Plane Ring Lux – nowa donica dla
miast
Skoro w naszych domach pojawiają się coraz bardziej
zaawansowane technologie, które ułatwiają codzienne życie,
dlaczego nie miałyby trafić również do miast? Wszak przestrzeń
publiczna to także dom – tylko w skali XXL. Uwaga! Te
rozwiązania: poprawiające estetykę, a jednocześnie funkcjonalne i
mobilne już są wokół nas!
dowiedz się więcej, pobierz materiał na temat donicy Plane Ring Lux: KLIK
Meble miejskie we współczesnej odsłonie wyglądają zgoła inaczej niż ich
odpowiedniki sprzed chociażby dwóch dekad. Dawniej – nieforemne donice,
najczęściej kamienne bądź betonowe, zdawały się bardziej szpecić niż zdobić.
Ogromna masa własna uniemożliwiała chociażby ich usunięcie w okresie
zimowym, gdy nie sposób było ich ukwiecić. Efekt? Długie miesiące „straszących”,
surowych, a przede wszystkim: pustych brył, które spełniały się jako nieoficjalne
kosze na odpady.
Nasze miasta potrzebowały pojemników na rośliny, które nie tylko pełniłyby
główną powierzoną im rolę, ale dodatkowo: ułatwiały „meblowanie” przestrzeni
dzięki swoim parametrom. Jak to dobrze, że rozwój technologii pozwolił na takie
udogodnienia!

źródło: www.terraform.pl
Formowanie rotacyjne – opracowanie i udoskonalenie tego procesu pozwoliło
wprowadzić do naszej codzienności najróżniejsze elementy z tworzyw sztucznych,
bez których obecnie niemalże nie wyobrażamy sobie funkcjonowania. Kolorowe
zabawki, pojemniki na odpady, meble ogrodowe… A pośród nich: również donice
XXL. Wielkie pojemniki na rośliny stały się nie tylko lekkie i mobilne, ale również
bardziej estetyczne. Wszystko za sprawą zaawansowanego cyklu produkcyjnego:
jeszcze na długo zanim donica opuści fabrykę, surowe tworzywo trafia do
specjalnie przygotowanej formy, w której jest ‘rotowane’ (obracane) i
podgrzewane. Pojemnik opuszcza formę już w pełni gotowy – po ostygnięciu każdy
opuszczający ją element jest bliźniaczo podobny do pozostałych. Co to oznacza?
Fakt, iż wszystkie donice są identyczne, co gwarantuje idealnie jednolitą,
estetyczną dekorację.
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Tak właśnie powstaje donica miejska Plane Ring Lux, która swoją nazwę (Lux:
łac – lekki) zawdzięcza niskiej masie własnej, a co za tym idzie: mobilności. Lekki
pojemnik może być w każdej chwili przeniesiony (wystarczy wózek widłowy), co
pozwala na dowolne eksperymentowanie z zagospodarowaniem miast. Dla
dodatkowego komfortu użytkowania rant donicy staje się siedziskiem dla
przechodniów – od teraz pojemnik na rośliny może być również komfortową
ławką! To najlepsze rozwiązanie dla nowoczesnych przestrzeni, w których liczy się
funkcjonalność.
Zastosowany w toku produkcji tej donicy polietylen gwarantuje wytrzymałość
na uszkodzenia mechaniczne i wpływ warunków pogodowych. To nowość,
która sprawdzi się tam, gdzie liczy się łatwy i szybki transport dekoracji w miejsce
docelowe – starówki, do których nie mogą wkraczać „ciężkie pojazdy”, mogą
zostać ekspresowo ukwiecone przy użyciu lekkich wózków widłowych.
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Lekka, polietylenowa donica miejska w przeciwieństwie do betonowych donic
nie ukruszy się nawet pod wpływem silnego uderzenia.
Bogata gama kolorów wykończenia to kolejna przewaga wszystkich produktów
tworzonych w procesie formowania rotacyjnego, w tym donic z polietylenu i
chronionego patentem modelu Plane Ring Lux z siedziskiem. Od teraz każde
miasto może „pokolorować” swoje chodniki w dowolnych odcieniach!
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