Karpacz Kompleksowo Ukwiecony

Karpacz to miasto, którego nikomu przedstawiać nie trzeba.
Chyba nie ma osoby, która chociaż raz w życiu nie odwiedziła tego
miejsca. Położony jest w pięknej okolicy Sudetów Zachodnich.
Najpopularniejszym wyborem miłośników górskich wędrówek jest
najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżka – na którą z Karpacza
prowadzą liczne szlaki górskie.
Karpacz w zasadzie nigdy nie pustoszeje. Zimą przyciąga amatorów narciarstwa i
innych sportów zimowych, latem oferuje liczne szlaki turystyczne, idealne do
górskich wędrówek i przechadzek leśnych. Jesienią i wiosną również nie brakuje
chętnych na wycieczki górskie i piękne widoki.

Karpacz | źródło: www.kompleksowausluga.pl

Zobacz na filmie jak działa Kompleksowa Usługa Ukwiecenia:
Turyści przyjeżdżający do Karpacza doceniają nie tylko górskie krajobrazy. Po
zejściu ze szlaku bardzo chętnie wybierają się na niedawno wyremontowany
deptak, który stanowi centrum turystyczne, gastronomiczne i rozrywkowe. To
właśnie spowodowało, że włodarze miasta postanowili uatrakcyjnić to miejsce, i
wprowadzili kaskadowe konstrukcje kwietnikowe. Wszystko w ramach
Kompleksowej Usługi Ukwiecenia – propozycji, w ramach której
ogół obowiązków związanych z wprowadzeniem roślin do przestrzeni jest
przeniesiony na grono zewnętrznych specjalistów. Od projektu do efektu –
natychmiastowego!

Zastanawiając się wspólnie z włodarzami Karpacza nad ukwieceniem deptaku,
wzięliśmy pod uwagę przede wszystkim możliwości, jakie daje nam miejsce.
Oczywistym było, że kwietniki muszą być odporne na ewentualne uszkodzenia,
nie mogą ograniczać ruchu turystów (sporego w ciągu całego roku) oraz nie
mogą poddać się działaniu czasu. Te założenia udało się osiągnąć dzięki
wykorzystaniu czterech różnych wariantów kwietników kaskadowych: H750,
H1200 1/2, H1200 i H2000.
Iwo Sznajder, opiekun klienta firmy Terra Group
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Deptak w centrum Karpacza potrzebował ukwiecenia i wprowadzenia odrobiny
natury – to było pewne. Wyzwaniem natomiast było ograniczone miejsce,
zatłoczone chodniki, brak dostępu do gleby. Kolejnym bardzo istotnym aspektem
było to, aby kwietniki wykazywały się jak najwyższą jakością wykonania i
trwałością, aby przetrwały nie tylko niekorzystne działanie czasu, ale także
ewentualne zagrożenie kradzieży lub uszkodzenia, o co nie trudno w tak
popularnym miejscu. Aspekt estetyczny był równie ważny, chodziło przecież o
uatrakcyjnienie turystom korzystania z głównej alei miasta. Dostarczone w
ramach Kompleksowej Usługi Ukwiecenia wieże kwiatowe stanęły na
wysokości zadania i spełniły wszystkie te oczekiwania.

Kaskadowe konstrukcje kwietnikowe w czterech różnych wersjach pojawiły się
w centrum Karpacza. Modele H750, H1200 ½, H1200 oraz H2000 ozdobiły deptak
w strategicznych miejscach: przy ławkach, w miejscu odpoczynku dla rodzin z
dziećmi, przy wejściu do ważniejszych budynków oraz na ulicy, uniemożliwiając
samochodom wjeżdżanie na teren chodnika. Całość stworzyła spójną kompozycję
kwiatową, podkreślającą prestiż miejsca i akcentującą jego bliskość z naturą.
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Konstrukcje kaskadowe to sprawdzone rozwiązania dla miejskiej przestrzeni
publicznej. Dzięki specjalnie opracowanemu patentowi konstrukcyjnemu mamy
pewność, że rośliny zasadzone w kwietnikach mają najbardziej optymalne
warunki wzrostu. Zastosowanie czterech różnych wariantów kaskad w Karpaczu
pozwoliło stworzyć ciekawą i różnorodną kompozycję kwiatową.
Iwo Sznajder, opiekun klienta firmy Terra Group
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