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FUNDUSZ SO£ECKI – ostatnia szansa
na poprawê wizerunku Twojej wsi!
Niewiele elementów dekoracyjnych potrafi
skutecznie ozdobiæ wieœ tak jak kompozycje kwiatowe. Dotyczy to w szczególnoœci
monotonnych przestrzeni wybetonowanych. Najlepszym rozwi¹zaniem dla tego
rodzaju miejsc s¹ innowacyjne konstrukcje kwietnikowe firmy Terra®.
Opracowuj¹c strategiê rozwoju coraz wiêcej wsi w Polsce uwzglêdnia elementy dekoracyjne o niewielkiej skali.
Coraz czêœciej wprowadza siê ró¿nego rodzaju kwietniki,
które wp³ywaj¹ na poprawê wizerunku konkretnej wsi oraz
na jakoœæ ¿ycia lokalnej spo³ecznoœci.

Urz¹d Gminy w Brodach, model W600

Istnieje wiele sposobów na ozdobienie roœlinami du¿ych
powierzchni wybetonowanych. Kwiaty s¹ jednym z efektowniejszych elementów w miejscach u¿ytecznoœci publicznej.
Podkreœlaj¹ piêkno budynków i zabytków, a przede wszystkim poprawiaj¹ nastrój mieszkañców i zmieniaj¹ charakter
danej wsi czy so³ectwa.
Nowe, opatentowane produkty to proponowane przez
firmê Terra® – kaskadowe konstrukcje kwietnikowe.
Poszczególne elementy konstrukcji wykonane s¹ z metalu ciêtego laserowo i dodatkowo cynkowanego ogniowo. Dziêki temu nasze has³o brzmi: jeden wydatek –

Parking przy Urzêdzie Gminy, model W600

dziesiêæ lat u¿ytkowania. Poszczególne pierœcienie
kwietników nie posiadaj¹ dna, w zwi¹zku z czym system
korzeniowy kwiatów, w przeciwieñstwie do donic, mis
i gazonów – ma nieskrêpowane warunki rozwoju. Jednak najwa¿niejsz¹ zalet¹ produktu jest mo¿liwoœæ pokrycia konstrukcji w ca³oœci kwiatami otrzymuj¹c efekt wie¿y kwiatowej. Kolejnym atutem jest mobilnoœæ. Mo¿emy
zmieniaæ w dowolny sposób usytuowanie tworz¹c ró¿ne
aran¿acje.
Oryginalnym produktem wprowadzaj¹cym roœliny oraz
barwê do wsi s¹ kwietniki wisz¹ce na lampy. Firma Terra®
w swojej ofercie posiada bogaty asortyment tych rozwi¹zañ
dla Klientów. Kaskadowe konstrukcje wisz¹ce to produkt
pionierski. Odpowiednio ukwiecone tworz¹, jedyny w swoim
rodzaju, efekt pe³Ochotnicza Stra¿ Po¿arna, model H1200
nej kuli kwiatowej.
Alternatywnym
rozwi¹zaniem s¹
kwietniki z systemem podwójnego
dna francuskiej
marki ATECH®.
Kaskadowe
konstrukcje zosta³y zastosowane w miejscowoœci Brody w województwie lubuskim. Kwietniki
kaskadowe firmy Terra® mamy
w Brodach od
kilku lat zawieszone na znakach drogowych
przy parkingu
Urzêdu Gminy.
Natomiast wie¿ê
kwiatow¹ postawiliœmy przy remizie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Wprowadziliœmy je, aby nadaæ reprezentatywnoœci tej
przestrzeni, wprowadziæ barwê i zapach. Uzyskaliœmy
znakomity efekt zyskuj¹c aprobatê mieszkañców, turystów oraz okolicznych so³ectw – rekomenduje wójt
Gminy Brody Ryszard Kowalczuk.
Mimo nie ma³ej ceny, coraz czêœciej polskie wsie zakupuj¹ kaskadowe wie¿e kwiatowe i kwietniki wisz¹ce
na lampy. Czy Twoja wieœ nie zas³uguje na piêkne
ukwiecenie? Czy nie czas by wykorzystaæ do tego fundusz so³ecki? Zrób to wpisuj¹c konstrukcje kwietnikowe
firmy Terra® do Twojego so³eckiego planu inwestycyjnego na rok 2012! Powiadom nas o tym do koñca roku faxem lub e-mailem, a przy p³atnoœci w 2012 roku otrzymasz rabat 10%.

