










Donica Ambienti S/M

Ambiente to otoczenie. Dlatego ten kszta�t donicy wpisuje si� w ka�dy rodzaj 
przestrzeni tworza� harmonij� ca�o��. Forma nie zak�óci charakteru konkretnego 
miejsca. Natomiast odpowiednio wyeksponowana b�dzie ciekawym dope�nieniem 
wn�trza, tarasu lub ogrodu. Minimalistycznykszta�t z zaokr�glonym górnym rantem 
powoduje, �e donice Ambienti przyci�gaj� uwag�.

S:39cm W*:39cm
S55:39cm W*:39cm
M:54cm W*54cm

S:39cm/35cm SW*:39cm/39cm
S55:55cm/25cm S55W*:55cm/39cm
M:55cm/41cm MW*:55cm/54cm

Polietylen S:3kg W*:2,7kg
S55:4kg W*:3,8kg
M:6,5kg W*:6kg



Donica Ambienti Long

Pod�u�na sylwetka donicy Ambienti Longidealnie dope�ni styl takich przestrzeni jak: 
hotele, restauracje, biura, sklepy, przestrze� domowa oraz tarasy i ogrody. 
Kompozycje ro�linne w donicach Ambienti Long pozwol� stworzy� niezwyk�� 
atmosfer� i podkre�li� walory estetyczne aran�owanego miejsca. Donica w wersji 
Long stanowni uzupe�nienie kolekcji donic Ambienti.

S: 40cm W*: 40cm S: 90x40x26cm
W*: 90x40x40cm

Polietylen S: 10,5kg w*: 9,5kg



Donica Cavo

Okr�g�e donice Cavo z tworzywa sztucznego w nowoczesnym matowym 
wyko�czeniu. Donice Cavo wyst�puj� w dwóch rozmiarach i ró�nych g��boko�ciach 
dna, co pozwoli na dopasowanie ich do ro�lin o zró�nicowanych wymaganiach. 
Mrozoodporne, lekkie, odporne na uderzenia i dzia�anie promieni UV pozwol� 
u�ytkownikom cieszy� si� produktem przez d�ugi czas. Okr�g�a forma sprawdzi 
si� doskonale w bardzo nowoczesnych wn�trzach, ogrodach zimowych, biurowcach 
oraz przeszklonych powierzchniach. Natomiast tradycyjnym pomieszczeniom doda 
lekko�ci i podkre�li ich ponadczasowo��.

S: 40cm
M: 45cm

S: 40cm/26cm
M: 60cm/30cm

Polietylen S: 3,5kg w*: 3kg
M: 7kg w*: 5,5kg





















50cm 80x35/22cm 10,5kg

Donica Lungo Maxi





PROSTA I SMUK�A sylwetka donicy idealnie dope�ni styl takich przestrzeni jak: 
hotele, restauracje, biura, sklepy, przestrze� domowa oraz tarasy i ogrody. 
Kompozycje ro�linne w donicach pozwol� stworzy� niezwyk�� atmosfer� i podkre�li� 
walory estetyczne aran�owanego miejsca. Mo�liwo�� zamówienia dodatkowych 
akcesoriów oprawa o�wietleniowa z kablem, w��yk odprowadzaj�cy wod�. Donice 
wykonane s� z polietylenu, dzi�ki temu s� lekkie, stabilne, bardzo wytrzyma�e, �atwe 
w czyszczeniu.Po��cz j� razem z Donica Tower, która idealnie do niej pasuje i stwórz 
swoj� w�asn� kompozycje. 











46cm S:60x69cm/40cm
W:60x69cm/45cm

Donica Vesari
S:4,5kg
W:4kg














