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Metalowe doniczki wyko-
nane z blachy ocynkowa-
nej stanowią eleganckie i 
gustowne wykończenie 
zarówno na tarasie, bal-
konie i patio, jak rów-
nież w domu, mieszka-
niu i ogrodzie. Poza funkcją 
ozdobną, pełnią też funk-
cję praktyczną, jaką jest 
z a b e z p i e c z e n i e 
powierzchni przed wodą i 
ziemią z posadzonych 
roślin.

Jesteśmy w stanie wyprodukować doniczki w każdym dowolnym rozmiarze. Proponujemy też doniczki zabezpieczone 
dodatkowo malowaniem w dowolnym kolorze. Poza jeszcze lepszym zabezpieczeniem antykorozyjnym będą też 
dopasowane kolorystycznie do wystroju pokoju, balkonu czy ogrodu.

DONICZKI
OGRODOWE,
BALKONOWE

Estetyczne, żywe kolory, tradycyjna czerń 
lub skandynawski loft-owy styl blachy 
ocynkowanej wpasują się do każdego 
pomieszczenia, tarasu czy ogrodu. Metal 
gwarantuje wysoką odporność na uszko-
dzenia, wytrzymałość na czynniki atmos-
feryczne i możliwość sadzenia roślin 
zarówno bezpośrednio w doniczce, jak i  
stosowania jej jako osłonka do doniczki 
plastikowej/ceramicznej.
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DONICZKA
OGRODOWA
NA STOJAKU

Doniczka na kwiaty wstawiona na 
stojak metalowy ze szpicem do wbicia 
pośrodku trawnika lub jako szpaler 
wzdłuż chodnika. Malowanie zabez-
piecza na wiele lat przed korozją, a 
doniczka oddzielnie od stojaka umożli-
wia wymianę roślin w zależności od 
pory roku, upodobań właściciela i 
panujących trendów bez konieczności 
przesadzania roślin.

Metalowe duże donice z pergolą – idealne do ogródków 
piwnych, hoteli, restauracji i ogrodów spacerowych lub na 
taras. Metal zabezpieczony malowaniem wytrzyma dużo 
dłużej niż analogiczne skrzynie drewniane i daje dużo ciekaw-
sze efekty kolorystyczne komponując się z zielenią i barwami 
kwiatów posadzonych roślin.

Waga: 20,0 kg

Wymiary: 80x188x40 cm (szer. x wys. x głęb.)

Zabezpieczenie antykorozyjne:
malowanie proszkowe, kolor czarny mat skrzyni i pergoli

Waga: 40,0 kg

Wymiary: 100x202x50 cm (szer. x wys. x głęb.)

Zabezpieczenie antykorozyjne:
malowanie proszkowe, kolor czarny mat skrzyni i kolor biały pergoli

DONICA
METALOWA Z

PERGOLĄ

Stojak z doniczką na pręcie:

Szerokość doniczki u góry 20x20cm, wysokość 
17 cm.
Wysokość stojaka bez doniczki: 104 cm (wbita 
w trawnik), 130 cm (wysokość ze szpicem)

Waga: 1,8 kg (1,2 kg bez doniczki)
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Zabezpieczenie antykorozyjne:
malowanie proszkowe, kolor zielony.
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Standardowe wymiary skrzynek:

Komplet skrzynek wiszących o szerokości 18 cm i wysokości 
13 cm
 
Mała – długość 24 cm
Średnia – długość 34 cm 
Duża – długość 44 cm 

Skrzynki stojące o szerokości 21 cm i wysokości 21 cm

Mała – długość 47 cm
Średnia – długość 57 cm
Duża – długość 67 cm

Do trendów w stylu skandynawskim i loftowym nawiązują też 
donice i skrzynki na kwiaty, ewentualnie na inne ozdoby ogro-
dowe i balkonowe lub po prostu przydatny pojemnik na drobia-
zgi. Prosty, funkcjonalny wygląd oraz praktyczne wykończenie 
gwarantują długoletnią trwałość i  zadowolenie z nich użytko-
wania.
Komplet wiszących skrzynek z uchwytami przeplatanych grubym 
dekoracyjnym sznurem z kwiatami dopasowanymi do gustu użyt-
kowników wkomponowanymi w otoczenie stanowi przepiękną 
ozdobę balkonu, tarasu, altany czy przydomowego ogrodu 
gwarantując zachwyt domowników i gości.
Skrzynki stojące pozwolą na ukwiecenie tarasów, podestów, 
balkonów, altan i obrzeży chodników przydomowych i ogro-
dowych. Wyposażone w stylowe uchwyty mogą być przeno-
szone w zależności od potrzeb, pory roku, natężenia światła 
lub wymagań roślin w nich posadzonych. Pełna gama 
rozmiarów oraz szczelne zgrzewanie sprawia, że można je 
wpasować w każde miejsce i cieszyć się bujnym rozwojem kwia-
tów bez obaw o wodę wypływającą z pojemników.

Zarówno skrzynki wiszące, jak i 
stojące, są dostępne w stylowej wersji 
ocynkowanej, jak i malowane proszkowo 
w standardowych kolorach białym, 
zielonym i czarnym. Na życzenie możli-
wość wykonania w innych kolorach i 
długościach.

SKRZYNKI
NA KWIATY



Ponadto możliwe jest wykonanie 
zarówno doniczek wiszących i 
stojących pojedynczych z rączką drewnia-
ną na dekoracyjnym sznurze do przeno-
szenia dla roślin wymagających zmiany 
lokalizacji w zależności od pory dnia, 
roku czy upodobań. 

Na życzenie możemy zmody�kować zesta-
wy np. komplet dwóch wiszących 
skrzynek, dowolne długości skrzynek, czy 
też odmienne kolory.

Zabezpieczenie antykorozyjne:
malowanie proszkowe, kolor zielony.

Mini szklarnia wykonana z ocynkowanego 
metalu  i  pomalowana proszkowo z 
przeźroczystymi szybkami jest świetną propo-
zycją dla działkowców chcących hodować 
własne rozsady z nasion, jak również propozy-
cja dla ogrodników amatorów chcących 
zapewnić swoim roślinom warunki nieco 
inne od standardowych warunków otocze-
nia. Może być także świetną ozdobą 
pomieszczenia z odpowiednio dobraną roś l i -
ną ,  mini  ogródk iem na z ioła  w kuchni 
lub osłoną dla delikatnych roślin na balkonie 
lub loggii.

MINI SZKLARNIA

Wymiary: 17x40x26 cm (szer. x wys. x głęb.)

Zabezpieczenie antykorozyjne:
malowanie proszkowe, kolor zielony

Waga: 0,5 kg
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