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Razem stworzymy
piękniejsze jutro!

G I A N T O TA B L O & G I A N T O S I T O

№7

RozkWITAJ!

Wielkie poruszenie
w przestrzeni miejskiej
Dni miasta? Pierwszy Dzień Wakacji, Majówka? Z myślą o tych
wydarzeniach warto zadbać o to, by miejskie dekoracje były
mobilne. Organizując event dla mieszkańców, wystarczy przesunąć
donice i zagospodarować miejsce zgodnie z planem. To łatwe
z donicami Gianto Tablo i Gianto Sito, które są na tyle lekkie, by łatwo
przenieść je za pomocą wózka paletowego.

PRZESYŁKA NIESTEMPLOWANA
OPŁATA POBRANA
Umowa nr 706/CP-RH10-8/2011
z Pocztą Polską S.A.
z dnia 07.12.2011r.
Nadano w DER Zielona Góra 1
PRZESYŁKA MARKETINGOWA

Serdecznie zapraszamy do wspólnej podróży przez odnawiające się
otoczenie – w tym numerze Biuletynu Miejskiego przedstawimy
najpiękniejsze pomysły na bieżący i zbliżający się sezon.

(miejsce na dane adresowe lub etykietę 42x70 mm)

Wiosną świat budzi się do życia. Na nowo odradza się przyroda, a my,
zainspirowani powiewem świeżości, postanowiliśmy wprowadzić
kolejne propozycje do Menu Ukwieceń Kompleksowej Usługi.
To jednak nie koniec nowości. Z niecierpliwością czekając, na
pierwsze „letnie” ukwiecenia w naszych miastach, chętnie podglądamy inspiracje na jeszcze piękniejsze kompozycje.

Biuletyn Terra Group
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H2400

Czy wiesz, że...
Kompleksowo w ypielęgnujemy
Tw o j e n a s a d z e n i a w k w i e t n i kach i donicach?
W ramach Kompleksowej Usługi Ukwiecenia wybierz pakiet
dodatkowej korzyści – Usługę Pielęgnacji zieleni miejskiej
w donicach i kaskadowych kwietnikach. W jej ramach przez cały
sezon kwitnienia profesjonalnie zadbamy o rośliny w miejskich
nasadzeniach, a Ty możesz cieszyć się pięknym efektem.

RYNEK
Przed
sezonem
kwitnienia: o tym
pamiętaj!

[GOST YŃ]

Zobacz, o czym warto pamiętać przed
rozpoczęciem ukwiecania miasta, by
zrobić to szybko i doskonałym
skutkiem!

W600/3

• Wyczyść konstrukcje kaskadowe –
możesz użyć specjalnej myjki ciśnieniowej
• Przelicz wszystkie śruby, nakrętki.
W razie konieczności uzupełnij zestaw.
• Zniszczone uszczelki zastąp nowymi.
• „Rozpędź” sadzonki – na kilka dni
przed opuszczeniem szklarni kwiaty
wzbogać
dużą porcją składników
odżywczych, by szybko uzyskać
oczekiwany efekt dekoracyjny.
• Jeśli nie wiesz, jakie rośliny wybrać do
wież kwiatowych lokowanych
w konkretnych warunkach, sięgnij do
Menu Ukwieceń.

CHODNIK
[PABIANICE]
H1200

• Pamiętaj o stosowaniu odżywek
doglebowych – odpowiednia ilość
preparatu TerraHydrogelVit sprawi, że
roślinna dekoracja będzie w doskonałej
kondycji.

H2000

H700

• Przewidywana ilość wody niezbędnej
do pierwszego podlewania wiszącej
dekoracji to nawet 14 litrów.

POMNIK
[RZESZÓW]

Żółta surfinia, biała chryzantema czy
kapusta ozdobna? Nowości w menu
ukwieceń

H1200

Tegoroczny sezon kwiatowy otwieramy z nowościami w menu ukwieceń. Tym
razem, planując Kompleksową Usługę Ukwieceń w swoim mieście możesz
wybierać z jeszcze szerszej gamy możliwości – wszystkie z nich opracowaliśmy
tak, by ostateczny efekt był możliwie najpiękniejszy!
Pobierz katalog kaskad
w w w.biblioteka.terra-pl.eu

ULICA
[GOST YNIN]

Pobierz
ukwieceń

najnowsze
pod

menu

adresem:

w w w.kompleksowausluga.pl

JIFLOR
SIFU

Zobacz,
zanim
wybierzesz!
wizualizacja
zmian
w
Tw o i m
mieście
Nikt nie lubi kupować „kota w worku” – doskonale to rozumiemy,
dlatego chętnie stworzymy dla Twojego miasta wizualizację
przyszłego efektu dekoracyjnego, jaki stworzą w nim wieże kwiatowe i wiszące kwietniki. Jeśli chcesz poznać zakres zmian, napisz do
nas, a nasi architekci bezpłatne przygotują specjalnie dla Ciebie
wizję przyszłych zmian.

Czekamy
na
wiadomość
w
sprawie
wizualizacji:
wizualizacje@terra-pl.eu

PRZED

Nowe ukwiecenie w kilka chwil?
Dekoracje Atech
Ze skrzyniami kwiatowymi, misami Sifu, kwietnikami na lampy Jiflor
wymiana ukwiecenia jest ekspresowa. Wystarczy wymienić pojemnik i zastąpić go następnym, z nowymi kwiatami…. GOTOWE!

SKRZYNKA
K W I AT O WA

• Bez bałaganu
• Szybko i sprawnie
• Z natychmiastowym efektem
Zobacz

co jeszcze zyskujesz:
w w w.atech.pl-eu
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