pozwoliło na uzyskanie wyjątkowego efektu i spowodowało, że mieszkańcy i kuracjusze
bardzo polubili to miejsce. Kwiaty są pożądanym dopełnieniem przestrzeni miejskiej, 

szczególnie w przestrzeniach zabudowanych brukiem i płytami granitowymi.

Krzysztof Dziarmaga, Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju 700
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

3 poziomy 105 - 160 kg 167 l 720 mm

Estetyczna i bezpieczna
Zaskakuje swoją zgrabną sylwetką, wykazując przy tym niezwykle 
dużą pojemność. Ten niewielki model jest w stanie pomieścić około 
40 sadzonek. Kwiecista forma kuli, którą po obsadzeniu kwiatami 
przyjmuje Konstrukcja, skutecznie doda miastu koloru i rozświetli 
okolicę.

54 



Legnica, woj. dolnośląskie  |  H700 wariant ukwiecenia  |  A110
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Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie  |  H700 wariant ukwiecenia  |  A119

W prosty sposób przemień
ulicę w kolorowe oraz przyjazne

mieszkańcom miejsce.
Kaskady H700 sprawdzają się

w lokalizacjach trudno dostępnych
dla zieleni, a co najważniejsze nie

ograniczają widoczności kierowcom.

ZIELEŃ PRZYULICZNA

Agnieszka Majewska-Pawełko 
Zastępca Burmistrza Miasta

w Ostródzie

Kaskadowe konstrukcje kwietnikowe 
obsadzone czerwonymi 

bluszczolistnymi  pelargoniami 
znajdują się  w reprezentacyjnych 

częściach naszego miasta: na 
nabrzeżu jeziora Drwęckiego oraz przy 
głównej ul. Czarnieckiego w Ostródzie. 

Uzupełniają i wzbogacają  
bioróżnorodność gatunkową roślin, 

a jednocześnie podnoszą walory  
krajobrazowe naszego miasta,  które 

są niezmiernie ważne z punktu 
widzenia przestrzeni krajobrazu 

miejskiego. 

700
ilość poziomów

ulica chodnik rynek rondo pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
mobilny

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

3

167 l

30 - 40 szt.

105 - 160 kg

35 kg

750 mm

720 mm
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2

3
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Kupno kwietników model H750 z oferty firmy Terra Group umożliwiło upiększenie miasta,  
a dokładnie parku miejskiego. Dzięki Konstrukcjom Włoszczowa wygląda bardziej estetycznie,  

a mieszkańcy mogą cieszyć się naturalną roślinnością w samym centrum.

Maria Orlikowska, Naczelnik Wydziału Gosp. Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska we Włoszczowie (2007-2011)

750
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Niewysoka z dużymi możliwościami
Niska i jednocześnie rozłożysta sylwetka Konstrukcji tworzy 
wyjątkowy efekt kwiecistego kopca. Ze względu na swoją budowę 
model ten znakomicie komponuje się w przestrzeni rond, skrzyżowań 
czy skwerów. To idealne narzędzie do skutecznej i szybkiej aranżacji 
miejsc, gdzie brakuje naturalnego podłoża do tradycyjnych nasadzeń.

3 poziomy 190 - 370 kg 373 l 740 mm

1110 



Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie  |  H750 wariant ukwiecenia  |  A123Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie  |  H750 wariant ukwiecenia  |  A119
1312 



Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie  |  H750 wariant ukwiecenia  |  A116

Chcąc udekorować chodniki, 
wykorzystaj Konstrukcje H750.

Ich forma sprawia, że nie utrudniają 
pieszym poruszania się,  

a jednocześnie odgradzają ich   
od ruchliwej ulicy.

CHODNIK

Decyzję o zakupie kwietników H750 
podjęliśmy na podstawie jakości 

oraz okazałych rozmiarów produktu, 
który po odpowiednim wypełnieniu 

roślinnością tworzy zwartą, 
„kwitnącą” bryłę. Kwietnik doskonale 
rozświetla otoczenie oraz nadaje mu 

kolorytu.

Mariusz Piłat
Wiceprezes zarządu Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Zieleni

w Lublinie Sp. z o. o.

750
3

373 l

40 - 50 szt.

190 - 370 kg

58 kg

1200 mm

740 mm

ilość poziomów

ulica rynek rondo pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

system
mobilny

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

5

4

2

3

1

1514 



1050
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Kaskada na piątkę
Najnowszy model Kaskadowej Konstrukcji Kwietnikowej, 
który powstał jako kompromis pomiędzy rosłymi dekoracjami 
a najmniejszymi spośród wszystkich propozycji. Kompaktowy model 
o pięciu pierścieniach  mieszczących do 72 sadzonek pozwala 
wprowadzić naturę niemal w każdą lokalizację, i to zawsze z dobrym 
efektem wizualnym. 

5 poziomów 275 - 490 kg 397 l 1160 mm

Kwietniki, dzięki odpowiedniemu doborowi roślin w sezonie lub zastosowaniu gałęzi roślin
iglastych zimą mogą zmieniać się wraz z porami roku i cieszyć mieszkańców i turystów przez cały rok.

