
STYLOWE DONICE 
ZBIORNIKI WODNE

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

O G R O D Y  N A  W Y M I A R



MROZOODPORNE
 
 

DWULETNIA
GWARANCJA

DONICE NANDA
Imitacja betonu architektonicznego

IMITACJA BETONU BARWIONA W MASIE
Parametry donicy:
·Szkielet donicy stanowi polistyren ekspandowany
·Masy wykończeniowe dostosowane do warunków
zewnętrznych
·Odporność na promienie słoneczne
·Mrozoodporność
·Lekkość
·Trwałość
·2-letnia gwarancja producenta 
·Kolor biały lub szary
·Porowatość powierzchni i przetarcia jak w donicach
betonowych

PARAMETRY DONICY



DONICE TARASOWE

Miejsce przeznaczone do wypoczynku
w czasie upalnych letnich dni
albo relaksu na świeżym powietrzu to
marzenie wielu osób.
 Każdy, kto dysponuje własnym
tarasem, bez wahania zgodzi się, że
jego posiadanie wiąże się z mnóstwem
korzyści.
 Przydomowa przestrzeń tego rodzaju
nie musi jednak wyłącznie służyć
odprężeniu bądź spotkaniom w gronie
najbliższych — taras może również 
stać się pięknym miejscem pełnym
wyjątkowych ozdób oraz
wypielęgnowanych roślin.
 Z myślą o niebanalnych aranżacjach
tarasowych w naszej firmie oferujemy
wykonywanie niepowtarzalnych donic
balkonowych — dużych lub małych, o
dowolnych kształtach.

STYLOWY
WYGLĄD
BETONU

I 
LEKKOŚĆ 



MROZOODPORNOŚĆ
 
 

DWULETNIA
GWARANCJA

DONICE KAMET
Imitacja betonu malowana

·Szkielet donicy stanowi polistyren ekspandowany
·Masy wykończeniowe dostosowane do warunków
zewnętrznych
·Odporność na promienie słoneczne
·Mrozoodporność
·Lekkość
·Trwałość
·2-letnia gwarancja producenta 
·Warianty kolorystyczne według wzornika Ral
Classic K7 
·Porowatość powierzchni 
·Dowolny wymiar
·Dowolny kształt

PARAMETRY DONICY



SOLIDNE DONICE

Nietuzinkowa estetyka dostosowana do
indywidualnych wymagań to niejedyna zaleta,
którą charakteryzują się ozdobne donice
tarasowe z naszej firmy.
Decydując się na zamówienie oferowanych
produktów, mogą bowiem mieć Państwo
pewność, że będą one również niezwykle
solidne, a przy tym pomogą w skutecznej
pielęgnacji roślin. 
Wszystkie przygotowywane donice tarasowe
mają specjalną warstwę izolacji chroniącą
przed wysokimi oraz niskimi temperaturami,
a na życzenie umożliwiamy także montaż
systemu kontroli poziomu wody
pozwalającego na monitorowanie wilgotności
ziemi. 
Nasze wyroby cechują się też
wodoodpornością za sprawą specjalnej
warstwy hydroizolacyjnej.

DOWOLNY
KOLOR

 
DWULETNIA

GWARANCJA



MROZOODPORNOŚĆ
 
 

DWULETNIA
GWARANCJA 

DONICE DENALI
Tynk natryskowy kwarcowy lub granitowy

·Szkielet donicy stanowi polistyren ekspandowany
·Masy wykończeniowe dostosowane do warunków
zewnętrznych
·Odporność na promienie słoneczne
·Mrozoodporność
·Lekkość
·Trwałość
·2-letnia gwarancja producenta 
·Warianty kolorystyczne według wzornika tynków 
·Porowatość powierzchni 
·Dowolny wymiar
·Dowolny kształt

PARAMETRY DONICY



KSZTAŁTY DONIC

W naszej firmie specjalizujemy się w
produkcji ozdobnych donic tarasowych
przygotowywanych na specjalne, indywidualne
zamówienie. Doskonale wiemy, że każdy
Klient marzy o wyjątkowej przestrzeni
 do wypoczynku w odrębnej stylistyce, 
dlatego wykonujemy produkty w różnorodnych
rozmiarach i kształtach, dokładając wszelkich
starań, by spełniały one Państwa oczekiwania
nawet w najmniejszym szczególe.
 Bez względu na to, czy tworzymy duże donice
na taras z nietypowymi wzorami, czy modele 
o oryginalnym wykończeniu,
 będą one wyróżniać się najwyższą jakością.
Kolory, wymiary, formy — żadne z nich nie
stanowi dla nas problemu.

