
SKY – více 
 

Přednosti nádob SKY – optimální životní potřeby rostlin 

 

 Vyrobeny z polyetylénu vysoké hustoty (PEHD) v monobloku (rotační žárové formování) – mechanická odolnost vůči nárazu, stálost 

tvaru při působení teplot v rozpětí -65°C - +85°C, anti-grafitti 

 Barvivo vmíseno do hmoty během formování - barevná stálost. Libovolná barva RAL na přání   - foto SKYa, foto SKYb 

 Dvojí stěna nádoby – termická izolace substrátu (omezení přirozeného odpařování rostlin, snížení potřeby zálivky -  snížení ceny údržby) 

 Rezerva vody ve dvojitém dně 

 Přepadové otvory – odtok přebytečné zálivkové či dešťové vody 

 Dva otvory se zátkami – pro vypuštění rezervní vody a vyčištění vnitřku dutiny.  

 Zaoblené okraje nádob – ochrana převislých rostlin před polámáním, vlnky (typické pro závěsné nádoby Green City – rovnoměrné 

rozložení převislých stonků, zachování kulovitého tvaru při působení větru 

 Uchycení závěsných sestav na míru, anti-vandalský systém 

 Odolné UV záření, recyklovatelné. 

 Záruka 10 let. 
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                       BAL1                                                         BAL2                                                              BAL3 

 

Modely 



Závěsné sestavy pro květinovou výzdobu 

  sloupů VO  -  ceny od 3.500,- Kč bez DPH  ..  foto 101  

  zábradlí a mostů  -  ceny od  4.710,- Kč bez DPH   ..  foto 102 

  fasád, oken a zídek  -  ceny od  2.700,- Kč bez DPH .. foto 103 

Trojnožky   - ceny od 10.100,- Kč bez DPH .. foto 104 

Kvetoucí sloupy  - ceny od 32.000,- Kč bez DPH … 105 

Pyramidy  -  ceny od  49.000,- Kč bez DPH .. 106 

Květinové válce, totemy  -  ceny od  5.700,- Kč bez DPH  ..107 

Bariery  - ceny od  11.000,- Kč bez DPH …108 

Vjezdy do měst, návěští  -  kalkulace ceny   .. 109 

Kytice na kruhové objezdy – kalkulace ceny  110 

Dekorativní sloupořadí – kalkulace ceny  111 

Samostatné závěsy  -  ceny od 3.500,- Kč bez DPH   .. 112 

Samostatné nosiče  - ceny od 3.500,- Kč bez DPH ….113 

Atypické konstrukce na zakázku – kalkulace ceny   114 

 

Podrobný popis výrobků naleznete v katalogu 

 