Wioletta Nawrocka, Naczelnik Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Nieruchomościami w Świnoujściu

16 17
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Wizualizacja efektu |  H1050 wariant ukwiecenia  |  A121
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Nowoczesne place i centra miast 
bywają poprzecinane schodami 

i zejściami. W tych miejscach 
sprawdzą się niewielkie kwietniki, 
które  nie utrudnią komunikacji, 
a stworzą za to piękną oprawę 
i wytyczą granice zabudowy. 

SCHODY PRZY 
PLACU

1050
5

397 l

60 - 72 szt. 

275 - 490 kg

45 kg

1050 mm

1160 mm

ilość poziomów

rynek park chodnik pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

rondo

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

Wizualizacja efektu |  H1050

Wieże kwiatowe ozdobiły otoczenie 
pomnika Tadeusza Kościuszki, 
natomiast wyższe konstrukcje 

zaakcentowały główne wejście do 
budynku Urzędu Miasta

w Tomaszowie Mazowieckim.
Z okazji 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości wieże 
zostały obsadzone pelargoniami 

bluszczolistnymi kwitnącymi na biało
i czerwoną oraz bordowolistną 

ipomeą.

Szymon Michalak
Dyrektor Dróg i Utrzymania Miasta

w Tomaszowie Mazowieckim

5

4

2

3

1
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Dzięki Kaskadowym Konstrukcjom H1100 od firmy Terra Group otrzymaliśmy całkowitą zmianę 
 charakteru Rynku Miejskiego w Żarach poprzez ocieplenie i rozbarwienie jego wizerunku.   

Oferta była dostosowana bezpośrednio do potrzeb miasta oraz naszych wymagań,  
zaś cała realizacja przebiegła wzorowo i terminowo.

Franciszek Dendewicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żarach (2004-2013)

1100
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Uniwersalność to jej drugie imię
Smukła kaskada, która jako jedyna z gamy stojących dekoracji jest 
malowana już w wersji podstawowej. Jest mobilna i łatwa w montażu 
oraz daje ogromny efekt na takich małych przestrzeniach, jak chodnik 
czy aleja. Jej walory estetyczne są najlepiej widoczne w momencie 
zestawienia kilku modeli niedaleko siebie.

6 poziomów 90 - 120 kg 125 l 1010 mm

2322 



Września, woj. wielkopolskie  |  H1100 wariant ukwiecenia  |  A121
2524 



Najważniejsze miejsca w mieście 
wymagają szczególnej dekoracji – 

nic nie sprawdza się tak dobrze jak 
sezonowe kwiaty. Rośliny w wieżach 

kwiatowych można zmieniać 
zgodnie z rytmem natury, by place 
zawsze prezentowały się możliwie 

najlepiej. 

REPREZENTACYJNY
PLAC

Wadowice, woj. małopolskie  |  H1100 wariant ukwiecenia  |  A110  + A 121

1100
6

125 l

32 - 50 szt. 

90 - 120 kg

30 kg

600 mm

1010 mm

ilość poziomów

rynek park chodnik pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

gwarancja
2/7/25 lat

system
nawadniania

system
mobilny

26 

Wieże kwiatowe zostały przyjęte przez 
mieszkańców bardzo ciepło – zarówno 
modele stojące, jak i te montowane na 
latarniach. Wprowadzenie kwietników 

kaskadowych do miasta wpłynęło 
pozytywnie na postrzeganie okolicy, 
ale również i na życie mieszkańców.
Dają oni temu wyraz, głosując na 

Wrześnię podczas plebiscytu
Terra Flower Power.

Tomasz Masłowski
Urząd Miasta Września

4

2

3

1

27



Dzięki zakupowi kwietników model H1200 oraz W600 od firmy Terra Group udało się nam 
udekorować miasto w estetyczny i oryginalny sposób, dzięki czemu zyskało ono na atrakcyjności. 
Szczególnie reprezentatywnie wygląda centrum miasta – kwietniki umożliwiły poprawienie jego 

dotychczasowego charakteru i sprawiły, że mieszkańcy mogą cieszyć się zielenią w samym jego sercu.

Andrzej Kunt, Burmistrz Kostrzyna nad Odrą

6 poziomów 355 - 660 kg 668 l 1355 mm

1200
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Bijąca rekordy popularności
Duża, ale niewysoka Konstrukcja wyróżnia się stabilnością. 
Jej rozmiar sprawia, że nie zakłóca proporcji w przestrzeni, dzięki 
czemu może stać przy ławkach i koszach, tworząc z nimi spójną 
kompozycję. Uniwersalność zastosowania to powód, dla którego 
ten model stał się bestsellerem, zyskując ogromną popularność  
w wielu europejskich miastach.

28 29



Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie  |  H1200 wariant ukwiecenia  |  A110
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Olsztyn Jurajski, woj. śląskie  |  H1200

Powierzchnia pokryta brukiem lub płytą 
chodnikową nie jest przeszkodą  

dla natury! W miejscach 
problematycznych wystarczy ustawić 
kaskadę H1200 i cieszyć się zielenią 

w centrum miasta.

DEPTAK

Wprowadzenie Kaskadowych 
Konstrukcji Kwietnikowych 

na Pl. Wolności w Świnoujściu 
umożliwiło dopełnienie przestrzeni 
atrakcyjnymi nasadzeniami z roślin 
jednorocznych, które podkreślają 
nowoczesną aranżację miejsca 
i nawiązują do uzdrowiskowego 

charakteru miasta.

