TWOJE MIASTO - NASZE ROZWIĄZANIA

K ATA L O G I N S P I R A C J I

numerem jeden
w produkcji innowacyjnych narzędzi
do kształtowania przestrzeni miejskich

1500 realizacji w 40 krajach
całego świata

Rozwiązania Atech® możemy znaleźć w przestrzeniach miejskich i wiejskich,
w parkach rozrywki, osiedlach, centrach handlowych, dworcach, campingach,
hotelach, itd. Te innowacyjne produkty wykorzystywane są w całej Europie i na
świecie. Przyczyniają się do upiększania tak znanych miejsc jak Disneyland czy
Cannes ale również nadają charakter i wprowadzają kolor do największych miast jak
choćby: Aten, Madrytu, Moskwy, Pragi, Paryża, Rygi czy Warszawy...

50.000 produktów sprzedanych
na całym świecie w 2012 roku

25 lat doświadczenia
w kształtowaniu wizerunku miast

Najnowsze
technologie
najwyższa jakość produkcji

25 lat
doświadczenia

w kształtowaniu wizerunku
przestrzeni miejskich

Atech® już od 25 lat łącząc kunszt wykonania i innowacyjność, oferuje swoim Klientom
najwyższą jakość produktów. Cała produkcja skoncentrowana jest we Francji i podlega
wszelkim normom ekologicznym. Dodatkowo Atech® należy do grupy kapitałowej Girod,
związanej z szeroko pojętą organizacją i zagospodarowaniem przestrzeni publicznych.
Dzięki temu firma wsparta jest ogromnym doświadczeniem ze wszystkich segmentów
związanych z rozwojem obszarów miejskich.

Wprowadzając nowe produkty na rynek, firma Atech® podchodzi interdyscyplinarnie do
najważniejszego zagadnienia, jakim jest rozwój roślin (badania, produkcja, mocowania,
system nawadniania, design). Dzięki integracji wiedzy z różnych dziedzin, produkty
sygnowane marką Atech® są zawsze innowacyjnymi rozwiązaniami o najwyższej jakości.

Dowiedz się
więcej...

Misa z systemem
podwójnego dna

Czy wiesz, że...
misy Sifu można łączyć w moduły, uzyskując
niepowtarzalny efekt kwiecistego warkocza.
Iwo Sznajder - Twój opiekun handlowy
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Wkładka uprawna
Culture Tub

Wiszące misy Sifu

®

Moduł mocujący

Kratka oddzielająca
substrat od wody

z wkładką uprawną
Culture Tub

Wiszące misy Sifu ® to niezwykle oszczędne podlewanie i dużo mniejsze nakłady pracy. Solidne
wykonanie i wysokiej jakości materiały zapewniają wieloletnie użytkowanie produktów bez
najmniejszych strat. Dodatkowo ich nieostre, zawinięte krawędzie są gwarancją bezpiecznego
użytkowania. Nowoczesny system podwójnego dna pozwala na magazynowanie wody,
a w rezultacie - na rzadsze podlewanie i mniejsze wydatki. Prostotę użytkowania zapewnia
wkładka uprawna Culture Tub, dzięki której zmiana ukwiecenia jeszcze nigdy nie była tak
szybka i prosta.

ŁATWY
MONTAŻ

TWARDE
I WYTRZYMAŁE

SYSTEM
ANTY
KRADZIEŻOWY

SYSTEM
PODWÓJNEGO
DNA

SYSTEM
NAWADNIANIA

ODPORNE
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE

100%
RECYCLING

SIFU® V460
SIFU® V580
SIFU® V710
SIFU® V950

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

SIFU® S580/460
SIFU® S710/580

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

rozmiar

waga

kubatura

zbiornik wody

460x460x220 MM
580x580x290 MM
710x710x320 MM
950x950x420 MM
580x580x600 MM
710x710x600 MM

2,2 KG
3,0 KG
4,4 KG
14 KG
5,2 KG
7,4 KG

14,5 L
26,5 L
47 L
90 L
41 L

73,5 L

4,1 L
6,5 L
8,7 L
20 L

10,6 L
15,2 L
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Twoje pomysły

ZESTAW MIS

misy, kratki, wkładki Culture Tub
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Współczesna przestrzeń miejska może wydawać się monotonna
i wtórna. Coraz trudniej jest stworzyć coś niepowtarzalnego
i zachwycającego. Warto więc skorzystać z nowych, ciekawych
pomysłów i przerwać tę monotonię. Dobrym rozwiązaniem może być
zastosowanie niecodziennej formy i wprowadzenie roślin do
przestrzeni ponad głowami przechodniów.