MROZOODPORNE
 

DWULETNIA
GWARANCJA 



MROZOODPORNE
 
 

DWULETNIA
GWARANCJA

DONICE CORTEN
Imitacja rdzy

donice metalowe impregnowane,
mrozoodporne donice wyprodukowane
 na bazie szkieletu z polistyrenu
ekspandowanego.

Donice Corten produkowane są na bazie szkieletu
z polistyrenu ekspandowanego, wzmocnionego
warstwami wykończeniowymi zawierającymi
tworzywa sztuczne oraz drobinki metalu, które
umożliwiają uzyskanie efektu rdzy.
Donice są mrozoodporne, a także odporne na
działanie promieni słonecznych i UV, dzięki
czemu gwarantują długie użytkowanie nawet w
zmiennych warunkach atmosferycznych.
Posiadamy dwa warianty tego wykończenia:

PARAMETRY DONICY



CORTEN

Aranżacja ogrodu, tarasu lub balkonu to nie
lada wyzwanie, które wymaga nie tylko
świetnej znajomości samej roślinności, 
ale również różnych akcesoriów służących 
do ich uprawy. 
Dzięki temu można z powodzeniem stworzyć
iście magiczne miejsce, doskonałe do relaksu,
niezależnie od tego, czy mowa o dużym
ogrodzie, czy też niewielkim balkonie w
bloku. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
Klientów, proponujemy bogatą ofertę
ogrodowych donic Corten — zarówno dużych,
jak i małych o wielu kształtach. 
Jesteśmy przekonani, że znajdziesz wśród nich
coś w sam raz dla siebie!

IMITACJA
RDZY
LUB 

STAL 
CORTEN



BLACHA 3 MM
 
 

POŁYSK 
LUB MAT

 

DONICE
ALUMINIOWE

ścianki grubości od 1 do 3 mm,
szerokość krawędzi 3 cm.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów,
na życzenie wykonujemy nie tylko otwory
odwadniające, ale również ocieplenia donic. Do
wyboru są produkty lakierowane na wysoki
połysk oraz matowe — wszystkie malowane
proszkowo według wzornika Ral Classic K7.
Dzięki temu dopasujesz styl donicy aluminiowej
do charakteru pomieszczenia, tym samym
zyskując wspaniały element dekoracyjny.
Wymiary:

PARAMETRY DONICY



DONICE ALUMINIOWE

Rośliny działają terapeutycznie, wpływając
pozytywnie na nasze samopoczucie — nic
więc dziwnego, że tak bardzo lubimy
się nimi otaczać. 
Poza oczywistymi walorami estetycznymi
znane są ze swoich właściwości
relaksacyjnych i zdrowotnych. 
Są nie tylko piękną ozdobą wnętrz, ogrodów,
tarasów czy altanek, ale pełnią też ważną rolę
naturalnego filtra, oczyszczając powietrze ze
szkodliwych dla naszego zdrowia substancji. 
Jeśli chcesz stworzyć wyjątkowy ogród w
pojemnikach, koniecznie zapoznaj się z naszą
ofertą. 
Dla miłośników roślinnych kompozycji
przygotowaliśmy bogaty wybór różnego
rodzaju donic aluminiowych, w których
możesz posadzić ulubione rośliny i stworzyć
ciekawą aranżację tarasu, balkonu lub
dowolnej innej przestrzeni.

OCIEPLANE 
NA

 ŻYCZENIE



NA WYMIAR

ZBIORNIKI WODNE
Na wymiar

Uwielbiasz otaczać się roślinnością, a jednocześnie
cenisz sobie kojący szum wody w czasie
wypoczynku? 
Jesteśmy przekonani, że proponowane przez nas
zbiorniki wodne spełnią Twoje oczekiwania —
zarówno w zakresie funkcjonalności, jak i estetyki.
Są to tworzone na zamówienie akcesoria ogrodowe, o
których kształcie, zdobieniu czy rozmiarze możesz
zadecydować sam. 
Dzięki temu dopasujesz je do potrzeb swojego
balkonu, tarasu bądź innego miejsca, które
zamierzasz pięknie zaaranżować.

DOWOLNY WYMIAR



ZESKANUJ
KOD QR

 
I ZOBACZ

WIĘCEJ 

OGRODY NA WYMIAR
DONICE NA WYMIAR

KONTAKT
 

WWW.OGRODYNAWYMIAR.PL

TEL.786-157-777

MAIL:BIURO@OGRODYNAWYMIAR.PL