Wioletta Nawrocka
Naczelnik Wydziału Eksploatacji

i Zarządzania Nieruchomościami

w Świnoujściu

1200
6

668 l

72 - 90 szt.

355 - 660 kg

86 kg

1200 mm

1355 mm

ilość poziomów

rynek park fontanna pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

5

4

2

3

1

3332 



(...) co ważne, wieże kwiatowe są konstrukcjami mobilnymi. Pozwala to na swobodną zmianę 
ich lokalizacji i wprowadzanie co roku nowego układu dekoracji, a tym samym zaskakiwanie 
mieszkańców, którzy coraz większą wagę przywiązują do estetyki otaczającej ich przestrzeni. 

Aby wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom, w Kętach pojawia się coraz więcej kwiatowych dekoracji, 
pośród których niepodzielnie królują właśnie strzeliste, wielobarwne kaskady.

Krzysztof Jan Klęczar, Burmistrz Gminy Kęty

6 poziomów 180 - 300 kg 314 l 1355 mm

6 poziomów 96 - 150 kg 157 l 1355 mm

1200
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Alternatywa dla klasyki
Innowacyjna forma Konstrukcji została stworzona z myślą  
o zagospodarowaniu kątów, narożników i ścian. Kaskady zasłonią 
mankamenty elewacji, udekorują schody, bramy, wejścia czy inne, 
problematyczne miejsca. Aranżacja trudno dostępnych obszarów to 
największy atut tych modeli.

34 35



Kórnik, woj. wielkopolskie  |  H1200 ½, H1200 wariant ukwiecenia  |  A116
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Kórnik, woj. wielkopolskie  |  H1200 ½ wariant ukwiecenia  |  A123

Odpowiednie udekorowanie  
wejścia  do budynku nie należy  

do najłatwiejszych zadań. Między 
innymi należy pamiętać, aby nie 
ograniczyć jego funkcjonalności. 

Decydując się na połówkowe 
modele Konstrukcji Kaskadowych, 

ożywisz przestrzeń kosztem 
minimalnej ilości miejsca. 

Dodatkowo, stosując  odpowiednio 
dobrane ukwiecenie, masz 

możliwość podkreślenia 
 architektury budynku.

WEJŚCIE

Do atutów modeli należy ich 
funkcjonalna forma. Dzięki 
przemyślanej konstrukcji 

wprowadziliśmy dużą ilość roślin na 
niewielkiej przestrzeni, bez zakłócania 
komunikacji w centrum, a także bez 

konieczności przysłaniania najbardziej 
reprezentatywnych elementów 

architektury. 

Andrzej Jacek Kamiński
Kierownik działu Oczyszczania Miasta

w Warce

1200
6

314 l

40 - 50 szt.

180 - 300 kg

60 kg

½ 1200 mm

1355 mm

ilość poziomów

wejście rynek chodnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

5

4

2

3

1
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1200
6

157 l

20 - 25 szt.

96 - 150 kg

17 kg

¼ 1200 mm

1355 mm

wejście rynek chodnik

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

030

035

033

034

032

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

1200
6

307 l

40 - 50 szt.

180 - 300 kg

60 kg

½ 1200 mm

1355 mm

ilość poziomów

wejścierondo rynek chodnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

030

035

033

034

032

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

40 41



Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie  |  H1200 1/4 wariant ukwiecenia  |  A123
4342 43



Kwietniki Kaskadowe H2000 umieszczono przed głównym wejściem do Urzędu Miasta w Legionowie, 
znacząco wpływając na atrakcyjność tego miejsca. Służą one do obsadzania kwiatów, począwszy  

na pierwszych kwiatach wiosennych, takich jak bratki, a skończywszy na późnojesiennych gatunkach. 

Aleksander Rogala, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Legionowie

9 poziomów 600 - 1150 kg 1168 l 1990 mm

2000
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Gigant nie do ruszenia
Jedna z największych Kaskad, która cechuje się bezpieczną 
i stabilną konstrukcją. Ustawiona w centrum może służyć               
mieszkańcom jako punkt orientacyjny bądź mocny, kolorystyczny 
akcent w przestrzeni publicznej. Jej urok jest dosłownie niemożliwy 
do przeoczenia.

44 45



Bielsko-Biała, woj. śląskie  |  H2000
46 47



Wystarczy wykorzystać kwiatową 
konstrukcję H2000, aby zbudować 
pierwsze wrażenie. Taka zmiana 
sprawi, że wejście do budynku 

zachęci do wizyty.

PLAC
PRZED WEJŚCIEM

Kiedy w roku 2016 na Rynku
w Kętach pojawiły się kaskadowe 
kwietniki marki Terra, miejsce to 

nabrało zupełnie nowego wyrazu. 
Wieże kwiatowe stanowią bardzo 
mocny akcent wizualny – zarówno 
ich imponująca wielkość, ciekawy 
kształt, jak i możliwość łączenia 

wielu różnych rodzajów roślin, a tym 
samym niebanalnego zestawiania 

kontrastujących barw i faktur, 
odświeżają i ożywiają przestrzeń 

miejską, w której zwykle dominują 
szarości. Kaskady to tętniąca życiem 

oaza, przyciągająca wzrok i czarująca 
kolorem.