A

A
wykorzystany model: S580/460

B

MISA POJEDYNCZA

misa, kratka, wkładka Culture Tub

B

Nasze
rozwiązania

Odpowiadając na potrzeby nowoczesnego miasta, stworzono
misy kwiatowe z możliwością tworzenia modułów. Dekoracje
mogą składać się z jednej, dwóch lub więcej pojedynczych
produktów, połączonych ze sobą i tworzących jeden,
harmonijny element. Daje to niezliczone możliwości
wprowadzenia roślin do miast, pozwala w pełni realizować
pomysły i tworzyć niepowtarzalne aranżacje.

wykorzystany model: V460
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W grupie raźniej

Misy kwiatowe mają opcję łączenia elementów. Tym sposobem uzyskać
można niepowtarzalne konstrukcje w całości porośnięte kwiatami.
Zawieszone wysoko ponad głowami, kolorowe kwiatowe kule, misy
spływające kaskadami roślin – to tylko niewielki zakres możliwości, jaki
daje łączenie modułów.

Fuchsia
płaskownik 40x4 mm

900 - 1000 mm

350 mm

Hibiscus
rura Ø 27 mm

500 mm

500 mm

Arum
rura Ø 27 mm

Camelia
900 - 1000 mm

350 mm

rura Ø 27 mm

500 mm

500 mm

Azalee
rura Ø 27 mm
MOCOWANIE DO ŚCIANY
Azalee

rura Ø 27 mm

1200 - 1500 mm

350 mm

Catalpa

500 mm
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wykorzystany model: S710/580

500 mm

MOCOWANIE DO ŚCIANY
Fuchsia

Jakość
ma znaczenie

Materiały, z których wykonano misy kwiatowe cechują się
niezwykle wysoką jakością. Bezpośrednio przekłada się to na
jakość produktów – wytrzymały polietylen jest w stanie
skutecznie oprzeć się niesprzyjającym warunkom, wandalom,
przetrwa nawet najsurowsze zimy i gorące lata. Pozwala to
znacznie ograniczyć wydatki związane z konserwacją oraz
serwisowaniem mis.

wykorzystany model: S710/580
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MOCOWANIE NA LAMPY
Hibiscus
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wykorzystany model: S580/460

W zależności od tego, co dyktuje wyobraźnia misy mogą znaleźć się na
latarniach, wysięgnikach czy też różnego rodzaju słupach. Efektownie
ozdobią wszelakie ciągi komunikacyjne, ulice, deptaki - to niezliczona
ilość aranżacji, mnóstwo niepowtarzalnych możliwości ukwiecenia
miasta. Ze względu na swoje położenie nie powodują problemów
z poruszaniem, ani też nie ograniczają przestrzeni na chodnikach.

Misa pełna
możliwości

Fuchsia
płaskownik 40x4 mm
900 - 1000 mm

350 mm

Hibiscus
rura Ø 27 mm

500 mm

500 mm

Arum
rura Ø 27 mm

Camelia
900 - 1000 mm

350 mm

rura Ø 27 mm

500 mm

500 mm

1200 - 1500 mm

rura Ø 27 mm

350 mm

Azalee
rura Ø 27 mm

Catalpa

500 mm

MOCOWANIE NA LAMPY
Fuchsia

500 mm

wykorzystany model: S580/460
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Oddajemy głos naszym Klientom
Anna Sochacka
Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce

Andrzej Knut

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

Mariusz Pach

Zastępca Burmistrza Miasta Bielawa

W porównaniu do zwykłych donic zamontowanych na latarniach różnice zauważalne są
szczególnie pod względem częstotliwości podlewania, zwłaszcza w okresie pełnego
ukorzeniania się kwiatów. Dzięki systemowi podwójnego dna kwiaty mają ciągły dostęp
do wody, przez co dłużej kwitną i tworzą kolorową scenerię. Polecam donice Jiflor 600
firmy Terra – to dobra inwestycja na lata.

Dzięki zakupieniu kwietników od firmy Terra udało się nam udekorować Miasto
w estetyczny i oryginalny sposób, dzięki czemu zyskało ono na atrakcyjności.
Szczególnie reprezentatywnie prezentuje się centrum miasta, gdzie powieszono na
słupach oświetlenia drogowego kwietniki wiszące Jiflor. Produkty te umożliwiły
poprawienie jego dotychczasowego charakteru i sprawiły, że mieszkańcy mogą cieszyć
się zielenią w samym jego centrum.

W związku z zakupem oraz aranżacją kwietników firmy Atech udało nam się uatrakcyjnić
tereny miejskie, dzięki czemu miasto wygląda bardziej reprezentatywnie. Zakupione
kwietniki znajdują się w najbardziej reprezentatywnych miejscach, między innymi na
Rynku.

poznaj opinię
pozostałych Klientów

Terra® to harmonijne połączenie elementów małej architektury oraz aranżacji przestrzeni w taki
sposób aby zaspokajała potrzeby mieszkanców, poprzez poprawę warunków i jakości ich życia.
Łącząc innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie, wprowadzamy do miast naturalny
kolor i zapach, tak aby mieszkańcy czuli się wyjątkowi w swoich społecznościach lokalnych.
Wierzymy, że dzięki Państwa sugestiom i wizjom naszych projektantów możemy codziennie
wpływać na jeszcze...

...piękniejsze jutro
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