
1

2 x 42 l

275 mm

800 mm

2 x 8-10 

2 x 8 kg

2 x 18-42 kg

Anzahl der Ringe

Fassungsvermögen

Gewicht vor Bepflanzung

  Gewicht nach Bepflanzung

Anzahl der Setzlinge2 x 32 lSubstratvolumen

2 x 10 lDoppelbodenvolumen Höhe

Basisdurchmesser 36 MonateGarantie

?

W800/1 Kaskaden-Blumenampeln

 (mm)

Technische
Informationen

Group
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A Vorderansicht 

BSeitenansicht 

( DUPLEX )

Lasergeschnittene Ringe

Die Ringe werden in der MAG/TIG-Technologie geschweißt

Feuerverzinkte Elemente

Gummidichtungen an jedem Ring

Keine scharfen Kanten

Schwer und stabil

Hohe Beständigkeit gegen Vandalismus

Bodenbefestigung möglich

   
        

Farben
4321

Außenseite der Ringe mit Pulverfarbschicht ( DUPLEX-Verfahren) optional

800

275

70

1

490
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Garantie 36 MonateHergestellt in der EU

Qualität und Sicherheit können nicht kopiert 
werden. Nur die originellen Produkte mit dem 
Terra-Markenzeichen garantieren höchste Qualität, 
Sicherheit und sorgfältige Verarbeitung.

VORSICHT VOR FÄLSCHUNGEN !!

C Grundriss

Stück

Sicherheit

Die Verbindung der Zinkschicht mit der Polyesterpulverfarbschicht ergibt eine äußerst 

widerstandsfähige Schutzfläche, deren Haltbarkeit etwa doppelt so hoch wie die Summer 

der einzelnen Schichten ist.

DUPLEX-Verfahren

Produktions-
verfahren

? Gewicht hängt von der Art und der Feuchtigkeit des Bodens ab

Produkte der Firma Terra sind mit einer 2-jährigen Tür-zu-Tür-Garantie ausgestattet. Dahinter verbergen sich ein ausgeklügeltes System von Hilfsleistungen 
und technischer Unterstützung sowie ein reibungsloser Garantieservice. Sobald Sie einen Fehler an unseren Produkten feststellen, führen unsere Service-
mitarneiter an einem von Ihnen bestimmten Ort eine Reparatur durch bzw. Tauschen das Produkt gegen ein neues aus.

T. (0) 3561 6845223    |    info@terra-de.eu

www.terra-de.eu

Montagesystem

800

35060
1

2 x 46,5 litrów

350 mm

800 mm

2 x 8-10 sztuk

2 x 6 kg

2 x 20-48 kg

ilość poziomów

kubatura

waga przed obsadzeniem

waga po obsadzeniu

szacunkowa ilość sadzonek2 x 42 litrówobjętość substratu

2 x 4,5 litrówobjętość drugiego dna wysokość całkowita

średnica 36 miesięcygwarancja

?

? waga uzależniona od rodzaju i wilgotności gleby

Kaskadowe Konstrukcje Kwietnikowe firmy Terra® objęte są 2-letnim programem gwarancyjnym "DOOR TO DOOR". W rzeczywistości jest to 
rozbudowany system wsparcia i pomocy technicznej, a także wyjątkowo sprawnie działający serwis gwarancyjny. W momencie wykrycia usterki w naszych 
produktach, serwisanci dokonują jego naprawy w wyznaczonym przez Państwa miejscu lub wymieniają produkt na nowy.

W800/350 konstrukcja wisząca

 (mm)

informacje
techniczne

Group

tel: +48 68 455 62 69    |    info@terra-pl.eu

www.terra-pl.eu

karta techniczna

Jakości i bezpieczeństwa nie da się skopiować.
Tylko oryginalne produkty sygnowane marką Terra® 
gwarantują najwyższą jakość, bezpieczeństwo oraz 
staranność wykonania.

UWAŻAJ NA PODRÓBKI !!

P 379058  

Wp 9324-25

produkt
opatentowany

zastrzeżony
wzór przemysłowy
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70 400

C widok z góry

A widok od frontu

Bwidok z boku

H½

390

( DUPLEX )

pierścienie cięte laserowo

pierścienie spawane w technologii MAG/TIG

wszystkie elementy cynkowane ogniowo

metod
odukcj

gumowe uszczelki na każdym pierścieniu

brak ostrych krawędzi 

duża waga i stabilność

duża odporność na akty wandalizmu

możliwość przymocowania do podłoża

bezpieczeństwo

   
        a

pr i

kolory
4321

pierścienie malowane proszkowo po zewnętrznej stronie (system DUPLEX)opcjonalnie

Połączenie powłoki cynkowej oraz warstwy poliestrowej strukturalnej farby proszkowej gwarantuje 
wyjątkowo odporną powierzchnię ochronną, której trwałość można określić jako podwojony iloczyn 
sumy obu tych powłok.

System DUPLEX

wyprodukowane w Polsce