Krzysztof Jan Klęczar
Burmistrz Gminy Kęty

Kęty, woj. małopolskie  |  H2000 wariant ukwiecenia  |  A110

2000
9

1168 l

110 - 130 szt.

600 - 1150 kg

124 kg

1200 mm

1990 mm

ilość poziomów

parkrynek fontanna pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

rondo

5

4

2

3

1
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2000
9

584 l

55 - 65 szt.

300 - 575 kg

62 kg

½ 1200 mm

1990 mm

pomnik

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

wejście chodnik

030

035

033

034

032

Sofia, Bułgaria  |  H2000 ½ wariant ukwiecenia  |  A116
50 51



Obsadzone Konstrukcje model H2400 pozwoliły osiągnąć efekt upiększenia w całej okolicy. Kwietniki firmy Terra 
Group podniosły atrakcyjność Bierutowa, dzięki czemu stał się on przykładem i wzorem do naśladowania  
dla otaczających go miast. Efekt dekoracyjny został w pełni doceniony przez zadowolonych mieszkańców. 

Andrzej Czechowski, Zastępca Burmistrza Bierutowa 

2400
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Kwitnąca piramida
Ta ogromna Konstrukcja pomieści aż do 200 sadzonek, które                 
po rozkwitnięciu tworzą efekt kwiecistej wieży. Dzięki tak dużej 
powierzchni zasadzone kwiaty mogą tworzyć różne wzory,                   
np. szachownicę czy spiralę, zależne tylko od ludzkiej wyobraźni. 
Ten wielki wulkan kwiatów jest po prostu nie do ruszenia.

12 poziomów 710 - 1300 kg 1335 l 2610 mm

52 53



Międzyrzecz, woj. lubuskie  |  H2400
54 55



Wrocław, woj. dolnośląskie  |  H2400

Niemal każde polskie miasto może 
pochwalić się rynkiem. Niezależnie 

od jego powierzchni, miejscy 
włodarze zawsze starają się 

podkreślić jego urok i rangę. Gdy 
nie ma możliwości posadzenia 

drzew i krzewów, 
z pomocą przychodzą Kaskadowe 
Konstrukcje Kwietnikowe. Stwórz 

naturalne bariery od ruchu 
drogowego, wyznaczając granice 

modelem H2400.

MIEJSKI RYNEK

Kaskadowa budowa tego kwietnika 
gwarantuje dobre warunki 

dla nasadzonych w nim roślin. 
Korzenie sadzonek mogą rozrastać 

się w dowolnym kierunku, mają 
też swobodny dostęp do wody, 

składników odżywczych, a także 
tlenu. To świetny sposób na uzyskanie 

naprawdę bujnych kwiatów bez 
skomplikowanej pielęgnacji.

Adam Mordel
Właściciel firmy

Mordel Gospodarstwo Ogrodnicze

2400
12

1335 l

145 - 180 szt.

710 - 1300 kg

147 kg

1200 mm

2610 mm

ilość poziomów

parkrynek fontanna ulica pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

5

4

2

3

1

5756 



Dzięki Konstrukcji kaskadowej H3000 możliwe było zaaranżowanie roślinnością rynku w Kruszwicy.  
Za sprawą kwietnika wszyscy mieszkańcy, a także goście mogą bez przeszkód cieszyć się naturalną 

zielenią również w centrum miasta. 

Dariusz Witczak, Burmistrz Kruszwicy

3000
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Jej wysokość natura
Jedna z największych Konstrukcji, która imponuje możliwościami. 
Na przestrzeni aż 15 pięter mieści się przeszło 200 sadzonek, co 
pozwala uzyskać naprawdę ciekawy efekt dekoracyjny. To silny 
akcent kolorystyczny, a jednocześnie gwarancja bezpieczeństwa  
i stabilnej dekoracji na długie lata. 

15 poziomów 1400 - 1600 kg 1390 l 3105 mm

58 59



Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie  |  H3000 wariant ukwiecenia  |  A116
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W żadnym mieście nie brakuje 
skwerów, których zagospodarowanie 

tworzy ogromne pole do popisu. 
Tutaj nie ma miejsca dla półśrodków 
– jedynie tak duże kwietniki jak model 
H3000 są w stanie spełnić to zadanie.

SKWER

Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie  |  H3000 wariant ukwiecenia  |  A116

Dzięki kaskadowej konstrukcji H3000, 
która była specjalnym zamówieniem 
dla Kruszwicy, Rynek nasz wzbogacił 

się o następny piękny element 
dekoracyjny. Jesteśmy w pełni 

usatysfakcjonowani z osiągniętego 
efektu.

Dariusz Witczak
Burmistrz Kruszwicy

3000
15

1390 l

165 - 215 szt.

