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CZY TWOJE MIASTO 
JEST GOTOWE
NA WIOSNĘ? 

POZNAJMY SIĘ!
Targi Gardenia za pasem

WIOSENNE PORZĄDKI
Pierwsze nasadzenia na start

KROKI DO
FUNKCJONALNOŚCI
Nowa kolekcja mebli miejskich już jest!  3

PRZYSZŁO NOWE 
Wielkie zmiany w przestrzeni

ALE JAJA!
Odmieniamy ulice na Wielkanoc 

• donice z funkcją siedziska
• donice z funkcją stołu

• kolorowe siedziska

POZNAJ NOWE PRODUKTY
W PREMIEROWEJ ODSŁONIE

P O Z N A Ń

22-24.02.2018
Hala № 3
Stanowisko
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Pora na... Zapytaj architekta:

Czy wiesz, że...
…rozwijamy się z myślą o Twoim 
Mieście? TerraCity – to najnowsza 
marka w katalogu Terra Group skupia-
jąca wysokiej jakości funkcjonalne 
rozwiązania dla przestrzeni publicz-
nych. Solidne dekoracje zdobią już m.in. 
Legnicę. Jak zacząć przygodę z meblo-
waniem miasta? To łatwe!

Zobacz więcej: www.terracity.pl

Miasto jak malowane
Pomysł na miejską integrację, sposób na zaktywizowanie mieszkańców, a może 
rozwiązanie, które sprawi, że ulice wypełnią się kolorami po szarej zimie? Wspólne zdobienie 
wielkanocnych dekoracji to przedsięwzięcie z wieloma korzyściami! Najbardziej inspirujące 
wizerunki na pisankach XXL podpatrzyliśmy między innymi w Ząbkowicach Śląskich i Kórniku – 
czy Twoje Miasto również trafi do naszej galerii?

A może postawisz na zupełnie inną odsłonę formy jaja? Daj szansę ażurowym dekoracjom – 
zwiewne, barwne elementy skutecznie rozprawią się z pozostałością szarej zimy!

Zobacz więcej: www.terraeaster.pl

WYBIERZ DONICĘ 

małą lub dużą, 
zależnie od 

potrzeb miasta. 

DODAJ ELEMENTY

ławkę, stojak rowerowy, 
przęsło lub informator

– a może wszystko na raz?

ZDECYDUJ O USTAWIENIU

i nie martw się pracami 
montażowymi.

Wiosenne ukwiecenie
Wieże kwiatowe to jeden z najskuteczniejszych pomysłów na wiosenne ukwiecenie miast… 
Jednak nie jedyny. Zobacz, co wybrać i jak zaplanować wiosenne ukwiecenie!

Bratki oraz stokrotki ze względu na urokliwy wygląd, odporność na chłód i małe wymagania 
stają się najlepszym pomysłem na pierwsze nasadzenia. 

• Wybrane gatunki bratka rozkwitają już z pierwszymi dniami marca - doskonale sprawdzają 
się w aranżowaniu przestrzeni miejskiej w pierwszych tygodniach wiosny. 

• Bratek imponuje właściwościami: do bujnego kwitnienia wystarczy mu jedynie żyzna gleba
i słoneczne (a nawet półcieniste) stanowisko.

• Pierwsze wiosenne kwiaty w soczyście kolorowych pojemnikach z kolekcji TerraForm to równie dobry 
sposób na wprowadzenie wiosny - tak jak w Gorzowie Wielkopolskim!

Jak przygotować miasto na Wielkanoc?
Trend zdobienia miast na Boże Narodzenie ma się świetnie. Czy wiesz, że równie ciekawe dekoracje mogą znaleźć 

się na ulicach i skwerach również z okazji Wielkanocy? Wielkie pisanki, ażurowe ozdoby i kolorowe figury 
z kolekcji TerraEaster zdobią już niejedno miasto. Zobacz, jak w pełni wykorzystać ich atuty! 

• W skład kolekcji TerraEaster wchodzi gama ażurowych dekoracji w kształcie jajek. Wybierz jajo 
w klasycznym wydaniu bądź umieść wewnątrz wiosenną kompozycję z kwiatów! 

• Wielkanocne pisanki z kolekcji TerraEaster wykonane z fiberglassu mogą być personalizowane, 
przez co każda miejscowość ma szansę stworzyć kompozycję zgodną z regionalnymi tradycjami. 
Może umieścisz na nich obraz miejskich zabytków?

