Choinka stożek must have każdego
miasta na święta – przegląd
możliwości
Choinka stożek to bardzo ciekawa alternatywa dla żywego drzewka, ale też
najlepsza opcja w przypadku sztucznych odpowiedników. W tym wpisie opowiemy,
dlaczego tak jest. Dodatkowo pokażemy kilka realizacji z różnych miast, które
udowodnią, że choinka w kształcie stożka daje wręcz nieskończone możliwości.

Sztuczna choinka w kształcie stożka – jak
to jest zrobione?
Gdy w grę wchodzi wielometrowa choinka sztuczna, to kształt stożka jest
najlepszą opcją. Podstawa o pokaźnej średnicy świetnie rozkłada ciężar dekoracji,
co znacznie zmniejsza ryzyko przewrócenia. Dodatkowo choinka stożek
powstaje na mocnym stelażu stalowym, który można trwale zamocowań do
podłoża. Dlatego wysokość stożka może być odpowiednio dopasowana do
otaczającej przestrzeni i nie jest praktycznie niczym ograniczona. Szczególnie że
dla ułatwienia transportu choinka dekoracyjna składa się z kilku elementów, które
łączy się już w docelowym miejscu. Dzięki temu wysokość stożka może mieć
nawet 13 metrów – takiej wielkości miejska ozdoba z pewnością zrobić wrażenie.

Aby świąteczna choinka stożek przypominała jeszcze bardziej prawdziwe
drzewko, do jej produkcji stosuje się wysokiej jakości girlandę. Gęsto oplecione
stalowe stelaże dają niesamowity, trójwymiarowy efekt. Do stożka są trwale
mocowane tradycyjne dekoracje, dopasowane do indywidualnego gustu klienta. W
efekcie powstają gotowe choinki świąteczne, które wystarczy zamontować,
by cieszyć się pięknym, klimatycznym rezultatem.

Latem kwietniki
świąteczne

–

zimą

dekoracje

Czy choinka na bazie stożka ma coś wspólnego z kwietnikami miejskimi? Wieże
Kwiatowe cieszą się od lat dużą popularnością i przykuwają wzrok przechodniów
w ciągu cieplejszych miesięcy. Aby na zimę kaskadowe donice nie stały puste,
warto je osłonić, a stożek choinka od TerraChristmas idealnie się do tego
nadaje. Konstrukcja kwietnika jest całkowicie przykryta, co sprawia, że jest ona
zabezpieczona przed zimową pogodą, wandalami, ale też otoczenie prezentuje się
znacznie lepiej i jest w pełni przygotowane na święta.

Ty wybierasz, jak wygląda choinka
sztuczna stożek
Cała magia ozdabiania przestrzeni miejskiej zaczyna się podczas wyboru dekoracji
choinek. Do symbolu świąt możesz dodać lampki, bombki lub inne ozdoby o
różnej wielkości. W rezultacie powstanie jedyna w swoim rodzaju sztuczna
choinka stożek.

Choinka stożek z lampkami led
Na zimę dekoracje świetlne pojawiają się dosłownie wszędzie, a uroczyste
rozświetlenie choinki na 6 grudnia to już praktycznie standard w wielu
miastach. Dlatego ciężko sobie wyobrazić świąteczne drzewko bez lampek
choinkowych. Przy wyborze światełek, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów.
Jakie lampki wybrać na choinkę miejską:
przeznaczone na zewnątrz – zimowa aura nie jest łaskawa dla sprzętu
elektronicznego, dlatego zwykle lampki na choinkowe mogą sobie nie

poradzić na dworze,
wysokiej jakości – zdecydowanie odradzamy kupno najtańszych modeli,
gdyż może się okazać, że ich żywotność będzie niezadowalająca, a ciągła
wymiana na nowe bardzo kosztowna,
z możliwością przedłużania – żeby pięknie i równomiernie oświetlić
choinkę, potrzeba wiele metrów kabla. Długość będzie wzrastać wraz ze
zwiększającą się wysokością i średnicą stożka. Modele z możliwością
łączenia pojedynczych egzemplarzy w jeden długi łańcuch, sprawią, że
nawet największe świąteczne drzewko będzie idealnie oświetlone,
oszczędne – miliony świecących żaróweczek z pewnością dadzą o sobie
znać przy płaceniu rachunków za prąd, dlatego energooszczędne lampki
led będą doskonałą opcją,
pasującym odcieniu – lampki choinkowe mogą emitować ciepłe lub zimne
światło, warto na to zwrócić uwagę przy wyborze, ponieważ odpowiednio
dobrany świąteczny blask może całkowicie odmienić wygląd choinki
stożek.

Bombki, gwiazdki, czyli ozdoby świąteczne na
choinkę
Choinkę stożek mogą zdobić najróżniejsze dekoracje. Najpopularniejszą
ozdobą są bombki, które występują w wielu rozmiarach, kształtach, kolorach i
wykończeniach. To daje naprawdę ogromne pole do popisu.

A to wciąż nie koniec, ponieważ wystarczy połączyć dwa kolory lub średnice,
żeby uzyskać zupełnie inny efekt.

Możesz postawić na tradycyjne dekoracje lub zaszaleć i wybrać ażurowe
gwiazdki, które doskonale odnajdują się w towarzystwie bombek, sprawdzają się
jako czubek dla choinki stożek, ale też świetnie wyglądają jako samodzielna
ozdoba.

Choinka
dekoracyjna
propozycja dla miast

doskonała

Wysokiej jakości choinki stożek od TerraChristmas od lat pozwala upiększyć
różnorodne miejsca publiczne na święta. Zobacz realizacje z Oleśnicy, Gdańska,
Chocianowa, Ludwigsfelde.
Podoba Ci się to rozwiązanie? Skontaktuj się z opiekunem klienta Terra Group.
Puść wodze fantazji i samodzielnie zaprojektuj swój własny świąteczny stożek lub
zapoznaj się z propozycją gotowych choinek od TerraChristmas.