1400 - 1600 kg

175 kg

1200 mm

3105 mm

ilość poziomów

parkrynek pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

fontanna

5

4

2

3

1

6362 



Wieża kwiatowa H3400 umożliwiła jednorazowe wprowadzenie dużej ilości roślin do otoczenia Urzędu 
Skarbowego. Kwietnik H3400 okazał się elementem stabilnym, a po obsadzeniu czerwoną pelargonią, 

sprawił, że okolica Urzędu Skarbowego zyskała atrakcyjny wyróżnik. Cenimy sobie fakt, iż nawet 
zurbanizowaną przestrzeń można z łatwością ukwiecić, i to znaczną ilością roślin.  

mgr inż. Anna Maksym, Kierownik referatu ds. Kształtowania Przestrzeni w Sosnowcu

3400
Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Góra kwiatów
Największa spośród wszystkich konstrukcji kaskadowych. 
Zawierająca aż 17 pierścieni kaskada daje nieograniczone 
możliwości kompozycyjne i pozwala na stworzenie dekoracji 
składającej się nawet z 230 sadzonek. To jedyne rozwiązanie, 
które pozwala wprowadzić do przestrzeni aż tak dużą ilość roślin 
jednocześnie. Stabilność i solidność to jej ogromne atuty! 

17 poziomów 1800 - 2000 kg 1490 l 3435 mm

64 65



Sosnowiec, woj. śląskie  |  H3400 wariant ukwiecenia  |  A117
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Przestrzeń bezpośrednio
przed budynkami administracyjnymi 

to miejsce szczególnie warte 
zaakcentowania. Odpowiednio 

zaaranżowane otoczenie urzędu 
miasta czy ratusza pozytywnie 
wpływa na jego odbiór pośród 

mieszkańców, a także poprawia 
estetykę gmachów. Na pozytywny 

wizerunek  składa się również 
obecność natury, a tej nigdy

za wiele: rosły kwietnik H3400 zmieni 
otoczenie w kwitnącą oazę!

SKWER
PRZED URZĘDEM

Sosnowiec, woj. śląskie  |  H3400 wariant ukwiecenia  |  A117

Wieża kwiatowa H3400 umożliwiła 
wprowadzenie dużej ilości roślin
na teren brukowanego placyku

w rejonie alei platanowej
przy Urzędzie Miejskim. W świetle 

minionych miesięcy decyzję
o powiększeniu zasobów miejskich 
dekoracji oceniamy pozytywnie.

mgr inż. Anna Maksym
Kierownik referatu ds. Kształtowania 

Przestrzeni w Sosnowcu

3400
17

1490 l

185 - 230 szt.

1800 - 2000 kg

190 kg

1200 mm

3435 mm

ilość poziomów

parkrynek pomnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

fontanna

gwarancja
2/7/25 lat

moduł
transportowy

system
nawadniania

system
stabilizacyjny

5

4

2

3

1

6968 



Wiszące kwietniki W600/1 są w stanie stworzyć naprawdę imponującą kompozycję, która przykuwa 
spojrzenia. Dowód? Puck, którego przestrzeń została ukwiecona właśnie przy użyciu tych modeli, 

zyskał największe uznanie Internautów i bezapelacyjnie zwyciężył w plebiscycie Terra Flower Power 
w 2015 roku! 

Natalia Zalopana, Specjalista ds. marketingu |  +48 663 640 333  |  natalia.zalopana@terra-pl.eu

1 poziom 2 x 12-21 kg 46 l 220 mm

Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Kwiatowa misa
Ten wiszący kwietnik daje wiele korzyści: to gwarancja pięknie 
ukwieconych latarni, a na dodatek niepowtarzalny efekt kolorowej 
misy ponad głowami przechodniów. Nasadzone w nim kwiaty mają 
najlepsze warunki do rozwoju i w krótkim czasie tworzą barwne 
kompozycje również w miejscach bez naturalnego podłoża. 

600/1

70 71



Letnie ogródki to popularne miejsca 
spotkań i relaksu. Ich przestrzeń 

warto wyodrębnić z rynku czy placu 
– w tym celu warto postawić na 

wiszące kwietniki W600/1, które dzięki 
montażowi na latarniach, sprawdzają 

się również w mniej rozległych 
lokalizacjach.

OGRÓDEK LETNI

Puck, woj. pomorskie  |  W600/1 wariant ukwiecenia  |  A105

W jednopoziomowym kwietniku 
szczególnym atutem okazują się korki 

spustowe, dzięki czemu nie sposób 
jest przelać roślin, nie grożą im też 
ulewy. Jak to możliwe? Wystarczy 

uwolnić zgromadzony w konstrukcji 
nadmiar wody, by przywrócić glebę 
do optymalnego stanu. Doceniam 

fakt, iż nie ma tu ryzyka gnicia korzeni, 
które w innych warunkach szybko 

przyczynia się do pogorszenia stanu 
roślin.

Adam Mordel
Właściciel firmy

Mordel Gospodarstwo Ogrodnicze

1

46 l

2 x 5 - 7 sztuk

2 x 12-21 kg

2 x 6 kg

400 mm

220 mm

600/1
ilość poziomów

rynek park ulica chodnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

system
podwójnego dna

opcjonalnie
wkładka uprawna

gwarancja
2/7/25 lat

malowanie
w cenie

4

2

3

1

7372 



Czasami mniej znaczy więcej – tak właśnie jest w przypadku kwietnika kaskadowego model 
W600/2. Dzięki tej, podwieszanej na latarniach dekoracji, można z łatwością wykreować efekt 

kwitnących kul i kolorowych akcentów w najistotniejszych punktach placu, skweru, rynku czy alei. 