• Nie trać czasu! Z ażurowymi dekoracjami świąteczna aranżacja miasta może zostać stworzona 
łatwo i szybko. Zaskocz mieszkańców ekspresową odmianą na rynku, placu bądź chodnikach.

Zobacz więcej: www.wiezekwiatowe.pl oraz www.terraform.pl

Jak uzdrowić glebę po zimie?
Wiosna na horyzoncie! Zimowe miesiące bywają bezlitosne dla gleby
w miastach – wysokie zasolenie może obniżyć jakość pierwszych 
nasadzeń. O stan podłoża warto zadbać już teraz – wystarczy wzboga-
cić je o TerraHydrogelVit, substancję, która nie tylko odżywia i regeneruje 
glebę, ale również, dzięki cyklicznemu pochłanianiu i oddawaniu wody 
pozwala ograniczyć jej podlewanie.

Zobacz więcej: www.hydrogel.pl

Co powiesz na piękne kwiaty również w bezpośrednim sąsiedztwie ulic 
bądź tuż przy strefach przemysłowych?

Znajdź więcej pomysłów na ukwiecenie 

Twojego Miasta na naszym blogu.

Czekamy na Twoje zdjęcia i komentarze!

www.inspirowaninatura.pl

Obserwuj nas
w mediach społecznościowych

Sprawdź ciekawe artykuły
na naszym blogu

www.inspirowaninatura.pl

/InspirowaniNatura

made in Italy

Portfel marek Terra Group



Wiosenny powiew nowości
Do Twoich rąk trafił właśnie pierwszy numer biuletynu 
firmowego Terra Group. W tym dwumiesięczniku chcemy 
przybliżyć ideę „zielonego miasta” i zainspirować do 
wprowadzenia zmian także w Twoim Mieście. Zaprezen-
tujemy rozwiązania znane już od niemal ćwierćwiecza, 
ale... Nie zabraknie nowości! Z dumą przed-
stawimy najmłodszą propozycję: markę 
TerraCity.

W bieżącym numerze zajmiemy się 
tematem wiosny i temu, jak przygoto-
wać przestrzeń publiczną na ten 
radosny czas. Podpowiemy, które kwiaty 
warto stosować, jak je eksponować, 
następnie zaprosimy na naszego 
bloga – Inspirowani Naturą. A na 
koniec… Przedstawimy kilka 
pomysłów na miejski event.

Zapraszając do lektury, już 
teraz dziękuję za poświę-
cony nam czas. Gwa-
rantuję, że nie będą to 
chwile stracone! 

Natalia Zalopana
Specjalistka ds. marketingu
Terra Group

Jak połączyć funkcjonalność mebli miejskich z estetyką 
dekoracji? W odpowiedzi na to pytanie stworzyliśmy 
rozwiązanie o wielu korzyściach – wielkie donice Gianto 
zyskały nową formę oraz jeszcze więcej zastosowań!

Czy masz już kalendarz?
Niemal 2 tysiące kalendarzy miejskich Terra Group 
wyruszyło w podróż po kraju, by trafić do jednostek 
administracji w całej Polsce! Czy egzemplarz dotarł 
już do Twoich rąk? Jeśli nie – czekamy na informa-
cję! Postaramy się, aby jedna z ostatnich sztuk 
szybko znalazła się na Twoim biurku.

T. +48 68 455 62 69
F. +48 68 414 54 25
E. info@terra-pl.eu

Twoje miasto rozkwitnie
na nowo!

Gianto 180/70 SITO – relaks w miejskiej dżungli 
Miejska ławka, ciekawa donica, strefa relaksu? 
Model o wysokości 70 cm sprawdza się jako stabilne 
siedzisko, które dzięki solidnym materiałom nigdy nie 
straci żywego koloru ani pierwotnej formy.

Gianto 180/120 TABLO – stół do zadań specjalnych
Wygodny stół, przy którym mieszkańcy mogą przeczy-
tać magazyn lub skorzystać z laptopa – to tylko niektóre 
korzyści, jakie daje donica Gianto o wysokości 120 cm.

To łat
wy

i wygodny

sposób

kontaktu

z naszą f
irmą!

Pisz i dzwoń śmiało!