Piotr Skubiszewski, Architekt 

2 poziomy 2 x 16-35 kg 58 l 330 mm

Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Mniej znaczy więcej
Na niewielkiej przestrzeni tego wiszącego kwietnika można 
zgromadzić maksymalnie dużą liczbę sadzonek. Już 35 młodych 
roślin pozwala uzyskać satysfakcjonujący efekt wizualny, i to przy 
mniejszych nakładach finansowych. To skuteczne narzędzie do 
ukwiecania latarni, szczególnie w mniej rozległych przestrzeniach, 
pozbawionych podłoża w gruncie. 

600/2

74 75



Bielsko-Biała, woj. śląskie  W600/2

Pasaż stanowi najczęściej przejście 
między budynkami, to miejsce 
tętniące życiem, ze sklepami i 

punktami usługowymi. Nie brakuje ich 
w całej Polsce! W takich lokalizacjach 

sprawdzą się podwieszane 
kwietniki, montowane w jednej linii, 

na latarniach. Stojące dekoracje, 
ukwiecone w analogiczny sposób, 

dopełnią wizerunku okolicy.

PASAŻ

Na nabrzeżu jeziora Drwęckiego 
kwietniki umieszczone na słupach 

oświetleniowych  tworzą  czerwone 
kwitnące kule kwiatowe na tle 

zielonych koron drzew i zielonej 
przestrzeni trawnikowej, natomiast 

na ul. Czarnieckiego stanowią 
powtarzalny element czerwieni 

pomiędzy zielonymi żywotnikami 
zachodnimi. 

Agnieszka Majewska-Pawełko 
Zastępca Burmistrza Miasta

w Ostródzie

2

58 l

2 x 8-12 szt.

2 x 16-35 kg

2 x 7 kg

400 mm

330 mm

600/2
ilość poziomów

rynek park ulica chodnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

4

2

3

1

system
podwójnego dna

gwarancja
2/7/25 lat

malowanie
w cenie

system
nawadniania

76 77



Model W600/3 umożliwił upiększenie terenu wokół zalewu wodnego Tatar, dekoracje zostały 
usytuowane na lampach wzdłuż deptaku oraz przy miejscowym pomniku, znacząco wpływając                

na atrakcyjność tego miejsca. Nasze miasto zyskało na estetyce, znacznie wyróżniając się spośród 
jednostek sąsiednich i oferując mieszkańcom lepszy standard życia.

Artur Piotrowski, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej w Rawie Mazowieckiej (2005-2012)

3 poziomy 2 x 22-45 kg 70 l 475 mm

Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Efekt kwiecistej kuli
Innowacyjny system Kaskady z podwójnym dnem i malowanie                 
w standardowej wersji wyróżniają tę Konstrukcję spośród                      
konkurencyjnych dekoracji na lampy. Dodatkowo różne typy 
mocowań sprawiają, że W600/3 pasuje do wszystkich rodzajów             
latarni. Rezultatem tego jedynego na rynku opatentowanego  
systemu kaskady wiszącej jest efekt kwiecistej kuli.

600/3

78 79



Serce niejednego polskiego miasta
stanowi brukowany plac. Tak duża,
pozbawiona naturalnego podłoża

powierzchnia to wyzwanie!
Jej monotonię można skutecznie

przełamać stosując roślinne
dekoracje. Jeśli nie chcesz zabierać

przestrzeni na chodniku, 
do dekoracji wykorzystaj latarnie.

Zaakcentuj je poprzez kwieciste kule 
tworzone przez Wiszące 

Konstrukcje Kaskadowe W600/3.

PLAC W CENTRUM

Kórnik, woj. wielkopolskie  |  W600/3 wariant ukwiecenia  |  A116

Zakup Konstrukcji Kwietnikowych 
umożliwił estetyczne zaaranżowanie 
niedawno zrewitalizowanego skweru            
w pobliżu miejskiego ratusza. Wiszące 

modele zostały zamontowane 
na latarniach, gdzie szybko 

przekształciły się w kule kwiatów, 
znacząco poprawiając wizerunek 
całej przestrzeni. Ze względu na 

funkcjonalność kwietników, rośliny 
rozwijały się dobrze i przez cały okres 
kwitnienia cieszyły  oczy mieszkańców 

oraz gości odwiedzających Gostyń.

Marcin Krawiec
Dyrektor Zakładu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej

 w Gostyniu

3

70 l

2 x 10-14 szt.

2 x 22-45 kg

2 x 9 kg

400 mm

475 mm

600/3
ilość poziomów

rynek park ulica chodnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

system
podwójnego dna

gwarancja
2/7/25 lat

malowanie
w cenie

system
nawadniania

4

2

3

1

8180 



Pabianice, woj. łódzkie  |  W600/3 wariant ukwiecenia  |  A110
82 83



Maksymalna liczba sadzonek – jeszcze lepszy efekt! Jak wzbudzić zachwyt spacerowiczów 
mijających najważniejsze miejsca w mieście? Jak podkreślić rangę najważniejszych miejsc?

Wiszące kwietniki W800/1 są w stanie stworzyć tak imponujący efekt bujnego ogrodu ponad 
głowami mieszkańców, a tajemnica tkwi w zwiększonej liczbie sadzonek.

Katarzyna Śliwińska, Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży|  +48 605 065 555 |  katarzyna.sliwinska@terra-pl.eu

1 poziom 2 x 18-42 kg 75 l 270 mm

Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Jeszcze więcej kwiatów
Najnowszy model wiszącego kwietnika, który powstał, by sprostać 
wyzwaniom najbardziej prestiżowych przestrzeni. Ta pojemna misa 
na kwiaty umożliwia wprowadzenie nawet do dwudziestu sadzonek 
jednocześnie – idealne rozwiązanie dla latarni oraz słupów na 
reprezentatywnych placach i skwerach. 

800/1
NOWOŚĆ

84 85



Prestiżowe miejsce
– prestiżowe dekoracje!

Wiszący kwietnik W800/1
uświetni najbliższe okolice

reprezentatywnych gmachów. 
Gwarantuje efekt tak udany,

że skutecznie podkreśli
podwoje muzeów, ratuszów

i innych budynków
użyteczności publicznych. 

PLAC PRZED
KAMIENICĄ

  W800/1

Sukces w pielęgnacji roślin w 
wiszących kwietnikach tkwi między 

innymi w dostarczaniu odpowiedniej 
ilości wody. Optymalną dawkę 

dostarcza się, maksymalnie 
wypełniając nią drugie dno kwietnika. 

Po usunięciu korków spustowych 
woda wydostanie się na zewnątrz – to 
znak, że zabieg został przeprowadzony 

prawidłowo. Obecność korków 
spustowych pozwala również 

uwolnić nadmiar wody na przykład 
w przypadku nadmiernych opadów 

deszczu. 

Julita Sobczyk
Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży

  +48 695 066 666 
julita.sobczyk@terra-pl.eu

1

75 l

2 x 8-10 sztuk

2 x 18-42 kg

2 x 11 kg

490 mm

270 mm

800/1
ilość poziomów

rynek park ulica chodnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

system
podwójnego dna

opcjonalnie
wkładka uprawna

gwarancja
2/7/25 lat

malowanie
w cenie

4

2

3

1

86 87



W800/1
88 88 89



Czy da się ukwiecić ściany budynków bez szkód dla elewacji? Czy można zrobić to w sposób 
bezpieczny dla przechodniów? Z takim wyzwaniem często spotykają się osoby odpowiedzialne 
za zieleń miejską. Wychodząc naprzeciw takim właśnie potrzebom, stworzyliśmy połówkowy 
model wiszącego kwietnika. Stabilna i solidna dekoracja sprawdzi się w aranżowaniu fasad 

najróżniejszych miejskich gmachów.

Agnieszka Piotrowska, Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży|  +48 667 107 777 |  agnieszka.piotrowska@terra-pl.eu

2 poziomy 16 - 35 kg 29 l 330 mm

3 poziomy 22 - 45 kg 35 l 475 mm

Kaskadowa Konstrukcja Kwietnikowa

Rozwiązanie na miarę potrzeb
Połówkowy model wiszącego kwietnika to najnowsza propozycja
z szerokiej gamy wież kwiatowych, przeznaczona do 
mocowania na elewacji. Sadząc w niej nawet do 14 sadzonek, 
można łatwo uzyskać naprawdę efektowną kompozycję. 
To rozwiązanie polecane dla miejsc, w których nie sposób 
ukwiecić chodników ani latarni.

600/2/3

600/2

600/3

NOWOŚĆ

90 91



   Kwietnik W600/2 1/2 wariant ukwiecenia  |  A104/A107

Budynki użyteczności publicznej 
to nie jedynie ratusze ani nie tylko 

starostwa. Aranżując kwiatową 
oprawę, warto zadbać również 
o miejskie biblioteki. Ich fasady 

to świetne miejsce dla wiszących 
kwietników o połówkowej budowie 
– w ten sposób cały budynek wyda 
się jeszcze bardziej atrakcyjny i wart 

odwiedzenia.  

Fasada miejskiej
biblioteki

Połówkowy model wiszącego 
kwietnika o dwóch poziomach.

Ta montowana na ścianach dekoracja 
pozwoli wprowadzić do 12 sadzonek 
roślin w najbardziej trudnodostępne 

miejsca. Solidne mocowanie 
bezpośrednio do pionowych 

powierzchni gwarantuje, że kwietnik 
nigdy nie zsunie się – to bezpieczne, 
solidne rozwiązanie na całe dekady.

Przemysław Żmuda
Fotograf Terra Group 

2

29 l

8-12 szt.

16-35 kg

7 kg

400 mm

330 mm

600/2
ilość poziomów

rynek park ulica chodnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

4

2

3

1

NOWOŚĆ

widok z bokuwidok z przodu
system
podwójnego dna

gwarancja
2/7/25 lat

malowanie
w cenie

system
nawadniania

9392 



Władysławowo, woj. pomorskie   W600/3 1/2 wariant ukwiecenia  |  A107

Przed miejskimi ratuszami zwykle 
znajdują się kwiatowe dekoracje.

A co gdyby ukwiecić również 
ich elewacje? Rozbudowany, 

trzypoziomowy kwietnik wiszący 
o połówkowej budowie stanie się 
ciekawą kontynuacją dla stojących 

elementów, czyniąc całą kompozycję 
bardziej spójną i harmonijną. 

Elewacja Ratusza

Trzypoziomowy model wiszącego 
kwietnika o połówkowej budowie, 
w którym można nasadzić do 14 

sadzonek roślin ozdobnych.
To świetna dekoracja dla budynków, 
wokół których brakuje miejsca dla 
tradycyjnych nasadzeń w podłożu, 
a także dla budynków, w których 

istnieje potrzeba ożywienia kolorystki 
elewacji. Bezpieczna, godna zaufania 

dekoracja, która bez uszczerbku 
przetrwa lata. 

Paulina Buczyńska
Graphic Designer Terra Group

3

35 l

10-14 szt.

22-45 kg

9 kg

400 mm

475 mm

ilość poziomów

rynek park ulica chodnik

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

4

2

3

1

600/3NOWOŚĆ

widok z bokuwidok z przodu
system
podwójnego dna

gwarancja
2/7/25 lat

malowanie
w cenie

system
nawadniania
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ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

5

397 l

60 - 72 szt.

275 - 490 kg

45 kg

1050 mm

1160 mm

1100

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

3

373 l

40 - 50 szt.

190 - 370 kg

58 kg

1200 mm

740 mm

750
3

167 l

30 - 40 szt.

105 - 160 kg

35 kg

750 mm

720 mm

700

1050

s.10

s.26

s.18

s.34

5

4
2

3
1

5

4
2

3
1

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

6

125 l

32 - 50 szt.

90 - 120 kg

30 kg

600 mm

1010 mm

5

4
2

3
1

5

4
2

3
1

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

6

668 l

72 - 90 szt.

355 - 660 kg

86 kg

1200 mm

1355 mm

1200

1200
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

6

307 l

40 - 50 szt.

180 - 300 kg

60 kg

½ 1200 mm

1355 mm

1200
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

1200s.42

s.52

s.52

s.52

5

4
2

3
1

5

4
2

3
1

6

157 l

20 - 25 szt.

96 - 150 kg

17 kg

¼ 1200  mm

1335 mm

5

4
2

3
1

6

314 l

40 - 50 szt.

180 - 300 kg

60 kg

½ 1200 mm

1355 mm

5

4
2

3
1
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9

584 l

55 - 65 szt.

300 - 575 kg

62 kg

½ 1200 mm

1990 mm

2000
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

12

667 l

80 - 100 szt.

355 - 650 kg

103 kg

½ 1200 mm

2610 mm

2400
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

12

1335 l

145 - 180 szt.

710 - 1300 kg

147 kg

1200 mm

2610 mm

2400
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

2000
9

1168 l

110 - 130 szt.

600 - 1150 kg

124 kg

1200 mm

1990 mm

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

s.64

s.76

s.72

5

4
2

3
1

5

4
2

3
1

5

4
2

3
1

5

4
2

3
1

15

1390 l

165 - 215 szt.

1400 - 1600 kg

175 kg

1200 mm

3105 mm

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

3000
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

17

1490 l

185 - 230 szt.

1800 - 2000 kg

190 kg

1200 mm

3435 mm

3400s.84 s.92

5

4
2

3
1

5

4
2

3
1

5

4
2

3
1

5

4
2

3
1

600/1
1

46 l

2 x 5 - 7 szt.

2 x 12 - 21kg

2 x 6 kg

400 mm

220 mm

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

s.106 600/2
2

58 l

2 x 8 - 12 szt.

2 x 16 - 35 kg

2 x 7 kg

400 mm

330 mm

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

s.110
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3

70 l

2 x 10 - 14 szt.

2 x 22 - 45 kg

2 x 9 kg

400 mm

475 mm

600/3
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

s.114 NOWOŚĆ

1

75 l

2 x 8 - 10 szt.

2 x 18 - 42 kg

2 x 11 kg

490 mm

275 mm

800/1
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

s.122

5

4
2

3
1

NOWOŚĆ600/2
2

29 l

8 - 12 szt.

16 - 35 kg

7 kg

400 mm

330 mm

ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

s.128

5

4
2

3
1

5

4
2

3
1

www.wiezekwiatowe.pl

NOWOŚĆ

3

70 l

20 - 30 szt.

45 - 90 kg

17 kg

600 mm

550 mm

600/3
ilość poziomów

kubatura

wysokość całkowita

średnica podstawy

dostępne kolory

kolor bazowy

szacunkowa ilość sadzonek

waga po obsadzeniu

waga przed obsadzeniem

s.128

5

4
2

3
1

gdzie natura nie sięga 
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Portfel marek Grupy Terra Portfel marek Grupy Terra

Wieże kwiatowe Donice i doniczki Hydrogel dla roślinDekoracje na święta Designerskie mebleMeble miejskie Terra Wall

102 

Sklep internetowy

103

https://terra-pl.eu/
https://terra-pl.eu/
https://terra-pl.eu/wieze-kwiatowe
https://terra-pl.eu/donice-miejskie
https://terra-pl.eu/hydrogel
https://terra-pl.eu/dekoracje-xxl-na-swieta
https://terra-pl.eu/designerskie-meble
https://terra-pl.eu/meble-miejskie
https://terrawall.pl/
https://terra-pl.eu/sklep-internetowy
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